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Summary 
The presented extended essay deals with the problem of placing the directory 

services in the computer network of a Town Hall emphasising the safety increase and 

making the work when maintaining the network more effective. In the first part I describe 

the directory services and their implementation in Windows Server 2008 system generally. 

The next part is the analysis and the proposal of new domain environment for the concrete 

placing, own AD implementation and creating GPO from the point of goal fulfilling view. 

The final part of my work evaluates all the project, fulfilling its goals and their verification 

in real business. 
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Anotace 
V předložené diplomové práci se zabývám problematikou nasazení adresářových 

služeb v síti městského úřadu s důrazem na zvýšení bezpečnosti a zefektivnění práce pří 

správě sítě. V první části obecně popisuji adresářové služby a jejich implementaci 

v systému Windows Server 2008. Další částí je analýza a návrh nového doménového 

prostředí pro konkrétní nasazení, vlastní implementace AD a vytváření GPO z pohledu 

naplnění cílů. V závěru práce vyhodnocuji celý projekt z hlediska splnění cílů a jejich 

ověření v reálném provozu. 

 

Klíčová slova: Adresářové služby, Active Directory, GPO, Doména 

 



Obsah diplomové práce: 
Úvod ....................................................................................................................................... 1 

1 Úvod do Active Directory.............................................................................................. 3 

1.1 Adresářové služby .................................................................................................. 3 

1.1.1 Standard X.500 .............................................................................................. 3 

1.1.2 LDAP ............................................................................................................. 4 

1.1.3 DNS ............................................................................................................... 5 

1.2 Active Directory .................................................................................................... 5 

1.2.1 Objekty Active Directory ............................................................................... 5 

1.2.2 Domény .......................................................................................................... 6 

1.2.3 Stromy domén ................................................................................................ 7 

1.2.4 Doménové struktury ...................................................................................... 7 

1.2.5 Obory názvů Active Directory ....................................................................... 7 

1.2.6 Organizační jednotky ..................................................................................... 8 

1.2.7 Skupiny zabezpečení ...................................................................................... 9 

1.2.8 Ověřování v Active Directory ...................................................................... 10 

1.2.9 Řadiče domény ............................................................................................ 13 

1.2.10 Replikace Active Directory ......................................................................... 17 

1.2.11 Funkční úrovně domény .............................................................................. 18 

1.2.12 Nástroje pro správu ...................................................................................... 19 

1.2.13 Údržba Active Directory .............................................................................. 22 

2 Analýza a návrh nového doménového prostředí.......................................................... 25 

2.1 Informační strategie ............................................................................................. 25 

2.2 Globální analýza .................................................................................................. 25 

2.3 Detailní analýza ................................................................................................... 27 

2.3.1 Rozbor příčin výpadku na adresářových službách ...................................... 27 

2.3.2 Požadavky na HW a SW .............................................................................. 28 

2.3.3 Struktura objektů domény ............................................................................ 32 

2.3.4 Specifikace vstupu dat ................................................................................. 35 

2.3.5 Plán implementace ....................................................................................... 37 

3 Implementace Active Directory ................................................................................... 40 

3.1 Testovací implementace ...................................................................................... 40 

3.1.1 Testovací instalace ve virtuálním prostředí ................................................. 40 



3.1.2 Testovací instalace fyzických serverů ......................................................... 43 

3.2 Ostrá implementace ............................................................................................. 44 

3.2.1 Instalace a konfigurace ................................................................................ 44 

3.2.2 Tvorba objektů nové domény ...................................................................... 45 

3.2.3 Členství v nové doméně, převod uživatelských účtů ................................... 45 

3.2.4 Konfigurace zálohování, plán obnovy ......................................................... 46 

3.2.5 Ověření dostupnosti služeb sítě ................................................................... 47 

3.3 Předání do provozu, údržba ................................................................................. 47 

4 Využití GPO ................................................................................................................ 49 

4.1 Seznámení s GPO ................................................................................................ 49 

4.2 Objekty GPO ........................................................................................................ 50 

4.3 Zpracování zásad skupiny .................................................................................... 52 

4.4 Nástroje pro správu .............................................................................................. 53 

4.5 Tvorba politik ...................................................................................................... 54 

5 Závěr a zhodnocení výsledků ...................................................................................... 57 

 



Seznam použitých zkratek 

 

České zkratky: 

IS   Informační systém 

OS   Operační systém 

 

Cizojazyčné zkratky: 

AES   Advanced Encryption System 

ACL   Access Control List 

AD   Active Directory 

BIOS   Basic Input Output System 

CCITT   Consultative Committee on International Telephony and Telegraphy 

CPU   Central Processing Unit 

CSV   Comma Separated Values 

DAP   Directory Access Protocol 

DC   Domain Controller 

DDR   Double Data Rate 

DFS   Distributed File System 

DIT   Directory Information Tree 

DN   Distinguished Name 

DNS   Domain Name System 

FRS   File Replication Service 

FSMO   Flexible Single-Master Operations 

GPO   Group Policy 

GUID   Globally Unique Identifier 

HDD   Hard Disc Drive 

HW   Hardware 

ISO   International Organization for Standardization 

KDC   Key Distribution Center 

KVMS   Keyboard, Video, Mouse, Storage redirection 

LAN   Local Area Network 



LDAP   Lightweight Directory Access Protocol 

MDIS   Multidimensional Development of Information Systems 

MMC   Microsoft Management Console 

NIC   Network Interface Controller 

NTP   Network Time Protocol 

OSI   Open Systems Interconnection 

OU   Organization Unit 

RAID   Redundant Array of Independent Disks 

RAM   Random Access Memory 

RID   Relative Identifier 

RPC   Remote Procedure Call 

SAM   Sequential Access Method 

SAS   Serial Attached SCSI 

SW   Software 

TCP/IP  Transmission Control Protocol / Internet Protocol 

TGT   Ticket Granting Ticket 

UPS   Uninterruptible Power Supply 

UTP   Unshielded Twisted Pair 

WSUS   Windows Server Update Services 

XML   eXtensible Markup Language 



Michal Škeřík: Implementace Active Directory v rámci jedné doménové struktury 

2012  1 

Úvod 

Rychlý rozvoj informačních technologií a trend současné doby – elektronizace 

veřejné správy klade stále větší nároky na celou infrastrukturu počítačové sítě. Každým 

rokem vznikají nové požadavky na správu informačních systémů, spravované agendy se 

rozšiřují, stoupá důležitost zabezpečení sítě jako celku. Zároveň s těmito požadavky na 

provoz počítačové sítě výrazně stoupají požadavky na správce, jak v počtu úkonů, tak 

v jejich složitosti. Jedním z prostředků, který zvyšuje efektivitu výkonu správy počítačové 

sítě ve všech aspektech provozu a umožňuje administrátorům vše zvládnout, je nasazení 

adresářových služeb a využívání všech možností správy, které nabízejí. 

V první teoretické kapitole objasňuji problematiku adresářových služeb. Je zde 

zachycen historický vývoj v této oblasti, popsán vznik standardu a jeho uplatnění. V další 

části se zaměřuji na popis Active Directory – implementaci adresářových služeb firmou 

Microsoft. Zde jsou postupně popsány základní stavební komponenty, principy funkčnosti 

a závislosti mezi nimi. V závěru první části jsou prezentovány možnosti správy Active 

Directory, nástroje pro správu a základní pravidla údržby při provozu služby. Důležitou 

částí je část věnovaná zálohování a možnostem obnovy. 

Druhou kapitolou začíná popis praktické části. Práce na projektu byla vedena dle 

metodiky MDIS. Je zde provedena globální a detailní analýza nasazení adresářových 

služeb v konkrétních podmínkách. Zabývám se zde rozborem výchozích podmínek, 

rozpadem původního doménového prostředí a důvody, které ke vzniku krizového stavu 

vedly. Navrhuji zde postupně členění, strukturu a objekty nové domény. V návrhu je 

obsažen časový plán implementace, testování navržené koncepce řešení a příprava dat pro 

import do nového adresáře Active Directory. 

Ve třetí části diplomové práce popisuji postup implementace domény. Nejprve jsem 

vytvořil funkční doménové prostředí v požadované konfiguraci ve virtuálním prostředí. 

Zde jsem provedl důkladné ověření instalačních a konfiguračních postupů, ověřil postupy 

nutné pro zdárné provedení instalace na fyzických serverech. Tuto virtuální doménu jsem 

využil k vytvoření importních souborů s objekty databáze pro následné načtení dat do 

nového doménového prostředí. Dále se zabývám problematikou zátěžových testů hardware 

a přípravou serverů k provozu. Třetí část končí popisem vytvoření nové domény a její 
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integrace do prostředí sítě úřadu bez omezení provozu služeb sítě. Součástí je i vytvoření 

konzistentního plánu záloh serverů a plánu obnovy pro případ výpadku služeb 

doménových řadičů. 

Vzhledem k zásadnímu významu „Zásad skupiny“ pro efektivní správu sítě, věnuji 

tomuto tématu čtvrtou kapitolu. Popisuji zde podstatu fungování GPO, aspekty ovlivňující 

výslednou sadu zásad a práci s politikami. Obsahem této části je i praktická ukázka řešení 

distribuce software pro klienty počítačové sítě formou bezobslužné instalace pomocí GPO. 

Závěrečná kapitola je shrnutím řešené problematiky v diplomové práci. 

Zhodnocením naplnění cílů práce a celkového přínosu v praktickém provozu. 
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1 Úvod do Active Directory 

Active Directory je implementace adresářových služeb firmou Microsoft. Jde 

o adresářovou službu umožňující centralizovanou správu prostředků sítě, tj. správu 

uživatelských účtů, skupin uživatelů, počítačů a dalších objektů vzhledem k logickému 

a funkčnímu uspořádání počítačové sítě. 

1.1 Adresářové služby 

S rozvojem počítačových sítí logicky vznikl požadavek na zjednodušení 

a zpřehlednění správy jednotlivých síťových prostředků. Šlo například o seznamy 

uživatelů, které obsahují informace o telefonech, heslech, přihlašovacích jménech a dalších 

atributech. Pro tyto potřeby vznikly standardizované databáze přizpůsobené těmto 

speciálním podmínkám: 

• Malá četnost změn 

• Převážně čtení 

• Rychlé vyhledávání 

Na rozdíl od klasických databází nezvládají více transakcí najednou a nejsou 

normalizované. Jsou uzpůsobeny hlavně pro rychlé vyhledávání. Zároveň mají 

zabezpečení vyřešeno až na úroveň atributů jednotlivých objektů. 

1.1.1 Standard X.500 

Potřeba rychlého vyhledávání v adresách elektronické pošty, která vznikla 

s rozvojem rozsáhlých počítačových sítí (ARPANET 1984), vedla k tomu, že organizace 

CCITT (Consultative Committee on International Telephony and Telegraphy) začala 

pracovat na vytvoření standardu pro řešení přístupné databáze pro mailové adresy 

a telefonní čísla. Práce na protokolu splňujícím tyto požadavky trvala zhruba 4 roky 

a v roce 1988 byl vydán standard X.500. 

Jako přístupový protokol k serverům X.500 byl vytvořen protokol DAP – Directory 

Access Protocol, založený na standardu ISO/OSI. Identifikátory objektů jsou převáděny na 

číselné kódy a příjemce informací musí mít k dispozici databázi těchto kódů. 
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Standard X.500 pracuje na principu klient – server. Objekty jsou umístěny do 

hierarchického jmenného prostoru, tzv. Directory Information Tree (DIT) a záznam je 

identifikován pomocí unikátního DN (Distinguished name). Přestože byl tímto vytvořen 

dobrý základ pro vytváření adresářů a celý projekt obsahoval vyspělé funkce ohledně 

zabezpečení, pro velké množství operací bylo velmi obtížné ho implementovat. Hlavními 

důvody bylo to, že byl založen na protokolech OSI (Open System Interconnection) 

a zbytečně obsahoval funkce, které většina klientů nikdy nevyužila. Z těchto důvodů 

nedošlo k jeho obecnému rozšíření. 

1.1.2 LDAP 

Protokol DAP byl náročný na implementaci, a proto vznikl požadavek na vytvoření 

implementačně jednoduššího protokolu. Tímto nástupcem se stal protokol Lightweight 

Directory Access Protocol (LDAP), jehož první verze byla vydána v roce 1993 a byl 

založen na základech X.500. Tato první verze ovšem postrádala množství důležitých 

funkcí a byla využívána pouze jako přístup k X.500. V roce 1995 byla vydána druhá verze 

protokolu LDAP, která byla vytvořena nad rodinou protokolů TCP/IP, funguje na principu 

server – klient a podporuje distribuovaná řešení. Po zaslání požadavku serveru LDAP 

klient obdrží odpověď nebo odkaz na jiný LDAP server s požadovanými informacemi. 

Protokol LDAP definuje 9 možných operací s položkami adresáře: 

• Autentizace (Authentication) 

- bind - inicializace spojení, stanovení metody autentizace 

- unbind - ukončení spojení (session) 

- abandon - ukončení zasílání výsledků na dotaz 

• Dotazy (Interrogation) 

- search - výběr dat dle zadaného filtru 

- compare - porovnání hodnot atributu 

• Aktualizace (Update) 

- add - vytvoření objektu 

- modify - úprava atributu 
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- modify RDN - přesunutí v rámci stromu adresáře 

- delete - smazání položky 

1.1.3 DNS 

Jmenné servery jsou speciálním případem využití adresářových služeb. Zařizují 

překlad IP adres na symbolická jména, a to jak v rámci lokálních sítí, tak internetu. DNS 

server je založen na hierarchickém uspořádání jednotlivých jmenných prostorů a v globálu 

poskytuje distribuovanou databázi jednoznačných doménových jmen. Konkrétní jmenný 

server spravuje vždy uzel hierarchického stromu jmen svěřené oblasti (domény) a obsahuje 

odkazy na servery podřízených domén. Komunikuje prostřednictvím DNS protokolu. 

Adresy síťových rozhraní jsou o délkách 32bitů – IP verze 4 nebo 128 bitů – IP verze 6. 

DNS servery zajišťují tzv. dopředné překlady symbolického jména na IP adresu anebo 

zpětný překlad IP adresy na jméno. 

Skladba jména je pevně dána skladbou jednotlivých částí oddělených tečkami. Část 

nejvíce vpravo je doména nejvyšší úrovně a další části jména směrem vpravo konkretizují 

doménu. 

1.2 Active Directory 

Active Directory je implementace rozšiřitelných adresářových služeb od firmy 

Microsoft, zvyšující efektivitu správy síťových prostředků. K dispozici je jako součást 

serverových systémů firmy Microsoft od verze Windows NT 4.0. Active Directory je 

základním stavebním prvkem systému zabezpečení na sítích postavených na serverech 

Microsoft. 

1.2.1 Objekty Active Directory 

Jednotlivé záznamy Active Directory jsou řešeny stejně jako systém LDAP, jsou to 

objekty a atributy objektů. Na jejich základě se vytváří logická struktura domény. 

Jednotlivé atributy daných objektů obsahují konkrétní informace, které chceme ukládat. 

Objekt obsahující další objekty se označuje jako kontejner (Container Object). Objekt, 

který již další objekty neobsahuje, se označuje jako koncový objekt stromové struktury - 

Leaf Object. Vlastní adresář je vlastně kontejner, který obsahuje další kontejnery a objekty. 
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Každý z objektů je definován svou třídou, která je definována ve schématu Active 

Directory. Základními typy tříd objektů jsou: 

• User (Uživatel) 

• Computer (Počítač) 

• Printer (Tiskárna) 

• Organizational Unit (Organizační jednotka) 

• Group (Skupina) 

Každý z objektů má povinné a nepovinné atributy, určené daným schématem. 

Schéma objektů Active Directory je editovatelné. Dovoluje úpravy a přidání atributů 

objektů a umožňuje vytváření nových tříd objektů. Toto řešení je výhodné z důvodu 

zamezení duplicit definicí atributů. Každý atribut je definován pouze jednou a je možné ho 

použít ve více objektech. Defaultní schéma adresáře Active Directory obsahuje základní 

množinu tříd a atributů. Schéma je rozšiřitelné dle potřeby dalších aplikací. 

1.2.2 Domény 

Logické seskupení objektů je prezentováno hierarchicky ve stromové struktuře, 

umožňuje jejich centrální správu a nazývá se doména. Doména sama je vlastně také 

objektem kontejneru, který stojí nejvýše ve stromové struktuře a obsahuje všechny ostatní 

objekty. V rámci domény můžeme vytvářet jednotlivé účty uživatelů, počítačů, tiskáren, 

přístupové skupiny a organizační jednotky. V systémech Windows NT 4.0 byl počet 

objektů v doméně omezen. Toto omezení bylo dané doporučením na maximální velikost 

databáze SAM 40MB, což umožňovalo spravovat asi 40000 záznamů. Naproti tomu je 

databáze Active Directory založena na databázi Extensible Storage Engine o maximální 

velikosti 70TB. Doména jako taková může obsahovat milióny objektů. Proto je 

v současnosti možné v rámci jednoho adresáře vytvářet stromy domén a nejsme nuceni 

vytvářet domény samostatné. Informace ale doména uchovává pouze o objektech v ní 

obsažených. Přístup k jednotlivým objektům domény je řízen pomocí oprávnění 

zabezpečení. 
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1.2.3 Stromy domén 

Stejně jako jsou objekty v rámci domény organizovány v hierarchické struktuře, lze 

hierarchicky uspořádat i jednotlivé domény a vytvořit tím mezi nimi vztahy nadřízenosti 

a podřízenosti v rámci doménového stromu. Doména, která se nachází na vrcholu tohoto 

stromu je kořenová doména (Root Domain). Je to první doména vytvořená při instalaci role 

serveru služby Active Directory. Obor názvů takto uspořádaných domén je souvislý, 

postupně se upřesňují názvy zleva doprava. 

1.2.4 Doménové struktury 

V případě, že je třeba vytvořit vztah mezi doménami, které používají jiný obor 

názvů, vytvoří se na samostatném serveru nová doména bez přidání k existující doméně, 

následně se vytvoří vztah mezi těmito doménami. Podstatný rozdíl oproti vztahu 

podřízenosti mezi doménami je v tomto případě v tom, že z takto vytvořeného vztahu 

nevyplývají žádná oprávnění a musí se vytvářet podle konkrétních potřeb. 

Doménové struktury sdílí společné schéma, mají společný globální katalog. Vztahy 

důvěrnosti mezi doménami v rámci struktury jsou tranzitivní, to znamená, že každá 

doména důvěřuje v rámci vztahů důvěrnosti všem ostatním, a to i bez existence přímého 

vztahu. V tomto významu se používají pojmy „důvěřující doména“ – navazující vztah 

a „důvěryhodná doména“ – ta, které se v rámci vztahu důvěřuje. Cesta důvěryhodnosti je 

cesta požadavku na ověření mezi doménami (postupné předávání požadavku mezi 

doménami). 

1.2.5 Obory názvů Active Directory 

Jak již bylo řečeno, data v adresáři Active Directory jsou ukládána jako hierarchicky 

řazené objekty. Každý objekt v adresáři má svůj běžný (relativní) název a označuje se jako 

CN (Common Name) objektu. Kromě relativního názvu má každý objekt svůj jedinečný 

rozlišující název DN (Distinguished name), který zohledňuje umístění objektu v stromové 

struktuře adresáře. Jedná se vlastně o sekvenci relativních názvů jednotlivých objektů 

v konkrétní cestě k objektu. V případě, že nemusíme používat celou cestu k objektu, je 

možné použít RDN (Relative Distinguished Name), což je CN objektu. 
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Distinguished Name je vytvářeno pomocí jmenných atributů objektu: 

• cn – Common Name 

• ou – Organization Unit 

• dn – Domain Component 

 

Obr. 1 - Část adresáře Active Directory 

 

V kontejneru – organizační jednotce IT existuje uživatel Jan Krátký, jehož 

DN = cn=Jan Krátký,ou=IT,dc=mutest,dc=cz. 

1.2.6 Organizační jednotky 

K vytvoření logické struktury domény se používají organizační jednotky OU 

(Organization Unit). Jsou to logické kontejnery v doméně, ve kterých se seskupují 

jednotlivé objekty. V Adresáři se na ně odkazuje přes identifikátor ou=, například 

ou=IT,dc=mulouny,dc=cz je odkaz na organizační jednotku „IT“ v doméně mulouny.cz. 

Organizační jednotky mohou být vázány na sebe a tím umožňují vytvořit hierarchickou 

strukturu pro ulehčení správy. 
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Slouží k stanovení administrativních hranic v rámci domény. Na úroveň organizační 

jednotky lze delegovat pravomoci, navazovat politiky zásad skupin, je to nejmenší 

jednotka, na kterou lze zásady skupin aplikovat. Ve výchozím stavu dědí všechny 

podřízené organizační jednotky oprávnění od nadřazených organizačních jednotek. Lze je 

tedy využít k popisu organizačního, funkčního nebo geografického rozvrstvení organizace 

a současně k delegování oprávnění v rámci této struktury. Organizační jednotky nejsou 

součástí DNS struktury a na rozdíl od domén je lze snadno přejmenovat. 

Při návrhu organizačních jednotek se vychází z několika aspektů budoucích potřeb 

administrace. Hlavním cílem správného návrhu organizační struktury by mělo být 

umožnění co nejefektivnější a přehledné správy domény. Základní metody uspořádání 

jsou: 

• Rozdělení dle umístění 

• Rozdělení dle organizační struktury organizace 

• Rozdělení dle funkčních úrovní 

• Hybridní metody 

Každý z přístupů přináší jisté výhody a nevýhody, proto je při návrhu důležité 

posoudit přínosy pro administraci a zvážit časové intervaly změn v uspořádání během 

životního cyklu fungování adresářových služeb. 

1.2.7 Skupiny zabezpečení 

Pro řízení přístupu ke zdrojům v rámci domény je výhodné používat skupiny 

zabezpečení. Skupiny v sobě slučují uživatelské a počítačové účty a mohou obsahovat 

i další skupiny. Používání skupin při správě domény výrazně zvyšuje efektivnost správy, 

zpřehledňuje administrační stránku z pohledu bezpečnosti a dostupnosti prostředků. 

Skupiny jsou tedy logické množiny těchto objektů: 

• Uživatelé 

• Počítače 

• Další skupiny 
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Rozlišujeme dva základní typy doménových skupin: 

• Skupiny zabezpečení – používají se pro nastavení práv a oprávnění a mohou 

být využity pro povolení elektronické pošty ve vztahu s Exchange serverem. 

Každá skupina zabezpečení má vlastní SID. 

• Distribuční skupiny – nelze jim přiřadit oprávnění, nejsou obsaženy ve 

skupinách zabezpečení uživatele. Využívají se pouze pro vytvoření 

distribučních seznamů pro e-mail. 

Rozsah oprávnění doménových skupin: 

• Doménové lokální skupiny – používá se pro nastavení zabezpečení v rámci 

prostředků konkrétní domény, do které patří. V případě potřeby může být 

konvertována na univerzální skupinu, pokud nedojde ke konfliktu názvů. 

• Globální skupiny – nastavení zabezpečení k prostředkům v rámci domény, 

doménového stromu, doménové struktury, může však obsahovat uživatelské 

účty a skupiny pouze z domény, kde jsou definovány. Globální skupiny se 

nereplikují mimo vlastní doménu, změny v nich se nereplikují do globálního 

katalogu. 

• Univerzální skupiny – mohou obsahovat uživatelské účty, skupiny a počítače 

z jakékoliv domény v rámci doménové struktury. Využívají se tedy k řízení 

přístupu k prostředkům jakékoliv domény doménové struktury. Změny 

v těchto skupinách se zapisují a replikují do globálních katalogů doménové 

struktury, proto je třeba počítat s delší dobou odezvy na provedenou změnu. 

1.2.8 Ověřování v Active Directory 

Při požadavku na přihlášení k doméně vyhledá Active Directory v adresáři informace 

o uživateli a o jeho členství ve skupinách zabezpečení. Na základě příslušnosti do 

konkrétních skupin získá uživatel token zabezpečení. V případě členství uživatele 

v univerzální skupině zabezpečení by mohly nastat problémy při potížích s kontaktováním 

globálního katalogu. Právě globální katalog jako jediný server obsahuje informace 

o ostatních doménách struktury. Proto je vhodné povolit ukládání informací o členství 
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v univerzálních skupinách do mezipaměti, která je v pravidelných intervalech 

aktualizována. 

Od verze systému Windows 2000 je jako primární ověřovací protokol používán 

Kerberos V5. Aby byla zachována kompatibilita se systémy NT 4.0, používá se v případě 

potřeby protokol NTLM (NT Lan Manager). 

Součásti protokolu Kerberos: 

• Key Distribution Center – KDC. Skládá se ze dvou serverů – AS 

(Authentification Server), který ověřuje uživatele a TGS (Ticket Granting 

Server), který vydává tikety pro služby 

• Server (Správce přístupu) 

• Klient (Požadavky na ověření) 

Proces ověření uživatele protokolem Kerberos v Doméně: 

1. Odeslání požadavku – klient odešle serveru s Key Distribution Center zprávu 

s uživatelským jménem, doménou a požadavkem o přístup k síti a paket 

s časovým razítkem zašifrovaný heslem uživatele. Uživatele identifikuje 

tzv. Principal Name ve tvaru jméno@doména. 

2. Ověření serverem KDC – server přijme požadavek a ten je dešifrován uloženým 

heslem uživatele. Ověří časové razítko požadavku, pokud není rozdíl času větší 

než 5 minut, uživatel je ověřen. V případě, že si neodpovídají hesla nebo je 

časové razítko starší než povolených 5 minut, ověření je neúspěšné. 

3. Odpověď na požadavek – server KDC vrací zprávu klientovi, zašifrovanou 

heslem uživatele. Zpráva obsahuje klíč relace (Session Key) pro komunikaci se 

serverem KDC a přístupový lístek (Ticket-granting Ticket TGT). Lístek je 

šifrován serverem KDC a platí pouze pro doménový řadič. 

4. Přijetí odpovědi serveru – odpověď se dešifruje, dojde k ověření časového 

razítka. V případě kladného ověření dojde k uložení klíče relace a přístupového 

tokenu do mezipaměti pro další použití. Přístupový lístek TGT obsahuje jméno 

uživatele, skupiny do kterých patří, ID zabezpečení uživatele a všechna ID 

zabezpečení skupin, jejichž je členem. Pokud by po přihlášení uživatele došlo 
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ke změně jeho členství ve skupinách, je nutné jeho nové přihlášení do domény, 

aby došlo k aktualizaci těchto informací obsažených v přístupovém tokenu. 

Při tomto prvotním přihlášení uživatel získá po ověření přístup k řadiči domény. Při 

požadavku na přístup k síťovým prostředkům probíhá pomocí KDC proces ověřování vůči 

konkrétnímu prostředku. 

Proces ověření přístupu k síťovým prostředkům: 

1. Odeslání požadavku na přístup k síťovému prostředku – požadavek na KDC 

server obsahuje jméno uživatele, lístek relace z procesu ověření uživatele, 

název síťového prostředku a časové razítko. Požadavek je zašifrován klíčem 

relace. 

2. Ověření požadavku serverem KDC – požadavek je dešifrován, ověřuje se 

platnost lístku relace a časového razítka. 

3. Odeslání klíče relace klientovi – po ověření odešle server KDC dvě kopie klíče 

relace, jedna zašifrovaná pomocí klíče relace klienta a druhá neveřejným 

klíčem serveru KDC. 

4. Odeslání lístku relace síťovému prostředku – klient odešle síťovému prostředku 

lístek relace s časovým razítkem. 

5. Ověření síťovým prostředkem – síťový prostředek ověří požadavek pomocí 

klíče relace šifrovaného serverem KDC. V případě úspěchu dešifruje přístupové 

informace klienta a jeho oprávnění. Proběhne kontrola časového razítka 

6. Udělení přístupu – V případě úspěšného ověření je uživateli přiděleno 

oprávnění k přístupu. Pokud je požadavek opakován, využívá se klíč relace 

uložený v mezipaměti. Po vypršení platnosti tohoto klíče se provádí ověření 

znovu. 

Pro aplikaci oprávnění vůči jednotlivým síťovým zdrojům se v rámci sítí využívající 

AD DS používá několik základních strategií, které se liší svou složitostí. Každá z těchto 

strategií má své výhody a nevýhody. Při volbě vhodného způsobu je nutné zvážit aspekty 

přehlednosti a bezpečnosti řízení přístupu k síťovým zdrojům. 
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Strategie aplikace skupin zabezpečení: 

• AGP – Accounts, Global Groups, Permission, 

• AGDLP – Accounts, Global Groups, Domain Local Groups, Permission, 

• AGUDLP – Accounts, Global Groups, Universal Groups, Domain Local 

Groups, Permissions, 

• AGGDLP – Accounts, Global Groups, Global Groups, Domain Local 

Groups, Permissions. 

1.2.9 Řadiče domény 

Řadičem domény je server, na kterém je umístěn adresář služby Active Directory. 

Od verze systému Windows 2000 nejsou konkrétně určeny hlavní či vedlejší servery 

domény. Každý z doménových kontrolérů spravuje vlastní kopii adresáře Active Directory. 

V rámci domény, po změně provedené na kterémkoliv z řadičů domény, se pomocí 

replikací změna zapíše i na ostatní řadiče. Ověřování může provádět každý doménový 

řadič v rámci domény. V rámci doménové struktury se na změny replikují na všechny 

řadiče v rámci této struktury. 

Existuje pět výhradních rolí doménových serverů, které jsou provozovány pouze 

v jedné instanci v rámci domény. Server s některou z těchto rolí se nazývá „Hlavní 

operační server“ (Flexible Single-Master Operations, FSMO) a v doméně má význačné 

postavení. V případě, že by některá z rolí hlavního operačního serveru nebyla dostupná, 

byla by ohrožena funkčnost Active Directory. Pro omezení tohoto rizikového faktoru je 

vhodné jeden z doménových řadičů označit jako „Záložní operační server“. Tento server je 

poté připraven, v případě výpadku rolí hlavního operačního serveru, převzít tyto role. 

Z hlediska funkčnosti je výhodné přímé propojení v rámci replikací mezi těmito servery. 

V případě kritického selhání hlavního operačního serveru je možné vynutit převzetí 

jeho rolí jiným ze serverů domény. Tento postup je však krajní možností a je třeba 

rozhodnout, jakým způsobem se budou aktualizovat záznamy v adresáři z pohledu 

možných rozdílu verzí záznamů. 
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Role hlavního operačního serveru: 

• Schema Master – Hlavní server schémat 

• Domain Naming Master – Hlavní názvový server domény 

• Relative ID Master – Hlavní server RID 

• PDC Emulator – Emulátor primárního řadiče domény 

• Infrastructure Master – Hlavní server infrastruktury 

Po instalaci prvního řadiče domény v nové doménové struktuře je tomuto serveru 

automaticky přiřazeno těchto pět rolí. V závislosti na topologii sítě, rozložení lokalit 

a počtu počítačů v síti je vhodné používat více doménových řadičů. V tomto případě je 

vhodné některé ze jmenovaných rolí od sebe oddělit. 

Hlavní server schémat 

Na hlavním serveru schémat lze měnit schéma, v rámci doménové struktury jako 

jediný vlastní kopii kontejneru schématu a je mu přiděleno oprávnění zápisu. Po instalaci 

tuto roli nese první server doménové struktury, po přidání dalších doménových řadičů lze 

tuto roli přenést na jiný ze serverů. Tento přenos je možné provést pomocí modulu konzole 

„Schéma služby Active Directory“ vybráním jiného serveru doménové struktury. Využití 

tohoto serveru tedy není příliš časté. 

Hlavní názvový server domény 

Hlavní server pro pojmenování domén přidává a odebírá domény z doménové 

struktury. Při požadavku na vytvoření nové domény se s tímto serverem naváže spojení 

a server nové doméně přiřadí jedinečný identifikátor GUID. Pokud je doména odstraněna, 

dojde na tomto serveru k odebrání tohoto GUID. Tuto roli lze přenést na jiný doménový 

kontrolér pomocí modulu konzole „Domény a vztahy důvěryhodnosti služby Active 

Directory“ vyhledáním jiného dostupného řadiče domény a následovným převedením této 

role. Tato role se tedy využívá pouze v případě, kdy dochází ke změnách členství domén, 

jejich přidávání či odebírání. 
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Hlavní server RID 

Tento server spravuje pro doménu kompletní fond RID (relativních identifikátorů), 

které se používají při vytváření objektů zabezpečení, jako jsou uživatelé, počítače 

a skupiny. Každý řadič domény od tohoto serveru dostává ucelený blok 500 RID. Po 

vyčerpání větší části tohoto fondu řadič žádá hlavní server RID o přidělení dalšího bloku 

identifikátorů. Bez RID není možné v doméně vytvořit nový objekt. Proto, pokud by 

některý ze serverů domény vyčerpal svůj fond RID a nemohl se připojit k hlavnímu 

serveru RID, došlo by při pokusu o vytvoření nového objektu domény k chybě. 

Spravovat a v případě potřeby přenést roli Hlavní server RID je možné přes modul 

konzole „Uživatelé a počítače služby Active Directory“. 

Emulátor primárního řadiče domény 

Server s rolí Emulátor primárního řadiče domény (PDC) spravuje změnu hesel 

v rámci domény. Při požadavku na změnu hesla je nejdříve kontaktován řadič s touto rolí, 

ten změnu provede a následně jí replikuje na ostatní řadiče. 

V případě zadání neplatného hesla mají doménové kontroléry odkaz na PDC, 

kontaktují ho a ověří si, zda nedošlo ke změně, která ještě nebyla replikována po 

infrastruktuře domény. 

Emulátor primárního řadiče domény zpracovává požadavky na změnu hesla od 

klientů bez podpory služby Active Directory. V případě, že v doméně ještě existují řadiče 

se systémem NT 4.0, zodpovídá tento server za aktualizaci dat na těchto řadičích. 

Další důležitou úlohou serveru PDC je role časového serveru. Všechny počítače 

patřící do domény používají emulátor prvního řadiče domény jako zdroj systémového času 

a synchronizují se s ním. Synchronizace je v rámci domény velice důležitá, neboť 

povolený rozdíl v systémových časech při ověřování protokolem Kerberos je pět minut. 

Pokud se tento rozdíl zvětší, ověření není úspěšné a neproběhne. 

Správa PDC se provádí pomocí modulu konzole „Uživatelé a počítače služby Active 

Directory“. 
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Hlavní server infrastruktury 

Tento server zodpovídá za replikace změn v členství uživatele ve skupinách a změny 

v pojmenování skupin mezi doménami. V případě zjištění rozdílu mezi vlastními daty 

a daty globálního katalogu data aktualizuje a replikuje na ostatní řadiče v rámci své 

domény. Tato role je tedy velice důležitá, pokud se nacházíme v prostředí více domén. 

Hlavní server infrastruktury by se neměl nacházet na serveru, který spravuje globální 

katalog. Toto omezení neplatí v případě, že každý server je nositelem role globálního 

katalogu. Pro přenesení na jiný server se používá nástroj „Uživatelé a počítače služby 

Active Directory“. 

Servery globálního katalogu 

Výjimečné postavení mezi řadiči domény mají také servery spravující globální 

katalog. Globální katalog spravuje částečné repliky adresáře domény a poskytuje údaje 

o doméně globálním katalogům okolních domén. Obsahuje sice informace o všech 

objektech v rámci domény, ale s některými atributy těchto objektů. Zajišťují možnost 

efektivního vyhledávání objektů adresáře, umožňují snadnou lokalizaci objektů různých 

domén adresářového stromu. Žádná z instancí globálního katalogu není označena za 

hlavní, proto může změny zpracovávat a poté replikovat v rámci doménové struktury 

libovolný server globálního katalogu.  Replikace globálních katalogů je generována 

automaticky službou Knowledge Consistency Checker (KCC). Jmenné servery registrují 

záznam o serverech globálního katalogu a poskytují informace o umístění těchto řadičů 

klientům. 

Služby globálního katalogu: 

• Ukládá členství v univerzálních skupinách do mezipaměti 

• Aktualizace údajů o členství v univerzálních skupinách 

• Správa globálního katalogu a jeho replikace 

• Vazba s ostatními servery globálního katalogu 

Pokud chceme přidat roli globálního katalogu dalšímu řadiči domény, použijeme 

nástroj konzole „Lokality a služby Active Directory“ a pro konkrétní řadič v nastavení 
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NTDS vybereme „Globální katalog. Čas potřebný pro replikaci dat je závislý na objemu 

spravovaných dat. 

Ve výchozím stavu je určen rozsah replikovaných atributů pro každou třídu objektů. 

V případě častého vyhledávání podle dalších atributů je možné rozsah replikovaných 

položek zvětšit. Defaultně nastavené atributy pro replikaci by se neměly z tohoto seznamu 

odebírat. Oprávnění pro změnu má člen skupiny Schema Admins a slouží k tomu nástroj 

konzole „Schéma služby Active Directory“. Vzhledem k citlivosti změn, týkajících se 

nastavení schéma služby Active Directory, není tento nástroj standardně k dispozici. 

Je třeba zaregistrovat knihovnu schmmgmt.dll. Poté je nástroj dostupný přes konsolu 

MMC přidáním modulu snap-in. V tomto modulu se zobrazí atributy všech objektů 

v adresáři. Ve vlastnostech atributu je možnost „Replikovat tento atribut do globálního 

katalogu“. Pro zrychlení vyhledávání podle atributu je možné zvolit možnost „Zařadit tento 

atribut do indexu“. 

1.2.10 Replikace Active Directory 

Při změně provedené v adresáři služby Active Directory dojde k replikaci těchto 

změn na všechny řadiče domény. Pokud je doména součástí doménové struktury, jsou 

replikovány změny mezi globálními katalogy.  

V systému Microsoft Server 2008, pokud je použita úroveň domény 2008, byla 

vytvořena nová služba replikace souborů adresáře Sysvol. Do funkční úrovně domény 

2003 se používala služba FRS (File Replication Service) a od funkční úrovně 2008 nová 

služba DFS (Distributed File System). 

Služba FRS sleduje změny dat a načítá informace o změnách pomocí protokolu 

LDAP. Se vzdálenými servery komunikuje pomocí protokolu RPC (Remote Procedure 

Call). 

Služba DFS používá architekturu klient-server a doménový řadič obsahuje obě tyto 

komponenty. Pro komunikaci používá protokol CIFS (Common Internet File System). 

Obecně je replikace využívající DFS spolehlivější než starší FRS, která občas 

způsobovala problémy. V rámci domény využívající rychlou linku mezi řadiči se používá 

replikace bez komprimace. Pro replikace mezi lokalitami spojenými pomalou linkou se 
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replikační obsah komprimuje. Zmenšuje se tím sice zátěž na linku, ovšem během 

komprimace přenášeného obsahu dochází ke zvýšení zátěže procesoru. 

1.2.11 Funkční úrovně domény 

Zároveň s vývojem serverových operačních systémů dochází i ke změnám 

v možnostech služby Active Directory. Od prvních verzí Microsoft Windows Serveru 2000 

do současné verze Microsoft Windows Server 2008 R2 došlo k mnoha změnám a rozšíření 

možností této služby. U jednotlivých verzí je zachována zpětná kompatibilita se staršími 

verzemi, platí zde ovšem omezení ohledně možností využívání novinek na starších 

systémech. Funkční úroveň se nastavuje pro doménovou strukturu a pro doménu 

samostatně. V rámci doménové struktury můžou mít jednotlivé domény různé úrovně 

funkčnosti. V průběhu využívání služeb Active Directory lze funkční úroveň struktury 

a domény zvýšit, nelze ji ovšem snížit. Od systémů Microsoft Server 2008 již nelze použít 

funkční úrovně domény Server 2000 ve smíšeném režimu. 

Smíšený režim Windows 2000 Server 

Používá se v případě provozování serveru Windows NT 4.0 z důvodu zpětné 

kompatibility. Funkce Active Directory jsou v tomto režimu omezené, je ovšem zachována 

možnost přihlašování pomocí serveru NT 4.0. 

Nativní režim Windows 2000 Server 

V tomto režimu lze využívat plně možností služeb Active Directory verze Server 

2000. Jde například o vnořování skupin, převod typu skupiny zabezpečení a univerzální 

skupiny. 

Funkční úroveň Windows Server 2003 

V této verzi jsou k dispozici další rozšířené možnosti správy domény, od této verze 

byl uvolněn nástroj umožňující přejmenování domény netdom.exe. Další novinkou je zde 

aktualizace časových razítek zabezpečení, migrace objektů zabezpečení, zabezpečené 

delegování uživatelských pověření pomocí protokolu Kerberos. 
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Funkční úroveň Windows Server 2008 

Významným vylepšením je zde nový nástroj, zajišťující replikace systému souborů 

pro adresář Sysvol – DFS (Distributed File System). Dále byla implementována podpora 

šifrování AES (Advanced Encryption Services). Bylo vylepšeno auditování přístupů 

k účtům, sledování úspěšných a neúspěšných přihlášení a vylepšena pravidla pro nastavení 

chování účtů. Uchovávají se také záznamy o posledním úspěšném interaktivním přihlášení 

k doméně. 

Funkční úroveň Windows Server 2008 R2 

Byla doplněna funkce záruky ověřovacího mechanismu upravující proces 

přihlašování na základě použitého přihlašovacího mechanismu a přidána funkce koše pro 

smazané doménové objekty. 

1.2.12 Nástroje pro správu 

Pro efektivní správu Active Directory je k dispozici sada nástrojů, a to jak 

grafických, tak nástrojů příkazového řádku. Použití grafických nástrojů je jednodušší, 

ovšem příkazová řádka nabízí více možností, hlavně ohledně automatizace provozu. 

Grafické nástroje pro správu: 

Využití nástrojů pro grafické prostředí je víceméně v duchu standardního použití 

ovládacích prvků běžně používaných v systému a při znalosti fungování Active Directory 

je nativní. Nejvíce využívané grafické nástroje: 

• Uživatelé a počítače služby Active Directory – slouží ke správě účtů 

uživatelů, počítačů, skupin, organizačních jednotek. 

• Domény a vztahy důvěryhodnosti služby Active Directory – slouží ke správě 

domén, stromů domén a doménových struktur. 

• Sítě a služby Active Directory – slouží ke správě lokalit a sítí. 

• Schéma služby Active Directory – slouží ke správě hlavního serveru schémat 

a k správě schéma služby Active Directory. 
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Nástroje příkazové řádky [15]: 

• Csvde - Import a export údajů adresáře služby Active Directory ve formátu 

hodnot oddělených čárkami. 

• Dsadd - Přidání uživatelů, skupin, počítačů, kontaktů a organizačních 

jednotek do adresáře služby Active Directory. 

• Dsmod - Úprava existujícího objektu konkrétního typu v adresáři. Typy 

objektů, které lze upravovat: uživatelé, skupiny, počítače, servery, kontakty a 

organizační jednotky. 

• Dsrm - Odstranění objektů konkrétního typu z adresáře služby Active 

Directory. 

• Dsmove - Přejmenování objektu bez jeho přesunutí v adresářovém stromu 

nebo přesunutí objektu z aktuálního umístění v adresáři do jiného umístění v 

rámci jednoho řadiče domény. (K přesunům mezi doménami použijte nástroj 

příkazového řádku Movetree.) 

• Dsquery - Dotaz a vyhledání seznamu objektů v adresáři pomocí konkrétních 

kritérií hledání. K dotazu na libovolný typ objektu použijte obecný režim, pro 

dotaz na vybrané typy objektů použijte speciální režim. Vybrané typy 

objektů, které můžete vyhledávat pomocí tohoto příkazu: počítače, kontakty, 

podsítě, skupiny, organizační jednotky, sítě, servery a uživatelé. 

• Dsget - Zobrazení vybraných atributů konkrétních typů objektů v adresáři 

služby Active Directory. Typy objektů, jejichž atributy je možné zobrazit: 

počítače, kontakty, podsítě, skupiny, organizační jednotky, servery, sítě a 

uživatelé. 

• Ldifde - Vytvoření, úpravy a odstranění objektů v adresáři. Pomocí tohoto 

nástroje lze rovněž rozšířit schéma, exportovat informace o uživatelích a 

skupinách adresáře služby Active Directory do jiných aplikací nebo služeb a 

naplnit adresář služby Active Directory údaji z jiných adresářových služeb. 

• Ntdsutil - Všestranně použitelný nástroj ke správě adresáře služby Active 

Directory. Lze pomocí něj provádět údržbu databáze adresáře služby Active 
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Directory, řídit operace typu single-master a odstraňovat metadata zbylá po 

řadičích domény, které byly odebrány ze sítě bez řádného odinstalování. 

Centrum správy služby Active Directory 

Od verze operačního systému Windows Server 2008 R2 je pro správu objektů 

adresáře k dispozici nástroj „Centrum správy služby Active Directory. Jedná se o nástroj 

s grafickým rozhraním, vytvořen je na základě prostředí PowerShell. Pomocí tohoto 

nástroje lze provádět: 

• Správu uživatelů, počítačů a skupin 

• Správu organizačních jednotek 

• Správu domén a doménových řadičů 

• Vyhledávání objektů v adresáři služby Active Directory 

 

 

Obr. 2 – Uživatelské rozhraní nástroje Centrum správy služby Active Directory 
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PowerShell 

V prostředí PowerShellu verze 1.0 nebyly nástroje pro správu Active Directory 

obsaženy. Tuto mezeru vyplnili tvůrci svobodného softwaru, kteří nabídli balíčky pro 

rozšíření možností této verze. 

S verzí PowerShell 2.0 je na systémech Windows Server 2008 R2 k dispozici modul 

pro správu adresáře „Active Directory Module for Windows PowerShell“. Tento modul 

nabízí celou řadu cmdletů využívajících hlavní sílu tohoto prostředí – roury. 

Příkazy PowerShellu se stávají ve správě služeb Active Directory výkonným 

nástrojem. Je zde velice dobře propracované vyhledávání, na rozdíl od klasických 

možností je zde jednodušší například vyhledání uzamčených účtů a jejich aktivace. 

Syntaxe příkazu pro vyhledávání objektu nabízí možnost využití zvyklostí PowerShellu, 

nebo pomocí přepínače – LDAPFilter konvence filtrů LDAP. PowerShell pracuje s daty 

jako s objekty a umožňuje je exportovat do souborů. Klasickým formátem pro takováto 

data je typ souboru XML, je možné využít i CSV souborů. 

1.2.13 Údržba Active Directory 

Během provozu adresáře Active Directory je třeba provádět některé základní úkony 

údržby. Patří sem hlavně uvolnění mezipaměti, defragmentace databáze a nejdůležitější 

úlohou je zálohování a testování obnovy adresářových služeb. 

Uvolnění mezipaměti je během provozu prováděno automaticky systémem, defaultně 

v intervalu 12 minut. V podstatě jde o odstranění objektů označených jako vymazané. 

Na verzi Server 2008 R2 nedochází k odstranění okamžitě po vymazání z adresáře, ale po 

uplynutí nastavené doby životnosti – standardně jde o 180 dní. 

Online defragmentace databáze spočívá v přeuspořádání objektů v databázi 

adresářových služeb, uvolnění prázdných stránek databáze a sloučení údajů k objektu 

do jednoho místa. Online defragmentace je součástí automatického procesu údržby 

databáze „uvolnění mezipaměti“. Tento způsob defragmentace ovšem nedokáže zmenšit 

velikost databázových souboru. 

Offline defragmentace se používá v případě nutnosti zmenšit databázový soubor. 

Je jí vhodné použít při změně velkého množství údajů, odstranění globálního katalogu atp. 



Michal Škeřík: Implementace Active Directory v rámci jedné doménové struktury 

2012  23 

Tento prostředek údržby zmenší datový prostor využívaný databázovými soubory. 

Provedení offline defragmentace je možné pouze při zastavení služeb AD. Zastavením 

služeb Active Directory dojde i k zastavení závislých služeb: Služba KDC protokolu 

Kerberos, Zasílání zpráv mezi lokalitami, Služba replikace souborů a DNS serveru. Vlastní 

defragmentace se spouští nástrojem ntdsutil. 

Mezi nejdůležitější úlohy údržby patři zálohování Active Directory služeb. Zde došlo 

k zásadní změně oproti verzím do distribuce Server 2003. Ze systémů windows byla 

vyřazena zálohovací utilita ntbackup.exe. Součástí systémů Server 2008 se stal nástroj 

„Zálohování serveru“ a nástroj pro příkazovou řádku wbadmin.exe. Po naistalování OS 

není tento nástroj k dispozici a je třeba ho doinstalovat dodatečně. Nevýhodou nového 

zálohovacího nástroje pro grafické rozhraní je to, že je možné zálohovat pouze celé 

diskové oddíly, není možné vybrat pouze určité adresáře nebo použít možnost zálohování 

stavu systému (system state). Další nevýhodou tohoto zálohování je, že neumí zapisovat 

na páskovou jednotku, ale pouze na jiné svazky (i externí nebo síťové), případně vypálit 

na DVD. Pro kritické obnovení systémů jsou nepostradatelné tyto části: 

• Systémový oddíl se souborem bootmgr. 

• Oddíl s operačním systémem. 

• Pokud nejsou umístěny na oddílu s OS, je třeba zálohovat ještě složku 

„sysvol“, soubory registru a databáze Active Directory. 

Základním zálohovacím prostředkem doménových řadičů je vlastní proces replikace 

dat mezi databázemi. Tato prostá replikace však nedostačuje v případě smazání objektů 

adresáře. Z důvodu replikací se tato nechtěná změna v databázi přenese na ostatní servery. 

Dalším případem, kdy je zálohování dat pomocí replikací nedostatečné, je případ selhání 

všech doménových kontrolérů. 

Pro případ selhání doménového řadiče s funkcemi RID, PDE, server schémat, hlavní 

názvový server a server infrastruktury je výhodné, pokud je to možné, mít jeden 

z doménových řadičů označen jako záložní hlavní server. 

V případě potřeby obnovení existují ve vztahu k databázi adresářových služeb dva 

základní způsoby, které ve svých důsledcích zásadně ovlivňují výsledný stav v doméně. 

Obnovení neautoritativní (defaultní) obnoví databázi Active Directory a následně provede 
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aktualizace vlastních záznamů obnovovaného serveru z dostupných doménových řadičů. 

Neautoritativní obnovení se využívá v případě selhání serveru, případně při 

neopravitelném poškození databáze adresářových služeb. 

Druhou možností je obnovení autoritativní. Při tomto postupu obnovení ze zálohy 

dojde po procesu obnovy k vynuceným replikacím obnovených dat na ostatní doménové 

řadiče. Autoritativní obnovení se používá v případě, že dojde k nechtěnému odstranění 

záznamů z adresáře.  

Vzhledem ke strategické roli zálohování v případě doménových řadičů je nezbytné 

dobře připravit a otestovat zálohovací plán, je třeba zajistit existenci postupu obnovy pro 

možné varianty krizových situací v případě vzniku incidentu a vše mít otestované 

v reálných podmínkách. Pokud dojde k problému, jde v případě doménových řadičů o čas, 

protože je tím ohrožen provoz celé sítě. 
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2 Analýza a návrh nového doménového prostředí 

Nutnost zrealizovat projekt nasazení Active Directory byla výslednicí několika 

aspektů. V síti úřadu byla provozována adresářová služba od firmy Microsoft od roku 

2001. Celá dodávka systému byla řešena pomocí externího dodavatele a po celou další 

dobu životnosti doménového prostředí vlastně nepřešla plně do správy IT oddělení 

organizace. Po hardwarovém selhání jednoho ze dvou doménových řadičů byla 

nevhodným způsobem provedena obnova ze zálohy a došlo k neopravitelnému poškození 

dat v adresáři. Proto bylo nutné v co nejkratším časovém horizontu zpracovat návrh řešení 

a kritickou situaci provozu vyřešit. 

Pro realizaci projektu implementace Active Directory v síti městského úřadu jsem 

zvolil metodiku MDIS, neboť nepředepisuje přesně postupy, ale svou podstatou se dá 

využít jako návod a usměrnění přístupu k řešení problematiky nasazení IS. Tato metodika 

byla vytvořena v roce 1992 na Vysoké škole ekonomické v Praze a právě díky své volné 

koncepci byla vhodná i pro tento projekt. 

2.1 Informační strategie 

Vlastní informační strategie městského úřadu je definována v dokumentu 

„Informační strategie města“. Zde jsou specifikovány její základní cíle, faktory pro rozvoj 

a udržitelnost. Vzhledem ke kritické situaci v počítačové síti, po incidentu na doménovém 

řadiči, měla realizace tohoto projektu prioritní postavení mezi úkoly stanovenými běžným 

provozem a práci na rozvoji sítě. 

2.2 Globální analýza 

Vzhledem k historickému vývoji provozu sítě města, postupné tvorbě infrastruktury 

z pohledu správy účtů a přístupu ke sdíleným prostředkům je vhodné zachovat řešení 

postavené na adresářových službách od firmy Microsoft. Celkový počet spravovaných účtů 

a množství síťových prostředků neumožňuje efektivní decentralizovanou správu. 

Vzhledem k potřebě zvolit technologii spravovatelnou vlastními silami IT, 

implementaci plně kompatibilní s klientskými PC a umožnění vazeb na Linuxovou část 
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síťových prostředků, bylo zvoleno řešení postavené na adresářových službách Active 

Directory. 

Cíle implementace: 

• Stabilní prostředí sítě, odolnost proti výpadkům, pokrytí samostatných budov 

• Možnost vysokého zabezpečení strategických prostředků, centrální správa 

• Robustní řešení po HW i SW stránce 

• Dlouhodobá udržitelnost 

• Správa vlastními prostředky 

• Zachování uživatelských dat a nastavení 

• Implementace bez přerušení provozu v pracovních dnech 

• Administrativní přehlednost struktury objektů 

Řešení bude postaveno na dvou fyzických serverech vykonávajících pouze roli 

doménových řadičů, každý ze serverů umístěný v jedné z lokalit. 

Jako operační systém doménových řadičů bude použit Windows Server 2008 R2. 

Vzhledem k infrastruktuře sítě a používaným technologiím bude nastavena funkční úroveň 

domény 2003. Důvodem jsou možné problémy při komunikaci s částí infrastruktury na 

technologiích Linux při nastavení na funkční úroveň 2008 R2. Po ověření funkčnosti by 

bylo možné přejít s doménou na vyšší funkční úroveň, vzhledem k časovým možnostem 

je to však přesunuto do dalšího období, po stabilizaci situace v síti. 

V přípravné fázi dojde k nákupu serverů, jejich zátěžovým testům na úrovni HW, 

instalaci OS, zátěžovým testům na úrovni OS a síťového prostředí. V této fázi bude 

provedena i testovací instalace ve virtuálním prostředí, otestována konfigurace řadičů, 

nastavení DNS. Součásti této fáze bude i vytvoření souboru vstupních dat pro naplnění 

databáze Active Directory pomocí importu nástrojem ldifde. Důvodem je malé časové 

okno pro ostré nasazení do provozu. Bude připraven podrobný plán činností pro celý 

projekt vytvoření nového doménového prostředí. 
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2.3 Detailní analýza 

V této části se zabývám rozborem incidentu v LAN způsobeným rozpadem prostředí 

adresářových služeb, vytvořením konkrétního návrhu implementace s opatřeními pro 

zamezení opakování tohoto kritického stavu, specifikací HW serverů, konfigurací serverů 

pro plnění role doménových řadičů, analýzou organizační struktury úřadu, návrhem 

struktury organizačních jednotek v Active Directory, plánem implementace a nasazením 

do ostrého provozu. 

2.3.1 Rozbor příčin výpadku na adresářových službách 

V době vzniku neopravitelného poškození databáze adresářových služeb byly v síti 

používány dva servery s rolí doménových řadičů. Jednalo se o servery s operačním 

systémem Windows Server 2003. Servery byly v síti od roku 2004. Původně plnily role 

souborových serverů a obsluhovaly menší databáze jednotlivých agendových IS. 

Vzhledem k rychle rostoucím požadavkům na elektronické zpracování dokumentů, 

zákonným změnám a z toho plynoucích povinností vůči oblasti IT úřadu došlo k velkému 

nárůstu klientských PC a uživatelů. Proto byla externím dodavatelem vytvořena doména na 

síti C třídy. Tento dodavatel také provedl veškerá počáteční nastavení služby DNS serveru, 

replikací, konfigurace domény a nastavení politik. V tomto stavu byla doména, včetně 

správy serverů a služeb AD předána do správy IT úřadu. 

Servery byly provozovány na funkční úrovni domény 2000 a v roce 2007 byla 

zvýšena funkční úroveň na 2003. Jako ochrana proti ztrátě dat bylo použito sestavení dvou 

serverů, které držely databázi adresářových služeb, HDD serverů s diskovými poli 

v nastavení RAID 5.1 a pravidelné zálohy nástrojem pro zálohování stavu systému 

obsaženém v systému Windows Server 2003. 

Při dalším rozvoji sítě došlo k implementaci centrálního IS s potřebou běhu 

databázového serveru Microsoft SQL Server 2000. Role hlavního databázového serveru 

byla, vzhledem k nedostatku finančních prostředků, přidána na server s rolí doménového 

řadiče. Již v době implementace databázového serveru bylo jasné, že jde o řešení, které 

může způsobit přetížení serveru a zhoršení odezev systému díky celkové spotřebě 

procesorového času a zatížení diskového pole fyzickým hostováním databáze. Tímto 

sloučením rolí došlo ke složité situaci na plánování zálohování a tvorbu plánu kritických 
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obnov. Došlo k podcenění spotřeby diskového prostoru centrálním IS úřadu způsobeném 

jednak velkým množstvím ukládaných dat a jednak nutností existence testovací instance IS 

pro zaškolování pracovníků. 

Po pádu serveru, který byl v doméně vytvořen jako první a nesl role hlavního 

operačního serveru a zároveň hostoval databázi centrálního informačního systému, nastala 

vzhledem k této kumulaci rolí velice nepřehledná situace. Díky tomuto stavu došlo 

k chybnému postupu při obnově adresářových služeb ze zálohy, poškození záznamů 

databáze a přerušení replikačního vztahu. V době řešení této nestabilní situace byl provoz 

Active Directory plně přesměrován na druhý doménový řadič. 

Následkem těchto událostí byla omezena dostupnost adresářových služeb. V první 

fázi, vzhledem k nedostupnosti NTP serveru a vzniklým rozdílům v systémových časech 

jednotlivých stanic, docházelo k odmítnutí ověření vůči doméně. Proces přihlášení 

k doméně se prodloužil a často končil neúspěchem. 

Kritické faktory: 

• Neověřený postup obnovy adresářových služeb, neexistence krizového plánu 

• Komunikace s vedením úřadu, objasnění strategické role AD 

• Přetížení serverů z důvodu nevhodného nasazení rolí 

• HW serverů 

• Finanční rozpočet IT 

2.3.2 Požadavky na HW a SW 

Požadavky na HW serverů pro plnění role doménových řadičů byly zvoleny 

s ohledem na předpokládané zatížení a nároky na kapacitu diskových oddílů. Celkově byly 

voleny kompatibilní se stávajícím řešením s v souladu se strategií budování infrastruktury 

sítě městského úřadu. 
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Požadavky na hardware serverů: 

• Řešení do racku, rozměr 1RU,  

• minimálně 1x procesor 2 jádra/2thready, L3 cache alespoň 6MB, takt alespoň 

2,40 GHz, podpora DDR3 1066MHz 

• minimálně 4 GB RAM DDR3 minimálně 1066MHz 

• 64-bit architektura 

• 4x UTP 1Gb Ethernet port, po dvou na nezávislých NIC čipech 

• 2x pevný disk 2.5in interní, minimálně 140GB SAS v RAID1 (15k otáčky) 

hot-plug 

• Servisní jednotka s možností samostatného přístupu po management síti, 

popřípadě po sériové lince, jednotka musí podporovat technologii Remote 

KVMS (Keyboard, Video, Mouse, Storage redirection), možnost zapínat a 

vypínat server, případně licence 

• Podpora operačních systémů Linux, Windows 

Specifikace software: 

Operační systém serverů Microsoft Windows Server 2008 R2, 64bit v edici Standard. 

Instalovány budou role serveru AD DS, DNS, Zálohování serveru. 

Do domény budou připojeny operační systémy klientských PC a serverů: 

• Windows XP Professional 

• Windows Vista Business 

• Windows 7 Professional 

• Windows Server 2003 

• Windows Server 2008 R2 

Na každém z doménových řadičů bude nainstalována instance jmenného serveru, 

mezi těmito instancemi bude vytvořen vztah pro replikace. Pro jednotlivé rozsahy adres 

budou založeny zóny zpětného vyhledávání. 
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Funkce zálohování serveru bude nakonfigurována na automatické vytváření 

zálohování křížem mezi doménovými řadiči na diskové oddíly určené k tomuto účelu. Tyto 

zálohy budou kopírovány do úložiště pro archivaci páskovou knihovnou. 

Převod uživatelských účtů bude vzhledem k časovým možnostem uvedení do ostrého 

provozu proveden pomocí software třetích stran. A to i přes nevýhody tohoto řešení, 

kterými jsou vznik nového účtu a propojení přes registry s účtem z původní domény a tím 

nepřehlednost ve fyzickém umístění souborů uživatelských profilů. 

Zapojení do infrastruktury sítě: 

Každý ze serverů s rolí doménového řadiče bude zapojen do LAN města v jiné 

budově úřadu. Budovy jsou od sebe ve vzdálenosti 1,5km. Datové propojení je optickým 

kabelem, rychlost propojení 1Gbps. Pro fyzické umístění serverů budou využity 

serverovny vybavené klimatizačními jednotkami s automatickým restartem pro udržení 

provozní teploty a vlhkosti vzduchu prostředí v povoleném rozmezí. Místnosti jsou 

zabezpečeny proti neoprávněnému vniknutí elektronickým zabezpečovacím zařízením 

a kamerovým systémem. Ochrana proti požáru je zajištěna kouřovými čidly. 

Každá serverovna má k dispozici zdroje nepřerušitelného napájení UPS, v lokalitě 

hlavní serverovny s automatickým generátorem elektrického proudu zapojením do 

samostatného napájecího rozvodu. 

Rozvody po budovách jsou řešeny ethernetem 100Mbps, v síti je zapojeno a součástí 

domény bude 157 PC. Použité operační systémy klientských stanic: Microsoft Windows 

XP Professional, Windows Vista Bussiness, Windows 7 Professional. Klientské počítače 

používají lokálně umístěné uživatelské profily. 

Připojení serverů do LAN úřadu: 

• 1Gb Ethernet port do páteřního switche 

• Management port do VLAN pro správu 

IP Adresace: 

Vzhledem k celkovému počtu PC, Serverů a dalších zařízení využívajících IP adresy, 

bude použit rozsah adres ze sítí třídy „B“ s omezením rozsahu adres pomocí masky. 
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IP: 172.20.20.1 – 172.20.21.254 

Maska: 255.255.254.0 (Bitový zápis /23) 

Subnet ID 172.20.20.0 

Broadcast 172.20.20.255 

Doménový řadič 1: 

Hostname: XADS1, IP: 172.20.20.1, DNS: 172.20.20.1, 172.20.21.1 

Doménový řadič 2: 

Hostname: XADS2, IP: 172.20.21.1, DNS: 172.20.21.1, 172.20.20.1 

NTP (Network Time Protocol) 

Pro bezproblémové fungování jednotlivých systémů v rámci LAN je nezbytná 

synchronizace času jednotlivých počítačů. Služba Kerberos, která zajišťuje přihlašování 

účtů do domény a přidělování lístku oprávnění přístupu k prostředkům sítě, toleruje rozdíl 

časů maximálně 5 minut. V případě překročení tohoto limitu dopadne proces přihlašování 

neúspěšně. Jako autoritativní zdroj času pro počítače v doméně bude sloužit server ADS1, 

který bude synchronizován s časovým serverem pro část sítě provozovaných na systémech 

Linux s adresou 172.20.20.6. Pro nastavení časového serveru se využívá nástroj 

příkazového řádku w32tm.exe. 
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Obr. 3 - Infrastruktura sítě městského úřadu 

 

2.3.3 Struktura objektů domény 

Pro základní uspořádání objektů v doméně, celkovou přehlednost administrace 

a možnost efektivní aplikace zásad zabezpečení je nezbytné kvalitní vytvoření hierarchie 

spravovaného celku pomocí organizačních jednotek, skupin zabezpečení a uživatelských 

účtů. Zásadní pro zachování přehlednosti je vytvoření jednotné jmenné konvence tak, aby 

nebyl problém se orientovat i ve velkém množství objektů. Vzhledem k rozsahu sítě, počtu 

počítačů a nárokům na jmennou konvenci v rámci úřadu jsem zvolil implementaci 

v rozsahu jedné společné domény. 
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Organizační jednotky 

V tomto projektu bylo použito modelu tvorby organizačních jednotek dle organizační 

struktury úřadu, vzhledem k tomu, že nejsou předpokládány významné změny v tomto 

základním uspořádání, a proto by do budoucna neměly nastat problémy z důvodu 

zásadních změn v OU. Dělení pomocí tohoto přístupu je možné aplikovat i pro rozdělení 

na dvě základní lokality, dvě budovy úřadu. Kromě dvou výjimek odpovídá organizační 

dělení tomuto dělení fyzickému. Uspořádání tedy vychází ze dvou základních 

organizačních jednotek – Budova1 a Budova2, které se dále hierarchicky větví podle 

jednotlivých odborů, případně oddělení. V rámci konečných objektů vyjadřující 

organizační strukturu úřadu v adresáři budou ještě vytvořeny samostatné kontejnery OU 

pro Users a Computers. Názvy OU organizační struktury budou voleny ve shodě 

se zažitými zkratkami používanými v rámci organizace. 

 

Obr. 4 - Organizační schéma pro administraci OU¨ 

 

Mimo organizačních jednotek, daných požadavky na administraci a odvozených 

v zásadě od organizační struktury úřadu, bude založena skupina pro správu externích 

přístupů, externích uživatelů. 

Uživatelské skupiny 

Pro efektivní správu prostředků sítě je nezbytné vytvořit přehledný systém skupin 

zabezpečení. Důležitá je zde správná volba názvů pro usnadnění orientace a vhodné 

doplnění v atributu „popis“ pro zpřesnění údajů. Pro každou skupinu je stanoveno členství 

konkrétních uživatelů ve skupinách podle oprávnění přístupu k síťovým prostředkům. 
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Strategie použití skupin pro řízení přístupu k prostředkům sítě je postavena 

na jednodušší metodě, která je pro použití v rámci sítě tohoto rozsahu dostačující a pro 

administraci přehledná. Jde o způsob označovaný jako strategie AGP (Accounts, Global 

Groups, Permissions). Jednotlivé účty jsou přiřazeny do globálních skupin zabezpečení 

a pro tyto skupiny je nastaveno oprávnění k jednotlivým síťovým prostředkům. 

Jmenná konvence je zvolena tak, aby orientace ve skupinách byla přehledná. Název 

globální skupiny zabezpečení je tvořen prefixem „g_“ a vhodným názvem vyjadřujícím 

využití skupiny, návaznost na organizační jednotku, případně příslušnost ke konkrétnímu 

síťovému prostředku. 

Uživatelské účty 

Pro zakládání účtů v doméně je nutné počítat s nutností jednoznačnosti 

přihlašovacího jména. Z tohoto důvodu byla zvolena jednotná jmenná konvence, která 

vytváří přihlašovací jméno uživatele z příjmení a jména dle jednotné šablony. V případě 

shody jmen uživatelů se přihlašovací jméno doplní pořadovým číslem použitého 

přihlašovacího jména. Uživatelům jsou vygenerována hesla splňující stanovené požadavky 

na složitost, uživatelé nemají možnost hesla sami měnit. Každý z účtů má přidělený 

domovský adresář na souborovém serveru dle konkrétní lokality umístění. 

Požadované položky objektu User jsou: jméno, příjmení, zobrazované jméno 

(na prvním místě příjmení uživatele) E-mail, jedinečné přihlašovací jméno uživatele, 

domovská složka, v případě použití přihlašovací skript. Na záložce „je členem“ se vyplní 

příslušnost uživatele ke skupinám zabezpečení. 

Účty počítačů 

Budou založeny v příslušných objektech hierarchické struktury OU domény. Jména 

počítačů začínají označením PC, následuje příjmení uživatele v případě potřeby doplněné 

znakem ze jména případně pořadovým číslem. Poslední dva znaky názvu počítače 

upřesňují nainstalovaný operační systém. 

Názvy serverů začínají znakem X a vlastním jménem serveru. V případě virtuálního 

počítače na druhé pozici znak V. 



Michal Škeřík: Implementace Active Directory v rámci jedné doménové struktury 

2012  35 

2.3.4 Specifikace vstupu dat 

Pro import dat do nově vytvořené domény používám nástroj ldifde.exe. Tento nástroj 

slouží pro dávkové zpracování dat adresářů vyhovujících standardu LDAP. Jako základ 

strukturovaného souboru, který bude sloužit jako importní zdroj při ostré instalaci, jsem 

použil výstup exportu testovací implementace a administrace domény. Postupně jsem 

připravil dávky pro objekty OU, pro uživatelské účty zařazené do vytvořených 

organizačních jednotek a účty počítačů s jejich umístěním v organizační struktuře domény. 

Po specifikaci potřebných atributů se pro export dat z databáze adresářových služeb 

použije přepínače –l s výpisem jednotlivých atributů, které jsou následně obsaženy 

v importní dávce ldf. 

Využití nástroje ldifde pro vytvoření exportu OU: 

ldifde -f c:\Temp\ExportOu.ldf -s XADS1 -d dc=mutest,dc=cz" -p 

subtree -r "(objectCategory=organizationalUnit)" -l "cn, 

objectclass,ou" 

Přepínač –f se používá pro specifikaci výstupního souboru, -s pro určení 

doménového řadiče, ze kterého exportujeme data, -d je označení domény pro export, -p 

určuje vnoření exportovaných objektů v hierarchické struktuře, -r upřesnění exportovaného 

objektu a za –l následuje seznam exportovaných atributů. V případě změny v názvech nebo 

struktuře je třeba soubor před výstupem vhodně upravit. Při neexistenci potřebného objektu 

skončí případný import neúspěchem. Je třeba pamatovat na odlišnost v nastavení ochrany 

objektů proti nechtěnému odstranění vytvořených položek pomocí nástroje „Uživatelé 

a počítače služby Active Directory“ a objekty importovanými pomocí importního souboru 

nástrojem ldifde.exe. Importované objekty nejsou chráněny proti nechtěnému odstranění 

a je vhodné toto nastavení po vytvoření upravit. 
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Obr. 5 - Část importní dávky organizačních jednotek 

 

Příkaz pro export uživatelských účtů z domény s výběrem požadovaných atributů: 

ldifde -f c:\Temp\ExportUser.ldf -s XADS1 -d 

"dc=mutest,dc=cz" -p subtree -r "(&(objectCategory=person) 

(objectClass=User)(givenname=*))" -l "cn,givenName, 

objectclass,samAccountName,distinguishedName,displayName,name

,homeDirectory,homeDrive" 

Dávku pro import je třeba opět dle potřeb upravit. Nástroj ldifde nepodporuje export 

hesel, proto je z důvodu bezpečnosti importovaný účet zakázán a nastaven příznak 

„při dalším přihlášení musí uživatel změnit heslo“. 

Třetí dávkou, která bude použita, je importní dávka pro účty počítačů. Jako základ 

je opět použit export pomocí ldifde, který se následně upraví podle nastavení ostré instance 

domény. Použité atributy pro vytvoření dávky jsou: dn, objectclass, cn a name. Po importu 

do adresáře Active Directory jsou účty počítačů ve stavu „zakázán“. Před přihlášením 

počítače do domény je nutné účet počítače povolit. 
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2.3.5 Plán implementace 

Fáze plánování implementace byla v tomto projektu velice důležitá, neboť časové 

možnosti vlastního nasazení do ostrého provozu byly velice omezené. Jedním z faktorů byl 

kritický stav původní domény, který vedl k maximálnímu možnému zkrácení přípravné 

a testovací fáze, při současné snaze o zachování vysoké spolehlivosti řešení. Druhou 

zásadní limitující podmínkou byla časová náročnost převodu uživatelských účtů pod nově 

vytvořenou doménu po instalaci a zapojení doménových řadičů do LAN. 

Aby byla maximálně zkrácena doba ostré implementace, zvolil jsem cestu vytvoření 

testovací domény ve virtuálním prostředí. Na řadičích této domény byly vytvořeny 

všechny objekty OU, počítačů a uživatelských účtů, se kterými se počítá v prostředí nové 

domény. Tyto záznamy byly následně využity pro vytvoření importních dávek těchto 

objektů na fyzické servery v průběhu ostré implementace. Celý postup implementace byl 

ověřen jak v zmíněném virtuálním prostředí, tak i při zkušební implementaci na fyzických 

serverech. Byl důsledně připraven detailní postup konfigurace doménových řadičů 

a v termínu odstavení sítě z provozu sled vytvoření záloh a postupné odebírání rolí 

z původních doménových řadičů. 

Pro řízení projektu byl použit SW nástroj OpenProj, což je plnohodnotný program 

pro tvorbu časového harmonogramu, řízení zdrojů, Ganttova diagramu, Síťového diagramu 

a dalších náležitostí využívaných v této kategorii nástrojů. Vytvoření časového plánu 

implementace umožnilo dodržet časové požadavky na realizaci a využít přesně možnosti 

pro nasazení do ostrého provozu bez ohrožení chodu úřadu. 

 



Michal Škeřík: Implementace Active Directory v rámci jedné doménové struktury 

2012  38 

 

Obr. 6 - Časový harmonogram projektu implementace ze SW OpenProj 

 

Časové okno pro ostrou implementaci bylo pevně určeno vedením úřadu, proto bylo 

nezbytné přesně plnit jednotlivé body stanovené plánem implementace. Důležitým 

faktorem pro úspěšnou implementaci byla fáze přípravy a testovacích implementací. 

Tím byly vytvořeny předpoklady pro zvládnutí závěrečné fáze v povoleném rozpětí 

72 hodin, s těžištěm mimo běžnou pracovní dobu úřadu. 

Největší časovou náročnost si vyžádala fáze registrací počítačů a převody 

uživatelských účtů do prostředí nové domény. Bylo nutné fyzicky počítače obejít, provést 

několik restartů a po převodu uživatelského účtu ověřit jeho funkčnost a dostupnost dat. 

Proto byly počítače rozděleny do kategorií podle strategického významu a postupovalo 

se dle tohoto hodnocení od nejdůležitějších. 
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Obr. 7 - Ganttův diagram projektu Implementace AD 
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3 Implementace Active Directory 

Vlastní implementace Active Directory proběhla podle vytvořeného plánu 

zpracovaného při detailní analýze. Hlavními body této části jsou testovací implementace 

a konfigurace řadičů domény ve virtuálním prostředí. Během vytvoření domény postavené 

na virtuálních řadičích, zapojené v oddělené síti a nakonfigurované co nejpřesněji podle 

požadavků na ostrou doménu jsem detailně ověřil instalační a konfigurační postupy 

a v závěrečné fázi testování jsem vytvořil dávkové soubory pro následný import do ostré 

domény. 

3.1 Testovací implementace 

V rámci testovací implementace proběhly dvě fáze testování. Virtuální implementace 

doménových řadičů s vytvořením domény, ověřením konfiguračních postupů 

a optimalizací importních dávek ldf. Druhou testovací fází byla instalace fyzických 

doménových řadičů, testy na úrovni hardware a operačního systému. Časově byla tato část 

testování vázána na termín dodávky hardware serverů. 

3.1.1 Testovací instalace ve virtuálním prostředí 

Nasazení nové domény do ostrého provozu předcházela testovací fáze s využitím 

virtuálních instancí doménových řadičů a klientských PC. Pro vytvoření doménových 

řadičů jsem zvolil virtualizační nástroj Virtual Box v současnosti vlastněný a vyvíjený 

firmou Oracle. 

Cíle testovací implementace ve virtuálním prostředí: 

• Instalace Windows Server 2008 R2 

• Instalace rolí Active Directory 

• Instalace rolí DNS 

• Konfigurace doménových řadičů, replikační vztahy 

• Vytvoření objektů domény 

• Testy zálohování a postupy obnovy 
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• Příprava importních dávek 

• Ověření převodu uživatelských účtů 

Pro potřeby základních testů jsem vytvořil dvě instance operačního systému 

Windows Server 2008 R2 Standard, servery XADS1 a XADS2. Každý z nich měl 

k dispozici 2048 MB paměti, využíval jedno jádro procesoru hostitelského PC a měl 

připojené dva diskové oddíly o velikosti 25GB. Jeden z diskových svazků byl určen pro 

potřeby systému, druhý pro testy zálohování a obnovy podle návrhu fyzické realizace 

doménových řadičů a jejich funkčnosti. 

Na serverech byla provedena aktualizace operačních systémů. Pro další testování 

byla změněna konfigurace síťových rozhraní na vnitřní síť, což je režim, ve kterém jsou 

virtuální počítače odděleny od reálného síťového prostředí, ale jsou na společné virtuální 

síti. Rozhraní byla nastavena dle připravených konfigurací jednotlivých serverů. 

Na prvním serveru jsem nainstaloval služby Active Directory a DNS server 

a nakonfiguroval doménu jako první doménu v doménové struktuře. Parametry instalace 

byly uloženy do souboru pro možnost použití bezobslužné instalace při opakování tohoto 

instalačního procesu v dalších fázích projektu. 

 

 

Obr. 8 - Spuštění bezobslužné instalace doménového řadiče 

 

 Následně byl příkaz dcpromo spuštěn i na druhém serveru a ten byl po instalaci 

služby Active Directory a DNS serveru přidán jako druhý server do již existující domény. 

Znovu byly parametry instalace přidání doménového řadiče do existující domény uloženy 

pro další použití. Dalším krokem bylo vytvoření replikačního vztahu mezi instancemi DNS 

serveru na doménových řadičích, neboť tato vazba se automaticky nevytvoří. 
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Obr. 9 - Názvové servery pro povolení replikací 

 

Ve vzniklém doménovém prostředí byly uloženy v požadovaném hierarchickém 

uspořádání jednotlivé objekty. Byla založena struktura organizačních jednotek a v ní účty 

uživatelů a počítačů. Následně byla tato doména použita k vytvoření importních souborů 

pro ostrou implementaci. 

Prostředí vizualizovaných doménových řadičů jsem využil pro otestování 

zálohovacích postupů a k přípravě na vytvoření plánu obnovy v případě havárie. Pro 

zajištění kompatibility zálohovacího nástroje příkazové řádky wbadmin.exe bylo nutné 

upravit záznamy v registrech vizualizovaných serverů. Konfiguraci serverů jsem upravil 

podle plánu nasazení v reálném prostředí, každý ze serverů měl k dispozici svazek pro 

systém a svazek vyhrazený pro zálohy systému a souborů adresáře Active Directory 

druhého doménového řadiče. Otestoval jsem funkčnost vzájemných záloh mezi servery, 

postupy obnovy v režimu obnovy adresářových služeb v neautoritativním i autoritativním 

režimu. Poznatky byly použity jako základ pro vznik plánu obnovy v případě problému na 
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doménových řadičích. Plán obnovy byl následně jen drobně upraven podle reálného 

provozního stavu sítě. 

Posledním krokem této testovací fáze bylo ověření převodu uživatelských účtů 

z prostředí jedné domény do domény nové. Pro převod účtů byl použit nástroj od firmy 

ForensiT „User Profile Wizard“. Při testech převodu účtů byla ověřena funkcionalita účtu, 

přenesení uživatelských konfigurací a zachování funkčnosti lokálních aplikací. Záporem 

tohoto řešení byl vznik duplicitního účtu v místě k tomu určeném operačním systémem 

a s tím spojené komplikace při dohledávání souborů při přístupu mimo přihlášení uživatele 

a občasný problém při přihlášení – prodloužení přihlašovací doby. I přes tyto nevýhody 

bylo přistoupeno k tomuto řešení převodu účtů do nového doménového prostředí, 

se zanesením požadavku na pozdější založení účtů přímo doménou. 

3.1.2 Testovací instalace fyzických serverů 

Po dodání serverů bylo možné zahájit instalaci a prověření funkčnosti dodaného 

hardware v reálných podmínkách. Na serverech byla provedena konfigurace základního 

nastavení BIOS, rozhranní síťových karet a vytvoření diskových oddílů v poli RAID 5.1 

dle návrhu detailní analýzy. 

Před zahájením ostré implementace bylo tedy nutné provést testy dodaného hardware 

serverů a následně zátěžové testy s nainstalovaným operačním systémem Windows Server 

2008 R2 v edici Standard. Pro prvotní zátěžové testy HW jsem zvolil linuxovou distribuci 

„Stresslinux“, konkrétně utilitu stress pro simulaci zátěže procesoru, vstupně výstupního 

subsystému a paměti RAM. Pro testování chování serverů v zátěži, po instalaci operačního 

systému, jsem použil utility pro vytížení CPU a testovací zasílání dat přes síťové rozhraní 

mezi servery. 

Testování serverů probíhalo nepřetržitě během sedmi dní. Testy byly postupně 

zaměřeny na všechny podstatné subsystémy HW a během testů nebyl odhalen žádný 

problém, který by signalizoval možné výpadky v provozu řadičů. Servery zvládly 

dlouhodobé zatížení procesorů, diskových oddílů a síťových rozhranní, bez problémů 

proběhly i testy paměti RAM. 
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3.2 Ostrá implementace 

Během ostré implementace byly využity poznatky z testovací části projektu, proto již 

probíhala bez zásadních problémů. Důležitým faktorem stále zůstával časový 

harmonogram nasazení domény s dodržením integrace do sítě úřadu během dní pracovního 

volna z důvodu nepřerušení provozu. 

Cíle ostré implementace: 

• Příprava operačních systémů nových doménových řadičů 

• Zrušení poškozené domény, odebrání rolí AD původním řadičům 

• Vytvoření nové domény, konfigurace, import objektů 

• Přidání počítačů, převody uživatelských účtů 

• Nastavení automatického zálohování řadičů 

• Integrace s prostředím LAN 

3.2.1 Instalace a konfigurace 

Instalaci operačních systémů na servery, přidání rolí služeb Active Directory a DNS 

serverů včetně jejich konfigurace jsem provedl v sestavení mimo síť úřadu, pro tuto část 

prací měly servery vyčleněnu vlastní VLAN bez přístupu do produkčního prostředí. Na 

servery byl nainstalován operační systém Windows Server 2008 R2 Std. Operační systémy 

byly aktualizovány a vytvořena záloha tohoto stavu. Pro vlastní nasazení adresářových 

služeb již byly servery připojeny do LAN. 

Na prvním serveru byla přidána role DNS a služeb Active Directory pomocí 

bezobslužné instalace s využitím konfiguračních souborů z testovací přípravné fáze. Byla 

provedena konfigurace DNS, doplněny záznamy nezbytné pro provoz. 

Druhý server byl povýšen na doménový řadič a mezi servery byla vytvořena 

replikační vazba pro DNS servery, které hostují. Funkčnost replikací byla ověřena a po 

kontrole log souborů byla tato fáze ukončena. 
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Doménový řadič, který byl určen pro poskytování přesného času v rámci 

doménového prostředí, byl nakonfigurován pro odběr času z interního zdroje přesného 

času v síti. 

3.2.2 Tvorba objektů nové domény 

Pro vytvoření objektů v novém doménovém prostředí jsem využil připravené 

importní dávky. Pomocí těchto ldf souborů jsem do databáze Active Directory 

naimportoval připravené organizační jednotky v požadovaném hierarchickém uspořádání. 

Do těchto připravených kontejnerů byly následně importovány připravené účty uživatelů 

a počítačů. Účty počítačů a uživatelů byly povoleny (po importu jsou ve stavu zakázán) 

a doplněny o potřebné údaje. Následně byly do adresáře podle připravených seznamů 

doplněny skupiny a v nich upraveno členství uživatelů. 

 

 

Obr. 10 - Import organizačních jednotek 

 

3.2.3 Členství v nové doméně, převod uživatelských účtů 

Do prostředí nové domény byly postupně přidány jednotlivé servery infrastruktury 

sítě. U těchto serverů, které poskytují sdílené služby sítě, byly odstraněny neplatné skupiny 

zabezpečení z původní domény a podle připraveného seznamu doplněny nové skupiny. Pro 

každý sdílený prostředek a skupinu byla nastavena konkrétní sada oprávnění podle 

požadovaného řízení přístupů. 
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Postup přidávání klientských počítačů a převody uživatelských účtů do nového 

prostředí byly provedeny podle stanovených prioritních skupin. Převody proběhly 

otestovaným postupem a podařilo se splnit časový plán připojení klientů do nového 

doménového prostředí. 

3.2.4 Konfigurace zálohování, plán obnovy 

Součástí přípravy nového doménového prostředí na předání do ostrého provozu bylo 

vytvoření konzistentního plánu zálohování a příprava postupů obnovení pro případ 

krizového obnovení. 

Na serverech jsem vytvořil diskové oddíly, vyhrazené pro cílové umístění souborů 

záloh. Zálohy jsou nastavené na noční hodiny a vytváří se 1x denně. Oba doménové řadiče 

tyto záložní sobory ukládají křížem na druhý doménový řadič.  

Plán obnovy jsem zpracoval pro několik různých scénářů možných incidentů na síti. 

Jedná se o speciální a podrobně popsané postupy obnovy v případě nechtěného smazání 

části dat databáze adresářových služeb, v případě kolapsu operačního systému 

doménových řadičů a postup pro případ totálního selhání hardware jednoho nebo obou 

serverů. Plány počítají i s nejhorší možnou variantou kompletní ztráty jak serverů, tak 

záložních dat v primárním umístění. 

 

 

Obr. 11 - Proces neautoritativní obnovy stavu systému doménového řadiče 
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3.2.5 Ověření dostupnosti služeb sítě 

Před zahájením ostrého provozu bylo nutno v rámci sítě a nově vytvořeného 

doménového prostředí provést testy dostupnosti služeb, ověření funkčnosti jednotlivých 

informačních systémů a vazeb na externí systémy. 

Testované oblasti: 

• Zátěž serverů v plném provozu 

• Ověření dostupnosti sdílených složek, kontrola zabezpečení 

• Funkčnost informačních systémů úřadu 

• Funkčnost mail serveru 

• Dostupnost externích systémů 

• Funkčnost zálohování dat uživatelů 

V rámci testů funkčnosti byl detekován problém na SQL serveru centrálního 

informačního systému. Bylo nutno přeregistrovat hlavní služby databázového serveru na 

lokální účty, jak je i doporučováno dodavatelem. V původní verzi zde byl použit 

doménový účet s omezenými právy a tato konfigurace po změně domény způsobila 

výpadek funkčnosti databázového serveru a tím i centrálního informačního systému. 

U jednotlivých sdílených složek byla provedena revize zabezpečení, povolené 

oprávnění přístupu jednotlivých skupin, uživatelských účtů a konkrétních oprávnění 

k těmto prostředkům. 

O změně vnitřního prostředí sítě byly také informovány externí subjekty. Ve vztahu 

k externím přístupům do prostředí sítě úřadu, byla nasazena přísná bezpečnostní politiky 

s plným logováním činností externích účtů v síti. 

3.3 Předání do provozu, údržba 

Sít převedená do nově vytvořeného doménového prostředí byla předána do ostrého 

provozu v termínu daném časovým plánem projektu. Během prvních dní provozu bylo 

řešeno několik drobných požadavků na změny konfigurace, upravení přístupu 
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k prostředkům sítě a nastavení uživatelských účtů. Celkově byl provoz domény 

a výkonných informačních systémů zajištěn a nevyskytly se větší provozní problémy. 

Doménové řadiče byly přidány do monitorovacího systému zabbix, sledovány jsou 

důležité provozní charakteristiky. Výstupy z tohoto systému umožňují včasnou detekci 

možných problémů a tím i zásah před vznikem kritické provozní situace. 

Součástí procesu předání byla závěrečná zpráva o splnění cílů, provozní a krizové 

dokumenty k doménovému prostředí. 
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4 Využití GPO 

Group Policy (zásady skupiny) mají při úloze hromadné správy počítačové sítě 

a jejích prostředků zcela zásadní význam. Jsou velice mocným nástrojem, který umožňuje 

provádět přehledné a efektivní změny nastavení v rámci celých organizačních celků 

z jednoho místa, změny v konfiguraci počítačů, úpravu možnosti uživatelských účtů 

a řízení distribucí aplikací. Pro tento jejich zásadní význam a dopad na řešenou 

problematiku jim věnuji v této práci samostatnou kapitolu. 

4.1 Seznámení s GPO 

Zásady skupiny nejsou ve své podstatě závislé na doménovém prostředí. I v rámci 

lokálních počítačů a účtů lze aplikovat takzvané lokální zásady. V plné síle se ovšem 

projeví účinnost tohoto prostředku správy právě v doménovém prostředí. Pouze v prostředí 

domény je k dispozici celé spektrum možností úprav, z nichž je podmnožina možností 

použitelná na úrovni lokálních počítačů a účtů značně omezená. 

Zásady skupiny se v rámci systémů vyskytují v podobě takzvaných Group Policy 

objektů. V rámci operačních systémů Windows jsou k dispozici od Windows 2000. 

S každým novým serverovým operačním systému došlo ke změnám v rámci zásad skupin 

a možnosti konfigurovatelných položek se stále rozšiřují. 

Kompatibilita verzí ve většině nastavení funguje ve směru od starších verzí 

k novějším. Takže nastavení funkční ve verzi Windows Server je funkční i ve verzi 

systému Windows Server 2008, obráceně to však již neplatí. 

Objekty zásady skupiny obsahují dvě základní samostatné části editovatelných zásad: 

• Zásady počítače – zpracovávají se při spuštění počítače a inicializaci jeho 

síťového připojení. 

• Zásady uživatele – jejich zpracování je závislé na přihlášení uživatele 

k počítači. 

S verzí serverového operačního systému Windows Server 2008 přišla zásadní změna 

v aplikačním formátu GPO. Do této verze byl využíván formát šablon zásad zabezpečení 

ADM. Jednalo se vlastně o textový soubor definicí obsahující položky s popisem, 
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možnostmi a vysvětlením jednotlivých nastavení. V souboru ADM je však obsaženo to, 

co se zobrazuje v uživatelském rozhranní jako šablony k editaci. Vlastní konfigurace 

počítačů je obsažena v souboru registry.pol. Velikost takto nastavené aplikované zásady se 

pohybovala v řádu megabajtů. S verzí operačního systému Windows Server 2008 se začalo 

využívat formátu ADMX. Soubory definic jsou založené na jazyku XML. Došlo 

k oddělení části jazykově nezávislé a části závislé na používaném jazykovém prostředí. 

Tím bylo získáno jazykově nezávislé jádro zásad skupiny. Pro definiční soubory šablon je 

v prostředí domény využíváno centrální místo v rámci SYSVOL, takže nemusí být 

ukládány lokálně na počítačích. Výsledná velikost takto aplikované zásady se pohybuje 

řádově v kilobajtech. Proto je možné přehledně vytvářet jednotlivé politiky zaměřené na 

konkrétní nastavení a není je třeba z důvodu využití síťového provozu spojovat dohromady 

jako u starého formátu ADM. 

Pro převod ze starého formátu ADM do nového ADMX formátu pomocí nástroje 

ADMX Migrator. V případě přechodu na nový formát distribuce nastavení zásad je dbát na 

to, aby k jejich editaci nebyl použit nástroj pro editaci původního formátu. V tom případě 

by došlo k převodu na starý formát. 

Další novinkou od verze Windows Server 2008 je rozšíření o Předvolby Zásad 

skupiny (Group Policy Preferences). Nastavení spadající do skupiny předvoleb nejsou 

vynucená, to znamená, že po jejich provedení má uživatel možnost provést jejich změnu. 

Tím je opět navýšena využitelnost skupinových politik při správě sítě. Pro použití 

na systémech starších než Windows Server 2008 je nutné použít aktualizaci pro podporu 

předvoleb. 

4.2 Objekty GPO 

Základním dělením objektů GPO je skupina objektů lokálních politik a skupina 

objektů doménových politik. 

V rámci lokálních politik (LGPO) existovala na systémech od Server 2000 pouze 

jedna instance lokálních zásad. Od verze systémů Windows Vista jsou na lokálním počítači 

k dispozici tři verze LGPO: 

• Místní objekt LGPO – aplikuje se na počítač a všechny účty uživatelů 



Michal Škeřík: Implementace Active Directory v rámci jedné doménové struktury 

2012  51 

• Administrátorský objekt LGPO – aplikuje se na účty skupiny Administrators 

• Uživatelský objekt LGPO – aplikuje se na přihlášený účet 

Při použití zásad skupiny v doménovém prostředí je pro přehlednost výsledné sady 

zásad doporučeno vypnout zpracování místních objektů zásad skupiny, a to pomocí 

doménových politik. 

V rámci  Active Directory rozlišujeme tři základní typy: 

• GPO pro úroveň lokality – aplikují na konkrétní lokalitu v rámci doménové 

struktury 

• GPO pro úroveň domény – aplikují se na úrovni domény 

• GPO organizačních jednotek – jsou vázány na organizační jednotky v rámci 

hierarchického uspořádání domény 

Výsledná sada zásad je určena pořadím zpracování jednotlivých objektů GPO, kde 

platné je v případě konfliktu nastavení poslední v pořadí zpracování. Toto chování je 

způsobeno přepsáním předchozího nastavení zásad v průběhu postupného zpracování. 

Pořadí zpracování je určeno takto: 

1. Místní zásady zabezpečení 

2. GPO pro úroveň lokality 

3. GPO pro úroveň domény 

4. GPO pro organizační jednotku 

V případě konfliktu v konfiguraci zásad organizačních jednotek zůstává platným 

nastavení z poslední podřízené organizační jednotky. V případě rozdílného nastavení 

zásady na úrovní domény a organizační jednotky má přednost nastavení zásady z GPO 

navázané na organizační jednotku. Propojení GPO na doménové objekty je tedy, jak 

vyplývá z předchozího seznamu, možné lokality, domény a organizační jednotky. 

Propojení fungují tak, že je možné jeden objekt GPO propojit na více přípojných bodů 

v rámci doménové struktury. V rámci Active Directory mohou existovat i nenavázané 

politiky, ty jsou standardně replikovány s adresářem, ale nemají aktuální dopad na 

nastavení. 
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Po vytvoření domény vznikají defaultně dva výchozí objekty zásad skupiny. Objekt 

pro doménu (Default Domain Policy) a objekt pro doménové řadiče (Default Domain 

Controllers Policy). Na tyto dva objekty se vztahují jiná pravidla než na ostatní sady zásad 

a mají přednost před ostatními nastaveními. Obecně se doporučuje používat tyto objekty 

pouze pro nastavení zásad hesla, uzamčení účtů a přihlašování účtů službou Kerberos. 

Jakákoliv jiná nastavení by měla být řešena pomocí objektu zásad vytvořeného 

a linkovaného přímo ke konkrétnímu nastavení. 

4.3 Zpracování zásad skupiny 

Pro správné nasazení výsledné sady zásad pro konkrétní objekt domény je velice 

důležité rozumět přenášení zásad mezi objekty pomocí dědičnosti. Všechny zásady, pokud 

není dědičnost přerušena, se přenášejí z nadřízeného objektu na objekt podřízený. 

Dědičnost se tedy mezi objekty přenáší od zásady lokality, přes zásady domény na zásady 

organizačních jednotek. V případě propojení více zásad na jeden objekt dochází k jejich 

zpracování podle pořadí propojení. Toto pořadí lze zobrazit pomocí konzoly pro správu 

skupiny na záložce dědičnost zásad skupiny. 

 

 

Obr. 12 - Priorita zpracování jednotlivých zásad skupiny 
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Zásady se zpracovávají podle pořadového čísla od nejvyššího k nejmenšímu. Pořadí 

priority zásady je umožněno změnit. Dle potřeby lze danou zásadu v seznamu posouvat 

nahoru nebo dolů. 

Možnosti ovlivnění dědičnosti zásad: 

• Změna priority zpracování, změna pořadí v rámci objektu 

• Potlačení dědičnosti zásady 

• Blokování dědičnosti zásady 

• Vynucení dědičnosti zásady 

Standardní možnosti stavu nastavení zásad jsou povoleno, zakázáno, nedefinováno. 

V případě nastavení zásady na povoleno nebo zakázáno, bude daná volba v nastaveném 

stavu, ať je daná zásada připojena přímo nebo zděděna. 

4.4 Nástroje pro správu 

Správu zásad skupiny je možné provádět pomocí nástrojů příkazové řádky nebo 

v grafickém rozhranní pomocí modulů konzole MMC. Pro správu lokálních zásad máme 

k dispozici nástroj Editor místních zásad skupiny. Ke správě doménových politik slouží 

nástroj Správa zásad skupiny. Pomocí těchto nástrojů je možné: 

• Vytvářet, editovat a mazat objekty GPO 

• Provádět import a export GPO 

• Provádět úlohy záloh objektů GPO 

• Modelovat výsledné chování zásad, jak existujících, tak nových 

V případě požadavku na vzdálenou správu objektů zásad skupiny je nutné na 

klientský počítač nainstalovat rozšíření „Nástroje pro vzdálenou správu serveru“ 

v požadované verzi dle operačního systému. Pokud používáme zásady skupiny formátu 

ADMX, nesmíme použít nástroje pro starý formát, došlo by k přepsání původním 

formátem ADM. Pro umožnění vzdálené správy GPO musí být na firewallu povolený TCP 

port 445. 
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V příkazovém řádku máme k dispozici tyto nástroje: 

• Gpresult – slouží k zobrazení výsledné sady zásad pro počítač nebo uživatele. 

Je to užitečný nástroj pro zjišťování, která zásada skupiny ovlivňuje aktuální 

nastavení určitého prostředku sítě. 

• Gpupdate – příkaz se používá ke spuštění aktualizace zásad skupiny. 

Používáme ho v případě potřeby vyvolat aktualizaci politik okamžitě. 

4.5 Tvorba politik 

Vlastnosti zásad skupiny umožňují hromadně ovlivňovat prostředí v síti, chování 

základního prostředí domény, upravují nastavení komponent počítačů a možnosti 

uživatelských účtů. Z požadavků na prostředí domény a analyzovaných požadavků na 

konfigurace jsem vytvořil tyto zásady skupin: 

1. Auditing_Logs – politika zavádí podrobné auditování a logování. Je vázána 

na organizační jednotku která obsahuje účty externích uživatelů s přístupem 

k doméně. 

2. Certificates – politika pro distribuci kořenových certifikátů na počítače 

v rámci sítě. Aplikovaná na úrovni domény. 

3. Desktop_Users – Upravuje možnosti plochy uživatelů, distribuce zástupců na 

ploše uživatelů. Vázána na organizační jednotky budov ůřadu. 

4. Firewall – slouží k nastavení výjimek na firewallech počítačů a serverů. 

Povolení konkrétních portů a služeb. Je linkována na doménu. 

5. IE_PCs – skupina upravující nastavení internetového prohlížeče Internet 

Explorer. Nastavuje výchozí stránku na interní portál úřadu, konfiguruje 

nastavení připojení přes proxy server úřadu. Aplikována na organizační 

jednotky budov. 

6. Install_CompatibilityPack2007 – distribuce software v doméně. Linkována 

na úroveň organizačních jednotek budov. 

7. Wsus – politika která upravuje nastavení na interní aktualizační server 

WSUS. Propojena na organizační jednotky budov. 
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Instalace SW pomocí GPO 

Příklad zásady skupiny, kterou jsem použil pro distribuci software. V tomto případě 

jde o konvertor nových formátů Office pro otevření ve starších verzích programu, který 

bylo nutné nainstalovat na všechny pracovní stanice v doméně. Prvním problémem bylo 

získání použitelného instalačního balíčku. Originální soubor exe jsem pomocí příkazu 

extract extrahoval obsah instalačního programu. Tím jsem získal pro nasazení pomocí 

GPO vhodný tvar instalačního souboru msi a archív cab. 

V síti jsem vytvořil sdílené místo s oprávněním číst a spustit pro skupinu Domain 

Users. Do tohoto místa jsem umístil získané soubory msi a cab. V konzole Správa zásad 

skupiny jsem vytvořil nový objekt GPO – zatím nelinkovaný ke konkrétní organizační 

jednotce. V této politice jsem v části konfigurace upravil potřebné položky nastavení viz. 

Obr. 13. 

 

 

Obr. 13 - Využití GPO pro instalaci software 

 

K nasazení GPO pro instalaci software plošně doménou jsem přistoupil až po 

důkladném otestování v testovací doméně, provozované pro tyto účely ve virtuálním 

prostředí. Politika byla aplikována vytvořením linku na organizační jednotky budov úřadu. 
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Na tomto příkladě je vidět síla zásad skupiny jako nástroje pro administrátory sítí. Celá 

příprava plošné distribuce tohoto software v doméně včetně testů funkčnosti si vyžádala 

4 hodiny pracovní doby. V případě ruční instalace na klientských stanicích při počtu 

157 počítačů a jednotkové době instalace 10 minut by celá akce trvala 26 hodin. 
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5 Závěr a zhodnocení výsledků 

Cílem této práce bylo podat ucelený pohled na problematiku nasazení a využití 

adresářových služeb Active Directory se zaměřením na bezpečnost a efektivitu správy 

počítačové sítě. Práci jsem postavil na praktickém projektu implementace Active Directory 

v počítačové síti městského úřadu. Při realizaci projektu implementace mi velice pomohla 

podpora vedení úřadu díky pochopení strategické úlohy doménového prostředí počítačové 

sítě ve všech aspektech provozu. 

Díky provedené analýze a důkladnému zpracování podkladů pro implementaci se mi 

podařilo vytvořit doménové prostředí s možností centrální správy prostředků sítě, které 

plně vyhovuje stanoveným požadavkům na provoz, zabezpečení a efektivitu správy. 

V doméně jsem vytvořil organizační strukturu a stanovil pravidla pro zakládání a správu 

účtů uživatelů a počítačů, definoval jmenné konvence a povinné položky jednotlivých 

objektů. Pro přístup ke sdíleným síťovým prostředkům jsem vypracoval systém skupin, 

definovaných zabezpečení a doporučil strategii pro řízení přístupu k prostředkům v rámci 

sítě. Tím je zajištěna přehledná správa řízení přístupu, což byl jeden ze základních 

požadavků. Na praktickém příkladu využití zásady skupiny pro plošnou distribuci software 

v rámci vytvořené domény demonstruji zvýšení výrazné efektivity práce administrátora 

používáním dostupných nástrojů aplikovaného řešení. Součástí řešení je i politika 

auditování přístupu a logování činností vybraných účtů. 

Jedním z klíčových faktorů poptávaného řešení bylo předání nového doménového 

prostředí do ostrého provozu bez omezení dostupnosti služeb sítě v pracovních hodinách. 

Díky důkladné přípravě časového plánu realizace a průběžným testům celého řešení 

v testovací doméně postavené na virtuálních serverech se mi podařilo splnit i tento úkol. 

Z globálního pohledu a se zkušenostmi z ostrého provozu předaného síťového 

prostředí lze konstatovat, že se mi podařilo splnit zadání v celém rozsahu. Městský úřad 

má k dispozici robustní a odolné prostředí domény postavené na službách Active 

Directory. Díky využívání všech možností správy došlo k výraznému zvýšení efektivity 

práce správců sítě a celkové bezpečnosti provozu. 
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