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Abstrakt 

V této bakalářské práci je popsáno mé působení ve firmě SCG Czech Design Center, s.r.o. v Rožnově 

pod Radhoštěm, kde jsem vykonával odbornou praxi. V průběhu praxe mi bylo přiřazeno několik 

úkolů z oblasti správy počítačových síti. Popisem a řešením těchto úkolů se zabývám v mé bakalářské 

práci.  

Klíčová slova 

Server, Terminál, Síťová zařízení, Počítač, Nagios Core, Solarwinds 

 

 

Abstract 

This thesis describes my acting in the company SCG Czech Design Center, Ltd.in Rožnov pod 

Radhoštěm, where I took my professional practice. During my practice, I was given several tasks in 

the area of computer network administration. My thesis deals with the description and solutions of 

these tasks. 
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Server, Terminal, Network equipment, Computer, Nagios Core, Solarwinds 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

VLAN Virtual Local Area Network (Virtuální lokální nebo také místní síť) 

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol (Protokol pro dynamickou konfiguraci 

hostitelského zařízení) 

Wifi Wirelles Fidelity (Bezdrátová LAN síť) 

VTP VLAN trunking protocol 

VOIP Voice over Internet Protocol (Hlas přes internetový protokol) 

SSH Security Shell (Protokol umožňující bezpečnou komunikaci mezi dvěma počítači 

pomocí šifrování přenášených dat) 

TCP Transmission Control Protocol (Přenosový řídící protokol) 

IOS Internetwork Operating Systém (Operační systém, který používá většina 

Switchů a Routerů firmy Cisco¨) 
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1 Úvod 

Tato bakalářská práce se zabývá popisem průběhu absolvování mé odborné praxe ve firmě SCG Czech 

Design Center, s.r.o. v Rožnově pod Radhoštěm kde jsem pracoval na zadaných úkolech. Na začátku 

bakalářské práce jsou uvedeny informace o firmě, ve které jsem tuto praxi vykonával. Dále popisuji 

pozice, na kterých jsem pracoval, úkoly mi přiřazené a jejich následné řešení. 
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2 Popis odborného zaměření firmy a pracovní zařazení  

2.1 Popis odborného zaměření firmy 

Společnost  SCG Czech Design Center, s.r.o. Rožnov pod Radhoštěm je součástí ON Semiconductor, 

která je předním světovým výrobcem polovodičů se sídlem ve Phoenixu v americkém státě Arizona. 

Společnost má téměř 1 500 zaměstnanců v České republice. Jejich výrobky mají široké využití v 

různých oblastech, jako jsou spotřební a průmyslová elektronika, telekomunikační technologie, 

automobilový průmysl a výpočetní technika. 

SCG Czech Design Center, s.r.o. je IT centrum, kde se skupina specialistů tohoto IT centra zabývá 

vývojem, nasazováním a podporou informačních systémů pro potřeby výrobních závodů nadnárodní 

skupiny ON Semiconductor v oblasti řízení výroby, zpracování dat, automatizace, implementace a 

podpory ERP, BI, podpory databází a IT infrastruktury atp. 

Tým IT centra sdílených služeb má v současné době v Rožnově pod Radhoštěm asi 50 zaměstnanců a 

v příštích několika letech je plánována jeho další expanze. V regionu se tak řadí mezi největší IT 

zaměstnavatele. 

  

2.2 Pracovní zařazení 

Ve firmě jsem nastoupil do oddělení, jehož specializací jsou počítačové sítě. Zde jsem pracoval na 

zadaných úkolech, které byly předem dohodnuty, a také na řešení aktuálně se vyskytujících problémů.  

Úkoly mi přidělené obsahovaly:  

- nastudování novinek přínosných pro síť a jejich nasazení do provozu 

- dálkovou správu síťových zařízení 

- fyzickou správu síťových zařízení 

Během mého působení ve firmě se mi naskytla příležitost se zapojit do vybavování a spouštění nové 

serverovny v nově dokončené budově.  
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3 Úkoly zadané studentovi v průběhu odborné praxe  

3.1 Vytvoření dokumentace počítačové sítě 

Můj první větší projekt, který jsem na praxi dostal, bylo vytvořit dokumentaci k síti a její propojenost 

mezi jednotlivými budovami a sebou samotnými a následně do dokumentace zaznamenat volné a 

obsazené vlany na switchích v této síti. Touto dokumentací jsem měl zajistit zorientování se 

v prostorách firmy a zjištění, kde se jaké zařízení nachází pro případné fyzické řešení vzniklých 

problémů na něm a také pro mou lepší představu na jaké zařízení se vůbec dálkově připojuji. Tím, že 

tento projekt byl celkem obsáhlý a obnášelo to fyzickou návštěvu jednotlivých serveroven a rack 

skříní.  

K sestavení dokumentace sítě jsem použil program Microsoft Office Visio 2007. 

Tento úkol mi trval 4 dny. 

 

3.2 Aktualizace, konfigurace Access pointu 

Následující úkol byl zaměřen na seznámení s konfiguraci Access pointu, kde šlo o změnu konfigurace 

stand-alone access pointu tak, aby fungovaly v multi SSID modu. Nastaveni trunku mezi access 

pointem a switchem, nakonfigurovaní 2 SSID včetně odpovídajících bezpečnostních a autentizačních 

schémat. Toto upravení konfigurace Access pointu, jsem prováděl a testoval mimo síť a při úspěšném 

testu provedl jejich nahrání do Access pointu v síti. 

Jelikož bylo zapotřebí tuto změnu provézt na více Access pointech jak v budově, tak i ve světě, musel 

jsem tento postup opakovat několikrát.  

S tímto úkolem souviselo také přehrání softwaru u některých Access pointu na novější z důvodu 

nekompatibility změněné konfigurace se starší verzí softwaru Access pointu. K této aktualizaci mi byl 

přidán seznam dvou Access pointu. Ty bylo zapotřebí jako nové zařízení nainstalovat do daných míst 

v budově (kvůli špatnému pokrytí signálu) a následně proměřit zásuvky, do kterých byly dané Access 

pointy připojeny a zkontrolovat jejich funkčnost. 

Tento úkol mi trval 3 dny. 

 

3.3 Nastudování DHCP snooping a nasazení do provozu 

Předmětem tohoto úkolu bylo vytvořit zabezpečení síti pomocí DHCP snoopingu, který je podporován 

na switchich Cisco Calatyst. Tyto switche jsou standardně v naší firmě používány.   

S DHCP snoopingem souvisí také rozdělení portů na switchi, které se dělí na důvěryhodné (připojeny 

DHCP servery) a nedůvěryhodné porty (připojeny PC stanice).  

Tato práce byla časově velmi náročná a trvala 6 dní. 
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3.4  Instalace a zprovoznění síťových dataprojektorů 

V tomto úkolu mi byly přiděleny 17 síťové dataprojektory EPSON EB-1910, na kterých jsem měl 

provézt konfiguraci do firemní sítě a pomocí Wifi nebo LAN ovládat danný dataprojektor z jiného 

zařízení, připojeného k této síti. 

 Po nastavení dataprojektoru bylo zapotřebí sestavit anglický manuál pro uživatele (i začátečníka). 

Tento úkol mi trval 2 dní.  

 

3.5 Nastudování Nagios Core a nasazení do provozu 

Nagios Core je populární software pro monitoring sítě a infrastruktury hojně využívaný ve firmách. 

Nagios Core nabízí kompletní monitorování a upozorňování pro servery, switche a další síťové 

zařízení. Je považován za lepší standard průmyslu v IT infrastruktuře monitorování.  Pokud dojde na 

síti k neobvyklému opoždění, nebo nějaké zařízení přestane fungovat, pak nás na tento problém 

upozorní (podle nastavení). Já jsem měl umožněn přístup do tohoto programu, který byl již v síti 

nainstalován, avšak nebyla na něm udělaná potřebná konfigurace. Mým úkolem tedy bylo nastudovat 

možnosti tohoto softwaru a udělat následnou implementaci do provozu firmy.  

 

Tento úkol mi trval 14 dní.  

 

3.6 Oprava větráku na routeru v serverovně 

Oprava větráku byla pro mě zajímavá zkušenost, protože se nejednalo pouze a vzdálený přístup do 

zařízení nýbrž nutný fyzický zásah. Tady bylo zapotřebí odstavení z provozu, odpojení a kompletní 

demontování routeru, s možností nahlédnou na router z jeho vnitřní strany. Po úspěšné výměně a 

otestování větráku byl router navrácen zpět na své místo a znovu puštěn do provozu. 

Tato práce musela být provedena co nejrychleji, podařilo se ji zvládnout za 2 hodiny. Protože jsem 

tento problém řešil celkem osmkrát během mého působení ve firmě, tak tato práce mi zabrala celkem 

16 hodin. 

 

 

3.7 Zapojení a konfigurace IP telefonů 

V tomto úkolu mi byly přiděleny IP telefony typu Cisco IP Phone 7911, které se následně použily do 

provozu v Belgii. Dále jsem měl k dispozici asi 60 telefonů značky Alcatel a ty jsem měl za úkol 

nakonfigurovat a zapojit do provozu v nové budově.   

Tato práce trvala 3 dny. 
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3.8 Konfigurace síťových zařízení 

Zde bylo nutno nachystat síťové zařízení (switche, routery) k použití do nové budovy, provézt jejich 

nastavení a konfigurace pro ně určené.  

Tento úkol mi trval 5 dní.  

 

3.9 Vybavování nové serverovny 

Během mé praxe ve firmě byla dostavěna nová budova pro IT oddělení, kde bylo zapotřebí sestavení 

nové serverovny. Dostal jsem se do týmu, který měl za úkol správně uspořádat a umístit v této nové 

serverovně rack skříně. Pří této práci (včetně jejich nových síťových zařízení a pro ně nutných 

příslušenství) jsem musel dbát na dobrý a přehledný propoj kabely a také na vhodné umístění 

potřebných zásuvek např. pro zdroje. Důležité bylo provést vhodnou volbu typu propojovacích kabelů 

mezi jednotlivými zařízeními, podle plánu jejich využití.  

Dalším úkolem bylo připojení Access pointu po budově s potřebnou kontrolou signálu v dané zásuvce. 

Po zapojení jsem provedl kontrolu pokrytí signálu daného Access pointu v budově a zaznamenání jeho 

umístění do schématu budovy. 

Tento úkol mi trval 12 dní.  

 

3.10 Nastavení port security na switchi 

V tomto úkolu šlo o nastavení tzv. port security na portech. Jedná se o kontrolu, zda příchozí pakety 

jsou z povolené adresy. Pokud tomu tak není, nemají možnost komunikovat. 

Tento úkol mi trval 8 hodin.  

 

3.11 Práce s programem Solarwinds 

Tento úkol byl zaměřen na řešení vzniklého problému na síti firmy. Šlo o to, že z pobočky v jiném 

městě k nám přišlo oznámení o vypadávání sítě. Já dostal za úkol pomocí programu Solarwinds 

diagnostikovat vzniklý problém. Diagnostika spočívala v nalezení IP adresy problémového zařízení 

(podle času výpadku a množství odeslaných dat) a následně dohledat, mezi kterými dvěma zařízeními 

tato komunikace byla a o jaké problémové zařízení se jednalo. Na základě těchto informací bylo nutno 

buď zvýšit kapacitu možného přenášeného množství dat, nebo upozornit na problém zodpovědnou 

osobu daného zařízení. 

Tyto problémy jsem musel řešit vícekrát. 

Tento úkol mi trval 16 hodin. 
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4 Zvolený postup řešení zadaných úkolů 

4.1  Vytvoření dokumentace počítačové sítě 

Ještě než jsem na samotném projektu začal pracovat, provedl mě můj vedoucí praxe po jednotlivých 

budovách a úsecích, které se nacházejí v areálu bývalé rožnovské Tesly, abych se seznámil 

s umístěním jednotlivých serveroven a udělal si představu co se v každé jednotlivé serverovně nachází 

a k čemu to slouží.  V areálu rožnovské Tesly se nachází celkem 4 budovy, které obsahují celkem 6 

serveroven. Ty jsou mezi sebou propojeny optickým kabelem, a jedna z těchto 6-ti serveroven slouží 

jako hlavní pro celou Evropu. 

Po fyzickém seznámení s umístěním a obsahem serveroven jsem se přesunul za svůj počítač, který mi 

byl přiřazen k vykonávání mé práce a mohl jsem začít pracovat na první části úkolu. Vytvořil jsem 

dokumentaci počítačové sítě ve firmě, k jejímuž vyhotovení jsem použil program Microsoft Visio 

Professional 2007 64bit (jedná se o program sloužící pro nákres různých schémat).  Sestavoval jsem 

schéma propojení jednotlivých hlavních síťových zařízení v počítačové síti v areálu firmy, kde jsem 

měl k dispozici staré nepřesné schéma, které mi sloužilo pouze pro orientaci a představu, co má 

schéma obsahovat. 

Vlastní vytvoření schématu s využitím programu Visio bylo jednoduché. Avšak zjišťování potřebných 

údajů bylo časově dost náročné. Bylo potřeba projít všechny jednotlivé serverovny. 

V druhé části úkolu šlo o sestavení dokumentace k použitým vlanům. Teoreticky jsem znal tento 

problém ze školy. V praxi to znamenalo najít IP adresu jednotlivých switchů na které jsem se následně 

vzdáleně připojil pomocí telnetu příkazem „telnet ip_adresa_switche“. Po úspěšném přihlášení a 

připojení na switch byl zadán příkaz show vlan pro vypsání všech vlanů, jak použitých tak volných. 

 

 

 

 

 

 

 

                                       obrázek č.1: zobrazení všech vlanů 
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V dokumentaci jsem si vyhledal číslo VLANu, zapsal jeho jméno a poznačil, jaké switche na něm 

využívají kolik portů. Následně pomocí příkazu „show config“ jsem se podíval, které porty jsou 

nakonfigurovány jako trunk na páteřní switch a které jsou připojeny do uživatelského PC – port typu 

access.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obrázek č.2: zobrazení připojených portů 

 

4.2 Aktualizace, konfigurace Access pointu 

Pro úspěšnou konfiguraci Access pointu jsme se museli nejdříve na něj připojit a načíst konfigurační 

režim. Zde jsem zvolil postup připojení, jak pomocí sériového portu, tak přes telnet, za pomocí 

programu Putty. Připojení přes telnet  se využívalo nejčastěji, protože většina Access pointu byla 

nasazena v provozu na různých místech, nejen v České republice a tak se přístup musel řešit na dálku.  

Putty  je program, který mi po dobu mé praxe hodně pomáhal, protože většina vzdálených připojení do 

sítě šla přes něj.  

Díky programu Putty se můžeme připojit buď přes konzoli (pomocí sériového portu) nebo pomocí 

telnetu na vzdálená zařízení v síti. 

Při připojování přes telnet bylo vždy zapotřebí uvést IP adresu zařízení na které se chceme připojit. 

Poté vyplnit přihlašovací údaje na telnet, nebo zvolit připojení přes sériový port. U sériového portu je 

výhodou to, že jsme spojeni s daným zařízením a nemusíme uvádět jeho IP adresu (nemusíme ji znát), 

tudíž stačí provézt pouze přihlášení k zařízení. Další kroky byly na samotném zařízení a já jsem 

používal už jen níže vypsané příkazy: 

show run - načte konfiguraci 

write erase  - smaže konfiguraci  

conf t  - konfigurační režim, zde zkopíruji mou konfiguraci 

reload - restart switche 

write memory – zapsání do paměti 
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Konfiguraci jako takovou jsem si předem stáhnul do textového editoru, tam jsem ji upravil dle potřeby 

a do samotného zařízení ji následně celou kopíroval. V průběhu této konfigurace jsem se setkával i 

s problémem, že některé Access pointy měly starou verzi softwaru. Z důvodu nekompatibility 

změněné konfigurace se starší verzí softwaru Access pointu jsem musel provést upgrade na novější 

verzi. Poslední část tohoto úkolu bylo proměření dvou zásuvek, do kterých se měly připojit nové 

Access pointy. 

 

 

4.3 Nastudování DHCP snooping a nasazení do provozu 

DHCP Snooping je součástí novějších verzí IOSu. Jde o funkci z oblasti bezpečnosti v síti, která 

zajišťuje filtraci nedůvěryhodných DHCP zpráv. Mé první kroky vedly k nastudování, co to vůbec 

DHCP snooping je, jak funguje a jak jej nastavovat. 

Celá problematika tohoto zabezpečení spočívá v tom, že po zapnutí DHCP snoopingu, jsou všechny 

porty brány automaticky jako nedůvěryhodné a my nastavujeme, které chceme jako důvěryhodné. 

Důvěryhodný port nastavujeme v místě, kam je připojen DHCP server a pak porty, kterými jsou 

propojeny switche (trunky). V praxi to potom funguje tak, že jakmile přijde přidělení adresy (nebo 

jakýkoliv paket z DHCP serveru) z nedůvěryhodného portu, tak je paket zahozen. 

K této problematice existuje mnoho dokumentace a ne všechno bylo srozumitelně popsáno. Po 

ujasnění principu fungování a souvislostí, bylo samotné nasazení do provozu poměrně snadné. Veškerá 

konfigurace probíhá na switchi. Níže přikládám obrázek mé konfigurace, jak vypadala v provozu 

s popisem funkce jednotlivých příkazů. 

Více o tomto programu se lze dočíst na [4]. 

ip dhcp snooping –zapíná DHCP snoopoing na switchi 

ip dhcp snooping vlan číslo - specifikace, na jakých VLANech bude funkce zapnuta 

ip dhcp snooping information option – pokud je DHCP požadavek zachycen na nedůvěryhodném  

  portu, switch do něj přidá svou MAC adresu a identifikaci       

  portu. Požadavek je pak přeposlán na pravý DHCP server. 

ip dhcp snooping trust – určení důvěryhodného portu, tento krok se provádí na daném portu, kterého   

   se to má týkat 

ip dhcp snooping limit rate – limit určující, kolik DHCP paketu za sekundu muže daným 

          rozhraním projít. To se týká DHCP dotazu i odpovědí. 

          show ip dhcp snooping vypíše konfiguraci DHCP snoopingu. 
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4.4 Instalace a zprovoznění síťových dataprojektorů 

Síťové dataprojektory jsou projektory, které pomocí LAN můžeme připojit k firemnímu intranetu a 

s využitím svého notebooku propojit s dataprojektor EPSON EB-1910 bez použití propojovacích 

kabelů (stačí nám pouze být připojen na firemní sít). K úspěšné konfiguraci jsem potřeboval znát 

problematiku připojování dataprojektorů. K tomu bylo nutno použit přesný návod a podle něj 

nastavení provézt. V počítači nebo notebooku jsem si musel nainstalovat daný ovladač od výrobce a 

provést jeho základní nastavení. Poté, pomocí manuálního hledání, jsem zadal IP adresu 

dataprojektoru, ten si pojmenoval a profil uložil. Nyní stačilo provézt připojení, s ověřením správného 

nastavení. Toto nastavení jsem provedl na šesti hlavních zařízeních, na kterých byly operační systémy 

jak Windows XP tak Windows 7. Pro případné připojení z jiného zařízení, než které jsem nastavil 

osobně, byl na firemní intranet umístěn ovladač i s manuálem tak, aby si dataprojektor mohl 

zprovoznit i úplný začátečník. Vzhledem k tomu, že se jedná o firmu mezinárodního měřítka, bylo 

nutné, abych tento manuál vytvořil v anglickém jazyce. Více o tomto programu se lze dočíst na [3]. 
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4.5 Nastudování Nagios Core a nasazení do provozu 

Nagios Core je populární software pro monitoring sítě a infrastruktury využívaný ve firmách. Jeho 

nastudování a nasazení do provozu byl úkol hodně složitý. Zpočátku jsem dost času trávil hledáním 

informací o samotném programu a jeho fungování.  Vzhledem k tomu, že tento program není tak 

běžný v provozu (i pro jeho vyšší cenu) a já jsem s ním neměl žádnou zkušenost, musel jsem údaje 

hledat především na stránkách výrobce. Více o tomto programu se lze dočíst na [1]. 

Tento program umí monitorovat různá zařízení v síti. Dojde-li k překročení mezní hodnoty 

jednotlivých ukazatelů, které byly mnou předem nastaveny, bude ohlášena chyba v okně programu a 

rozeslána informace o vzniklém problému. Tuto obdrží určený správce formou sms či mailu. Správce 

dané skupiny byl mnou v programu předem nastaven. 

 Mým úkolem bylo vytvořit v tomto programu skupiny podle států, typu zařízení a měst. V každé 

skupině jsou určitá zařízení podle jejich specifikace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obrázek č.3: Skupiny a jejich zařízení s případným warningem v programu NagiosCore 

 

Vytvoření a samotné nastavení skupin a daných zařízení probíhalo v konfiguračním souboru 

v linuxovém prostředí. Pro konfiguraci skupiny, správce zařízení, samotného zařízení a nastavení 

chybových hlášení byly určeny jednotlivé konfigurační soubory.   

 

 

obrázek č.4: konfigurace jednoho zařízení 
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U správce bude zapsán jeho email a telefonní číslo pro možnost automatického kontaktování při 

vzniku chyby např. překročení času pingu. Podobně vypadaly i další konfigurační soubory. 

 

4.6  Oprava větráku na routeru v serverovně 

U tohoto úkolu se nejednalo o práci softwarovou, nýbrž o práci na hardwaru. Vyřešení tohoto úkolu 

bylo pro mě přínosem, protože jsem se mohl podívat jak router vypadá uvnitř. O co přesně šlo? Šlo o 

reakci na alarm vygenerovaný našim monitorovacím systémem na základě SNMP trapu z routeru. Od 

routeru nám přišla chybová hláška, že nefunguje jeden z větráku. Po kontrole přes terminál se závada 

potvrdila a já byl vyslán větrák vyměnit za nový a ověřit, zda je problém dále diagnostikován. Router 

se nacházel v hlavní serverovně připojený do provozu v rack skříni. Mým prvním úkolem tedy bylo 

router odpojit z provozu, vytáhnout z rack skříně a demontovat jeho obal. Uvnitř routeru se nacházel 

panel, na kterém byly umístěny tři větráky. Špatný větrák jsem vyměnil, router složil a spustil zpět do 

provozu. Pak už jen zbývalo na terminálu ověřit jeho správný provoz za pomocí přihlášení na daný 

router a vypsáním jeho diagnostiky příkazem sh environment . 

 

4.7 Zapojení a konfigurace IP telefonů 

Ve firmě byla dostavena nová budova, ve které jsem měl provést konfiguraci 60 nových IP telefonů 

značky Alcatel. Než jsem začal se samotných zapojováním zařízení a následnou konfiguraci, musel 

jsem si nastudoval jak vůbec tato síť ve firmě funguje.  Zjistil jsem, jaké jsou možnosti zapojení těchto 

zařízení. Nakonec mi ještě zbývalo důkladně se seznámit s manuálem. Zde jsem se dozvěděl jak 

zařízení správně nakonfigurovat. Protože jsem se s tímto typem volání zatím blíže nesetkal, bylo nutno 

prostudovat manuál, což mi zabralo poměrně dost času. Po ujasnění nastavení jsem pokračoval 

v samotném zapojování a konfiguraci zařízení. K vyzkoušení a konfiguraci bylo zapotřebí použit 

switch od společnosti Cisco typu Catalyst 5e nebo vyšší, protože firma s tímto switchem pracuje. 

Zapojení IP telefonu bylo přes ethernetový kabel, který nám současně sloužil i pro napájení telefonu. 

Díky tomuto zapojení jsme na každém telefonu ušetřili jeden kabel pro lepší přehlednost a menší 

spotřebu kabeláže.  Hrubá konfigurace zařízení se provedla po jeho zapnutí automaticky. Většinu 

nastavení bylo získáno ze sítě, ale i přesto jsme museli zkontrolovat, zda v nastavení je zvolen DHCP 

server. Pak se ještě nastavila IP adresa FTP serveru, a také CTL. Zbývalo provést potřebná nastavení 

IP telefonu na IP ústředně, která má na starost směrování hovoru pro dané IP telefony.  

Pomocí programu „Putty“ jsme se připojili na síťové zařízení a v jeho konfiguraci nastavili dané 

hodnoty.  
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Zde je zapotřebí nastavit: 

dial-peer: nastaveni čísla daného VOIP routeru (podle tohoto prefixu se provádí směrování na dany 

VOIP router v síti) 

ephone-dn: nastaveni číselného označení IP telefonu, telefonního čísla a jména daného telefonu. 

ephone: nastaveni MAC adresy a označení typu přístroje  

 

 

 

 

 

 

 

     obrázek č.5: dial-peer 

 

 

 

 

obrázek č.6: ephone-dn 

 

 

 

 

 

 

obrázek č.7: ephone 

Pří práci s telephony pro novou budovu jsem připravoval nastavení ještě dvou telefonů typu Cisco IP 

Phone 7911 pro pracoviště v Belgii. Pro správnou funkčnost těchto telefonů jsem potřeboval Router 

cisco 2811 s IOSem podporující VOIP. 

 

4.8 Konfigurace síťových zařízení 

První kroky při chystání těchto zařízení do nové budovy směřovaly k tomu, abych je nejprve roztřídil 

dle typu a značky. Roztřídění bylo zapotřebí proto, že každá značka (i pokud se jedná o stejný síťový 

prvek) má jiné ovládání. Po ujasnění s jakými zařízeními budu pracovat, jsem na internetu hledal 

postup pro řešení, jak ho zadat do původního nastavení a pak do něj nahrát konfigurace pro ně určené. 

Zařízení, se kterými jsem pracoval při plnění úkolu: 

Switche: Cisco catalyst 2900 serial XL, Cisco catalyst 3500 serial XL 

Routery: Summit 5i, Summit48s, Cisco as2509-TJ, Cisco2811, Cisco 2945g-l3 
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Rozdíl mezi jednotlivými značkami při jejich nastavení nebyl tak velký a jejich původní nastavení se 

mi podařilo úspěšně obnovit. Z důvodu, že zařízení bylo nastaveno do původního stavu, se muselo 

udělat pro každé zařízení jeho specifické nastavení a konfigurace. Ta byla předem určena.  Propojení 

mezi mým počítačem a daným zařízením proběhlo pomocí sériového portu a programu Putty, přes 

který veškeré operace probíhaly.  

Jednalo se o nastavení jména daného zařízení, přihlašovacího jména a hesla dané zařízení, poté se 

následně nahrály potřebné konfigurace.  

U jednoho ze switchů se ode mne požadovalo udělat také odstranění daných vlanů, dále provést VTP 

konfiguraci a následně trunk konfiguraci. 

Více o tomto programu se lze dočíst na [5]. 

 

4.9 Vybavování nové serverovny 

Tento úkol nebyl sice zaměřený přímo na konfiguraci zařízení, ale jednalo se o manuální práci 

s hardwarem. Ve firmě se stavěla nová serverovna a já byl v týmu, který měl za úkol nejdříve správně 

rozvrhnout umístění jednotlivých zařízení v místnosti. Při tom bylo nutno přihlédnout k místu napájení 

pro jednotlivá zařízení, jejich chlazení a vedení potřebných kabelů. Na vybraná místa se pak usadily 

servery a rack skříně. Mým úkolem bylo vybavit rack skříně jednotlivými síťovými prvky tak, jak 

jsme se domluvili a usoudili, že pro zařízení a obsluhu to bude nejvhodnější a nejjednodušší. K těmto 

jednotlivým sítovým prvkům jsem vhodně umístil zásuvky pro napájení a propojil potřebné kabely 

k prvnímu testovacímu spuštění. Dané síťové zařízení již bylo předem nakonfigurováno, tím pádem po 

jeho zapojení mi zbývalo pouze vyzkoušet pomocí terminálu jejich funkčnost a tu případně lehce 

doladit. Našim prvním krokem u zprovoznění zařízení bylo, abychom nejprve dostali internet do 

budovy a potom zprovoznili aspoň jeden Wifi acess point pro možnost připojit notebooky na firemní 

síť. Po zdárném splnění úkolu jsem musel propojit jednotlivé patch panely podle daného schématu a 

kabeláž uspořádat tak, aby byla přehledná. 

Po skončení tohoto úkolu bylo nutno rozvést po firmě Access point zařízení, která jsem již dříve 

konfiguroval. Zásuvky, do kterých jsem zařízení zapojoval, bylo nutno proměřit měřákem 

LinkRunner™ Pro & Duo, který je síťový multimeter a zkontrolovat jejich funkčnost. Umístění 

Access pointu bylo voleno tak, aby se jejich signály vzájemně překrývaly, případně byly přímo 

v místnosti s velkou vytížeností a tím byl zajištěn dostatečný signál v daném místě.  
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Při zařizování budovy nového IT střediska jsem pracoval s různými switchi, routery, typy napájení 

(jak přes ethernet, tak typicky přes síť), patch panely (i optickými). K propojování jednotlivých 

síťových prvků jsem používal oba typy optických kabelů, ethernetové kabely různých tříd a další 

prvky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obrázek č.8: ruck skříň 
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4.10 Nastavení port security na switchi 

Jednalo se o vyřešení problému, kdy bylo zapotřebí na switchi nastavit jednotlivému portu jednu 

defaultní adresu, případně danou MAC adresu. Tím se zajistí, že na koncový port nejde připojit další 

switch a za něj následné zařízení. Jedná se o tzv. port security, který zajišťuje kontrolu, zda pakety 

přichází z povolené adresy. Pokud tomu tak není, nemá možnost komunikovat. Úkol nebyl ani tak 

náročný na samotnou konfiguraci, avšak bylo nutno řádně nastudovat postup a věci k tomu potřebné. 

Příkazy, které jsou potřebné k úspěšnému nastavení: 

- switchport port-security – zapnutí port security 

- switchport port-security aging time 2- zajistí, aby se MAC adresy pro daný port po určité – 

době automaticky smazaly (zde 2minuty) 

- switchport port-security violation restrict –  pokud přijde komunikace z nepovolené adresy 

provede se odeslání informativního SNMP trap, tedy říká co se má stát, pokud jsou porušena 

nastavené pravidla 

- spanning-tree bpduguard enable - ochraňuje port, který je určený pro koncovou stanici   

        nebo server. Pokud někdo připojí nepovolený switch, tak    

       se port vypne (přepne se do stavu error-disable)  

- spanning-tree porfast-  zabrání úvodnímu blokování portu a port se výrazně rychleji zapne,                                       

     doporučuje  tam, kde je k portu připojen server nebo pracovní stanice 

Více o tomto programu se lze dočíst na [6]. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obrázek č.8: nastavení security portu na switchi 
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4.11 Práce s programem Solarwinds 

Než jsem začal pracovat na hledání řešení samotného problému, bylo třeba seznámit se blíže 

s programem Solarwinds a možnostmi, které tento program nabízel. Solarwinds pracuje s technologii 

netflow – funguje jako netflow kolektor a shromažďuje tak údaje exportované z WAN routeru - o IP 

adresách komunikující pres WAN siť. Protože se jedná o drahý monitorovací program, bylo možné 

informace o jeho funkčnosti čerpat pouze z oficiálních stránek výrobce neboť na jiných stránkách se o 

tomto programu moc informací nedozvíme. 

 Jakmile jsem se seznámil s programem, přišlo na řadu řešení samotného problému. Jednalo se o 

problém s přetížením počítačové sítě na pobočce v Brně a já měl za úkol dopátrat se, co v danou dobu 

toto přetížení způsobilo, aby se do budoucna problému předešlo. Můj postup v programu byl tedy 

následující: Nechal jsem si vypsat problematickou oblast, na které bylo jasně viditelné přetížení a dalo 

se lehce vyčíst, v jakém čase nastalo. Díky tomu jsem si mohl ověřit, že se jedná o problém, který nám 

nahlásila pobočka v Brně, a já se jim mohl začít zabývat. Další kroky směrovaly k vypsání grafu pro 

komunikaci daných IP adres v daném časovém rozmezí. Z toho jsem odvodil, o jakou IP adresu se 

jednalo a kolik dat přenesla. Teď už jen zbývalo v příkazovém řádku pomocí příkazu nslookup –a 

ip_adresa přeložit dns jméno. Tím byl zobrazen název problémového zařízení a také zjištěno kde, 

popř. kdo tento problém se zpomalením sítě způsobil. Nezbývalo než zjistit, mezi kým tato 

problémová komunikace byla a kolik dat odešlo. To jsem provedl přepnutím na graf analyzující 

komunikaci kdo s kým, vyfiltrování dané IP adresy a z toho viditelnou komunikaci. Jak takováto 

analýza vypadá, se můžete podívat v příloze, kde jsou přiloženy obrázky z jednotlivých kroků pro 

lepší představu.  Více o tomto programu se lze dočíst na [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

obrázek č.9: graf znázorňující problém sítě 
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5 Závěr 

5.1 Zhodnocení dosažených výsledků 

Mé absolvování individuální praxe ve firmě hodnotím jako velice pozitivní a přínosné. Během praxe 

jsem získal spoustu nových zkušeností, které se vzájemně doplňovaly s informacemi získanými při 

studiu ve škole. Všechny úkoly, které jsem na praxi vykonával, např. vytváření nové serverovny, 

konfigurace síťových zařízení, monitoring sítě, byly nasazovány do chodu firmy. Pracoval jsem jak na 

samotných úkolech, tak na větších projektech. Byl jsem členem kolektivu, ve kterém jsem mohl díky 

zkušeným pracovníkům získávat cenné informace a praktické zkušenosti v oblasti počítačových síti.  

Tyto velmi cenné zkušenosti přímo „z terénu“ určitě uplatním při mém dalším studiu i při následném 

kariérním růstu.  

Zde bych ještě rád zdůraznil, že jsem se na bakalářskou praxi dostal do velké a úspěšné firmy scelo 

světovou působnostní. Z těchto důvodů se ve firmě pracuje s nejmodernější technologii a komunikuje 

s celým světem v anglickém jazyce. Když k tomu připočtu to, že jsem praxi vykonával v době, kdy 

tato firma stavebně dokončovala nové IT centrum, které bylo prakticky přesně v době mé praxe 

technologicky zařizováno, vidím při ohlédnutí za mou praxi, že nic lepšího mě nemohlo potkat. 

 

5.2 Znalosti scházející v průběhu odborné praxe 

Během praxe jsem občas narazil na problém, že hodně věcí znám ze školy jen teoreticky, ale aplikace 

této teorie do praxe není vždy jednoduchá. V těchto případech jsem pak musel teorii dostudovat 

průběžně a postupně ji převádět do praxe. 

 

5.3 Přínos 

Velký přínos pro mě měla možnost poznat nadstandardní zařízení a software a pracovat s nimi. To mě 

nutilo průběžně studovat ovládání daných zařízení převážně v anglickém jazyce. Musel jsem tedy 

velmi intenzivně využívat znalostí zejména technické angličtiny.  

- práce ve vyspělé a úspěšné nadnárodní společnosti 

- práce v kolektivu špičkových odborníků 

- přístup a správa nejmodernějších technologii 

- intenzivní používání technické angličtiny 
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