
 

 

Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut ekonomiky a systémů řízení 

 

 

 

Vzdálená správa na počítačové učebně institutu 545 

 

Bakalářská práce 

 

 

 

Autor: Tomáš Jurco 

Vedoucí bakalářské práce:  Ing. Vančura Vladislav, Ph.D. 

 

Ostrava 2010 

 



 

   

 



 

   

 

 

- Celou bakalářskou práci včetně příloh, jsem vypracoval samostatně a uvedl jsem 

všechny použité podklady a literaturu. Ve své programové aplikaci jsem použil modul 

pro transformaci vektorových dat mezi prostorovými referenčními systémy, vytvořený 

ing. Markétou Hanzlovou.  

- Byl jsem seznámen s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon 

č.121/2000 Sb. - autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního a § 60 – 

školní dílo.  

- Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci užít (§ 35 

odst. 3).  

- Souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalářské 

práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci, obsažené v Záznamu o závěrečné 

práci, umístěném v příloze mé bakalářské práce, budou zveřejněny v informačním 

systému VŠB-TUO.  

- Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu s 

oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona.  

- Bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 

mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 

vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše).  

 

V Ostravě dne 25. 4. 2010                                                                Tomáš Jurco 

 ……..……………….. 

 



 

   

Anotace 

Základem mé bakalářské práce je rozebrání problematiky vzdálené správy -  co to 

vůbec je vzdálená správa a k čemu je dobrá, seznámit se s jejími možnostmi a využitím. 

Vytvořím přehled programů pro použití vzdálené správy, které jsou k dostání na trhu, a 

následně pár z nich odzkouším.  Po té vyberu program, který bude vyhovovat 

požadovaným kritériím, a následně jej budu implementovat na počítačovou učebnu 

institutu 545.   

Klíčová slova: Vzdálená správa, Programy vzdálené správy, Administrace systému, 

Online konference, Poskytování Help Desk , Team working, Vzdálená práce / Telepráce, 

Vzdělávání, Ultra VNC, TeamViewer, Radmin Remote Control, Wake on LAN 

 

Annotation 

 

  The base of my bachelor's project is disassembling problems of remote 

administration - what remote administration is and what it is good for, its introduction with 

its possibilities and usage. I will make overview of programmes for usage of remote 

administration that are available on the market and then I will try some of them myself. 

After that I will choose one programme that will fit to needed criterions. Then I will 

implement it to computer class of the institute 545. 

Key words: Remote administration, Remote administration programs, Systems 

administration, Online conferences, Provision of Help Desk, Team working, Remote 

working / Telepráce, Education, Ultra VNC, TeamViewer, Radmin Remote Control, Wake 

on LAN 
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Seznam použitých zkratek 

• AES - Advanced Encryption Standard – Vyšší kryptovací standarty 

• AMT - Active Management Technology - Hardwarově-založené technologie pro 

vzdálenou správu a zabezpečení PC 

• BIOS - Basic Input-Output Systém – Soubor základního nastavené vstupních a 

výstupní funkcí pro počítač 

• Bit - binary digit – Nejmenší jednotka informace 

• CD - Compact Disc – Digitální nosič dat 

• Citrix - IT společnost 

• CPU - Central Processing Unit - Procesor 

• DES - Data Encryption Standard – Datový kryptovací standart 

• FreeBSD – FREE Berkeley Software Distribution - Vyspělý operační systém pro 

servery 

• GmbH - Bahn und Hafen Vertriebsgesellschaft – Německá společnost 

• GNU - General Public License - Všeobecná veřejná licence 

• ICA - Independent Computing Architecture – Protokol napsaný pro servry 

• IP - Internet Protocol – Internetová protokol 

• ISO - Organization for Standardization - Mezinárodní organizace pro normalizaci 

• IT - Information technology 

• LAN - Local Area Network – Počítačová sít 

• Mac - Media Access Control - Fyzická adresa zařízení 



 

   

• MSI - Microsoft Installer package – Instalační soubor společnosti Microsoft 

• NAT - Network Address Translation - Překladač síťových adres 

• NIST - Nationals Institut standarts and technologi 

• PC - Personal Computer – Osobní počítač 

• RAM - Random Access Memory - Paměť s libovolným přístupem 

• RC - Release Candidate - Testovací verze připravovaného programu 

• RDP -  (Remote Desktop Protocol) - síťový protokol umožňujíví uživateli ovládat 

vzdálený počítač 

• RDP - Remote Desktop Protocol – Dítový protokol umožňující vzdálenou správu 

• RFB - ("remote framebuffer") – Protokol pro přístup ke grafické kartě 

• SP3 - service pack 3 – Servisní balíček 3 

• SSL  - Secure Sockets Layer - vrstva bezpečných socket - kryptografický protokol 

• TCP - Transmission Control Protocol – Protokol transportní vrstvy 

• TLS - Transport Layer Security -  kryptografické protokol 

• UDP - User Datagram Protocol – Protokol transportní vrstvy 

• VPN - Virtual private network – Virtuální osobní sít 

• WOL - Wake on LAN – Zapnutí počítače pomocí sítě síti 

• WWW - World Wide Web – Celosvětová šít 

• XP – experience – Zkušenost 
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1. Úvod 

V dnešní době má většina společností několik poboček a vyžadují jednoho nebo i 

více administrátorů, aby byli v každých jejich pobočkách. Administrátoři mají na starosti 

provoz počítačové sítě, správu serveru a starají se o funkčnost všech počítačů na pobočce.  

Zároveň nesou plnou zodpovědnost za vše, co se děje s jejich servery a počítači. A proto 

potřebují mít 24 hodin a 7 dní v týdnu přístup ke své pobočce. A to docílí pouze použitím 

vzdálené správy. 

Vzdálená správa je dnes jedna z mnoha důležitých technologií, bez které se 

většina firem nebo jakýkoliv provozů, kde převládá větší množství počítačů nedokáže 

obejít. Vzdálená správa je jediný způsob, jak opravdu být na dvou místech zároveň. Ať už 

vedle v kanceláři či na druhé straně světa. Použití vzdálené správy nám umožňuje ušetření 

nemalých finančních prostředků. A to díky tomu, že počítačoví experti nemusí nikam 

cestovat za problémy, ale pouze se z jakéhokoliv počítače připojí na ten s problémem a na 

dálku ho vyřešil. 

Tato bakalářská práce se zabývá seznámením s možnostmi vzdálené správy, a 

jejími vlastnostmi, výhodami a omezeními. Dále se zabývá s následným výběrem a 

porovnáním výrobků několika firem a vybráním klientů, kteří budou odzkoušeni na 

počítačové učebně institutu 545. A následně se budu v bakalářské práci věnovat jednomu 

programu který detailněji popíši. 

Bakalářská práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první části se seznámíme s 

obecným popisem co je vzdálená správa, jak funguje, jaké jsou možnosti jejího využití a co 

je pro vzdálenou správu potřebné. Ve druhé části bakalářské práce se již zabývám 

vybranými programy od různých firem a porovnávám, co který software umožňuje. V čem 

software vyniká a v čem naopak pokulhává za konkurencí. Na konci této části programy 

celkově porovnám a vyberu program, který bude nasazen do provozu na učebnu.  Poslední 

kapitola je věnována popisu implementace programu do učebny - nastavení strojů a 

poznatků z provozu. 
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2. Vzdálená správa a její možnosti 

V této kapitole se budu věnovat základnímu seznámením se vzdálenou správou. 

Vysvětlením, co je vzdálená správa a jaké jsou její nutné požadavky, aby správně a 

bezpečně fungovala. Na úplném začátku práce by bylo dobré říci, s jakými problémy se 

setkáváme a jejich procentuelní výskyt.  

 

Obr. 1. Typy chyb 

Máme tři základní chyby a to jsou:  

HW - chyby Hardware neřešitelné pomoci vzdálené správy 

SW - softwarové neboli programové chyby řešitelné pomocí vzdálené správy                    

 Ostatní problémy - problémy zapříčiněné samotnými uživateli  
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2.1 Vzdálená správa 

Vzdálená správa je softwarové či hardwarové řešení, které nám umožňuje se  

připojit k jakémukoliv počítači na světě, který je vybaven potřebným softwarem a je 

připojený k síti. 

Vzdálená správa bývá a je pro zákazníky velkou výhodou a oporou. Z hlediska 

servisní organizace poskytující služby informační a komunikační technologie outsourcingu 

se jedná o rychlý a spolehlivý způsob, jak řešit dohled, správu a okamžité servisní zásahy v 

případě výskytu jakýchkoliv problémů. Z hlediska zákazníka se jedná o několik velkých 

výhod. První výhodou může být a je -  přístup do firemní sítě (do svého počítače) 

odkudkoliv. Stačí k tomu v dnešní době jakýkoliv počítač a připojení k internetu. Zde se 

uvádí dostatečná rychlost 256kbps up i down. Ale je jasné, že čím je vyšší rychlost, tím je 

práce lepší.  Připojení do firemní sítě by mělo být samozřejmě kvalitně zabezpečeno.  

V případě, že připojení není dostatečně zabezpečeno, hrozí značné riziko při útoku 

do firemní sítě ze strany internetu a mohlo by mít neblahé následky. Odcizení dat, získání 

citlivých informací o klientech a zaměstnancích, zasažení počítačů viry a trojskými koňmi, 

které by mohly mít za následek úplné vytunelování firmy nebo ovládnutí všech počítačů s 

následkem zombie firmy.  Proto jsou na zabezpečení připojení kladeny ty nejvyšší 

požadavky. K tomu se využívají velmi spolehlivé šifrovací protokoly. 

2.2 Požadavky při tvorbě vzdálené správy 

V této podkapitole uvedu základní požadavky, na které si musíme dát pozor při 

výběru vhodného programu. A také na co musíme brát nutný ohled, když chceme 

přemýšlet s nasazením vzdálené správy do provozu. 

2.2.1 Dostupnost 

Dostupností se myslí cenová dostupnost poskytovaných služeb. Ne každá aplikace 

umí to, co její konkurenti.  Každá firma poskytuje své  specifické služby,   za ty si nechává  

platit - ať  to jsou  měsíční paušály nebo  samotný zásah ( upgrade programu, vydaní 
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záplat). Valná většina programů pro vzdálenou správu poskytuje různé služby, které řeší 

např. klientovy softwarové problémy, provádí zálohu apod. 

2.2.2 Nízké systémové požadavky a snadná distribuce 

Programy pro vzdálenou správu by neměly vyžadovat žádné speciální požadavky 

na hardware. Pokud je počítač plně funkční na operační systém a je připojen do sítě, 

program by měl být schopen bez jakéhokoliv problému běžet. Některé programy zvládají i 

vzdálenou instalaci programů na počítače, které nejsou vůbec připojeny k internetu a jsou 

pouze připojeny do sítě. 

2.2.3 Spolehlivost 

Programy pro vzdálenou správu musí dosahovat velice vysoké spolehlivosti a 

snažit se případně nikdy nezasekávat a nesmějí mít v žádném případě na svědomí pády 

systému takzvanou "modrou obrazovku smrti". 

2.2.4 Vysoká rychlost komunikace 

Programy se snaží dostat z internetového připojení co nejrychleji, aby  latenční 

doba byla co nejkratší, a aby systém běžel co nejvíc „real-time“. Každá společnost má své 

jedinečné algoritmy, kterými se snaží umožnit pohodlnou práci i při velmi nízké šířce 

pásma. 

2.2.5 Zabezpečení 

Je zřejmé, že při provedení úkolu, jako je vzdálený přístup na kancelářský PC, je 

zabezpečení kriticky důležité. Software vzdálené správy musí aplikovat nejspolehlivější 

metody zabezpečení, která jsou na trhu k dispozici. Vše vykonáváno pomocí vzdálené 

správy by mělo být v dnešní době chráněno – šifrováno. Celý tok dat – náhledy na 

obrazovku, pohyby myší, stisknutí kláves a tok audio dat – by mělo být zašifrováno a 

neměla by být možnost je přerušit. 
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Obr. 2. Blokové schéma možnosti zapojení 

2.3 Hlavní kryptovací protokoly dneška 

V této samostatně věnované podkapitole chci rozebrat možnosti a přehled 

dnešních používaných zabezpečovacích kryptografických protokolů pro software vzdálené 

správy.  

 AES,  AES-128, AES-256 

 DES, DES-56 , DES-168 , 3 DES 

 RSA 

 SSL   

 TLS 

2.3.1 AES – ( Advanced Encryption Standart )  

Tento standart je schváleným standartem amerického úřadu pro standartizaci 

neboli NIST ( Nationals Institut standarts and technologi). Zde je šifra symetricky bloková. 
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To znamená, že stejný klíč je používán k šifrovaní i dešifrování. Tato metoda šifruje 

jednotlivé bloky, které jsou dané stejnou délkou. Šifře s délkou 128bitů se říká  AES-128 a 

druhou používanou modifikací je šifra o délce 256 bitů a tuto šifru označujeme AES-256. 

2.3.2 DES – (  Data Encryption Standard ) 

Je to symetrická kryptografická šifra. V dnešní době se holá DES nepoužívá 

z důvodu  malé délky použitého klíče pouze 64 bitů. Její nadstavby DES 56 – délka klíče 

56 bitů, a v dnešní době nejpoužívanější šifra z metody DES je 3DES neboli DES – 168. 

Zde má šířku klíč 168 bitů. 

2.3.3 RSA - ( RSA je zkratka iniciálů autorů Rivest, Shamir, Adleman ) 

Tento algoritmus RSA je tím nejznámější algoritmem systémů s veřejným klíčem 

na celém světě. Společnost stojící za tímto bezpečnostním algoritmem je RSA Data 

Security Inc., která tento asymetrický algoritmus vyvinula. Tento patent patřil USA až do 

roku 2000. Algoritmus RSA je bez pochyby ten nejvíce využívajícím asymetrickým 

algoritmem. 

2.3.4 SSL - ( Secure Sockets Layer – vrstva bezpečných socetů )  

Je to protokol, respektive vrstva vložená mezi transportní vrstvu a aplikační vrstvu 

příklad TCP/IP a http. Princip SSL je, že spojení funguje na principu asymetrického 

šifrování. To je způsob, kde mají obě strany sadu klíčů (veřejný a soukromý). Tento 

veřejný klíč můžeme dát volně k dispozici všem.  Následně zašifrována zpráva tímto 

veřejným klíčem může být následně rozšifrována pouze soukromým klíčem (od vydavatele 

veřejného klíče).  

2.3.5 TLS – ( Transport Layer Security )  

Je to protokol, který byl vyvinut následně po SSL protokolu. Tento protokol 

umožňuje bezpečnou komunikaci - zabraňuje odposlechu či vniku falešných zpráv do sítě. 

Protokol využívá krytování s rozdílem, že je možnost použít pouze serverové autentizování 

(zde je zaručena totožnost serveru). Z toho vyplývá, že aplikace nebo člověk si může být 
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jistý, s kým doopravdy komunikuje.  U programů pro vzdálenou správu je nutnost 

vzájemné autentizace - stejně jako u SSL k autentizaci slouží veřejný a soukromý klíč. 

 

2.4 Možnosti vzdálené správy 

V dnešní době programy pro vzdálenou správu poskytují nesčetné množství 

možností, které díky nim lze jednoduše provádět.  Je tu možnost rozmlouvat s kolegou přes 

okno programu vzdálené správy nebo možnost při velké rychlosti internetu a kvalitního 

programu sledovat film běžící u kolegy na pc.  Tohle jsou pouze okrajové schopnosti 

programů, které nabízejí jenom některé firmy. Nyní se pojďme podívat na primární využití 

softwaru, ke kterému byl vytvořen a stále slouží k hlavnímu využití vzdálené správy. 

 

 Administrace systému 

 Online konference 

 Poskytování Help Desk  

 Team working 

 Vzdálená práce / Telepráce 

 Vzdělávání 
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2.4.1 Administrace systému  

 

Obr. 3. Administrace systému 

Jedním z mnoha možností u vzdálené správy je takzvaná „Administrace systému“. 

Tato může a velice často slouží ke správě malých, středních i dokonce větších sítí. V tomto 

případě musí být celý projekt sítí velice dobře naplánován a zajištěna dobrá úroveň 

bezpečnosti. Při použití tohoto systému, jak již jsem zmiňoval v předchozích kapitolách, 

lze touto metodou dosáhnout solidního a znatelného ušetření času a peněz. 

Příklad použití: Zde si uvedeme jednoduchý příklad, ve kterém lze využít 

administraci systému pomoci vzdálené správy. 

 Jsme ve velké firmě, kde zaměstnanci ke své práci používají počítače, ale jejich 

obsluhovatele nejsou moc zdatní v jejich obsluze (znají pouze svůj systém). Před 

zavedením vzdálené správy by musel administrátor po zavoláni přijít k počítači, na kterém 

byla nahlášena závada. Odhadovaný čas na opravu pc byl kolem 30 minut. Administrátor 

musel dokončit nebo odložit započatou práci, kterou právě vykonával. Musel dojít 

k počítači, který měl závadu, zde musel zjistit příčinu poruchy. Mohlo se stát, že bylo třeba 

do pc nahrát program nebo reinstalovat ovládač, který byl poškozen. Proto by se musel 

vypravit zase zpátky do svého střediska pro potřebné vybavení. A poté se vrátil zpátky a 

počítač opravit.  Nyní po zavedení vzdálené správy v podniku stačí, aby zaměstnanec 

nahlásil na svém terminálu poruchu, a závada může být odstraněna do několika minut, což 

je několikanásobné snížení potřebné doby k opravě než to bylo nutno bez nástroje na 

vzdálenou správu. Po nahlášení poruchy od zaměstnance se připojí administrátor 

odkudkoliv, z kteréhokoliv počítače, zmapuje problém a následně vzdáleně pošle potřebné 

informace na doinstalováni ovládače do programu, u kterého se vyskytla závada.   
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2.4.2 Online konference 

 

Obr. 4. Online konference 1 

 Jednou z mnoha dalších možností využití vzdálené správy je použití softwaru 

vzdálené správy na online konference. Pomoc programu vzdálené správy hraje v dnešní 

době velice velkou a významnou roli v online konferencích, kde lze snadno organizovat 

živé schůzky, prezentace se spolupracovníky a partnery včetně hlasových a textových 

chatů i video hovorů, které jsou provozovány v reálném čase. V dnešní době jsou všechna 

přenesená data jak přes síť LAN, tak i přes internet velmi dobře zabezpečená a zašifrována, 

proto se nemusí společnosti bát, že budou ohroženy z venku. Dnes je rychlost internetu tak 

obrovská, že tyto online firemní konference mohou sledovat a zapojovat se do nich 

najednou stovky i tisíce lidí, což má zase za následek úsporu času a peněz, které by musely 

být věnovány na cestu na schůzku. U online konference je jednou z   velkých výhod, že 

pracovníci stejných úrovní mohou při této konferenci vzájemně komunikovat a okamžitě 

reagovat na předváděná data. Výhoda je v tom, že si pracovníci vytvoří vlastní pracovní 

skupiny a mohou mezi sebou komunikovat, vyměňovat si nápady, připomínky apod. 
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Zde je ukázka, jak taková online konference může vypadat : 

 

Obr. 5. Online konference 2 

Popis obrázku:  

Šedé kruhy kolem počítačů označují lokální sítě (sítě lan). Červené šipky 

znázorňují datové toky (zámek na nich představuje, že datový tok je zabezpečený) a modrý 

oblak prezentuje internet.  

Středem celé konference je jeden počítač – Presentation PC - na tomto počítači 

běží celá prezentace, kterou ovládá pracovník, který ji vytvořil. Na jeho počítač jsou 

připojeni pracovníci pomocí zabezpečených a šifrovaných linek, a to jak z vlastní sítě lan, 

tak i ze sítě internet. Jedná se o partnery a kanceláře, kterých se prezentace dále týká. 

Samozřejmě je možné k této prezentaci využít audio techniku – mikrofony a sluchátka, 

video techniku, web kamery, chatovací služby (ať již přes integrovaný software nebo přes 

jiné programy - třeba vlastní SILC kanály). SILC je názvem pro program a internetový 

protokol navržený a upravený pro konferenční služby v reálném čase, kde je velké 

množství uživatelů. Tento protokol dbá na nejvyšší zabezpečení. 
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2.4.3 Poskytování Help Desku 

 

Obr. 6. Help Desk 

Další možnosti použití a využití vzdálené správy je použití Help desku. Možností 

Help desku je nespočetně (telefon, e-mail, fax, fóra), ale zde se zabývám pouze Help 

Deskem s využitím vzdálené plochy. V překladu u nás by se to dalo přeložit jako 

„pomocná plocha“. Tento název zcela vystihuje funkci Help Desku. Tuto funkci zastřešují 

softwarové firmy, které nabízejí široké veřejnosti (firmám, institucím, jednotlivcům) 

opravy problému na jejich počítačích v reálném čase.  K tomu právě používají vlastní 

moduly vzdálené správy. Jsou speciálně upraveny (speciální kódy), aby se nikdo nemohl 

vydávat za firemního pracovníka a mezi tím vykrádat data od uživatelů. Help Desk nabízí 

spoustu firem i u nás. Například:  

BARDA SW, HW s.r.o. 

Csystem CZ a.s. 

Blue4.cz, s.r.o 

Kinet s.r.o. 

 Všechny tyto firmy poskytují výše zmíněný Help Desk. V naší republice je spousta 

takových to firem, které se vzdálené správě a Help Desku věnují. Cena za tuto počítačovou 

podporu je různá. Některé firmy nabízejí měsíční paušál od 4 000,- Kč na jeden počítač. 

Nebo si účtují cenu podle času stráveném na problému. 
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2.4.4 Team working 

 

Obr. 7. Team working 

Další možností využití vzdálené správy je Team working. Team working se 

nejvíce používá u nadnárodních společností, které mají centrály ve více zemích.  Zadávání 

pracovních úkolů přiřazuje experty z několika zemí, aby pracovali společně na důležitých 

firemních projektech. Kdysi bez vzdálené správy nebylo něco takového vůbec možné. 

Zaměstnanci se museli sjet do jedné centrály a tam na projektu společně pracovat. 

V dnešní době je to však úplně jiné.  Dnes je firmě zadána zakázka, firma během dne 

vybere své nejlepší pracovníky a spojí je do jednoho týmu. Tyto týmy se kontaktují a 

začnou pracovat na společném projektu.  Týmy se propojí pomocí vzdálené správy a řeší 

tak společně problémy, i když jejich pracoviště jsou rozmístěny po celém světě. Příkladem 

takovéto firmy je TietoEnator Consulting, a.s.  

 

 

 

 

 



Tomáš Jurco : Vzdálená správa na počítačové učebně institutu 545 
 

2010  13 

 

2.4.5 Vzdálená práce 

 

Obr. 8. Vzdálená práce 

Jedna z dalších možnosti využití programu sloužícího na vzdálenou správu je i 

možnost přes něj pracovat. Ať už přes tento program stahovat důležité materiály uložené 

na svém osobním počítači či ho využívat k výpočtům. Dále je možno program využívat 

k zapojení do týmové práce, specialisté na různá odvětví jsou rozházeni  po celém světě a 

my se s nimi můžeme dle potřeby spojit. Chci podotknout, že desktopové modely jsou 

výkonnostně lepší než přenosné notebooky. 

Příklad použití: 

Zaměstnanec nadnárodní společnosti byl vyslán do anglické pobočky, kde se má 

zabývat práci na mezinárodním projektu výstavby mrakodrapu. Náš zaměstnanec posbírá 

potřebná data a uloží do počítače. Následně zjistí, že potřebuje  vypočítat potřebný materiál 

na stavbu,  tak se  přes  počítač  pomocí programu na vzdálenou správu připojí na 

domovskou stanici, která je pro takové výpočty přizpůsobena. Zadá do počítače na dálku 

naměřená data a dá počítači pokyn k výpočtu. Tak si ušetří čas, který by bylo třeba 

k výpočtu na notebooku, a notebook by se stal po dobu těchto výpočtu nepoužitelný. Tímto 

způsobem se také enormně zkrátí čas potřebný k výpočtu, a to díky větší výkonnosti 

desktopového pc. Po zpracování si zaměstnanec vytáhne zjištěná data  ze svého počítače a 

prezentuje je v Anglii. Po konzultaci opět přenese data do svého domovského pracovního 

střediska, tam je předá svému šéfovi a informuje ho o dalším postupu. Tohle je pouze 

jeden příklad z mnoha možných. 
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U využití vzdálené správy jako software pro vzdálenou práci by bylo dobré se zmínit taky 

o možnosti, kterou začínají podporovat nejnovější klienti pro vzdálenou práci a to je 

takzvaná  Telepráce. 

 

 

Obr. 9. Telepráce 

Telepráce (neboli vzdálená komunikace) v dnešní době nabírá hodně na popularitě. Je to 

forma zaměstnaneckého poměru. Pracovníci se nenacházejí na pracovišti, ale mohou trávit 

více času se svými rodinami anebo si užívat volnosti. Tento způsob práce přináší 

zaměstnavatelům snížení nákladů na provoz firmy a zvyšuje flexibilitu pracovníků. S 

dnešní zvýšenou dostupností vysoce rychlého internetového spojení a dostupnost nových 

technologií pro použití vzdáleného přístupu mohou firemní telepracovníci pracovat stále 

stejně dobře (ale častěji je prokázáno, že je jejich efektivita mnohem větší) ze svého 

vzdáleného bytu, domu či jiného prostředí. Telepráce je rentabilní možností pro většinu 

firem. Tato možnost je na trhu krátce a firmy zabývající se telemarketingem ji začínají 

teprve objevovat. 
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2.4.6  Vzdělávání 

 

Obr. 10. Vzdělávání pomocí vzdálené správy 

Dnešní moderní IT technologie se rapidně zapojují do našich životů a mění je k 

nepoznání. Dnes se už i ve školních třídách setkáváme s vybavenými počítači  připojených 

do sítě lan a internetového připojení, s nainstalovanými moderními vzdělávacími 

programy. V dnešní době se lektoři nemusí nacházet v učebnách nebo v institucích, ale 

mohou být kdekoliv ve světě a mohou pomocí nejmodernějších programů a techniky   stále 

efektivněji komunikovat se svými studenty, dokonce v určitých případech i lépe než dřív. 

Učitel zadá práci každému studentovi zvlášť podle jeho schopností a pak ho vede a 

pomáhá mu s jeho úkolem. Nadanější studenti již nemusejí čekat, až jejich pomalejší 

spolužáci dodělají svou práci a pomalejší studenti mají více času na pochopení. V dnešní 

době již studenti mohou navštěvovat své školy a třídy aniž by opouštěli své domovy. 

Všechny tyto vymoženosti jsou možné jen s pomocí moderních softwarových nástrojů.  

Dávají tak vzdělávání nový smysl a směr, jak vychovávat lepší a schopnější odborníky. 
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3 Programy vzdálené správy 

Zde jsem vybral a připravil přehled 29 nejrozšířenějších a nejznámějších 

programů, které se využívají k vzdálené správě počítačů. A poté jsem na následující 

stránce připravil ucelený přehled těchto programů s jejich podporovanými funkcemi a 

možnostmi. 

AnywhereTS     - http://anywherets.com 

Bomgar    - http://www.bomgar.com 

Citrix XenApp   - http://www.citrix.com 

DameWare Mini Remote Control - http://www.dameware.com 

EchoVNC    - http://sourceforge.net/projects/echovnc 

Ericom PowerTerm WebConnect - http://www.ericom.com 

Fog Creek Copilot   - https://www.copilot.com 

FreeNX    - http://www.nomachine.com 

GO-Global    - http://www.graphon.com 

I'm InTouch    - https://www.01com.com/imintouch 

IBM Director Remote Control - http://www-03.ibm.com 

ISL Light    - http://www.islonline.com 

iTALC    - http://italc.sourceforge.net 

LogMeIn Free   - http://www.logmein.com 

LogMeIn Pro    - http://www.logmein.com 

Mac HelpMate   - http://www.machelpmate.com 
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Mikogo    - http://www.mikogo.com 

Netman    - http://www.netman123.com 

Netsupport Manager  - http://www.netsupportmanager.com 

RealVNC Enterprise  - http://www.realvnc.com 

RealVNC Free   - http://www.realvnc.com 

RealVNC Personal   - http://www.realvnc.com/ 

Ultra VNC    - http://www.uvnc.com 

Remote Administrator  - http://www.radmin.com 

Remote Desktop Connection - http://www.microsoft.com 

SimpleHelp    - http://www.simple-help.com 

Symantec pcAnywhere  - http://www.symantec.com 

TeamViewer    - http://www.teamviewer.com 

TightVNC    - http://www.tightvnc.com 
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Tab. 1. Přehled funkcí programů vzdálené správy 
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3.1 Legenda k tabulce číslo 1 : 

1. Posílání souboru 

2. Podpora zvuku 

3. Více zobrazeni 

4. Full Screen 

5. FreeBSD 

6. Linux 

7. Windows 

8. Mac OS 

9. Blackberry 

10. Windows Mobile 

11. Java 

12. Iphone 

13. Android 

3.1.1 RFB ( remote framebuffer )  

Je jednoduchý protokol pro vzdálený přístup do grafického uživatelského 

rozhraní. Vzhledem k tomu, že pracuje na framebufferu, je použitelný pro všechny okenní 

systémy a aplikace, včetně X11, Windows a Macintosh. RFB je protokol používaný ve 

Virtual Network Computing (VNC) a jeho deriváty. 

3.1.2 RDP ( Remote Desktop Protocol )  

Je proprietární protokol vyvinutý společností Microsoft, který se týká poskytování 

uživateli grafické rozhraní na jiný počítač. Klienti existují pro většinu verzí Microsoft 
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Windows (včetně Windows Mobile), Linux, Unix, Mac OS X a dalších moderních 

operačních systémů.  

3.1.3 X Window System ( obyčejně X nebo X11 ) 

Je počítačový software systému a síťový protokol, který poskytuje grafické 

uživatelské rozhraní (GUI) pro síťové počítače. Poskytuje okna na počítači, zobrazuje a 

spravuje klávesnici a ukazovací a ovládací zařízení 

3.1.4 ICA ( Independent Computing Architecture )  

Je proprietární protokol pro systém Application Server, navržený Citrix Systems. 

Protokol stanoví specifikace pro předávání dat mezi serverem a klienty, ale není vázán na 

jednu platformu. 

 

Obr. 11. GNU 

3.1.5 GNU General Public License, GNU GPL ( všeobecná veřejná 

licence )  

Je licence pro svobodný software, původně napsaná Richardem Stallmanem pro 

projekt GNU. GPL je nejpopulárnějším a dobře známým příkladem silně copyleftové 

licence, která vyžaduje, aby byla odvozená díla dostupná pod toutéž licencí. V rámci této 

filosofie je řečeno, že poskytuje uživatelům počítačového programu práva svobodného 

softwaru a používá copyleft k zajištění, aby byly tyto svobody ochráněny, i když je dílo 

změněno nebo k něčemu přidáno.  
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3.1.6 FreeBSD®  

Je jeden z nejvyspělejších operačních systémů pro moderní serverové, stolní a 

veškeré počítačové platformy. Kódu softwaru FreeBSD prošel více než třicetiletým 

nepřetržitým vývojem, vylepšováním a optimalizací. Systém je vyvíjen, upravován a 

udržován velkým týmem jednotlivců. FreeBSD nabízí nejrozšířenější síťové služby, 

výborné bezpečnostní vlastnosti a špičkovou výkonnost a je používán nejzatíženějšími 

světovými webovými sítěmi a nejrozšířenějšími vestavěnými síťovými a paměťovými 

zařízeními. 

3.2 Požadavky na program 

Programů pro vzdálenou správu je nepřeberné množství.  A proto je nutné si dát 

nějaké základní požadavky, které by měly být splněny, aby prošly do dalšího výběru a 

k možnosti testování v počítačových učebnách. Program by měl splňovat tyto základní 

požadavky 

 Program musí být stále vyvíjen a upravován výrobcem. 

 Program by měl být co nejlevnější, v nejlepším případě zdarma. Program 

distribuován zdarma bude upřednostňován.  

 Program musí umět spolupracovat se všemi nynějšími systémy Windows 

(Windows XP, Windows Vista, Windows 7 (Seven) ve verzích 32bit a 64bit). 

 Program musí být k dispozici v testovací ( zdarma ) verzi pro testovaní na 

počítačové učebně institutu 545. 

 Program musí využívat zabezpečovací protokoly. 

 Program musí být snadně ovladatelný a musí se jednoduše používat a instalovat. 

 Program by měl mít dostupný návod na nastavení na internetu nebo help desk 

podporu. 
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 Program musí umožňovat posílání souborů. 

 Program musí mít rychlou odezvu a co nejvíce se blížit real-time. 

 Možnost komunikace s druhým PC – text / hlas.  

 Program musí podporovat TCP/IPv4 a výhledově i TCP/IPv6 ( není podmínkou ). 

 Výrobce se musí primárně zabývat touto službou – vývojem a opravou.  

 Fungování programu ve full screen zobrazení. 

 Přes program je nutná možnost umět vypínat a restartovat PC.. 

 Program musí umět běžet jako služba ve Windows. 

 Známost na českých trzích – ( www.stahuj.cz, www.slunecnice.cz ) 

Poznámka: Program, který se bude nejvíce přibližovat optimu a bude poskytován 

zdarma bude primárně testován a řešen. 

3.3 Vybrané programy k testování 

Zde jsem provedl výběr z tabulky číslo 1.,kde jsem dle kriterií vybral programy, 

které budu zkoušet na dané počítačové učebně -  jejich funkčnost vybavenost a jejich 

možnost uvedení do trvalého provozu. 

 

Tab. 2. Výběr 
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Tyto programy byly vybrány na základě požadavků k testování na počítačovou 

učebnu J425. Všechny vybrané programy byly stahovány v poslední verzi z oficiálních 

stránek výrobců a to v den, kdy byly zkoušeny prakticky na dané počítačové učebně. 

3.3.1 AnywhereTS - 3.4 

  Program byl v den testování stáhnut z oficiálního serveru a to ve verzi 3.4. Bohužel 

se při jeho instalaci objevilo chybové hlášení a instalace nebyla dokončena. Z tohoto 

důvodu byl program vyškrtnut z testu. 

3.3.2 Ultra VNC - 1.0.8.2 

UltraVNC je velice zdařilý a kvalitní administrátorský nástroj pro přístup ke vzdálené 

správě počítačů v lokálních sítích a v sítích internet.  Program Ultra VNC je poskytován 

zcela zdarma a je šířen pod GNU licencí bez jakýchkoliv omezení s možnosti  zapojit se do 

vývoje tohoto programu, a to v možnosti vytvářet si vlastní add-ony (přídavek k programu 

doplňuje funkce). 

Program je dostupný na domovské stránce ve 2 verzích a to ve verzích: 

Ve verzi Stable – tato verze je odzkoušená a plně funkční. 

A ve verzi RC – tato verze je testovací, kde jsou přidané doplňky a funkce 

k programu. Tato verze je funkční, ale může být za určitých podmínek nestabilní. A tím, že 

ji vypustí do světa k možnosti otestování - tím snáze najdou chyby a mohou je opravit. 

Tato verze přechází do stable po odzkoušení a opravení všech nalezených chyb. 

Primární funkce programu :  

File transfer - Posílání souboru z pc do pc. 

Video driver - Video driver je externí ovladač, který je využíván k rychlé a 

účinné výměně obrazu. Tento driver umožňuje přímé spojení s video pamětí na grafické 

kartě frammebufferu a UltraVNC serveru, což použití grafického frammebufferu přímo 

eliminuje velikost vytížení CPU. Použití zrychluje výměnu obrazu na počítačích a snižuje 

zatížení procesoru.  
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Encryption Plugins – Program umožňuje dohrát si do něj takzvaný plugins 

s nástroji na kryptování a zabezpečení spojení.  

Text chat – Program má v sobě zabudovaný textový chat pro komunikaci mezi 

oběma počítači. 

Podpora více monitorů – Program je možné používat na více monitorech 

najednou. 

Podpora Repeater/Proxy-support - Program nemá problémy přes průchod 

repeaterů a proxy servru. 

Auto reconnection - Program automaticky oživuje spojení mezi sekundárním 

počítačem. 

Java Viewer - Program Ultra VNC umožňuje spravovat počítač přes prohlížeč, 

který podporuje java aplikace. V tomto modu je možné využít přesun souborů. 

 

Program Ultra VNC funguje pod všemi verzemi Windows a to ve verzích (95, 98, 

Me, NT4, 2000, XP, 2003, Vista, Windows 7. 
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3.3.3 TeamViewer   

 

Obr. 12. Logo - TeamViewer 

Základní program TeamViewer je poskytován zdarma s omezenými možnostmi, 

potom je prodáván v několika různých verzích a licencích, které se liší v nabídce možností, 

co program umí a v poskytování vzdálené pomoci.  

Verze programu TeamViewer : 

TeamViewer QuickSupport - Tato verze je malý a jednoduchý modul, který běží 

na počítači bez instalace a nevyžaduje administrátorské práva na počítači. Je primárně 

vytvořen pro okamžitou vzdálenou podporu. 

TeamViewer Host - Tato verze slouží pouze jako Host na počítači, která běží 

jako systémová služba, která je určena k používání 24 hodin denně / 7 dní v týdnu k 

přístupu k vzdáleným počítačům, včetně přihlášení / odhlášení a vzdáleného restartu 

počítače. Tato verze je optimalizována pro údržbu serveru a nebo domácího  počítače. 

TeamViewer Portable - Tato verze je speciálně upravena pro přenosná média, 

která lze přímo spustit z přenosných médií (Usb klíčenky, cd, dvd …). Tato verze je 

perfektní řešení pro použití na cestách. 

TeamViewer Manager - Tato verze programu TeamViewer je volitelný 

databázový nástroj, který ukládá vaše údaje do databáze, která může být sdílená přes síť s 

ostatními partnery, kolegy. Tato verze zahrnuje sofistikované logování a reportování 

funkce pro vaše připojení. Tato verze je dostupná pouze jako součást licence Premium 

nebo vyšší. Bez licence je tento software možné využít, ale je omezen, a to celkem na pět 

partnerů, se kterými můžete sdílet data. Také je možno tuto verzi použít pouze pro pokusné 

účely. 
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TeamViewer MSI package - TeamViewer MSI je alternativní instalační balíček 

pro plnou verzi programu nebo verzi TeamViewer Host. Tato verze je to pro nasazení 

TeamViewer pomocí zásad skupiny (GPO) v doméně Active Directory. 

TeamViewer MSI je pouze součástí licence Premium nebo vyšší. 

Program TeamViewer podporuje systémy vyšší od Microsoft Windows XP až po 

Windows 7. TeamViewer získal od Firmy Microsoft značku Compability Windows 7, 

která zaručuje bezproblémový chod na tomto operačním systému. 

Vlastností programu TeamViewer: 

Vzdálený přístup k počítačům - Neomezený počet hostitelských počítačů na 

jeden účet – Licence TeamViewer zahrnuje neomezený počet hostitelských zařízení, tak 

máte přístup na neomezený počet vzdálených klientů. 

Nejvyšší bezpečnostní standard - TeamViewer dbá na obrovské bezpečnostní 

zabezpečení svého softwarového řešení. Všechny verze používají zcela bezpečné datové 

kanály s výměnou klíčů a AES (256 bit) relací kódování.   Tento program dostal 

bezpečnostní certifikace: 

 

Obr. 13. Ocenění – BISG 

Pečeť kvality - TeamViewer je certifikována německým "Bundesverband der IT-

Sachverständigen und Gutachter eV" (BISG eV, německé sdružení IT odhadců a 

zkoušejících) s pěti hvězdičkovou pečetí kvality.  

Certifikát kvality ISO 9001:2000 - TeamViewer GmbH je jedním z mála 

společností na vzdálenou správu na trhu s certifikovaným systémem řízení jakosti dle 

normy ISO 9001.  
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Obr. 14. Standart - ISO 9001 

Standarty kvality FIDUCIA IT AG - Což je německý provozovatel center pro 

zpracování dat pro 800 německých bank. Byl schválen pro použití v bankovním sektoru. 

 

Obr. 15. FIDUCIA 

Prohlížečový přístup - Možnost vzdáleného přístupu z  prohlížeče internetových 

stránek z libovolného operačního systému. 

Optimalizovaný výkon - Ať už použití LAN nebo dial-up připojení, TeamViewer 

optimalizuje kvalitu zobrazení a rychlost v závislosti na připojení k síti. 

Pracuje za firewallem – Při použití programu TeamViewer nenastanou potíže při 

používání software s firewally a blokovanými porty, stejně jako s NAT routingem pro 

místní adresy IP.  

Jedno řešení pro všechno - Většina konkurenčních firem nabízí různé balíčky 

pro vzdálenou podporu, vzdálenou správu, školení a prodej (a také poplatek pro ně…) 

TeamViewer je one-stop řešení pro vše, co potřebujete: TeamViewer zahrnuje všechny 

moduly v jednom jednoduchém a cenově dostupném balíčku. 

Přenos souborů - TeamViewer je dodáván s integrovaným modulem pro přenos 

souborů, který umožňuje kopírovat soubory a složky do a ze vzdáleného počítače. 
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3.3.4 Radmin Remote Control 

 

Obr. 16. Logo - Radmin 

Základní program Radmin Viewer je poskytován zdarma s omezenými funkcemi a 

možnostmi programu. Dále firma Radmin nabízí několik různých variant verzí, co program 

umí a v poskytování vzdálené pomoci. 

Verze programu Radmin Remote Control: 

Radmin Server ( zkušební verze zdarma po dobu 30 dní ) - Tato softwarová 

verze je plnohodnotný klient firmy Radmin a nabízí všechny funkce a možnosti, které 

program umožňuje.  Verze je k otestování, zda program vyhovuje uživateli. Po 30 denním 

limitu program nelze zpustit a vyžaduje zadání licenčního klíče. 

Radmin Viewer ( zdarma ) - Tato verze je poskytována zdarma všem 

uživatelům. Ale je okleštěná o spoustu funkcí, které obsahuje verze plnohodnotný klient. 

K této verzi není poskytována vzdálena pomoc, jako je u placeného klienta. 

Program Radmin plně podporuje operační systémy Windows 7 / Vista / XP / 2003 

/ 2000 (ve verzích 32bit a 64bit). A následně získal od Firmy Microsoft značku 

Compability Windows 7, která zaručuje bezproblémový chod tohoto programu na tomto 

operačním systému. 

Vlastnosti programu Radmin: 

Vysoká rychlost pro práci – Program  Radmin je dnes nejrychlejší softwarovou 

aplikací pro ovládání vzdáleného přístupu. Využívá novou technologii 

DirectScreenTransfer™, která využívá řadič jádrového režimu video hook pro maximální 

navýšení počtu zachytávaných obrazů na stovky za sekundu. Program je speciálně 
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optimalizován pro malé šířky pásem a umožňuje pohodlnou práci i v případě, kdy je 

spojení uskutečňováno přes telefonní linku nebo přes  GPRS. 

Dálkové ovládání hardwaru s podporou Intel® AMT - Radmin podporuje 

technologii Intel® AMT (Active Management Technology), která umožňuje manipulaci se 

vzdáleným počítačem, i když je vypnutý nebo není možné spustit operační systém 

počítače. Díky programu Radmin Viewer lze spustit, restartovat a vypnout připojený 

vzdálený počítač. Uživatel má možnost také prohlížet, nastavovat a libovolně měnit 

nastavení BIOS vzdáleného počítače nebo provádět bootování z lokálního disku, CD.  

Nejvyšší stupeň zabezpečení - Radmin pracuje jenom v zašifrovaném režimu, ve 

kterém se všechny jeho údaje, náhledy obrazovky, pohyby myší a veškeré signály šifrují 

pomocí 256bitového AES vysoce výkonného šifrovacího logaritmu, který používá náhodně 

generovanými klíči pro každé spojení. K vlastní autentizaci uživatele může program 

Radmin buď využít vlastní zabezpečení operačního systému Windows s prvky Active 

Directory a jeho podporou Kerberosu nebo vlastními preferovanými zabezpečeními s 

oprávněním pro jednotlivé uživatele, které jsou zabezpečené autentizací svého 

uživatelského účtu - tedy jménem a heslem. Zabezpečení využívající aplikace Radmin 

používá speciální výměnu klíčů, která spočívající na použití takzvaného Diffie-

Hellmanovu algoritmu s jeho velikosti klíče o délce 2048 bitů. A následně další IP filtry, 

které omezují přístup k určitým hostům a počítačovým sítím. 

Technická podpora pomocí e-mailu zdarma - Vlastník Radminu firma 

Famatech poskytuje všem svým zaregistrovaným uživatelům technickou podporu za 

pomocí e-mailu úplně zdarma. 

Podpora několika připojení najednou - Aplikace Radmin poskytuje a podporuje 

možnost souběžného připojení několika klientů najednou ke stejnému vzdálenému 

počítači. Z čehož vyplývá, že lze přizvat několik dalších uživatelů ke sledování jednoho 

připojeného vzdáleného počítače (což je důležité při konferencích) anebo lze najednou 

sledovat a ovládat hned několik vzdálených počítačů z jednoho počítače najednou (což je 

důležité a užitečné hlavně pro vzdálené služby typu Help Desk či školení). 
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3.4 Další potřebné programy k využití vzdálené správy  

Jako jeden z dalších požadavků byla zmíněna možnost nutnost zapnout počítač na 

dálku ze stavu kdy je počítač v zásuvce, ale je zcela vypnut. Tento problém jsem vyřešil 

díky freewarového programu SoftPerfect Network Scanner popsaný níže. 

3.4.1 Popis funkce Wake on LAN 

Probuzení počítače probíhá přes síť LAN. Vypnutý počítač má v BIOSu (Basic 

Input-Output System) nastaveno napájení síťové karty i při vypnutém PC. Síťová karta 

vlastně spí a čeká na příchod speciální posloupnosti bitů (paket), která se nazývá Magický 

packet.  Tento paket   je odeslán do konkrétní sítě LAN a  na konkrétní adresu IP. Pokud 

síťová karta tento paket přijme a zjistí, že se jedná o Magický paket s odpovídající MAC 

adresou, automaticky spustí vypnutý počítač. 

3.4.2 Magický packet 

Magický paket, na který tedy reaguje síťová karta, je v podstatě jenom speciální 

rámec odeslaný protokolem UDP na port 7 nebo 9. Paket obsahuje šest konstantních bitů 

hexadecimálně zapsaných jako FF:FF:FF:FF:FF:FF a následovaných šestnáctkrát se 

opakující MAC adresou sítové karty.  

 

3.5 SoftPerfect Network Scanner  

Tento program je speciálně navržený pro administrátory sítí ale i pro uživatele, kteří se 

zajímají o síťovou bezpečnost. 

Program odesílá příkaz „ping“ na počítače v síti, hledá otevřené TCP porty a 

zobrazí volné zdroje na síti. Navíc zobrazí i skryté sdílené složky, díky čemuž snadno 

odhalíte mezery v bezpečnosti síti.  
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Wake on LAN (WOL) je technologie umožňující zapnutí vypnutého počítače přes 

počítačovou síť, internet. 

 

 

Obr. 17.  Softperfect Network Scanner 

Tento program je volně stažitelný ze stránek výrobce, kde je také popsán. Výrobce 

umožňuje zanechat finanční dar, který je poté využit na další vývoj programu. Do tohoto 

programu bylo zapotřebí zadat Mac adresu počítače, který se měl vzdáleně zapnout.  

Další nutností pro použití WOL bylo nutno získat Mac adresu síťové karty a 

následně i IP adresu. K získání Mac adresy mi posloužil příkazový řádek (Command Shell) 

zaimplementovaný v Microsoft Windows a v něm příkaz getmac na vypsání Mac adresy 

síťové karty. 
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3.6 Command Shell (příkazový řádek cmd.exe)    

Je samostatný softwarový nástroj -  program, který poskytuje přímou komunikaci 

mezi uživatelem a operačním systémem. Je to negrafický systém Příkaz shell provádí 

programy a zobrazuje jejich výstup na obrazovku pomocí jednotlivých znaků podobajících 

se MS-DOSovému příkazovému interpretovi -  Command.com. Windows XP používá 

tento příkazový interpret cmd.exe, který načte aplikace a řídí tok informací mezi 

aplikacemi, překládat vstup uživatele do formuláře, který operační systém chápe. 

 

Obr. 18. Command Shell 

3.7 Program Get IP  

Je to velmi malý a volně šiřitelný program určený pro zjištění reálné IP adresy. 

Ovládání programu je velmi jednoduché – pro získání IP adresy stačí jenom jedno kliknutí 

myši na tlačítko Get IP a program vypíše adresu IP. Aplikace je zdarma, ale i přesto je 

možné podpořit tvůrce tohoto programu zakoupením licence přímo na jeho webových 

stránkách a přispět tak k tvorbě dalších verzí. 

 

Obr. 19. Get IP 
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3.8 Poslední fáze – Fáze implementace 

Všechny 4 programy byly testovány na počítačové učebně J425, která je propojena do 

počítačové sítě školy a následně do internetu. 

 

Obr. 20. PC sít 

3.8.1 Výsledky testovaných programu: 

 1. AnywhereTS - Program nevyhovuje, v době testu byl nefunkční instalační 

soubor, a proto byl vyřazen z dalšího testování 

Následně tyto 3 programy byly otestovány a prošly testováním v pořádku 

2. Ultra VNC  -  Program vyhovuje pro nasazení do trvalého provozu 

3. TeamViewer - Program vyhovuje pro nasazení do trvalého provozu  

4. Remote Administrator - Program vyhovuje pro nasazení do trvalého 

provozu 
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Ale díky možnosti dodrženi kriteria - ceně, byl vybrán freewarový program Ultra 

VNC. 

3.9 Vítězný program UltraVNC – Popis instalace 

Program UltraVNC se stal vítězným programem. Tento program plně podporuje 

potřebné funkce řízení počítačové učebny a navíc je neustále vyvíjen a distribuován všem 

pro jejich vlastní použití zdarma, a to i ke komerčním účelům. 

Přehledové složení na počítačová učebně J425 : 

 CPU - Intel® Pentium (R) Dual  E 2140 výkon 1.60 GHz 

 CPU - Intel® Pentium (R) Dual  E 5400 výkon 2.70 GHz 

 Paměti - 0.99GB Ram 

 Operační systém Microsoft Windows Xp Servis Pack 3 

 Integrovaná síťová karta – získávaní IP adresy je nastaveno na automatické 

získávání IP adresy ze serveru DHCP 

 Počítače jsou zapojeny do sítě Novell, kde je nutno se před spuštěním celého 

počítače přihlásit 

 Grafická karta je integrována na základní desce – hodně se liší díky 

různorodosti základních desek 
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3.9.1 Průběh instalace:  

Zde uvedu základní kroky a požadavky, které se zobrazí při instalaci programu. A 

také celkový postup při instalaci programu UltraVNC. 

1. Po spuštění ultravnc.exe se objevilo uvítací okno programu UltraVNC, kde je 

doporučeno před instalací zavřít všechny zapnuté ostatní aplikace a poté pokračovat. 

2. V další části je uživateli předložena GNU General Public License a podmínky 

k souhlasu před samotnou instalací. 

3. V následném slajdu je popsána historie vývoje a co vše program umí. 

4. Následně jsme dotázáni, kde chceme umístit instalaci. 

5. Poté je nám nabídnuta možnost instalace takzvaná Full installation nebo instalace 

jenom serveru anebo skrytého serveru, který se normálně na pc nezobrazuje. 

6. Následně jsme dotázáni na název záložky do panelu start. 

7. Následně program nabízí dohraní addonu na optimalizaci pro systém Microsoft 

Windows Vista. 

8. Poté jsme  dotázáni k instalaci Mirror driveru (Video driver) popsáno výše. 

9. Na této stránce je již více nastavení. Nejdůležitější jsou první dvě nastavení. Ty se 

týkají toho, že je program spuštěn jako služba systému Windows, a to má za účinek to, že 

okamžitě při zapnutí pc je program spuštěn a je možné se přes něj nalogovat do Windows 

loginu.   

10. V posledním kroku jsou nám vypsány postupy, kde se program nainstaluje, typ 

zvolené instalace a vybrané komponenty k instalaci. 

11. Tento krok je již samotná instalace programu 

12. Po instalaci je zobrazena tabulka, kde je vypsáno, že vše proběhlo v pořádku 

13. Nyní je program nainstalován a již plně připraven k použití 
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3.9.2 Ultra@VNC Viewer 

Zde je vyobrazen snímek počítačové obrazovky po zapnutí programu UltraVNC a 

to ve formě Viewer. Tato forma je spuštěna pokud se chcete přihlásit k druhému počítači, 

který je zapnut ve formě server. 

 

Obr. 21. VNC Viewer 

Při spuštění VNC Viewer se nám zobrazí okno, kde se zadává ip adresa počítače, 

kde nám běží VNC server a následně možnosti nastavení rychlosti internetu. Při nastavení 

rychlosti internetu nám program zapne optimální konfiguraci pro zvolený internet. Při 

neznalosti rychlosti internetu nastavíme mód auto, kde program sám otestuje spojení jakou  

rychlostí prbíhá a následně nastaví správné vlastnosti programu. Dále je možné přidat 

DSMPluginy a nastavit průchod přes proxy server nebo repeater. Po stisknutí tlačítka 

options se nám zobrazí další okno s dalšími možnostmi nastavení. 
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3.9.3 Ultra@VNC Server 

Zde vidíme snímek z obrazovky na druhém pc -  tedy po doinstalaci programu a 

prvním spuštění UltraVNC server, kde se poprvé provede veškeré nastavení pro 

připojování k tomuto počítači. 

 

Obr. 22. VNC Server 

Při prvním spuštění VNC Serveru se nám zobrazí okno, kde zadáme nové heslo, 

které bude nutné zadat pro přihlášení na server. Dále je v tomto nastavení možné vypnout, 

aby nebylo možné pracovat na serveru s myší, klávesnici. Je tady možné nastavit povolení 

připojit se přes internetový prohlížeč, nastavit povinnost při loginu do VNC serveru, také 

se zalogovat na účet v systému Windows a mnoho dalších nastavení. Po prvním vyplnění 

uložíme nastavení tlačítkem Apply a již nikdy se nám nezobrazí při zapnutí programu, 

ledaže bychom ho sami vyvolali pro další nastavení nebo změnu hesla. 
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3.9.4 Zobrazení vzdáleného pc 

Na tomto snímku vidíme, jak se nám zobrazí připojení, které bylo realizováno 

pomocí vzdálené správy. Všechno vypadá úplně stejně jako bychom seděli přímo u 

vzdáleného pc jen s jediným rozdílem, že je vypnuta podpora plochy ( nevidíme obrázek ), 

ale  můžeme ji zapnout. A ještě je přidána lišta s nástroji. 

 

Obr. 23. Druhé pc 

Na výše zobrazeném snímku je zobrazený snímek z PC1, který je připojen pomocí 

vzdálené správy na PC2. Zobrazení je identické až na jednu výjimku -  tou je lišta na 

vrchní straně monitoru, která nám umožňuje spravovat druhý pc. Přepnout se do full screen 

zobrazení, zobrazit statistiku spojení, zapnout chatování s druhým pc a další. 

S tímto připojením lze pracovat úplně stejně jako bychom seděli přímo u počítače. 

Zkoušel jsem instalaci programů, nastavování účtu uživatelů, zapínání programů a jejich 

využití, textový chat z jednoho na druhý pc, možnost resetovat pc i vypínat. 
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3.9.5 Posílání souborů 

Zde vidíme snímek z počítačové obrazovky, kde je spuštěn mód na posílání a 

výměnu dat mezi spárovanými počítači. Je zde vidět celkem stejná podobnost jako bychom 

využívali služby kteréhokoliv diskového manažeru ( Total commnader ) 

 

Obr. 24. File Transfer 

V levé části obrazovky je lokální počítač neboli ten, u kterého zrovna sedíme a 

ovládáme druhý PC a v pravé je počítač, ke kterému jsme připojeni. Odesílání dat je 

naprosto jednoduché. Vybereme data, které chceme zkopírovat a jednoduše je přetáhneme 

do složky, kam je chceme odeslat. Další možnost přesunu  dat je, že úplně jednoduše 

vezmeme data, která chceme přetáhnout na vzdálený pc a přetáhneme je z lokálního PC do 

serverového.  Program během svého testování byl naprosto stabilní a vše bylo funkční na 

100%. Tento program s kombinací s programem SoftPerfect Network Scanner doporučuji 

nasadit trvale na učebnu. Vyhovuje zadaným kritériím a požadavkům správce učebny a je 

distribuován zdarma.  
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4 Závěr 

Moje bakalářská práce se skládá ze dvou hlavních celků, kterými jsou část 

teoretická a část praktická. 

 K obecné části patří první dvě kapitoly, tedy úvod, vzdálená správa a její 

možnosti. Seznámil jsem se vzdálenou správou a vypsal základní požadavky na program 

vzdálené správy. Popsal jsem možnosti využití programů na vzdálenou správu a rozebral 

jejich použití. Následně jsem vytvořil přehled většiny dnes nejpoužívanějších programů 

pro vzdálenou správu a popsal jejich vlastnosti. Poté jsem vybral několik programů pro 

živý test do počítačové učebny na VŠB-TUO. Dále bylo třeba vyhledat možnosti, jak 

zapnout počítač na dálku a zvolit program, který bude na dané konfiguraci funkční. 

Následně byly všechny programy otestovány na učebně a vybrán program vhodný 

k trvalému nasazení. V závěru mé práce jsem popsal vybraný program – instalaci – co vše 

je možné s ním provádět a jeho vlastnosti. 

 Druhá část, tedy praktická část je zaměřena na přehled programu pro vzdálenou 

správu a implementaci vybraných programů na počítačovou učebnu institutu 545. Ve třetí 

kapitole - přehled programů vzdálené správy pro použití na počítačových učebnách a 

učitelských počítačů jsem měl za úkol udělat přehled nejpoužívanějších světových 

programů, které se využívají pro vzdálenou správu. Měl jsem zjistit jejich vlastnosti a 

potom mezi nimi vybrat dle určených kriterií programy pro možnost testování na 

počítačové učebně a následně otestovat tyto programy a jejich funkčnost na počítačové 

učebně J425 na Vysoké škole báňské-Technická univerzita Ostrava  - středisko Poruba.  

Případně jsem měl najít další software, který bude pro tuto činnost potřebný. A pokud 

možno, aby tyto programy byly jak podpůrné, tak hlavní program pro vzdálenou správu 

byl ve Free edici nebo GNU.Výsledný program, který splnil požadované vlastnosti a je 

šířen zdarma jsem dále rozebral, popsal a odzkoušel jeho funkce. 

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo seznámení se se vzdálenou správou a 

všemi nejdůležitějšími možnostmi jejího využití a uvést požadavky na takový to program. 

Následně vytvořit přehled programů vzdálené správy, vybrat několik z nich a otestovat je.  

A pokud možno, aby  vše  bylo poskytováno zdarma - což se mi podařilo splnit.  Na 

základě těchto výsledků doporučuji program Ultra VNC pro ovládání této učebny. 

Vyhovuje všem zadaným kriteriím. 
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