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Poděkování 
Jedna z výzev při psaní Kapesního rádce administrátora spočívá v tom, že nemáte místo 
pro úplné vysvětlení všech aspektů produktu. To se týká jakéhokoliv produktu, zvláště 
však produktu tak rozsáhlého, jako je SharePoint Server 2010. Z toho důvodu byly vy-
nechány informace nepodstatné pro administrační činnosti a celý výklad je soustředěn 
tak, aby vznikla z technického hlediska zhuštěná referenční příručka pro každodenní 
použití. Díky tomuto zúženému záběru se kniha může podrobně zaměřit na oblasti, 
které jsou nedostatečně zdokumentované nebo nepříliš srozumitelné. Mým skutečným 
cílem bylo vytvořit přesnou referenční příručku, kterou by však bylo možné číst i po-
stupně, od začátku do konce, což se mi snad podařilo. 
Nejdříve bych chtěl poděkovat Billu Englishovi, který mi dal příležitost zahájit mou spi-
sovatelskou dráhu a úžasně mi celá ta léta pomáhal. Považuji jej za svého učitele a příte-
le. Dále chci poděkovat akvizičnímu redaktorovi Martinu DelRemu, protože od 
samého začátku věřil v tuto knihu. Karen Szall byla projektovou redaktorkou a jejím 
úkolem bylo, abych se držel vymezených kolejí a dodržoval naplánované termíny. Je 
skutečně skvělá a dost jsem se od ní naučil. Díky patří také Valerii Wolley, která mi po-
máhala dostat kapitoly skrz redakční proces. Přestože psát originální text je obtížné, 
odpovídat odborným redaktorům je někdy ještě obtížnější! Nakladatelství Microsoft 
Press má ty nejdůkladnější kontrolní redakční procesy, a přestože autor tak má více prá-
ce, výsledkem je lepší kniha pro čtenáře. Bob Hogan byl odborným korektorem pro tuto 
knihu. Jeho poznámky a pomoc byly při vytváření věcného a přesného textu knihy ne-
ocenitelné. Byl naprosté eso a postaral se o to, aby vše fungovalo podle očekávání. 
Vzhledem k tomu, že v produktu je tolik nových funkcí, nebylo možné, aby tuto knihu 
napsal jediný člověk. O pomoc jsem požádal několik expertů na produkty SharePoint, 
kteří přispěli k obsahu publikace. Jádrem úspěchu této knihy byly přispívající autoři, o 
nichž se můžete více dočíst na zadní straně obálky. Děkuji Joshu Meyerovi, Jimu Curry-
ovi, Philipu Greningerovi, Danielu Websterovi (jednou z nejlepších profesionálů na 
SharePoint, které znám), Fredu Devoirovi, Michaelu Mukalianovi a Darrinu Bishopo-
vi. Každý z těchto autorů přispěl jedinečným způsobem v rámci oblasti své specializace. 
Díky tomu jsem se mohl soustředit na základní funkce produktu a spolehnout se, že celý 
obsah bude naprosto excelentní. 
Kvůli pozdnímu vydání beta verzí produktu a hloubce vrstev produktu bylo pro zapsání 
obsahu této knihy zapotřebí několika lidí. Děkuji Joyi Curryovi, Lori Gowinové, Cathy 
Dewové, Spenceru Harbarovi, Miku Watsonovi, Jenn Parryové a produktovému týmu 
společnosti Microsoft za odpovědi na tunu otázek a za poskytování obsahu! 
Děkuji všem pracovníkům společnosti Microsoft, kteří mi v průběhu mé práce na knize 
pomáhali. Je jich tolik, že je ani nelze spočítat. Chci také poděkovat svému otci. Pomáhal 
mi na mé dráze spisovatele a byl mi skvělým příkladem. Pokud jsem na někoho zapo-
mněl, tak skutečně jen neúmyslně! 
 





       

Úvod 

Od začátku projektu byla tato kniha psána tak, aby byla stručným a přesným prů-
vodcem, po němž můžete sáhnout v případě otázek týkajících se správy systému 
SharePoint Server 2010. Smyslem série Kapesního rádce administrátora je nabídnout 
cenné, praktické informace zabalené do přehledné formy. K dispozici máte podrob-
ný rejstřík, s jehož pomocí můžete rychle najít potřebné informace. Tohoto průvod-
ce budete mít jistě po ruce, kdykoliv budete pracovat s novými verzemi produktů 
a technologií platformy SharePoint. 
Kniha nabízí administrační postupy, rychlé odpovědi, tipy a testované příklady. 
Kromě toho se věnuje několika z nejobtížnějších úloh, jako je škálování na servero-
vou farmu a implementování obnovení po katastrofě. Dále se zabývá mnoha novými 
příkazy prostředí Windows PowerShell, bez nichž se nyní pro budování a udržování 
systému SharePoint Server neobejdete. Text obsahuje řadu názorných příkladů po-
kročilých úloh nezbytných pro implementování řešení produktů SharePoint pro 
téměř jakkoli velkou organizaci. 

Komu je kniha určena 
Tato kniha se věnuje edicím SharePoint Server 2010 Standard a SharePoint Server 
2010 Enterprise a je navržena pro následující skupiny čtenářů: 
 správci přecházející ze systémů Windows SharePoint Services 3.0 a SharePoint 

Server 2007, 
 správci, kteří mají zkušenosti s operačním systémem Windows Server 2008 a In-

ternetovou informační službou, 
 správci systémů SharePoint Foundation 2010 a SharePoint Server 2010, 
 správci, kteří jsou v oblasti technologií systému SharePoint 2010 nováčky, 
 specialisté na určité technologie, jako jsou správci kolekcí webů, správci hledání 

a návrháři webových stránek. 
Tato kniha má omezenou velikost a jejím cílem je, aby pro vás byla maximálně uži-
tečná, a proto předpokládá, že máte základní znalost operačního systému Windows 
Server 2008, služby Active Directory, služby IIS (Internet Information Services), SQL 
Serveru a webových prohlížečů. Tyto technologie zde sice nejsou prezentovány pří-
mo, kniha však obsahuje materiál o všech těchto tématech, který souvisí se správou 
produktů systému SharePoint. 
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 Uspořádání knihy 
Tato kniha je koncipována tak, aby sloužila jako každodenní příručka pro administrač-
ní úkoly. Její devízou je možnost rychlého vyhledání a použití požadovaných informací. 
Z toho důvodu je kniha rozdělená na úlohy související s určitými činnostmi. K nalezení 
relevantní odpovědi slouží podrobný obsah a obsáhlý rejstřík. Kromě toho máte k dis-
pozici přílohu obsahující množství nových rutin prostředí Windows PowerShell pro 
systém SharePoint Sever 2010. Pokud hledáte vyčerpávajícího průvodce pro imple-
mentování produktů SharePoint, měli byste sáhnout po knize Microsoft Office Share-
Point Server 2010 Administrator’s Companion, neboť knihy v sérii Kapesní rádce 
administrátora jsou oříznuté na holé základy nezbytné pro dokončení určitého úkolu. 
Kniha je uspořádaná do tří částí a osmnácti kapitol: Část I („Nasazení systému Sha-
rePoint Server 2010“) vás seznámí s novými funkcemi, funkčností a možnostmi na-
sazení systému SharePoint Server 2010. Kapitola 1 nabízí pokyny pro přípravu na 
instalaci a pro nainstalování systému SharePoint Server 2010, implementování 
osvědčených postupů pro databáze a vytvoření požadovaných servisních aplikací 
serverové farmy. Kapitola 2 vám ukáže základy škálování na farmu s více servery pro 
zajištění dostupnosti a výkonu. Kapitola 3 se věnuje správě základních operací serve-
rové farmy. Kapitola 4 vás provede tvorbou a správou webových aplikací tvořících 
základní součást systému SharePoint Server 2010. Kapitola 5 je průvodcem správce 
tvorbou a správou kolekcí webů. Kapitola 6 představuje průvodce instalací a nabízí 
přehled nové architektury servisních aplikací systému SharePoint 2010. 
Část II („Konfigurace systému SharePoint Server 2010“) se noří do hlubších vrstev 
produktu a rozšiřuje základní funkčnost nakonfigurovanou v části I. Kapitola 7 slou-
ží jako průvodce instalací a správou webových částí, funkcí a řešení. Kapitola 8 před-
stavuje průvodce krok za krokem pro konfiguraci a škálování vyhledávací servisní 
aplikace. Kapitola 9 nabízí podrobnou konfiguraci správy možností hledání pro uži-
vatele. Kapitola 10 je úvodem do správy podnikového obsahu (Enterprise Content 
Management – ECM). Kapitola 11 vám ukáže nové funkce správy dokumentů, jako 
jsou sady dokumentů a ID dokumentů. Kapitola 12 se zaměřuje na správu záznamů 
z hlediska správce. Nejedná se o vyčerpávajícího průvodce pro vše, co souvisí se zá-
znamy, ale věnuje se pouze administračním činnostem pro manipulaci a udržování 
záznamů. Kapitola 13 je průvodce konfigurací pro tvorbu portálů s ohledem na in-
frastrukturu publikování. Kapitola 14 se věnuje novým a úžasným oblastem sociální 
spolupráce a správy profilů. 
Část III („Provoz systému SharePoint Server 2010“) se zabývá především operačními 
činnostmi, které mají co dočinění se smlouvami na úrovni služeb a s upgradem. Ka-
pitola 15 vám kromě doporučených pokynů pro udělování oprávnění ukáže, jak na-
konfigurovat zásady zabezpečení webové aplikace a kolekce webů. Kapitola 16 uvádí 
oblasti systému SharePoint Server 2010, které byste měli sledovat, a dostupné nástro-
je sloužící tomuto účelu. Kapitola 17 je základním průvodcem pro upgrade systému 
SharePoint Server 2007 a věnuje se řadě nových nástrojů pro upgrade dostupných 
v systému SharePoint Server 2010. Kapitola 18 obsahuje nové nástroje pro zálohová-
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ní a obnovení včetně podrobného zálohování. Kniha končí Přílohou A nabízející se-
známení s prostředím Windows PowerShell pro systém SharePoint Server 2010. 

Konvence používané v knize 
V knize se používají nejrůznější prvky, které vám pomohou porozumět tomu, co po-
třebujete vědět, a jež vám usnadní čtení. 
 

Poznámka – Poukazuje na snadno přehlédnutelné detaily či potíže. 
 

Doporučený postup – Jakou techniku je nejlepší použít při práci s pokročilými kon-
cepty konfigurace a správy. 

Upozornění – Když uvidíte upozornění, měli byste se mít na pozoru před možnými pro-
blémy. Řada upozornění vychází z praktických zkušeností. 

Z praxe – Informace o skutečném průběhu při probírání pokročilých témat. 
 

Tip – Nabízí užitečné informace nebo osvětluje možnosti na příkazovém řádku dostup-
né pro danou administrační činnost. 

 

Další informace – V těchto odstavcích naleznete odkazy na související  iformace. 
 
Kromě toho jsou nové termíny označeny kurzívou. 
Věříme, že vám bude tato kniha skutečně užitečným pomocníkem. Své dotazy můžete 
posílat na adresu curry@summit7systems.com. Schránka s doručenou poštou zde bývá 
stále plná, buďte proto trpěliví, neboť odpověď může přijít až za týden nebo i později. 
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Zpětná vazba od čtenářů 
Nakladatelství Computer Press, které pro vás tuto knihu přeložilo, stojí o zpětnou vaz-
bu a bude na vaše podněty a dotazy reagovat. Můžete se obrátit na následující adresy: 
redakce PC literatury 
Computer Press 
Spielberk Office Centre 
Holandská 3 
639 00 Brno 
nebo 
sefredaktor.pc@cpress.cz 
Computer Press neposkytuje rady ani jakýkoli servis pro aplikace třetích stran. Po-
kud budete mít dotaz k programu, obraťte se prosím na jeho tvůrce. 

Errata 
Přestože jsme udělali maximum pro to, abychom zajistili přesnost a správnost obsa-
hu, chybám se úplně vyhnout nelze. Pokud v některé z našich knih najdete chybu, 
budeme rádi, pokud nám ji oznámíte. Ostatní uživatele tak můžete ušetřit frustrace 
a pomůžete nám zlepšit následující vydání této knihy. 
Veškerá existující errata zobrazíte na adrese http://knihy.cpress.cz/K1902 po klepnutí 
na odkaz Soubory ke stažení. 
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KAPITOLA 1 

Nasazení systému SharePoint 
Server 2010 

V této kapitole: 

Příprava na instalaci............................................................................................26 
Topologie farem..................................................................................................31 
Instalace prvního systému SharePoint Foundation 2010 ve farmě ...................33 
Instalace prvního systému SharePoint Server 2010 ve farmě ...........................49 
Konfigurace po instalaci .....................................................................................60 
Přechod ze systému SharePoint Foundation na SharePoint Server .................73 

 
Před vložením instalačního média a započetím instalace věnujte chvíli času sezná-
mení s různými možnostmi, které vám nabízí instalační průvodce. Pokud totiž bě-
hem instalace zvolíte nesprávnou variantu, může vás čekat kompletní odinstalování 
a opětovné přeinstalování programových souborů. Kromě toho, správně provedená 
počáteční rozhodnutí vám později značně usnadní škálování produktů z řady Micro-
soft SharePoint. Následující rozhodnutí tedy musíte provést ještě před samotnou in-
stalací produktů SharePoint: 

 Zvolte typ SQL Serveru – během instalace budete mít možnost nainstalovat všech-
ny komponenty včetně Microsoft SQL Server Express) na jediný počítač nebo pro 
databáze zvolit instalaci vyhrazeného SQL Serveru. Možnost SQL Server Express 
zvolte pouze tehdy, když jste si naprosto jisti, že v budoucnu nebudete škálovat na 
serverovou farmu. Škálování na serverovou farmu je z technického hlediska sice 
možné, avšak migrace produktů SharePoint z databázového systému SQL Server 
2008 Express na SQL Server 2008 Enterprise nebo Standard je docela pracná. 

 Použijte přiřazené IP adresy – hlavičky hostitelů usnadňují instalaci a snižují 
administrativní náročnost, přiřazení IP adres však také posiluje vaši celkovou 
bezpečnostní situaci. Přiřazením individuálních IP adres pro každou webovou 
aplikaci si zjednodušíte záznamy protokolů, připravíte si půdu pro vyrovnávání 
zatížení a otevřete si možnosti nastavovat odlišná pravidla firewallu. 
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 Zpracujte izolované zabezpečení – v závislosti na úrovni zabezpečení vyžadova-
né vaší společností se můžete rozhodnout, zda provést instalaci s jedním, nebo 
více účty pro přístup k databázím a fondům aplikací služby IIS (Microsoft Inter-
net Information Services). Mnohem snazší je na začátku provést instalaci se sa-
mostatnými účty, nežli později měnit a izolovat fondy aplikací. Mějte na paměti, 
že čím více aplikačních fondů vytvoříte, tím více paměti budete potřebovat. 

 Přiřaďte správce – musíte definovat správcovské role a separaci povinností. 
Chcete-li správcovské role definovat granulárním způsobem, věnujte pečlivou 
pozornost detailům účtů služeb a skupinám. Nacházíte-li se v malé organizaci, 
zvažte použití vyhrazeného účtu farmy pro všechny administrativní činnosti. 

 Zvolte šablonu webu pro domovskou stránku webové aplikace – při tvorbě vaší 
první webové aplikace je dobré vytvořit v kořenové spravované cestě kolekci webů. 
Web změnit lze, šablonu webu však nikoli, její výběr si proto pečlivě promyslete. 

Tato kapitola se věnuje nasazení systémů Microsoft SharePoint Foundation 2010 
a SharePoint Server 2010 s použitím hlaviček hostitelů služby IIS bez IP adres nebo 
s přiřazenými IP adresami. Není-li uveden ani jeden z produktů Microsoft Share-
Point Foundation 2010 a SharePoint Server 2010, týká se probíraná látka obou těch-
to softwarových produktů. 
 

Poznámka: Přestože se tato kniha soustředí na SharePoint Server 2010, řada vývojářů 
a začínajících správců si při osvojování produktů řady SharePoint 2010 nainstaluje nejdří-
ve SharePoint Foundation 2010. Proto se kapitola o instalaci věnuje oběma produktům. 

 

Příprava na instalaci 
Před instalací si vytvořte alespoň hrubý návrh zahrnující konfiguraci služby IIS, da-
tabáze SQL Serveru, účty, správce a jakákoli další vhodná data, která potřebujete. Při 
návrhu a údržbě serverových farem s více webovými aplikacemi, servery IIS a data-
bázemi SQL Serveru je velmi užitečným pomocníkem nástroj Microsoft Office Visio. 
Před spuštěním instalačního průvodce ještě zkontrolujte, zda jste skutečně schopni 
splnit minimální hardwarové požadavky a zda jste vytvořili všechny účty služby 
Active Directory, používáte-li pro autentizaci službu Active Directory. 

Hardwarové a softwarové požadavky 
Jediná největší změna v minimálních požadavcích oproti systému SharePoint 2007 
spočívá v tom, že oba produkty SharePoint Foundation 2010 a SharePoint Server 
2010 vyžadují na všech serverech farmy 64bitový operační systém, přičemž se dopo-
ručuje použít 64bitový databázový server. Verze 2010 nenabízí žádný produkt pro 
32bitový hardware, a to ani pro účely testování. 
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Tabulka 1.1 nabízí podrobný přehled minimálních hardwarových požadavků. 

Tabulka 1.1: Minimální hardwarové požadavky 

Komponenta Minimální požadavky 

Procesor 64bitový dvoujádrový procesor s frekvencí 3 GHz 

Operační paměť 4 GB pro vývojovou či testovací instanci 

8 GB pro produkční server 

Pevný disk 80 GB volného místa 
 
Instalační proces doznal jednoho zlepšení, neboť v instalační nabídce přibyl Nástroj 
pro přípravu sady Microsoft SharePoint 2010 Products, který za vás dokáže nain-
stalovat nezbytné součásti, klepnete-li na úvodní stránce instalace na příslušnou vol-
bu. Tato možnost však vyžaduje připojení k Internetu, protože některé 
z požadovaných součástí nejsou dostupné na instalačním médiu. 
Tabulka 1.2 uvádí softwarové požadavky. 

Tabulka 1.2: Softwarové požadavky 

Prostředí Minimální požadavky 

Databázový  
server ve farmě 

SQL Server 2005 x64 s aktualizací Service Pack 3 (SP3) nebo SQL Server 2008 x64 s ak-
tualizací Service Pack 1 (SP1)  

Vývojový  
či testovací  
počítač 

Microsoft Windows Vista x64 s aktualizací Service Pack 1 nebo Windows 7 x64  

Samostatný  
server 

 Windows Server 2008 Standard x64 s aktualizací SP2 nebo Windows Server 2008 
Standard x64 R2 

 aktualizace systému Windows Server 2008 pro službu WCF (Windows Communi-
cation Foundation) – vyberte verzi odpovídající verzi zvoleného systému Windows 
Server 2008 

 Role webový server (IIS) 

 Role aplikační server 

 Rozhraní Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 

 SQL Server 2008 Express x64 s aktualizací SP1 

 Windows Identity Foundation 

 Microsoft Sync Framework Runtime v1.0 (x64) 

 Microsoft Filter Pack 2.0 

 Microsoft Chart Controls pro rozhraní Microsoft .NET Framework 3.5 

 Windows PowerShell 2.0 

 SQL Server 2008 Native Client 

 Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services ADOMD.NET 

 ADO.NET Data Services Update pro rozhraní .NET Framework 3.5 SP1  
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Prostředí Minimální požadavky 

Klientské  
(front-end)  
webové či apli-
kační servery 
ve farmě 

 Windows Server 2008 Standard x64 s aktualizací SP2 nebo Windows Server 2008 
Standard x64 R2 

 Role webový server (IIS) 

 Role aplikační server 

 Rozhraní Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 

 Windows Identity Framework 

 Microsoft Sync Framework Runtime v1.0 (x64) 

 Microsoft Filter Pack 2.0 

 Microsoft Chart Controls pro rozhraní Microsoft .NET Framework 3.5 

 Windows PowerShell 2.0 CTP3 

 SQL Server 2008 Native Client 

 Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services ADOMD.NET 

 ADO.NET Data Services v1.5 CTP2  

Klientský počítač  Microsoft Silverlight 3.0 

 Podporovaný prohlížeč 

Pokyny 
Při plánování instalace se ujistěte, že každému z následujících pokynů perfektně ro-
zumíte: 

 Při použití SQL Serveru 2005 SP3 musíte nainstalovat balíček kumulativní aktuali-
zace 3 pro SQL Server 2005 SP3 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=165748). 
Pro SQL Server 2008 SP1 potřebujete balíček kumulativní aktualizace 2 pro SQL 
Server 2008 SP1 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=165962). Nástroj pro 
přípravu sady Microsoft SharePoint 2010 Products nekontroluje před spuštěním 
instalace přítomnost těchto aktualizací. Tuto kontrolu sice provádí Průvodce 
konfigurací po instalaci, měli byste se ale ujistit, zda jsou tyto aktualizace apliková-
ny ještě před spuštěním instalátoru, díky čemuž se vyhnete případným problémům 
během instalace. 

 Při instalaci na systém Windows Server 2008 SP1 nainstaluje instalátor nezbyt-
ných součástí automaticky aktualizaci SP2. 

 Používáte-li operační systém Windows Server 2008 a máte-li nainstalované pro-
středí Windows PowerShell 1.0, musíte jej před instalací prostředí Windows 
PowerShell 2.0 CTP3 odebrat. 

 Pokud používáte fonetické porovnávání jmen systému SharePoint Search 2010, 
pak musíte nainstalovat Microsoft Server Speech Platform a odpovídající jazyk 
pro rozpoznávání řeči. Kromě toho musíte pro každý nainstalovaný jazyk aktua-
lizovat klíč registru: 
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[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Speech Server\v10.0\ 
Recognizers\Tokens\SR_MS_<LocalCode>_TELE_10.0\Attributes]. 

 Klepněte na tlačítko Start a poté spusťte program regedit. Vyhledejte uvedený 
klíč registru a poté změňte hodnotu pole Vendor na Microsoft Corporation. 

 Tato změna registračního klíče může u dalších serverových aplikací, které použí-
vají rozpoznávání řeči, jako je například Exchange 2010, způsobit chyby, je to 
však nezbytné pro správné fungování fonetického porovnávání v systému Share-
Point Search 2010. 

 Používáte-li služby Access Services, pak musíte nainstalovat doplněk SQL Server 
2008 R2 Reporting Services pro SharePoint Technologies. 

Instalátor nezbytných součástí 
Následující nezbytné součásti lze automaticky stáhnout a nainstalovat z úvodní 
stránky produktu SharePoint Server 2010. 

 Role aplikační server, role webový server (IIS) 
 Microsoft SQL Server 2008 Native Client 
 Oprava Hotfix pro Microsoft Windows (KB976462) 
 Windows Identity Foundation (KB974405) 
 Microsoft Sync Framework Runtime v1.0 (x64) 
 Microsoft Chart Controls pro rozhraní Microsoft .NET Framework 3.5 
 Microsoft Filter Pack 2.0 
 Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services ADOMD.NET 
 Microsoft Server Speech Platform Runtime (x64) 
 Microsoft Server Speech Recognition Language – TELE 
 SQL 2008 R2 Reporting Services SharePoint 2010 Add-in 

Účty služeb 
Jedním z nejdůležitějších aspektů při plánování nasazení je identifikace potřebných 
účtů služeb. Existuje několik účtů, které je nutné specifikovat i pro nejzákladnější topo-
logie farem. Další účty budou nezbytné v závislosti na dodatečně nasazené funkčnosti. 
 

Poznámka: Doporučeným postupem je nainstalovat systém SharePoint 2010 pomocí 
„nejméně privilegovaných“ účtů. Tím se sníží potenciální škody v případě zkompromi-
tování účtu. 
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Tabulka 1.3 uvádí účty služeb nezbytné pro všechny instalace systému SharePoint 
2010 a tabulka 1.4 uvádí další účty služeb. 

Tabulka 1.3: Požadované účty služeb 

Účet Účel Požadavky 

Účet služby SQL 
Server 

Spouští procesy SQL Serveru: 

 Pro výchozí instanci použijte 
MSSQLSERVER a SQLSERVERAGENT 

 Pro pojmenovanou instanci použijte 
MSSQL$InstanceName 
a SQLAgent$InstanceName  

Může jít o místní systémový účet nebo 
doménový účet. 

Nezapomeňte, že tento účet má přístup 
k jakýmkoli externím prostředkům použí-
vaným pro zálohování či obnovení. Při 
použití místního systémového účtu (Síťo-
vá služba nebo Místní systém) udělte pří-
stup domain_name\SQL_hostname$. 

Uživatelský účet 
instalace 

Spuštění instalace a Průvodce konfigurací 
produktů SharePoint 2010 

 Doménový účet 

 Člen skupiny správců na každém serve-
ru, kde je instalace spouštěna 

 Přihlašovací jméno v SQL Serveru na 
databázovém serveru 

 Člen serverových rolí securityadmin 
a dbcreator 

 Při použití prostředí Windows Power-
Shell musíte být v databázi členem fixní 
role dbowner 

Účet serverové 
farmy / účet pro 
přístup k databázi

 Konfigurace a správa serverové farmy 

 Identita fondu aplikací pro web Cent-
rální správy systému SharePoint 

 Spuštění služby SharePoint Foundation 
Timer Service  

 Doménový účet 

V rámci klientské části webu a na aplikač-
ních serverech jsou kvůli přidání k farmě 
udělena dodatečná oprávnění. 

Tento účet se též přidá k následujícím ro-
lím SQL Serveru na databázovém serveru 
farmy: 

 fixní serverová role dbcreator, 

 fixní serverová role securityadmin, 

 fixní databázová role db_owner ve všech 
databázích systému SharePoint dané 
farmy. 

 
Tabulka 1.4: Další účty služeb 

Účet Účel Požadavky 

Účet vyhledávací 
služby 

Spuštění vyhledávací služby. Tento účet bude ve výchozím stavu odpo-
vídat účtu správce farmy, z bezpečnostních 
důvodů byste však měli stanovit odlišný 
účet. 

Účet pro přístup 
k obsahu 

Používá se k procházení obsahových zdro-
jů. Ve výchozím stavu odpovídá účtu vy-
hledávací služby. 

Doménový účet s přístupem pro čtení 
k obsahu, který se má projít. 
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Účet Účel Požadavky 

Účty fondu  
vláken 

Používá se ke spouštění webových aplikací 
služby IIS, které fungují jako hostitelé pro 
kolekce webů systému SharePoint. 

Může jít o místní systémový účet nebo 
doménový účet. 

 

Topologie farem 
Topologie farem se značně liší na základě řady faktorů, mezi něž patří počet uživate-
lů, požadavky na redundanci, požadavky na škálovatelnost a používané servisní apli-
kace. Přechod od starého modelu Shared Services Provider k novému modelu 
Service Applications přinesl do návrhu topologie mnohem větší flexibilitu. Kromě 
databázového serveru a jednoho či více webových serverů může existovat libovolný 
počet serverů hostujících jednu nebo více servisních aplikací. 
Doporučuje se používat princip „serverových skupin“ pro seskupení služeb s podob-
nými výkonovými charakteristikami do jediného serveru a poté přidat servery podle 
potřeb jednotlivých služeb. Kupříkladu vyhledávání je v systému SharePoint 2010 
implementováno jako servisní aplikace, přičemž malé farmy mohou začít s jediným 
vyhrazeným serverem. S růstem nároků na vyhledávání lze pro udržení požadované 
úrovně výkonu přidat do vyhledávací „skupiny“ další server. Použití tohoto modelu 
pro seskupení serverů ve farmě do logických kolekcí může být užitečným nástrojem 
v rámci procesu plánování. Všimněte si, že se jedná o obyčejnou plánovací metodu – 
v Centrální správě žádný termín „serverová skupina“ nenajdete. 
Následuje přehled několika standardních topologií pro farmy různé velikosti: 

 Farma s jedním serverem – farma s jedním serverem (viz obrázek 1.1) je ideální 
pro testovací či vývojové účely nebo pro velmi malý počet uživatelů (méně než 
sto). Tato farma se skládá z jediného serveru, který zastává všechny role, včetně 
databázové. Není-li před spuštěním instalátoru systému SharePoint 2010 nain-
stalován SQL Server, nainstaluje se a použije SQL Server 2008 Express. 

 
Obrázek 1.1: Farma s jedním serverem obsahuje SQL Server Standard nebo Enterprise 
a všechny programové soubory produktu 

 Farma se dvěma servery – pro uživatelskou základnu čítající 100 až 10 000 uživatelů 
může být dostatečná farma se dvěma servery. Jak je patrné z obrázku 1.2, tato farma 
obsahuje databázový server a jediný webový server, který zastává všechny role apli-
kačního serveru. Pro splnění požadavků vysoké dostupnosti farmy s více než 1 000 
uživateli se doporučuje druhý clusterovaný či zrcadlený databázový server. 
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Obrázek 1.2: Farma se dvěma servery snižuje zatížení spojené s provozem databáze 

 Malá dvouúrovňová farma – pro prostředí s 10 000 až 20 000 uživateli s nízkou mí-
rou vytížení služeb se doporučuje malá dvouúrovňová farma. Tato forma se skládá 
z databázového serveru a dvou webových serverů, z nichž jeden navíc zastává 
všechny aplikační role. Obrázek 1.3 znázorňuje příklad malé dvouúrovňové farmy. 

 
Obrázek 1.3: Malá dvouúrovňová farma poskytuje dodatečné zpracování pro aplikace 

 Malá tříúrovňová farma – malá tříúrovňová farma je stejná jako dvouúrovňová, 
ovšem s tím rozdílem, že mezi prezentační a datovou úroveň je vložen vyhrazený 
aplikační server obsluhující střední úroveň využití služeb. Pro prostředí s velmi roz-
sáhlou vyhledávací databází (až 10 milionů prvků) lze vyhledávací databázi přesu-
nout do vyhrazeného databázového serveru, jak ukazuje obrázek 1.4. Díky tomu 
získá vyhledávací servisní aplikace optimální konfiguraci pro správný provoz. 

 
Obrázek 1.4: Malá tříúrovňová farma poskytuje skvělý výkon a zpracování pro vyhledávání 
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 Farma střední velikosti – farma střední velikosti je tříúrovňovou farmou. První 
úroveň sestává ze dvou či více webových serverů. Obecným pravidlem pro plá-
nování je 10 000 uživatelů na jeden webový server. Prostřední úroveň tvoří dva 
servery vyhrazené na procházení obsahu a servírování výsledků na vyhledávací 
dotazy a jeden či více serverů pro další servisní aplikace. Se vzrůstajícím počtem 
či využitím servisních aplikací lze do prostřední úrovně přidávat další servery pro 
obsloužení rostoucího počtu požadavků. Jak je patrné z obrázku 1.5, třetí úroveň 
používá vyhrazené servery pro vyhledávací databáze, přičemž jeden či více serve-
rů se používá pro všechny ostatní databáze systému SharePoint. 

 
Obrázek 1.5: Tříúrovňová farma střední velikosti poskytuje značný výkon pro podnikovou sféru 

 Rozsáhlá farma – rozsáhlá farma staví na koncepci serverových skupin používa-
ných ve farmě prostřední velikosti. Můžete tak mít například skupinu serverů vy-
hrazenou pro obsluhu příchozích požadavků a jeden či více samostatných serverů 
pro procházení a administraci. Většina rozsáhlých farem má alespoň jeden vyhra-
zený dotazový server, jeden vyhrazený procházecí server, jeden či více serverů pro 
ostatní servisní aplikace a případně jeden či více izolovaných serverů pro spouštění 
kódu v izolovaném prostoru. Na datové úrovni budou mít vyhledávací a obsahové 
databáze vyhrazené servery, přičemž další server se postará o všechny ostatní data-
báze systému SharePoint. Obrázek 1.6 znázorňuje příklad rozsáhlé farmy. 

Instalace prvního systému 
SharePoint Foundation 2010 ve farmě 
Po pečlivém zhodnocení hardwarových a softwarových požadavků a po vytvoření či 
získání nezbytných účtů služeb jste nyní připraveni zahájit proces instalace systému 
SharePoint Foundation 2010. Tato kapitola se věnuje instalaci prvotního serveru ve 
farmě. Pokud plánujete nasazení více serverů, nalistujte kapitolu 3, kde najdete 
podrobné informace ohledně přidávání serveru do farmy. 
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Obrázek 1.6: Rozsáhlá serverová farma dokáže obsloužit tisíce požadavků současně 

Poznámka: Při instalaci systému SharePoint Server se během procesu instalace auto-
maticky nainstaluje systém SharePoint Foundation. Ten je sice možné nainstalovat 
i ručně před instalací systému SharePoint Server, není to ale nezbytně nutné. 

Spuštění Nástroje pro přípravu sady 
Microsoft SharePoint 2010 Products 
Nástroj pro přípravu sady Microsoft SharePoint 2010 Products pomáhá zajistit, 
aby se na váš server před pokračováním instalace nainstalovaly všechny nezbytné 
součásti. Pro automatickou instalaci nezbytných součástí musíte mít k dispozici při-
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pojení na Internet, jinak je budete muset nainstalovat ručně. Ke spuštění tohoto ná-
stroje postupujte podle následujících kroků: 
1. Pokud používáte instalátor stažený z Internetu, poklepejte na soubor SharePoint. 

exe. Používáte-li instalační médium, zvolte soubor Setup.exe umístěný na tomto 
médiu. 

2. Na úvodní stránce produktu SharePoint Foundation 2010 vyberte položku 
Nainstalovat nezbytný software (viz obrázek 1.7). 

 
Obrázek 1.7: Před instalací programových souborů nainstalujte nezbytné součásti 
softwaru 

3. Na stránce Vítá vás Nástroj pro přípravu sady Microsoft SharePoint 2010 
Products klepněte na tlačítko Další. 

4. Na stránce Licenční podmínky pro softwarové produkty si pročtěte podmínky 
a ujednání, svůj souhlas s nimi vyjádřete zvolením zaškrtávacího políčka a poté 
klepněte na tlačítko Další. 

 

Poznámka: Jak je patrné z obrázku 1.8, Nástroj pro přípravu poskytuje zpětnou vazbu 
při automatické instalaci a konfiguraci nezbytných součástí pro zajištění úspěšné insta-
lace. Je možné, že bude vyžadován restart. V takovém případě se po restartu a ná-
sledném přihlášení automaticky spustí průvodce instalací. 
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Obrázek 1.8: Činnost Nástroje pro přípravu může trvat několik minut 

5. Na stránce Instalace dokončena zkontrolujte součásti, které se automaticky na-
instalovaly, nakonfigurovaly nebo obojí, a poté klepněte na tlačítko Dokončit. 

Instalace programových souborů 
systému SharePoint Foundation 2010 
Ujistěte se, že jste nezbytné součásti softwaru nainstalovali buď pomocí nástroje pro 
přípravu, nebo ručně. Po nainstalování nezbytných součástí můžete nainstalovat 
programové soubory systému SharePoint Foundation 2010, což provedete následují-
cím způsobem: 
1. Na úvodní stránce produktu SharePoint Foundation 2010 (viz obrázek 1.9) 

klepněte na položku Instalovat službu SharePoint Foundation. 
2. Po klepnutí na položku Instalovat službu SharePoint Foundation si pročtěte 

stránku Přečtěte si licenční podmínky pro software společnosti Microsoft, za-
škrtněte pole, které vyjadřuje, že jste si podmínky přečetli a že jim rozumíte, 
a poté klepněte na tlačítko Pokračovat. 

3. Na stránce Zvolte požadovaný typ instalace zachycené na obrázku 1.10 klepněte 
na tlačítko Serverová farma. 

4. Na kartě Typ serveru zvolte možnost Úplná. 
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Obrázek 1.9: Po instalaci nezbytných součástí softwaru nainstalujte systém SharePoint 
Foundation 

5. Při použití SQL Serveru Standard či Enterprise zkontrolujte, zda je jako na ob-
rázku 1.11 zvolena možnost Úplná. K provedení instalace klepněte na tlačítko 
Nainstalovat. 

6. Po dokončení instalace ponechejte podle obrázku 1.12 pole Spustit průvodce 
konfigurací sady SharePoint products zaškrtnuté a klepněte na tlačítko Zavřít. 

 

Tip: Pokud se z jakéhokoli důvodu instalace nezdaří, můžete zkontrolovat soubory pro-
tokolu ve složce TEMP aktuálního uživatele. Klepněte na tlačítko Start a do vyhledávací-
ho pole napište „%temp%“. Pokud se ocitnete v umístění končícím na „1“ nebo „2“, 
přesuňte se o jednu úroveň výše, kde najdete soubor protokolu s názvem Microsoft 
Windows SharePoint Services 4.0 (<timestamp>). 
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Obrázek 1.10: Při použití SQL Serveru Standard nebo Enterprise klepněte  
na tlačítko Serverová farma 

 
Obrázek 1.11: Při instalaci s SQL Serverem Standard či Enterprise zvolte možnost Úplná 



Kapitola 1 Nasazení systému SharePoint Server 2010 39 

 
Obrázek 1.12: Po klepnutí na tlačítko Zavřít se spustí Průvodce konfigurací 

Spuštění Průvodce konfigurací 
produktů SharePoint 2010 
V tomto okamžiku máte nainstalované programové soubory systému SharePoint 
Foundation, nemáte však zřízenou serverovou farmu. Serverová farma se definuje 
jako konfigurační databáze. Procesem zřízení farmy vás provede Průvodce 
konfigurací produktů SharePoint 2010: 
1. Pokud se Průvodce konfigurací produktů SharePoint 2010 nespustí automaticky, na-

jdete jej v nabídce Start, Všechny programy, Microsoft SharePoint 2010 Products. 
2. Na stránce Vítá vás sada SharePoint products klepněte na tlačítko Další. 
3. Objeví se dialogové okno jako na obrázku 1.13, které oznamuje, že během konfi-

gurace možná bude nutné některé služby restartovat. Klepněte na tlačítko Ano 
pro pokračování. 

4. Na stránce Připojit k serverové farmě zachycené na obrázku 1.14 zvolte mož-
nost Vytvořit novou serverovou farmu a poté klepněte na tlačítko Další. 
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Obrázek 1.13: Klepnutím na tlačítko Ano pokračujte v konfiguraci 

 
Obrázek 1.14: Vyberte možnost Vytvořit novou serverovou farmu a klepněte na tlačítko Další 
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5. Na stránce Zadat nastavení konfigurační databáze můžete zřídit konfigurační 
databázi. Měli byste zadat následující hodnoty: 

 Do pole Databázový server napište název databázového serveru. 
 Do pole Název databáze napište jméno pro konfigurační databázi. Pokud da-

tabázový server hostí více farem, měli byste zadat název, který jednoznačně 
identifikuje konfigurovanou farmu. Jinak můžete ponechat výchozí hodnotu 
SharePoint_Config. 

 Do pole Uživatelské jméno napište jméno účtu pro správce serverové farmy. 
Pokud používáte službu Active Directory, mělo by být jméno účtu ve tvaru 
DOMÉNA\uživatelské_jméno, tedy jako na obrázku 1.15. Pamatujte si, že 
tento účet získá zvláštní přístup k relevantním databázím SQL Serveru a stane 
se identitou fondu aplikací pro web Centrální správy. 

 Do pole Heslo zadejte heslo k účtu. 

 
Obrázek 1.15: Zkontrolujte všechny informace a poté klepněte na tlačítko Další 

6. Na stránce Zadat nastavení zabezpečení farmy zachycené na obrázku 1.16 na-
pište do pole Heslo frázi a klepněte na tlačítko Další. Tuto přístupovou frázi bys-
te si měli dobře střežit a musí se zadávat při každém připojení serveru k farmě. 



Část I Nasazení systému SharePoint Server 2010 42 
 
 
 

Používá se pro zašifrování přihlašovacích údajů účtu systému SharePoint. Tato 
přístupová fráze používá vaše výchozí zásady zabezpečení domény pro hesla. Ve 
výchozím stavu musí přístupová fráze splňovat následující kritéria: 

 Její délka by měla být osm znaků. 
 Měla by obsahovat tři z následujících čtyř typů znaků: 

 velká písmena anglické abecedy (A až Z), 
 malá písmena anglické abecedy (a až z), 
 číslice (0 až 9), 
 nealfanumerické znaky (např. „!“, „*“, „#“ a tak dále). 

 
Obrázek 1.16: Přístupovou frázi farmy si nezapomeňte poznamenat 

7. Stránka Konfigurovat webovou aplikaci Centrální správy SharePoint umožňu-
je zadat nastavení pro web používaný k provádění administrativních činností 
v systému SharePoint. 

 Zadejte číslo portu pro web Centrální správy nebo použijte výchozí jako na 
obrázku 1.17. 
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 Pro autentizaci zvolte NTLM nebo Vyjednat (Kerberos). Většina správců volí 
NTLM a v případě potřeby později přechází na Kerberos. 

 Klepněte na tlačítko Další. 

 
Obrázek 1.17: Pokud si nejste jisti, nezadávejte číslo portu 

8. Na stránce Dokončit průvodce konfigurací sady SharePoint Products můžete 
také klepnout na tlačítko Upřesnit nastavení a zvolit zaškrtávací pole pro povo-
lení možnosti vytvářet účet služby Active Directory, chcete-li pro uživatele auto-
maticky vytvářet jedinečné účty služby Active Directory. Klepněte na tlačítko 
OK. Obrázek 1.18 ukazuje příklad povolení této možnosti. 

 

Poznámka: Režim vytváření účtů služby Active Directory je primárně určený pro posky-
tovatele internetových služeb, které budou hostovat více zákazníků. Jeho instalace 
a správa je mnohem komplexnější a pro většinu organizací se nedoporučuje. 

 
9. Na stránce Dokončit průvodce konfigurací sady SharePoint Products zkontro-

lujte provedená nastavení a klepnutím na tlačítko Další spusťte konfiguraci. Sys-
tém SharePoint nakonfiguruje farmu podle vašich nastavení, přičemž v každém 
kroku tohoto procesu nabídne zpětnou vazbu. 



Část I Nasazení systému SharePoint Server 2010 44 
 
 
 

 
Obrázek 1.18: Zadejte doménu služby Active Directory a organizační jednotku 

10. Na stránce Úspěšná konfigurace zachycené na obrázku 1.19 si nezapomeňte pozna-
menat veškerá nastavení, která jsou přehledně uvedená na poslední stránce Průvodce 
konfigurací sady SharePoint Products, a poté klepněte na tlačítko Dokončit. 

 Pokud se konfigurace nezdaří, můžete nahlédnout do souboru PSCDiagnostics, kte-
rý najdete na disku s instalací systému SharePoint ve složce %CommonProgramFiles%\ 
Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\Logs. 

 Je-li konfigurace úspěšná, spustí se Internet Explorer, který otevře web Centrální 
správa. Pokud budete vyzváni k zadání přihlašovacích údajů, měli byste přidat 
adresu URL Centrální správy do místní zóny sítě intranet nebo do seznamu dů-
věryhodných serverů a nakonfigurovat Internet Explorer tak, aby automaticky 
předával přihlašovací údaje uživatelů serverům v tomto seznamu. 

 Pokud uvidíte chybovou zprávu serveru proxy, musíte svůj prohlížeč nakonfiguro-
vat tak, aby pro místní adresy nepoužíval server proxy. V Internet Exploreru se toto 
nastavení provádí v nabídce Nástroje, Možnosti Internetu pod záložkou Připoje-
ní. K nastavení serveru proxy se dostanete přes tlačítko Nastavení místní sítě. 
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Obrázek 1.19: Po úspěšné konfiguraci si nezapomeňte veškerá nastavení poznamenat 

Použití Průvodce konfigurací farmy 
SharePoint Foundation 2010 
Jste-li zkušený správce produktů SharePoint, pak Průvodce konfigurací farmy nej-
spíše nepoužijete, protože by tak možnosti vaší instalace byly omezené. Nicméně 
s jeho pomocí je počáteční konfigurace farmy jednodušší. Pokud totiž se systémem 
SharePoint Foundation 2010 teprve začínáte, je použití Průvodce konfigurací farmy 
přijatelnou metodou. 
Po spuštění Průvodce konfigurací sady SharePoint Products máte zřízenou farmu, 
kterou je však nutné nakonfigurovat. Průvodce konfigurací farmy použijete následu-
jícím způsobem: 
1. Otevřete web Centrální správy (viz obrázek 1.20) a přejděte na stránku Průvodci 

konfigurací. Pro její přímé otevření můžete použít adresu http://název_ serveru: 
28122/default.aspx. 
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Obrázek 1.20: Po klepnutí na položku Průvodci konfigurací si můžete  
prohlédnout dostupné průvodce farmy 

2. Spusťte Průvodce konfigurací farmy. 
3. Na stránce Pomoc při zlepšování služby SharePoint se rozhodněte, zda budete 

automaticky posílat informace společnosti Microsoft. Zadejte svoji volbu a poté 
klepněte na tlačítko OK. 

4. Na stránce Konfigurovat farmu služby SharePoint zvolte možnost Ano, při 
konfiguraci farmy použít tohoto průvodce a poté klepněte na tlačítko Spustit 
průvodce. 

5. V části Účet služby uveďte účet služby, který chcete použít pro konfiguraci svých 
služeb (viz obrázek 1.21). Z bezpečnostních důvodů byste neměli použít účet 
správce farmy. 

 
Obrázek 1.21: Před pokračováním zkontrolujte, že zadaný účet ve službě Active Directory 
skutečně existuje 

6. Rozhodněte se, zda budete používat dvě servisní aplikace, které jsou dostupné 
v systému SharePoint Foundation (viz obrázek 1.22): 

 Připojení obchodních dat – umožňuje přístup k strukturovaným datům z nej-
různějších podnikových systémů, jako je Siebel, SAP nebo vlastní databáze. 

 Kolekce dat využití a stavu – shromažďuje data o používání a stavu v celé 
farmě a nabízí zprávy o shromážděných datech. 
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Obrázek 1.22: Vyberte vhodné servisní aplikace 

7. Klepněte na tlačítko Další. 
8. Na stránce Konfigurovat vaši farmu služby SharePoint vyberte šablonu, kterou 

chcete používat, a poté klepněte na tlačítko OK. 
9. Na stránce se souhrnem průvodce klepněte na tlačítko Dokončit, čímž prvotní 

konfiguraci dokončíte. 

Nasazení pomocí skriptu v prostředí Windows PowerShell 
Windows PowerShell je vysoce výkonný nástroj pro automatizaci administrativních 
činností v systému SharePoint 2010. V případě nasazení jej lze použít pro vytvoření 
opakovatelného procesu provádějícího instalaci systému SharePoint 2010: 
1. Stáhněte si nebo nějakým způsobem získejte instalační médium produktu Share-

Point Foundation 2010. 
2. Vytvořte složku pro instalační soubory. Tento příklad používá C:\Install jako 

finální instalační cestu. 
3. Je-li produkt SharePoint Foundation 2010 stažený v jediném spustitelném sou-

boru, otevřete okno příkazového řádku a napište následující příkaz, kde 
SharePoint.exe je název staženého spustitelného souboru: 

C:\install\SharePoint.exe /extract:c:\install 

 Jinak stačí jen zkopírovat obsah z instalačního média. 
4. Jakmile se objeví okno se zprávou, klepněte na tlačítko OK. Otevřete textový edi-

tor, napište do něj následující ukázkový kód a soubor uložte jako 
spf_install.ps1 do instalační složky vytvořené v kroku 2. 

## Nastavení ## 
$SetupPath = "c:\install" 
$DBServer = "S1" 
$Passphrase = (ConvertTo-SecureString "P@ssw0rd" –AsPlainText –force) 
$FarmName = "SP2010" 
$CAPort = "12345" 
$farm_un = "contoso\svcSharePoint1" 
$farm_pw = (ConvertTo-SecureString "P@ssw0rd" –AsPlainText –force) 
$FarmCredential = New-Object  
ystem.Management.Automation.PsCredential $farm_un,$farm_pw 
Write-Host "[1/9] Spouštím instalátor nezbytných součástí..."  
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& $SetupPath\PrerequisiteInstaller.exe /unattended | Write-Host 
Write-Host "[2/9] Tichá instalace programových souborů farmy..." 
& $SetupPath\setup.exe /config  
SetupPath\Files\SetupFarmSilent\config.xml | Write-Host 
Add-PSSnapin Microsoft.SharePoint.PowerShell 
Write-Host "[3/9] Vytvářím novou konfigurační databázi..." 
New-SPConfigurationDatabase –DatabaseName  
"{0}_SharePoint_Configuration_DB" –f $FarmName) –DatabaseServer  
DBServer –AdministrationContentDatabaseName ("{0}_AdminContent_DB" –f 
$FarmName) –FarmCredentials $FarmCredential –Passphrase $Passphrase 
Write-Host "[4/9] Zabezpečuji prostředky systému SharePoint" 
Initialize-SPResourceSecurity 
Write-Host "[5/9] Zřizuji web Centrální správy" 
New-SPCentralAdministration –Port $CAPort –WindowsAuthProvider "NTLM" 
Write-Host "[6/9] Instaluji soubory nápovědy" 
Install-SPHelpCollection –All  
Write-Host "[7/9] Instaluji aplikační obsah" 
Install-SPApplicationContent 
Write-Host "[8/9] Instaluji funkce" 
Install-SPFeature –AllExistingFeatures 
Write-Host "[9/9] Instaluji služby" 
Install-SPService 
Write-Host "Nasazení je hotové!" 

5. Zavřete textový editor. 
6. Přesuňte se do nabídky Start, Všechny programy, Příslušenství, Windows 

PowerShell, klepněte pravým tlačítkem na položku Windows PowerShell a zvol-
te příkaz Spustit jako správce. 

7. V příkazovém okně prostředí PowerShell změňte adresáře na instalační adresář 
vytvořený v  kroku 2. 

8. Napište .\spf_install.ps1 a stiskněte klávesu Enter, čímž zahájíte bezobslužnou 
instalaci. 

Seznámení s databázemi vytvořenými během instalace 
Po dokončení instalace uvidíte několik databází, jež jsou vytvořené v SQL Serveru 
a které bude nutné přidat do vašeho plánu údržby SQL Serveru. 

 Konfigurace serveru SharePoint – konfigurační databáze systému SharePoint 
uchovává veškerá konfigurační data vaší serverové farmy a podobá se systémo-
vému registru operačního systému Windows Server. Každý server, který používá 
konfigurační databázi této instalace, je považován za člena téže serverové farmy. 

 Obsah Centrální správy – vzhledem k tomu, že webová aplikace Centrální sprá-
va je vlastní kolekcí webů ve vyhrazené webové aplikaci, má přidělenou odpoví-
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dající obsahovou databázi. Opětovné sestavení této webové aplikace není jedno-
duché a měli byste se mu vyhnout správným zálohováním serveru kvůli budou-
címu obnovení. 

 Obsahová databáze – každá webová aplikace má alespoň jednu odpovídající obsa-
hovou databázi. Pokud jste spustili Průvodce konfigurací farmy, vytvořila se na ad-
rese URL vašeho serveru webová aplikace, která má odpovídající obsahovou 
databázi. 

 Databáze služby Připojení obchodních dat – tuto databázi používá služba Připo-
jení obchodních dat a ve výchozím nastavení nese název Bdc_Service_DB_<GUID>. 

 Protokolování serveru SharePoint Foundation – používá se pro účely protoko-
lování a ve výchozím nastavení nese název WSS_Logging. 

Instalace prvního systému 
SharePoint Server 2010 ve farmě 
Proces instalace produktu SharePoint Server 2010 je podobný procesu instalace pro-
duktu SharePoint Foundation 2010, což je pochopitelné, protože SharePoint Server 
je postaven na platformě SharePoint Foundation. Po zhodnocení hardwarových 
a softwarových požadavků uvedených v dřívější části této kapitoly a po získání či vy-
tvoření nezbytných účtů služeb můžete přejít k instalaci systému SharePoint Server 
2010. Pokud provádíte upgrade ze systému SharePoint Foundation, podívejte se na 
část „Upgrade systému SharePoint Foundation na SharePoint Server“ uvedenou 
v pozdější části této kapitoly. 

Spuštění Nástroje pro přípravu sady 
Microsoft SharePoint 2010 Products 
Nástroj pro přípravu sady Microsoft SharePoint 2010 Products pomáhá zajistit, aby 
se na váš server před pokračováním instalace nainstalovaly všechny nezbytné součás-
ti. Pro automatickou instalaci nezbytných součástí musíte mít k dispozici připojení 
na Internet, jinak je budete muset nainstalovat ručně. Ke spuštění tohoto nástroje 
postupujte podle následujících kroků: 
1. Spusťte instalační soubor pro SharePoint Server 2010. 
2. Na úvodní stránce produktu SharePoint Server 2010 klepněte na položku 

Instalovat nezbytný software (viz obrázek 1.23). 
3. Na stránce Vítá vás Nástroj pro přípravu sady Microsoft SharePoint 2010 

Products klepněte na tlačítko Další. 
4. Na stránce Licenční podmínky pro softwarové produkty si pročtěte podmínky 

a ujednání, svůj souhlas s nimi vyjádřete zvolením zaškrtávacího pole, a poté 
klepněte na tlačítko Další. 
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Obrázek 1.23: Před instalací programových souborů nainstalujte nezbytné součásti softwaru 

5. Na stránce Instalace dokončena klepněte na tlačítko Dokončit. 
 

Poznámka: Pokud při spouštění některého z procesů či spravované aplikace na serve-
ru, na němž běží i SharePoint 2010, obdržíte zprávu „Loading this assembly would 
produce a different grant set from other instances. (Exception from HRESULT: 
0x80131401)“, měli byste nainstalovat aktualizaci KB963676, kterou můžete stáhnout 
na adrese http://support.microsoft.com/kb/963676. 

 

Instalace programových souborů systému 
SharePoint Server 2010 
Po nainstalování nezbytných součástí můžete nainstalovat SharePoint Server 2010, 
což provedete následujícím způsobem: 
1. Na úvodní stránce produktu SharePoint Server 2010 (viz obrázek 1.24) klepněte 

na položku Instalovat SharePoint Server. 
2. Na stránce Vložte produktový klíč zadejte kód Produktový klíč a klepněte na 

tlačítko Pokračovat. 
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Obrázek 1.24: Po instalaci nezbytných součástí softwaru nainstalujte SharePoint Server 

 
Obrázek 1.25: Při použití SQL Serveru Standard nebo Enterprise klepněte  
na tlačítko Serverová farma 
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3. Na stránce Přečtěte si licenční podmínky pro software společnosti Microsoft si 

prostudujte podmínky a ujednání, svůj souhlas s nimi vyjádřete zvolením zaškr-
távacího pole a poté klepněte na tlačítko Pokračovat. 

4. Na stránce Vyberte umístění souborů zadejte umístění složek pro instalační 
a vyhledávací data a poté klepněte na tlačítko Nainstalovat. 

5. Na stránce Zvolte požadovaný typ instalace zachycené na obrázku 1.25 klepněte 
na tlačítko Serverová farma. 

6. Na kartě Typ serveru zvolte možnost Úplná (viz obrázek 1.26). 
7. SharePoint Server 2010 můžete nainstalovat i do vlastního umístění. Stačí 

klepnout na záložku Umístění souborů a zadat umístění, do něhož se měl systém 
SharePoint Server 2010 nainstalovat. 

8. K provedení instalace klepněte na tlačítko Nainstalovat. 

 
Obrázek 1.26: Při použití SQL Serveru Standard či Enterprise zvolte možnost Úplná 

9. Po dokončení instalace ponechejte podle obrázku 1.27 pole Spustit průvodce 
konfigurací sady SharePoint Products zaškrtnuté a klepněte na tlačítko Zavřít. 
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Obrázek 1.27: Po klepnutí na tlačítko Zavřít zahájíte proces zřízení serverové farmy 

Spuštění průvodce konfigurací sady SharePoint Products 
V tomto okamžiku máte nainstalované programové soubory systému SharePoint 
Server, nemáte však vytvořenou konfigurační databázi. Je důležité poznamenat, že 
farma se definuje jako konfigurační databáze. Zřízení farmy je tedy stejné jako zříze-
ní nové konfigurační databáze. Procesem zřízení farmy vás provede Průvodce 
konfigurací sady SharePoint Products: 
1. Pokud se Průvodce konfigurací sady SharePoint Products nespustí automatic-

ky, najdete jej v nabídce Start, Všechny programy, Microsoft SharePoint 2010 
Products. 

2. Na stránce Vítá vás sada SharePoint Products klepněte na tlačítko Další. 
3. Objeví se dialogové okno oznamující, že během konfigurace možná bude nutné 

některé služby restartovat. Klepněte na tlačítko Ano pro pokračování. 
4. Na stránce Připojit k serverové farmě klepněte na možnost Vytvořit novou 

serverovou farmu a poté klepněte na tlačítko Další. 
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5. Na stránce Zadat nastavení konfigurační databáze proveďte následující změny: 

 Do pole Databázový server napište název databázového serveru. 
 Do pole Název databáze napište jméno pro konfigurační databázi. Pokud da-

tabázový server hostí více farem, měli byste zadat název, který jednoznačně 
identifikuje konfigurovanou farmu. Jinak můžete ponechat výchozí hodnotu 
SharePoint_Config. 

 Do pole Uživatelské jméno napište jméno účtu pro správce serverové farmy. 
Pokud používáte službu Active Directory, mělo by být jméno účtu ve tvaru 
DOMÉNA\uživatelské_jméno. Pamatujte si, že tento účet musí mít před insta-
lací systému SharePoint Server 2010 definovaná SQL oprávnění Database Crea-
tor a Security Administrator. Tento účet bude navíc identitou fondu aplikací pro 
web Centrální správy a bude mít přístup ke všem databázím serverové farmy. 
Z toho důvodu dbejte na pečlivou ochranu přihlašovacích údajů tohoto účtu. 

 Do pole Heslo zadejte heslo k účtu. 
 Klepněte na tlačítko Další. 

6. Na stránce Zadat nastavení zabezpečení farmy zadejte přístupovou frázi a klep-
něte na tlačítko Další. Tato přístupová fráze se musí zadávat při každém připoje-
ní serveru k farmě a používá se pro zašifrování přihlašovacích údajů účtů 
systému SharePoint. Ve výchozím nastavení je omezena minimálními požadavky 
na složitost hesla služby Active Directory. V takovém případě musí splňovat ná-
sledující kritéria: 

 Její délka musí být osm znaků. 
 musí obsahovat tři z následujících čtyř typů znaků: 
 velká písmena anglické abecedy (A až Z), 
 malá písmena anglické abecedy (a až z), 
 číslice (0 až 9), 
 nealfanumerické znaky (např. „!“, „*“, „#“ a tak dále). 

7. Stránka Konfigurovat webovou aplikaci Centrální správy SharePoint umožňu-
je zadat nastavení pro web používaný k provádění administrativních činností 
v systému SharePoint. 

 Zadejte a číslo portu pro web Centrální správy nebo použijte výchozí. 
 Pro autentizaci zvolte NTLM nebo Vyjednat (Kerberos). 
 Klepněte na tlačítko Další. 

8. Na stránce Dokončit průvodce konfigurací sady SharePoint Products zkontro-
lujte provedená nastavení a klepnutím na tlačítko Další spusťte konfiguraci. 

9. Na stránce Úspěšná konfigurace klepněte na tlačítko Dokončit. 
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Poznámka: Pokud se konfigurace nezdaří, můžete nahlédnout do souboru PSCDiagnostics, 
který najdete na disku s instalací systému SharePoint ve složce %CommonProgramFiles%\ 
Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\Logs. 

Je-li konfigurace úspěšná, spustí se Internet Explorer, který otevře web Centrální správa. 
Pokud budete vyzváni k zadání přihlašovacích údajů, měli byste přidat adresu URL Cent-
rální správy do místní zóny sítě intranet nebo do seznamu důvěryhodných serverů a na-
konfigurovat Internet Explorer tak, aby automaticky předával přihlašovací údaje uživatelů 
serverům v tomto seznamu. 

Pokud uvidíte chybovou zprávu serveru proxy, musíte svůj prohlížeč nakonfigurovat tak, 
aby pro místní adresy nepoužíval server proxy. V Internet Exploreru se toto nastavení pro-
vádí v nabídce Nástroje, Možnosti Internetu pod záložkou Připojení. K nastavení serve-
ru proxy se dostanete přes tlačítko Nastavení místní sítě. 

 

Použití Průvodce konfigurací farmy 
SharePoint Server 2010 
Jste-li zkušený správce produktů SharePoint, pak Průvodce konfigurací farmy nejspíše 
nepoužijete, protože by tak možnosti vaší instalace byly omezené. Nicméně s jeho po-
mocí je počáteční konfigurace farmy jednodušší. Pokud totiž se systémem SharePoint 
Server 2010 začínáte, je použití Průvodce konfigurací farmy přijatelnou metodou. 
 

Poznámka: Při ruční konfiguraci farmy neexistuje nutně jen jediný správný způsob, jak 
dosáhnout úspěšné konfigurace. Nicméně během psaní této knihy bylo při vytváření 
a konfigurování webových a servisních aplikací postupováno následovně: 

1. Vytvořte primární webovou aplikaci. 
2. Vytvořte webovou aplikaci Poskytovatel osobního webu. 
3. Vytvořte webovou aplikaci Rozbočovač typu obsahu (volitelné). 
4. Vytvořte a nakonfigurujte Aplikaci vyhledávací služby. 
5. Vytvořte a nakonfigurujte Aplikaci Služba profilu uživatelů. 
6. Vytvořte a nakonfigurujte aplikaci Služba spravovaných metadat. 
7. Vytvořte aplikaci Stavová služba. 
8. Spusťte na serveru služby pro relevantní servisní aplikace. 
9. Zkontrolujte přidružení servisních aplikací k webovým aplikacím. 

 
Pokud pro instalaci systému SharePoint Server 2010 použijete Průvodce konfigurací, 
postupujte následujícím způsobem: 
1. Otevřete web Centrální správy (viz obrázek 1.28) a přejděte na stránku Průvodci kon-

figurací. Pro její přímé otevření můžete použít adresu http://název_serveru:XXX/ 
default.aspx, kde XXX je číslo portu přidělené při vytvoření webu Centrální správy. 



Část I Nasazení systému SharePoint Server 2010 56 
 
 
 

 
Obrázek 1.28: Pro pokračování klepněte na položku Průvodci konfigurací 

2. Klepněte na položku Spustit Průvodce konfigurací farmy. 
3. Na stránce Pomoc při zlepšování služby SharePoint zvolte jednu z možností 

a klepněte na tlačítko OK. 
4. Na stránce Konfigurovat farmu služby SharePoint zvolte možnost Ano, při 

konfiguraci farmy použít tohoto průvodce a poté klepněte na tlačítko Spustit 
průvodce. 

5. V části Účet služby uveďte účet služby, který chcete použít pro konfiguraci svých 
služeb. Z bezpečnostních důvodů byste neměli použít účet správce farmy. Kromě 
toho by měl být použitý účet ve tvaru DOMÉNA\uživatelské_jméno jako na ob-
rázku 1.29. 

6. V systému SharePoint Server 2010 je k dispozici mnohem více služeb nežli v systé-
mu SharePoint Foundation 2010. Rozhodnutí, které služby použít, nemusíte učinit 
v tomto okamžiku. Později můžete průvodce konfigurací znovu spustit a nainstalo-
vat dodatečné služby. Vyberte, které služby se mají aktivovat, nebo jen přijměte vý-
chozí nastavení pro tyto služby a klepněte na tlačítko Další. 

7. Na stránce Vytvořit kolekci webů klepněte na tlačítko Přeskočit. Zde můžete vy-
tvořit svoji první kolekci webů, nejspíš ale chcete mít nad tvorbou a konfigurací 
prvotní webové aplikace větší kontrolu, takže je prozatím nejlepší tento krok pře-
skočit. Tvorbě prvotní webové aplikace pro hostitelské weby se věnuje část „Kon-
figurace po instalaci“. 
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Obrázek 1.29: Zadejte název účtu, který byl dříve vytvořen ve službě Active Directory 

8. Na stránce se souhrnem průvodce klepněte na tlačítko Dokončit, čímž prvotní 
konfiguraci dokončíte. 

Nasazení pomocí skriptu v prostředí Windows PowerShell 
Windows PowerShell je vysoce výkonný nástroj pro automatizaci administrativních 
činností v systému SharePoint 2010. V případě nasazení jej lze použít pro vytvoření 
opakovatelného procesu provádějícího instalaci systému SharePoint Server 2010: 
1. Stáhněte si nebo nějakým způsobem získejte samorozbalovací spustitelný instalá-

tor OfficeServer.exe. 
2. Vytvořte složku pro instalační soubory, například C:\Install. 
3. Otevřete okno příkazového řádku, napište následující příkaz a stiskněte klávesu 

Enter:  C:\install\OfficeServer.exe /extract:c:\install 
4. Jakmile se objeví okno se zprávou Soubory byly úspěšně vyextrahovány, klepně-

te na tlačítko OK. 
5. Přesuňte se do složky C:\install\Files\SetupFarmSilent a otevřete soubor 

config.xml v textovém editoru. 
6. Do značky Configuration přidejte řádek <PIDKEY Value="ProductKey"/>, kde 

Product Key je kód Product Key pro váš SharePoint Server 2010. Soubor uložte a za-
vřete. 

7. Otevřete textový editor, napište do něj následující ukázkový kód a soubor uložte 
jako sp_install.ps1 do instalační složky vytvořené v kroku 2: 

## Nastavení ## 
$SetupPath = "c:\install" 
$DBServer = "S1" 
$Passphrase = (ConvertTo-SecureString "P@ssw0rd" –AsPlainText –force) 
$FarmName = "SP2010" 
$CAPort = "12345" 
$farm_un = "contoso\svcSharePoint1" 
$farm_pw = (ConvertTo-SecureString "P@ssw0rd" –AsPlainText –force) 
$FarmCredential = New-Object System.Management.Automation.  
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PsCredential $farm_un,$farm_pw 
Write-Host "[1/9] Spouštím instalátor nezbytných součástí..."  
& $SetupPath\PrerequisiteInstaller.exe /unattended | Write-Host 
Write-Host "[2/9] Tichá instalace programových souborů farmy..." 
& $SetupPath\setup.exe /config  
SetupPath\Files\SetupFarmSilent\config.xml | Write-Host 
Add-PSSnapin Microsoft.SharePoint.PowerShell 
Write-Host "[3/9] Vytvářím novou konfigurační databázi..." 
New-SPConfigurationDatabase –DatabaseName  
"{0}_SharePoint_Configuration_DB" –f $FarmName) –DatabaseServer  
DBServer –AdministrationContentDatabaseName ("{0}_AdminContent_DB" –f  
FarmName) –FarmCredentials $FarmCredential –Passphrase $Passphrase 
Write-Host "[4/9] Zabezpečuji prostředky systému SharePoint " 
Initialize-SPResourceSecurity 
Write-Host "[5/9] Zřizuji web Centrální správy " 
New-SPCentralAdministration –Port $CAPort –WindowsAuthProvider "NTLM" 
Write-Host "[6/9] Instaluji soubory nápovědy " 
Install-SPHelpCollection –All  
Write-Host "[7/9] Instaluji aplikační obsah" 
Install-SPApplicationContent 
Write-Host "[8/9] Instaluji funkce" 
Install-SPFeature –AllExistingFeatures 
Write-Host "[9/9] Instaluji služby" 
Install-SPService 
Write-Host "Nasazení je hotové!" 

8. Zavřete textový editor. 
9. Přesuňte se do nabídky Start, Všechny programy, Příslušenství, Windows 

PowerShell, klepněte pravým tlačítkem na položku Windows PowerShell a zvol-
te příkaz Spustit jako správce. 

10. V příkazovém okně prostředí PowerShell změňte adresáře na instalační adresář 
vytvořený v kroku 2. 

11. Napište .\sp_install.ps1 a stiskněte klávesu Enter, čímž zahájíte bezobslužnou 
instalaci. 

Seznámení s databázemi vytvořenými během instalace 
Po dokončení instalace uvidíte několik databází, jež jsou vytvořeny v SQL Serveru 
a které bude nutné přidat do vašeho plánu údržby SQL Serveru: 

 Konfigurace serveru SharePoint – konfigurační databáze systému SharePoint 
uchovává veškerá konfigurační data vaší serverové farmy a podobá se systémo-
vému registru operačního systému Windows Server. Každý server, který používá 
konfigurační databázi této instalace, je považován za člena téže serverové farmy. 
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 Obsah Centrální správy – vzhledem k tomu, že webová aplikace Centrální sprá-
va je vlastní kolekcí webů ve vyhrazené webové aplikaci, má přidělenou odpoví-
dající obsahovou databázi. 

 Obsahová databáze – každá webová aplikace má alespoň jednu odpovídající obsaho-
vou databázi. Pokud jste spustili Průvodce konfigurací farmy, vytvořila se na adrese 
URL vašeho serveru webová aplikace, která má odpovídající obsahovou databázi. 
Veškerý obsah systému SharePoint je uložen právě v obsahových databázích. 

 Databáze služby Připojení obchodních dat – tuto databázi používá služba Business 
Connectivity Services a ve výchozím nastavení nese název Bdc_Service_DB_<GUID>. 

 Protokolování serveru SharePoint Foundation – používá ji služba Usage and 
Health Data Collection Service pro účely protokolování a ve výchozím nastavení 
nese název WSS_Logging. 

 Databáze služby Zabezpečené úložiště pověření – poskytuje úložiště a mapová-
ní pro přihlašovací údaje. 

 Databáze Správy vyhledávání – tato databáze byla dříve označováno jako SSP. 
Hostí konfiguraci aplikace pro vyhledávání a seznam řízení přístupu (ACL) po-
užívaný u procházeného obsahu. 

 Databáze prohledávaných vlastností – uchovává procházené vlastnosti spojené 
s procházenými daty. 

 Databáze procházení – tato databáze byla v systému SharePoint Server 2007 
označována jako databáze správy vyhledávání. Hostí procházená data a spravuje 
proces procházení. 

 Pracovní databáze webové analytiky – uchovává holá, neagregovaná data faktu. 
 Databáze hlášení webové analytiky – uchovává agregovaná data pro hlášení. 
 Databáze profilů uživatelů – uchovává a spravuje informace o profilech uživatelů. 
 Databáze pro synchronizaci profilů – uchovává konfigurační a pracovní data 

pro synchronizaci profilů uživatelů. 
 Databáze sociálních značek – uchovává data sociálních značek společně s při-

druženou adresou URL. 
 Databáze stavů – používá se pro ukládání dočasných informací o stavu relace 

pro komponenty systému SharePoint. 
 Databáze služby Word Automation Services – podporuje službu Word Auto-

mation Services při provádění činností na serveru souvisejících s aplikací Word. 
 Databáze spravovaných metadat – uchovává spravovaná metadata a typy obsahu. 
 Databáze služby Registr aplikací – podporuje službu Registr aplikací. 
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Konfigurace po instalaci 
Přestože Průvodce konfigurací farmy vytvořil a nakonfiguroval základní aplikace ne-
zbytné pro vaši farmu, bude v závislosti na specifické funkčnosti, kterou chcete po-
skytovat svým uživatelům, pravděpodobně nutné provést další konfigurační kroky. 
Některé funkce nových webových aplikací mohou až do doby, kdy se provede pří-
slušná konfigurace, chybět. 
Drtivá většina konfiguračních činností prováděných pro farmu systému SharePoint 
se provádí na webu Centrální správy. Tento web by měl být při zřizování farmy na-
instalován alespoň na jednom ze serverů farmy a lze jej použít ke konfiguraci všech 
nastavení na úrovni farmy a webových aplikací. 

Konfigurace skupiny správců farmy 
Správce farmy lze přidávat či odebírat v Centrální správě, kde stačí v části Zabezpečení 
klepnout na položku Spravovat skupinu správců farmy a přidat či vymazat uživatele. 
Členové skupiny správců farmy mají plný přístup ke všem nastavením napříč celou 
farmou a mohou převzít vlastnictví kteréhokoli webu farmy. Tuto skupinu byste tedy 
měli spravovat velice obezřetně a omezit ji na co nejmenší počet osob. 

Konfigurace nastavení odchozích e-mailů 
Odchozí e-mail musí být nakonfigurován tak, aby uživatelé mohli přijímat upozor-
nění ze systému SharePoint. Na serveru přístupném farmě systému SharePoint musí 
být zřízena služba SMTP (Simple Mail Transport Protocol), kterou je nutné nakonfi-
gurovat tak, aby umožňovala posílání anonymních zpráv. Pro úpravu těchto nasta-
vení musíte být členem skupiny správců farmy. 
1. V Centrální správě klepněte na Systémové nastavení. 
2. Na stránce Systémové nastavení vyberte v části E-mail a textové zprávy (SMS) 

položku Konfigurovat nastavení odchozích e-mailů. 
3. V části Nastavení pošty stránky Nastavení odchozích e-mailů zadejte do pole 

Odchozí server SMTP název serveru SMTP pro odchozí e-maily. 
4. Vyplňte pole Adresa odesílatele a Adresa příjemce odpovědi. Text z pole 

Adresa odesílatele se objeví v poli Od každé e-mailové zprávy odeslané systé-
mem SharePoint. Text z pole Adresa příjemce odpovědi se použije pro odpověď 
na každou e-mailovou zprávu odeslanou systémem SharePoint. 

5. V rozevíracím seznamu Znaková sada vyberte vhodnou znakovou sadu. 
6. Klepnutím na tlačítko OK nastavení uložte. 
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Vytvoření webové aplikace hostující kolekce webů 
Stejně jako v předchozích verzích systému SharePoint se všechny weby systému Share-
Point vykreslují přes službu Internet Information Services. K vytvoření webové aplika-
ce pro hostování kolekce webů proveďte následující kroky: 
1. V Centrální správě klepněte v části Správa aplikací na položku Spravovat 

webové aplikace. 
2. Na levé straně pásu karet klepněte na tlačítko Nová. 
3. Pro novou webovou aplikaci zadejte následující hodnoty: 

 Autentizace – ponechejte zvolenou výchozí volbu Klasický režim ověřování. 
 Web služby IIS – vyberte možnost Vytvořit nový web služby IIS a dejte jí 

popisné jméno. Ujistěte se, že hodnota v poli Port je 80 a hodnota v poli 
Záhlaví hostitele používá plně kvalifikovaný název domény jako na obrázku 
1.30. V poli Cesta ponechejte výchozí hodnotu, nemáte-li specifické poža-
davky na její změnu. 

 
Obrázek 1.30: Pro první hlavičku hostitele použijte pokud možno plně kvalifikovaný název 
domény 

 

Důležité: Pokud zvolíte jinou cestu než C:\, ujistěte se, že tato cesta existuje u všech 
současných i budoucích členů farmy. V opačném případě se přidání serveru do farmy 
nezdaří. 

 Konfigurace zabezpečení – ponechejte zvolené výchozí hodnoty jako na ob-
rázku 1.31. 
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Obrázek 1.31: Později můžete v případě nutnosti přejít na Kerberos 

 Veřejná adresa URL – zadejte základní adresu URL, která se použije pro pří-
stup k webu, a pole Zóna ponechejte nastavené na hodnotu Výchozí. Číslo TCP 
portu (standardní je :80) nemusíte u adresy URL uvádět, jedná-li se o standardní 
port. Obrázek 1.32 zachycuje příklad webové aplikace na TCP portu 80. 

 
Obrázek 1.32: Výchozí adresa URL by měla používat plně kvalifikovaný název domény 

 Fond aplikací – zvolte možnost Vytvořit nový fond aplikací a vyberte účet, 
který se použije pro spuštění fondu aplikací (viz obrázek 1.33). 



Kapitola 1 Nasazení systému SharePoint Server 2010 63 

 
Obrázek 1.33: Kvůli izolaci a bezpečnosti vytvořte nový fond aplikací 

 Název a ověřování databáze – výchozím databázovým serverem je server, 
v němž se nachází konfigurační databáze. Je-li to nutné, můžete jako na ob-
rázku 1.34 uvést jiný databázový server. Zvolte takové databázové jméno, kte-
ré odliší tuto obsahovou databázi od ostatních databází na serveru. Pro 
připojení k databázi se doporučuje možnost Ověřování systému Windows. 

 
Obrázek 1.34: Zadejte databázový server a název databáze 

 Server pro převzetí služeb – můžete uvést jméno databázového serveru po-
skytujícího převzetí služeb při selhání, který se použije při zrcadlení databází 
SQL Serveru. Je třeba poznamenat, že tím jsou produkty SharePoint 2010 na 
zrcadlení pouze připravené – zrcadlení databází musíte i tak nakonfigurovat 
v SQL Serveru. 

 Vyhledávací server – tato hodnota se používá pouze v prostředí systému Share-
Point Foundation 2010. Pokud používáte systém SharePoint Server 2010, není 
tato možnost k dispozici. 



Část I Nasazení systému SharePoint Server 2010 64 
 
 
 

 Připojení aplikací služeb – můžete přijmout výchozí nastavení servisních 
aplikací jako na obrázku 1.35 nebo si tato nastavení pro novou webovou apli-
kaci můžete upravit. 

 
Obrázek 1.35: Vyberte, které servisní aplikace se mají přidružit, nebo vyberte skupinu 
výchozích aplikací 

4. Klepnutím na tlačítko OK vytvořte novou webovou aplikaci. 

Konfigurace shromažďování dat o používání a stavu 
Shromažďování dat o používání a stavu představuje nastavení na úrovni farmy, a ne-
lze je tedy nakonfigurovat pro určitý server. Uživatel provádějící konfiguraci těchto 
nastavení by měl být členem skupiny správců farmy. 
1. Na úvodní stránce Centrální správy klepněte na položku Sledování. 
2. Na stránce Sledování klepněte v části Vytváření sestav na položku Konfigurovat 

shromažďování dat využití a stavu. 
3. V části Shromažďování dat využití stránky Konfigurovat shromažďování dat 

služby Web Analytics a stavu aktivujte kolekci dat o použití zvolením zaškrtáva-
cího pole Povolit shromažďování dat využití. 
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4. V seznamu Výběr událostí vyberte klepnutím na příslušná zaškrtávací pole událos-
ti, které se mají protokolovat (viz obrázek 1.36). V nové instalaci tedy můžete zvážit 
nastavení prahových hodnot protokolu událostí, resp. trasování na Kritické, resp. 
Neočekávané. 

 
Obrázek 1.36: Vyberte, které události se mají protokolovat 

5. V části Nastavení shromažďování dat využití zadejte do pole Umístění souborů 
protokolu cestu, kam by se měla data o používání a stavu zapisovat. Tato cesta 
musí existovat na všech serverech farmy, přičemž byste měli zajistit, aby na cílo-
vém disku byl dostatek místa. Následující příklad zachycený na obrázku 1.37 po-
užívá svazek C:\. Budou-li vaše soubory protokolu velmi rozsáhlé, zvažte použití 
odlišného svazku. 

 

Důležité: Hodnota v poli Umístění souborů protokolu musí existovat pro každý server 
ve farmě. Pokud server zadaný svazek nemá, nebude jej možné úspěšně přidat do farmy. 

 

 
Obrázek 1.37: Zkontrolujte existenci prostoru v umístění souborů protokolu 

6. Do pole Maximální velikost souboru protokolu zadejte maximální prostor na 
disku povolený pro záznamy protokolu (1 až 20 GB). 

 
Obrázek 1.38: Je-li to zapotřebí, povolte shromažďování dat o stavu 

7. V části Shromažďování dat o stavu vyberte jako na obrázku 1.38 zaškrtávací pole 
Povolit shromažďování dat o stavu. Pro změnu plánu nebo pro deaktivaci jakých-
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koli úloh časovače souvisejících se stavem zobrazte klepnutím na odkaz Plán 
protokolování stavu seznam úloh, poté klepněte na úlohu a změňte její nastavení. 

8. V části Server protokolovací databáze vyberte vhodný autentizační mechanismus. 
Doporučuje se použít autentizaci systému Windows. Databázový server či jméno 
databáze pro protokolování lze změnit pouze v prostředí Windows PowerShell. 

9. Klepnutím na tlačítko OK nastavení uložte. 

Konfigurace protokolování diagnostiky 
Protokolování diagnostiky pro farmu systému SharePoint je vysoce konfigurovatelné 
a lze jej provádět prostřednictvím Centrální správy. V nové instalaci byste měli zvá-
žit, zda protokolování diagnostiky neminimalizovat. K provedení těchto činností 
musíte být členem skupiny správců farmy. 
1. Na úvodní stránce Centrální správy klepněte na položku Sledování. 
2. Na stránce Sledování klepněte v části Vytváření sestav na položku Konfigurovat 

protokolování diagnostiky. 
3. V části Omezení událostí stránky Protokolování diagnostiky máte pro konfigu-

raci omezení událostí následující možnosti: 
a. Pro všechny kategorie: 

 Vyberte zaškrtávací pole Všechny kategorie. 
 Ze seznamu nejméně důležitých událostí zaznamenávaných v protokolu 

událostí vyberte úroveň protokolu událostí. 
 Ze seznamu nejméně důležitých událostí zaznamenávaných v protokolu 

událostí vyberte úroveň protokolu trasování. 
b. Pro jednu či více kategorií: 

 Vyberte zaškrtávací pole pro kategorie, které chcete nakonfigurovat. 
 Ze seznamu nejméně důležitých událostí zaznamenávaných v protokolu 

událostí vyberte úroveň protokolu událostí. 
 Ze seznamu nejméně důležitých událostí zaznamenávaných v protokolu 

událostí vyberte úroveň protokolu trasování. 
c. Pro jednu či více podkategorií: 

 Klepnutím na znak plus (+) umístěný vedle kategorie rozbalíte její podka-
tegorie. 

 Vyberte zaškrtávací pole vedle podkategorie. 
 Ze seznamu nejméně důležitých událostí zaznamenávaných v protokolu 

událostí vyberte úroveň protokolu událostí. 
 Ze seznamu nejméně důležitých událostí zaznamenávaných v protokolu 

událostí vyberte úroveň protokolu trasování. 
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d. Pro obnovení výchozích hodnot ve všech kategoriích: 
 Vyberte zaškrtávací pole Všechny kategorie. 
 Ze seznamu nejméně důležitých událostí zaznamenávaných v protokolu 

událostí vyberte Obnovit výchozí. 
 Ze seznamu nejméně důležitých událostí zaznamenávaných v protokolu 

trasování vyberte Obnovit výchozí. 
4. V části Ochrana před zaplavením protokolu událostí vyberte zaškrtávací pole 

Povolit ochranu před zaplavením protokolu událostí. Tak zamezíte tomu, aby 
se stejná událost protokolovala nadměrným způsobem, což by snížilo výkon. 

5. V části Protokol trasování zadejte do pole Cesta cestu ke složce, do které by se 
měly zapisovat soubory protokolu. 

6. V poli Počet dní pro ukládání souborů protokolů stanovte jako na obrázku 1.39 
počet dní, po které se mají uchovávat soubory protokolu (1 až 366). 

7. Prostor na disku využívaný soubory protokolu lze omezit zvolením zaškrtávacího 
pole Omezit využití místa na disku trasovacího protokolu a zadáním maximál-
ního počtu gigabajtů, který smějí tyto soubory používat. Při dosažení této hranice 
se starší soubory automaticky vymažou. 

 
Obrázek 1.39: Omezení prostoru na disku pro protokol trasování při použití svazku C:\ 

8. Klepnutím na tlačítko OK nastavení uložte. 

Instalace a konfigurace rozšíření Remote BLOB Storage 
Rozšíření Remote BLOB Storage (RBS) je navrženo tak, aby umožňovalo ukládání 
velkých binárních objektů (Binary Large Object neboli BLOB) mimo SQL Server 
s pouhým odkazem na objekt uložený v databázi SQL Serveru. RBS je rozšířením pro 
SQL Server 2008 Express nebo kterékoli z edic SQL Server 2008 a obsahuje pomocné 
tabulky, uložené procedury a spustitelný soubor. 
Jedná se o volitelný konfigurační krok, o němž byste měli uvažovat jen kvůli testování, 
dokud nebudete mít zdokumentované úplné požadavky na systém. Přestože uchová-
vání velkých binárních objektů mimo databázi pomůže s výkonem u velkých souborů, 
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ve skutečnosti může způsobit snížení výkonu u malých souborů. Rozšíření RBS může 
kromě toho přidat komplikace do strategie zálohování, obnovy a migrace. Nicméně jde 
o předpokládaný doplněk systému SharePoint Server 2010, a proto je zahrnut zde. 
 

Důležité: Před konfigurací rozšíření RBS musíte na počítači s databázovým systémem 
SQL Server 2008, který hostí databáze systému SharePoint, aktivovat funkci FI-
LESTREAM.  

 

Zřízení datového úložiště pro velké binární objekty 
Ke zřízení datového úložiště pro velké binární objekty postupujte podle následují-
cích kroků: 
1. Otevřete SQL Server Management Studio, k němuž se obvykle dostanete přes Start, 

Všechny programy, Microsoft SQL Server 2008, SQL Server Management Studio. 
2. Rozbalte databáze. 
3. Vyberte obsahovou databázi, pro kterou chcete vytvořit úložiště velkých binár-

ních objektů, a klepněte na tlačítko New Query umístěné v horní části obrazovky 
na panelu nástrojů. 

4. Spusťte každý z následujících dotazů v uvedeném pořadí, přičemž [ObsahováDB] 
nahraďte názvem obsahové databáze a [CestaBLOB] nahraďte cestou k adresáři, kde 
se má úložiště velkých binárních objektů vytvořit. Používáte-li SQL Server 2008 
Management Studio, pomůže vám při výběru správné databáze nástroj IntelliSense. 

 

Doporučený postup: Doporučovaným osvědčeným postupem je vytvořit úložiště vel-
kých binárních objektů na svazku, který neobsahuje operační systém, stránkovací sou-
bory, databázová data, transakční soubory protokolu nebo soubor tempdb. 

use [ObsahováDB] 
if not exists (select * from sys.symmetric_keys  
 where name = '##MS_DatabaseMasterKey##')  
 create master key encryption by  
 password = N'Klíčové heslo správce!2#4' 
 
use [ObsahováDB] 
if not exists (select groupname from sysfilegroups  
 where groupname = N'RBSFilestreamProvider') 
 alter database [ObsahováDB]  
 add filegroup RBSFilestreamProvider contains filestream 
 
use [ObsahováDB] 
alter database [ObsahováDB]  
 add file (name = RBSFilestreamFile, filename = '[CestaBLOB]')  
 to filegroup RBSFilestreamProvider 
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Instalace rozšíření RBS 
Rozšíření RBS musí být nainstalováno na všech webových a aplikačních serverech farmy. 
 

Upozornění: Neinstalujte rozšíření RBS poklepáním na soubor RBS_X64.msi, čímž by 
se spustil průvodce Install SQL Remote BLOB Storage Wizard. Tím by se totiž auto-
maticky nastavily určité výchozí hodnoty, které nejsou pro SharePoint 2010 ideální. 

 
Pro nainstalování rozšíření RBS na databázový server a první webový server použijte 
následující postup: 
1. Na kterémkoli webovém serveru přejděte na http://go.microsoft.com/fwlink/ 

?LinkID=177388, kde stáhnete soubor RBS_X64.msi. 
2. Klepněte na Start, Spustit, napište cmd a klepněte na tlačítko OK. 
3. Do okna příkazového řádku napište následující příkaz. Nahraďte [ObsahováDB] 

názvem databáze a [NázevInstanceDB] názvem instance SQL Serveru. Tento pří-
kaz byste měli pro určitý název databáze a název instance spustit právě jednou. 

msiexec /qn /lvx* rbs_install_log.txt /i RBS_X64.msi  
TRUSTSERVERCERTIFICATE=true FILEGROUP=PRIMARY DBNAME="[ObsahováDB]"  
BINSTANCE="[NázevInstanceDB]" FILESTREAMFILEGROUP=RBSFilestreamProvider  
ILESTREAMSTORENAME=FilestreamProvider_1 

Pro nainstalování rozšíření RBS na další webové a aplikační servery postupujte takto: 
1. Přejděte na http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=177388, kde stáhnete soubor 

RBS_X64.msi. 
2. Klepněte na Start, Spustit, napište cmd a klepněte na tlačítko OK. 
3. Do okna příkazového řádku napište následující příkaz. Nahraďte [ObsahováDB] 

názvem databáze a [NázevInstanceDB] názvem instance SQL Serveru. 

msiexec /qn /lvx* rbs_install_log.txt /i RBS_X64.msi  
BNAME="[ObsahováDB]" DBINSTANCE="[NázevInstaceDB]"  
ADDLOCAL="Client, Docs, Maintainer, ServerScript, FilestreamClient, 
FilestreamServer" 

4. Tento postup opakujte pro všechny webové a aplikační servery farmy. 
Pro ověření instalace rozšíření RBS použijte následující kroky: 
1. Otevřete soubor protokolu rozšíření RBS, který se nachází ve stejné složce jako 

soubor RBS_X64.msi, a na posledních 20 řádcích vyhledejte text „Product: SQL 
Remote BLOB Storage – Installation Completed Successfully“. 

2. Zkontrolujte, že se v obsahové databázi vytvořily tabulky rozšíření RBS. Měla by 
obsahovat několik tabulek s prefixem „mssqlrbs“. 
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Aktivace a otestování rozšíření RBS 
Rozšíření RBS je nutné aktivovat na jednom webovém serveru farmy systému Share-
Point. Pokud jste použili výše uvedený postup, tak nezáleží na tom, o který server se 
jedná. 
Pro aktivaci rozšíření RBS postupujte následovně: 
1. V nabídce Start klepněte na Všechny programy, Microsoft SharePoint 2010 

Products a SharePoint 2010 Management Shell. 
2. Na příkazovém řádku prostředí Windows PowerShell napište následující příkazy, 

přičemž za každým z nich stiskněte klávesu Enter. Část http://názevwebu na-
hraďte webovou aplikací, která je připojená k obsahové databázi. 

$cdb = Get-SPContentDatabase –WebApplication http://názevwebu 
$rbss = $cdb.RemoteBlobStorageSettings 
$rbss.Installed() 
$rbss.Enable() 
$rbss.SetActiveProviderName($rbss.GetProviderNames()[0]) 
$rbss 

K otestování datového úložiště rozšíření RBS použijte následující postup: 
1. Připojte se ke knihovně dokumentů na kterémkoliv serveru farmy systému Share-

Point. 
2. Do knihovny dokumentů nahrajte soubor o velikosti alespoň 100 KB. 
3. Na počítači, kde je umístěné datové úložiště rozšíření RBS, přejděte do složky 

úložiště. 
4. Otevřete složku, která má nejnovější datum poslední změny, přičemž nejde 

o složku $FSLOG, a vyhledejte soubor s nejnovějším datem poslední změny. To by 
měl být váš soubor. 

Konfigurace rozšíření RBS pro další obsahové databáze 
Rozšíření RBS lze nakonfigurovat pro další obsahové databáze pomocí následujících 
kroků: 
1. Pro každou další obsahovou databázi zopakujte postup v části „Zřízení datového 

úložiště pro velké binární objekty“. 
2. Do okna příkazového řádku na kterémkoliv webovém serveru farmy napište násle-

dující příkaz, přičemž [ObsahováDB] nahraďte názvem databáze a [NázevInstance 
DB] názvem instance SQL Serveru: 

msiexec /qn /i RBS_X64.msi REMOTEBLOBENABLE=1  
ILESTREAMPROVIDERENABLE=1 DBNAME="[ObsahováDB]"  
BINSTANCE="[NázevInstanceDB]" FILESTREAMSTORENAME=FilestreamProvider_1 
ADDLOCAL="EnableRBS, FilestreamRunScript" 
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3. Rozšíření RBS otestujte pomocí výše uvedeného postupu pro testování datového 
úložiště rozšíření RBS. 

Přiřazení IP adres webovým aplikacím 
K přiřazení IP adres vašim webovým aplikací postupujte podle těchto kroků: 
1. Přidejte hostitele (záznam A) do konzole správy serverů DNS. 
2. Přidejte do svého systému Windows Server přidružené IP adresy. 
3. Po resetování služby IIS přiřaďte IP ve vazbách webu adresu webové aplikace. 

Příklad konfigurace služby IIS nabízí obrázek 1.40. 
4. Klepněte na stávající vazbu a poté na tlačítko Upravit. 
5. Je-li to žádoucí, vyberte IP adresu, která se má této webové aplikaci přiřadit, z ro-

zevíracího seznamu Adresa IP. 
6. Adresu URL ze záznamu A v kroku 1 zadejte do pole Název hostitele. 
7. Klepnutím na tlačítko OK vazbu uložte. 

 
Obrázek 1.40: Zadejte název hostitele a číslo portu pro webovou aplikaci 

8. Otevřete Centrální správu a na úvodní stránce klepněte v části Systémové 
nastavení na položku Konfigurovat mapování alternativních adres URL. 

9. Klepněte na název webové aplikace a zkontrolujte, že adresa URL pro výchozí 
zónu je nastavena správně. Příklad si můžete prohlédnout na obrázku 1.41. 

 
Obrázek 1.41: Zkontrolujte, je-li interní adresa definovaná ve službě DNS 

10. Klepněte na tlačítko OK. 
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Jazykové sady 
Díky jazykovým sadám lze v jediné farmě vytvářet weby ve více jazycích, aniž by bylo 
nutné instalovat více instancí systému SharePoint. Jazykové sady pro dostupné jazy-
ky lze stáhnout z webu společnosti Microsoft. 

Příprava serverů 
Před nainstalováním kterékoli jazykové sady do systému SharePoint musíte připravit 
webové servery, což provedete zajištěním, aby na každém serveru byly nainstalovány 
příslušné jazykové soubory systému Windows Server. V systému Windows Server 
2008 je standardně nainstalována většina jazykových souborů, avšak některé jazyky 
vyžadují ke správnému fungování další soubory. Východoasijské jazyky, jazyky po-
užívající komplexní zápis nebo jazyky, které jsou orientované zprava doleva, vyžadu-
jí doplňkové soubory, jež lze stáhnout z webu společnosti Microsoft. Pro instalaci 
jazykových souborů musíte být členem skupiny správců serveru. 
K instalaci dalších jazykových souborů proveďte následující činnosti: 
1. Přesuňte se do Start, Ovládací panely. 
2. V části Oblast a jazyk klepněte na Nainstalovat/odinstalovat jazyky. 
3. V dialogovém okně Instalovat nebo odinstalovat jazyky zobrazení vyberte 

Nainstalovat jazyky zobrazení. 
4. Klepněte na tlačítko Procházet, přesuňte se do složky, kde se nachází stažený ja-

zykový soubor, a klepněte na tlačítko OK. 
5. Vyberte jazyky, které chcete nainstalovat, a klepněte na tlačítko Další. 
6. Přijměte podmínky a klepněte na tlačítko Další. 
7. Klepnutím na tlačítko Instalovat nainstalujte zvolené jazykové soubory. 

Instalace jazykové sady 
Při instalaci jazykové sady běží instalátor v jazyku instalované jazykové sady. Pro na-
instalování jazykové sady proveďte následující kroky: 
1. Stáhněte jazykovou sadu pro jazyk, který chcete nainstalovat. 
2. Spusťte instalační soubor. 
3. Pročtěte si licenční podmínky pro software, vyberte zaškrtávací pole Souhlasím 

s licenčními podmínkami a klepněte na tlačítko Pokračovat. 
Jazyková sada se začne instalovat, přičemž můžete sledovat průběh instalace. 
4. Jakmile se instalace dokončí, ponechejte zaškrtávací pole zvolené, aby se automa-

ticky spustil průvodce Průvodce konfigurací sady SharePoint products, a klep-
něte na tlačítko Dokončit. 

5. Znovu spusťte Průvodce konfigurací sady SharePoint products a přijměte vý-
chozí nastavení. Tento krok je pro správné nainstalování jazykové sady nezbytný. 
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Opětovné spuštění Průvodce konfigurací sady SharePoint Products 
Po nainstalování jazykových sad je nutné znovu spustit Průvodce konfigurací sady 
SharePoint products. Tím se v konfigurační databázi aktualizuje jazyková konfigura-
ce serveru. 
1. Přesuňte se do průvodce konfigurací, k němuž se dostanete přes Start, Všechny 

programy, Microsoft SharePoint 2010 Products, Průvodce konfigurací produktů 
SharePoint 2010. 

2. Na stránce Vítá vás sada SharePoint Products klepněte na tlačítko Další. 
3. Objeví se dialogové okno oznamující, že některé služby může být během konfi-

gurace nutné restartovat. Klepnutím na tlačítko Ano pokračujte v konfiguraci. 
4. Na stránce Upravit nastavení serverové farmy vyberte možnost Neodpojovat od 

této serverové farmy a klepněte na tlačítko Další. 
5. Pokud se objeví stránka Upravit nastavení webové aplikace Centrální správy 

SharePoint, ponechejte výchozí nastavení a klepněte na tlačítko Další. 
6. Na stránce Dokončování Průvodce konfigurací sady SharePoint Products klep-

něte na tlačítko Další. 
7. Na stránce Úspěšná konfigurace klepněte na tlačítko Dokončit. 

Přechod ze systému SharePoint Foundation 
na SharePoint Server 
Proces pro přechod ze systému SharePoint Foundation na SharePoint Server je po-
dobný procesu instalace systému SharePoint Server. Některé z možností, které máte 
při instalaci systému SharePoint Server k dispozici, se při upgradu přeskočí, protože 
již byly nakonfigurovány během instalace systému SharePoint Foundation. 

Instalace programových souborů systému 
SharePoint Server 2010 
Pro aktivování dodatečné funkčnosti poskytované systémem SharePoint Server 2010 
musíte nainstalovat jeho programové soubory: 
1. Na úvodní stránce produktu SharePoint Server 2010 klepněte na položku 

Instalovat SharePoint Server. 
2. Na stránce Vložte produktový klíč zadejte kód Produktový klíč a klepněte na 

tlačítko Continue. 
3. Na stránce Přečtěte si licenční podmínky pro software společnosti Microsoft si 

prostudujte podmínky a ujednání, svůj souhlas s nimi vyjádřete zvolením zaškr-
távacího pole, a poté klepněte na tlačítko Pokračovat. 
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4. Na stránce Vyberte umístění souborů zadejte umístění složek pro instalační 

a vyhledávací data a poté klepněte na tlačítko Nainstalovat. 
5. Po dokončení instalace ponechejte pole Spustit průvodce konfigurací sady 

SharePoint Products zaškrtnuté a klepněte na tlačítko Zavřít. 

Spuštění Průvodce konfigurací sady SharePoint products 
Průvodce konfigurací sady SharePoint products vás provede procesem upgradu farmy: 
1. Pokud se Průvodce konfigurací sady SharePoint Products nespustí automaticky, najde-

te jej v nabídce Start, Všechny programy, Microsoft SharePoint 2010 Products. 
2. Na stránce Vítá vás sada SharePoint Products klepněte na tlačítko Další. 
3. Objeví se dialogové okno oznamující, že během konfigurace možná bude nutné 

některé služby restartovat. Klepněte na tlačítko Ano pro pokračování. 
4. Na stránce Dokončování Průvodce konfigurací sady SharePoint Products zkont-

rolujte provedená nastavení a klepnutím na tlačítko Další spusťte konfiguraci. 
5. Na stránce Úspěšná konfigurace klepněte na tlačítko Dokončit. 



      

KAPITOLA 2 

Přechod na farmu s více servery 

V této kapitole: 

Příprava na přechod na serverovou farmu.........................................................75 
Škálování webových aplikací..............................................................................81 
Služby škálování systému a servisní aplikace ...................................................89 

 
Dvěma hlavními důvody pro škálování serverové farmy jsou dosažení vysoké dostupnos-
ti a zlepšení výkonu. Chcete-li kupříkladu dosáhnout vysoké dostupnosti, pak potřebuje-
te alespoň dva webové servery, dva aplikační servery a clusterovaný back-end server 
Microsoft SQL Server. Je-li prvořadým cílem maximální výkon, můžete si vystačit pouze 
s jediným čtyřjádrovým databázovým serverem, jedním velmi rychlým webovým serve-
rem a jediným aplikačním serverem. Ať už je váš cíl jakýkoliv, mějte na paměti, že Micro-
soft SharePoint Server 2010 nemá tolik omezení vztahujících se ke škálování a topologii 
jako předchozí verze. Nicméně tato vyšší flexibilita v návrhu serverové farmy může někte-
rým správcům ztížit návrh vhodné fyzické a logické topologie farmy. Pokud si nejste jisti, 
jak navrhnout architekturu určité serverové farmy, začněte s topologií probíranou v této 
kapitole a jednoduše ji změňte tak, aby vyhovovala vašim potřebám. 
Pamatujte si, že tyto topologie nejsou konkrétními pravidly, na nichž máte stavět svoji 
konkrétní implementaci, ale že se jedná o obyčejné praktické podněty ukazující vhodný 
začátek. Většina středně velkých a velkých organizací udělá dobře, když začne s imple-
mentací, která má alespoň dva webové front-end servery (WFE), aplikační server 
a clusterovaný back-end SQL Server. 

Příprava na přechod na serverovou farmu 
Pokud plánujete přejít na farmu, nezapomeňte nejdříve nainstalovat SharePoint Server 
2010 na server, který je určený pro hostování webové aplikace Centrální správy. Tento 
server může hostovat i jiné služby, jako je Služba kódu v izolovaném prostoru (sandbox) 
služby Microsoft SharePoint Foundation nebo služba Spouštěč konverze dokumentů. 
Kromě plánování hardwaru serveru byste si měli dopředu naplánovat infrastrukturu sí-
tě, a to tak, aby poskytovala co nejlepší možnou úroveň služeb. 
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Síťová infrastruktura ve formě gigabitového Ethernetu (Gig-E) by měla být ve většině 
podnikových farem považována za minimum, přičemž u menších farem stačí síť 100 
Base-T. Kromě toho, pomocí několika přepínačů a techniky NIC (Network Interface 
Card) teaming můžete do svého řešení přidat odolnost proti selhání. 
Při plánování farmy nezapomeňte do procesu plánování začlenit instalaci SQL Serveru, 
protože bude základem pro vaši novou farmu. Máte-li mezi personálem správce data-
báze, hned od začátku je začleňte do plánování. Špatně navržená a implementovaná in-
stalace SQL Serveru se může snadno stát slabým místem v serverové farmě produktu 
SharePoint. 

Farma s jediným serverem 
Farma s jediným serverem (viz obrázek 2.1) je konfigurována s každou komponen-
tou, včetně SQL Serveru, nainstalovanou na jednom serveru. Tato konfigurace je 
ideální pro testování a velmi malá nasazení pro méně než sto uživatelů. 

 
Obrázek 2.1: Farma s jediným serverem 

Dvouúrovňová farma 
Dvouúrovňová farma (viz obrázek 2.2) se skládá z jednoho serveru pro hostování 
všech webových a servisních aplikací systému SharePoint Server 2010, zatímco jiný 
server je vyhrazeny pro hostování databáze. Je-li pro vaši organizaci důležitá dostup-
nost, doporučuje se clusterovaný či zrcadlený databázový server, který dá databázo-
vému serveru vyšší stupeň dostupnosti. Toto řešení dokáže v závislosti na hardwaru, 
uživatelských procesech a souběžnosti uživatelů obsloužit až 10 000 uživatelů. Mezi 
příklady uživatelských procesů, které snižují efektivní kapacitu, patří SharePoint 
Workspace 2010 a vlastní klientský kód. 

 
Obrázek 2.2: Dvouúrovňová farma 
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Malá dvouúrovňová farma 
Jde o dva servery systému SharePoint Server 2010 hostící kombinaci služeb, přičemž 
oba obvykle hostí webové služby a mají pod sebou databázový server. Opět je dobré po-
užít clusterování a zrcadlení SQL Serveru pro vysokou dostupnost na databázové úrov-
ni. Mějte na paměti, že prosté přidání dalšího WFE serveru do farmy dostupnost 
obvykle nezvýší. Pro zvýšení dostupnosti musíte implementovat vyrovnávání zatížení 
pomocí služby Network Load Balancing (NLB) systému Microsoft Windows Server 
2008 nebo nainstalovat hardwarové řešení pro vyrovnávání zatížení. Malá dvouúrov-
ňová farma znázorněná na obrázku 2.3 není optimálním řešením pro vyrovnávání zatí-
žení sítě, protože zpracování obvykle není rovnoměrně distribuované mezi webové 
servery. Začít se dvěma webovými servery poskytujícími určitou úroveň odolnosti proti 
selhání je cenově dostupné řešení. 

 
Obrázek 2.3: Malá dvouúrovňová farma 

Malá tříúrovňová farma 
neoptimalizovaná pro vyhledávání 
Konfigurace standardní malé tříúrovňové farmy (viz obrázek 2.4) sestává ze dvou 
webových serverů, jednoho aplikačního serveru a databázového serveru pod nimi. 
Tento návrh je schopen obsloužit 10 000 až 20 000 uživatelů. Tato velikost byla ve 
verzi SharePoint Server 2007 považována za topologii serverové farmy střední veli-
kosti. Nezapomeňte pomocí služby NLB systému Windows Server 2008 provést vy-
vážení webového provozu, jinak nijak nezužitkujete druhý server ve farmě. Malá 
tříúrovňová farma bude v systému SharePoint Server 2010 pravděpodobně nejob-
vyklejší implementací farmy. 

Malá tříúrovňová farma optimalizovaná pro vyhledávání 
Pro organizace, které chtějí ve své implementaci systému SharePoint Server 2010 op-
timalizovanou vyhledávací funkci, slouží standardní tříúrovňová konfigurace (viz 
obrázek 2.5), ovšem s jedním podstatným rozdílem. Databázový server je nakonfigu-



Část I Nasazení systému SharePoint Server 2010 78 
 
 
 
rován tak, aby se provoz představující vyhledávání překlopil do vyhrazené databáze 
na základní úrovni. S hardwarem vyhrazeným pro vyhledávací databáze je tato topo-
logie optimalizovaná pro správné fungování vyhledávání v prostředích do 10 milio-
nů položek v indexu. 

 
Obrázek 2.4: Malá tříúrovňová farma 

 
Obrázek 2.5: Malá tříúrovňová farma optimalizovaná pro vyhledávání 

Farma střední velikosti 
Farma střední velikosti znázorněná na obrázku 2.6 se skládá z několika webových front-
end serverů, několika aplikačních serverů a vyhrazené instance SQL Serveru. Tato kon-
figurace dokáže v závislosti na hardwaru a souběžnosti podporovat až 50 000 uživa-
telů a při vyhledávání škáluje tak, že dovede servírovat přibližně 40 milionů položek. 
Počet uživatelů má vliv na požadavky na webové servery. Vhodnou metrikou je ze 
začátku uvažovat 10 000 uživatelů na jeden webový server a tento počet pak snížit 
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podle úrovně využití serverů. Značné využívání klientských služeb bude doprovázet 
odpovídající růst zátěže na webových serverech. 
Vhodným počátečním bodem je začít se všemi rolemi aplikačního serveru, kromě 
rolí vyhledávání, na jediném serveru. Na základě využití pak zvažte, zda přidat více 
serverů s instalovanými všemi rolemi kromě rolí vyhledávání, nebo zda přidat více 
serverů prostředkům vyhrazeným pro určité služby. Pokud například údaje o výko-
nu signalizují, že služba Excel Services používá nepřiměřené množství prostředků, 
překlopte tuto službu do vyhrazeného serveru. Vhodným způsobem zvyšte počet da-
tabázových serverů podle objemu obsahu v prostředí a velikostních cílů organizace. 
Monitorovací software, jako je například Systems Center Operations Manager, do-
káže vytvořit směrný plán pro výkon a poskytnout vám vhled do výkonu serverové 
farmy. Během psaní této knihy byly pomocí aplikace Microsoft Visual Studio 2010 
Ultimate Edition vytvořeny a simulovány testy pro stovky a tisíce uživatelů. 

 
Obrázek 2.6: Farma střední velikosti 

Rozsáhlá farma 
Konfigurace rozsáhlé farmy znázorněné na obrázku 2.7 se skládá z několika webo-
vých serverů a vyhrazených aplikačních serverů provozujících nejrůznější služby 
a dále z několika instancí SQL Serveru hostících data služeb prostřednictvím zrca-
dlených instancí SQL Server, clusterovaných instancí SQL Server nebo obou typů in-
stancí. Toto řešení poskytuje vysoký výkon a odolnost proti chybám, což je nezbytné 
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pro rozsáhlá nasazení. Doporučovanou praxí pro škálování rozsáhlé farmy je sesku-
pit služby či databáze s podobnými výkonnostními charakteristikami do vyhraze-
ných serverů a poté škálovat servery jako skupinu. Praktický příklad tohoto principu 
ilustruje následující topologie. 

 
Obrázek 2.7: Rozsáhlá farma 
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Škálování webových aplikací 
Organizace mohou zahájit proces rozšiřování rozsahu nainstalované báze produktu 
SharePoint Server 2010 přidáváním serverů do různých úrovní, čímž se dosáhne po-
třebného stupně. V rámci instalačního procesu se doporučuje, aby se pro přidávání 
serverů do farmy použil účet, který byl původně použit k provedení prvotní instalace 
systému SharePoint Server 2010. Servery přidané do farmy následně je nutné připra-
vit stejným způsobem jako první server. Hlavní rozdíl v instalaci spočívá v tom, že 
místo tvorby nové farmy se připojíte k stávající farmě. Při pročítání několika násle-
dujících částí si můžete dělat poznámky ohledně specifických vlastností každé služby 
a způsobu, jakým tyto vlastnosti ovlivní váš návrh. 
Podstatná část dat servírovaných systémem SharePoint Server 2010 bude doručena 
z databáze SQL Serveru. Doporučovaný maximální poměr webových serverů na je-
den cluster SQL Serveru je 8:1. Tento poměr můžete sice ještě zvětšit, není to však již 
vhodné. Nejste ovšem omezeni osmi WFE servery ve formě, protože můžete mít více 
instalací SQL Serverů, každý se skupinou osmi WFE serverů. Požadujete-li větší pro-
pustnost, než umožňuje osm WFE serverů, můžete podle potřeby přidat více cluste-
rů SQL Serveru. Avšak nezapomeňte: pouze jeden cluster SQL Serveru může hostit 
vaši konfigurační databázi. Cluster SQL Serveru, který je hostitelem konfigurační da-
tabáze, by měl být nepřetržitě monitorován kvůli případné poruše. 
Pro přidání dalších clusterů SQL Serveru do své farmy jednoduše vyberte při vytvá-
ření nové obsahové databáze jiný SQL Server. Druhý cluster SQL Serveru však při-
dejte jen tehdy, bude-li to absolutně nezbytné. Existence více než jednoho clusteru 
SQL Serveru totiž vede ke složitostem ve výkonu vaší serverové farmy, v plánu ob-
novení po katastrofě a při snaze o řešení potíží. 
Při tvorbě webové aplikace ve skutečnosti vytváříte záznam v konfigurační databázi 
s informacemi služby IIS (Internet Information Services), odpovídající web služby 
IIS a obsahovou databázi, která bude hostitelem kolekce webů uvnitř této webové 
aplikace. Nicméně záznamy s přiřazenými IP adresami, certifikáty SSL (Secure 
Sockets Layer) a více hlavičkami hostitelů se v konfigurační databázi nevytvoří. Ve 
skutečnosti není možné z Centrální správy přidat více hlaviček hostitelů. 

Přidání webového serveru do farmy 
Pro škálování z jediného webového serveru, který je již hostitelem webových aplika-
cí, je nutné nainstalovat systém SharePoint Server 2010 na jiný server v téže doméně 
služby Active Directory. Pokud možno byste měli škálovat na server, jenž je na stejné 
podsíti protokolu IP a který není hostitelem žádných dalších aplikací. Dále je žádou-
cí mít identicky nakonfigurovaný hardware. Pro přidání dalšího WFE serveru musíte 
provést následující: 
1. Nainstalujte produkt SharePoint Server 2010 pomocí binárních instalačních sou-

borů. 
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2. Spusťte Průvodce konfigurací produktů SharePoint 2010, který vás provede pro-

cesem zřízení dalších serverů ve farmě. Pokud se Průvodce konfigurací produktů 
SharePoint 2010 nespustí automaticky, najdete jej v nabídce Start, Všechny 
programy, Microsoft SharePoint 2010 Products. 

3. Na stránce Vítá vás sada SharePoint Products klepněte na tlačítko Další. 
4. Objeví se dialogové okno oznamující, že během konfigurace možná bude nutné ně-

které služby restartovat (viz obrázek 2.8). Klepněte na tlačítko Ano pro pokračování. 

 
Obrázek 2.8: Klepněte na tlačítko Ano pro pokračování v konfiguraci 

5. Na stránce Připojit k serverové farmě zachycené na obrázku 2.9 klepněte na 
možnost Připojit k existující serverové farmě a poté klepněte na tlačítko Další. 
Vzpomeňte si, že serverová farma je konfigurační databáze, takže připojení k stá-
vající farmě vlastně znamená připojení k stávající konfigurační databázi. 

6. Stránka Zadat nastavení konfigurační databáze umožňuje stanovit konfigurační 
databázi. Měli byste zadat následující hodnoty: 

 Do pole Databázový server (viz obrázek 2.10) napište název databázového 
serveru. 

 Klepnutím na tlačítko Načíst názvy databází získáte název konfigurační da-
tabáze hostované na dané instanci SQL Serveru. Ve výchozím nastavení je ná-
zev konfigurační databáze SharePoint_Config. 
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Obrázek 2.9: Vyberte připojení k stávající serverové farmě a klepněte na tlačítko Další 

 
Obrázek 2.10: Zkontrolujte všechny zadané informace a poté klepněte na tlačítko Další 



Část I Nasazení systému SharePoint Server 2010 84 
 
 
 
7. Jak je patrné z obrázku 2.11, dalším krokem je zadání hodnoty do textového pole 

Heslo a klepnutí na tlačítko Další. Pokud si přístupovou frázi nepamatujete nebo 
ji napíšete špatně, můžete jako poslední možnost použít prostředí SharePoint 
2010 Management Shell k resetování přístupové fráze farmy. 

 

Poznámka: Rutina prostředí Windows PowerShell s názvem Set-SPPassPhrase nastaví 
přístupovou frázi na novou hodnotu. Pokud se parametr LocalServerOnly nepoužije, 
šifrovací klíč farmy se znovu zašifruje novou hodnotou a pokusí se tuto hodnotu rozšířit 
do všech ostatních serverů farmy. Pokud se parametr LocalServerOnly použije, pak se 
tato hodnota aktualizuje pouze na místním stroji, přičemž šifrovací klíč farmy se nezmění. 
Hodnota přístupové fráze musí být stejná na všech serverech farmy, má-li farma fungovat 
správně. Pokud tedy s rozšířením do všech serverů neuspěje, lze pomocí parametru 
LocalServerOnly nastavit zbývající servery na novou hodnotu ručně. 

 

 
Obrázek 2.11: Zadejte text do textového pole Heslo a klepněte na tlačítko Další 

8. Na stránce Dokončování Průvodce konfigurací sady SharePoint Products mů-
žete před klepnutím na tlačítko Další zkontrolovat provedená nastavení konfigu-
race (viz obrázek 2.12). 

 Zkontrolujte, zda jsou nastavení správná. 
 Klepněte na tlačítko Další. 
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Obrázek 2.12: Zkontrolujte, zda je konfigurace správná, a klepněte na tlačítko Další 

 
Obrázek 2.13: Vyberte možnost Nepoužívat tento počítač jako hostitele webu 
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9. Na stránce Dokončování Průvodce konfigurací sady SharePoint Products mů-

žete též klepnout na tlačítko Upřesnit nastavení a stanovit, zda se má Centrální 
správa spouštět z tohoto hostitele (viz obrázek 2.13). 

10. Průvodce Konfigurace sady SharePoint Products bude pokračovat konfigurací 
systému SharePoint podle specifikací uvedených v konfigurační databázi, při-
čemž uvidíte průběh každého kroku tohoto procesu (viz obrázek 2.14). 

 
Obrázek 2.14: Konfigurace sady SharePoint Products 

11. Na stránce Úspěšná konfigurace zachycené na obrázku 2.15 klepněte na tlačítko 
Dokončit. 

Pokud se konfigurace nezdaří, můžete nahlédnout do souborů PSCDiagnostics, který 
najdete ve složce %CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\ 
Logs. Je-li konfigurace úspěšná, spustí se Internet Explorer, který otevře web Centrální 
správa. Pokud budete vyzváni k zadání přihlašovacích údajů, měli byste přidat adresu 
URL Centrální správy do místní zóny sítě intranet nebo do seznamu důvěryhodných 
serverů a nakonfigurovat Internet Explorer tak, aby automaticky předával přihlašovací 
údaje uživatelů serverům v tomto seznamu. 
 

Tip: Pokud uvidíte chybovou zprávu serveru proxy, musíte svůj prohlížeč nakonfiguro-
vat tak, aby pro místní adresy nepoužíval server proxy. V Internet Exploreru se toto na-
stavení provádí v nabídce Nástroje, Možnosti Internetu, pod záložkou Připojení. 
K nastavení serveru proxy se dostanete přes tlačítko Nastavení místní sítě. 
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Obrázek 2.15: Po úspěšné konfiguraci aktualizujte veškerou dokumentaci 

Po přidání serveru do farmy si ve Správci služby IIS všimněte, že se všechny weby souvi-
sející se systémem SharePoint vytvořily nebo vytvářejí. Nejsou-li všechny webové apli-
kace v této serverové farmě okamžitě přítomné, počkejte, dokud se nevytvoří. Pokud 
používáte hlavičky hostitelů, vytvoří se vaše webové aplikace automaticky a můžete je 
tak používat nezávisle na řešení vyrovnávání zatížení nebo je do tohoto řešení přidávat. 
Vzpomeňte si, že dokud do serveru DNS nepřidáte záznam se svým novým serverem 
nebo jej nepřidáte do řešení vyrovnávání zatížení, nebude se nový server pro webové 
aplikace používat. Pokud jste během tvorby prvotní webové aplikace nezvolili veřejnou 
adresu URL, musíte pro svoji nově vytvořenou adresu URL s vyrovnáváním zatížení sítě 
vytvořit také mapování alternativních adres URL. Nebude-li se veřejná adresa URL 
měnit, pak nemusíte provádět následující kroky. 
Pro přípravu WFE serverů na vyrovnávání zatížení postupujte podle následujících 
kroků: 
1. Otevřete v prohlížeči Centrální správu a na úvodní stránce klepněte v části Systémové 

nastavení na položku Konfigurovat mapování alternativních adres URL. 
2. Klepněte na položku Upravit veřejné adresy URL. 
3. V oblasti Kolekce mapování alternativních adres URL (stávající webové aplika-

ce) zvolte kolekci, do které chcete mapování adres URL přidat nebo u níž chcete 
mapování adres URL upravit. 
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4. Zadejte adresu URL, protokol, hostitele a port pro výchozí zónu (např. http:// 

portal.contoso.com:80). 
5. Klepněte na tlačítko Uložit. 
Mějte na paměti, že ve výchozím nastavení existuje každá webová aplikace na kaž-
dém serveru farmy. Chcete-li servírovat webové aplikace na izolovaném hardwaru, 
pak webovou aplikaci, kterou nechcete servírovat z tohoto serveru, jednoduše vyřaď-
te ze služby DNS nebo z řešení vyrovnávání zátěže. Máte-li například ve farmě tři 
webové aplikace s názvy http://portal, http://mujweb a http://podnik, z nichž první 
dvě chcete servírovat z interní skupiny serverů a web http://podnik z vyhrazeného 
hardwaru vystaveného na Internetu, může vaše řešení vypadat jako na obrázku 2.16. 

 
Obrázek 2.16: Nechcete-li na některém serveru servírovat určitou webovou aplikaci, pak daný 
web ve správci služby IIS jednoduše zastavte a nezahrnujte jej ve službě DNS nebo v řešení 
vyrovnávání zátěže 

V předchozím příkladu jste ve Správci služby IIS na serverech zastavili nepoužíva-
nou webovou aplikaci, což kromě ověření toku provozu na vrstvě protokolu IP sni-
žuje množství paměti používané na těchto serverech. Při použití této topologie je 
třeba pochopit, že pokud server projde obnovením nebo jestliže aplikaci Windows 
SharePoint Services Web z Centrální správy zastavíte, spustíte či restartujete, pak 
všechny servery ve farmě spustí všechny webové aplikace ve službě IIS. S touto vlast-
ností je potřeba při plánování počítat pro případ, že by bylo nutné z Centrální správy 
webové aplikace upravit. 

Webové části a vlastní kód 
Pokud jste si nainstalovali další aplikace, jako je antivirový software nebo vlastní 
webové části, nezapomeňte je nainstalovat na všechny nezbytné servery farmy. 
Kupříkladu opomenutí instalace vlastní webové části na webový server může vést 
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k nekonzistentní zkušenosti uživatelů, kterým by na jednom webovém serveru fun-
govala, ale na jiném ne. Zde je krátký seznam položek, na něž se při přidávání serve-
rů do serverové farmy často zapomíná: 

 vlastní funkce a řešení, 
 vlastní webové části, 
 úpravy souboru Web.config, 
 jazykové balíčky, 
 antivirové programy fungující se systémem SharePoint, 
 certifikáty SSL, 
 klientské certifikáty pro procházení obsahových zdrojů SSL na bázi certifikátů, 

přičemž tyto zdroje musí existovat na všech WFE serverech farmy, 
 software jiného výrobce pro zálohu a obnovení. 

Služba Internet Information Services 
Obecné pravidlo zní, že nejlepší je jakoukoli údržbu služby IIS související se systé-
mem SharePoint provádět z konzole Centrální správy. Změny, které lze provést 
z Centrální správy, přetrvávají v rámci celé farmy, protože se zapisují do konfigurač-
ní databáze, a jsou tedy platné na všech nových či nahrazených serverech farmy. 
Nicméně existují situace, které vyžadují přímou správu služby IIS, jako jsou napří-
klad instalace certifikátů SSL nebo implementace vyžadující vyrovnávání zatížení 
pomocí přiřazených IP adres pro realizaci řízení provozu na vrstvě protokolu IP. 
Použití přiřazených IP adres usnadňuje používání hardwarového vyrovnávání zatí-
žení a vyhrazených síťových karet pro webové aplikace. Máte-li například ve své 
farmě systému Windows SharePoint Services dvě webové aplikace, můžete každé 
z nich přiřadit jinou IP adresu, přičemž každá adresa je přiřazená vyhrazené síťové 
kartě. Obrázek 2.17 znázorňuje logický tok této konfigurace. 

Služby škálování systému a servisní aplikace 
S příchodem systému SharePoint Server 2010 již není architektura farmy omezená 
architekturou Shared Services Provider (SSP). Rozličné komponenty infrastruktury 
služeb byly přesunuty do systému SharePoint Foundation 2010 a nyní obsahují lepší 
řízení nad serverovými prostředky, jak je vidět na obrázku 2.18. Tyto komponenty 
lze konfigurovat nezávisle, což nabízí vyšší stupeň flexibility a efektivnější správu 
a centralizaci služeb, jako je Vyhledávání, Osobní weby a Taxonomie. 
Tyto servisní aplikace lze spravovat prostřednictvím Centrální správy a je možné je 
též spravovat a ovládat pomocí skriptů prostřednictvím prostředí Windows Power-
Shell. Nová architektura služeb je rozšiřitelná, takže jiné společnosti mohou sestavo-
vat služby, které pak lze do této platformy přidávat. 
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Obrázek 2.17: Přiřaďte každé síťové kartě IP adresu a ve Správci služby IIS každé webové 
službě odpovídající IP adresu 

 
Obrázek 2.18: Úrovně serverů 

Architektura servisních aplikací 
Servisní aplikace jsou přibližným ekvivalentem sdílených služeb systému SharePoint 
Server 2007. Hlavní rozdíl tkví v tom, že každá sdílená služba je nyní samostatnou 
aplikací, která se nazývá servisní aplikace. Pro správu skupiny služeb již nepotřebuje-
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te poskytovatele. Přestože jde pro řadu správců o vítanou změnu, může do vašeho 
návrhu vnést složitější prvky. Základní pochopení způsobu škálování servisních 
aplikací je před instalací farmy s více servery naprosto nezbytné. 
Na úrovni serveru se nacházejí systémové služby systému SharePoint Foundation 
2010. Tyto služby se nazývají systémové služby a instance servisních aplikací. Oba ná-
zvy jsou správné a jejich volba závisí na kontextu, v němž se používají. Některé sys-
témové služby, jako je například Služba kódu v izolovaném prostoru (sandbox) 
služby Microsoft SharePoint Foundation, nejsou spojené se servisní aplikací. Proto 
vždy, když tuto službu aktivujete, jde o jediný server, kde dochází ke zpracování. Pro 
konfiguraci systémových služeb můžete v Centrální správě přejít na Systémové 
nastavení a Spravovat služby na serveru. 
 

Poznámka: V dokumentaci vaší serverové farmy si nezapomeňte poznamenat služby, 
jež jsou instancemi servisních aplikací, a pak také ty, které jimi nejsou. 

 
Při prvním vytvoření webové aplikace se stanoví seskupení servisních aplikací. Ve 
výchozím nastavení jsou všechny servisní aplikace spojené s danou webovou aplika-
cí. Později můžete upravit servisní aplikace, které odpovídají určité webové aplikaci. 
Obrázek 2.19 zachycuje servisní aplikace spojené s výchozí skupinou. 

 
Obrázek 2.19: Výchozí servisní aplikace 

Obrázek 2.20 znázorňuje způsob, jakým funguje interakce služeb na serveru se ser-
visními aplikacemi. 
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Obrázek 2.20: Systémové služby mohou být instancemi servisních aplikací 

Na obrázku 2.20 vidíte, že systémová služba může být přímo využívána webovou 
aplikací, jako v případě Služby kódu v izolovaném prostoru (sandbox) služby Micro-
soft SharePoint Foundation. Nicméně systémové služby jsou často instancemi ser-
visní aplikace, jako v případě Služby profilů uživatelů. Služba profilů uživatelů je 
spojena se servisní aplikací Služba profilů uživatelů. Servisní aplikace Služba profilů 
uživatelů je zase spojena s webovými aplikacemi. 
Kromě toho lze servisní aplikaci publikovat a tím ji zpřístupnit napříč více servero-
vými farmami. Jenže jak je patrné z obrázku 2.21, tato možnost se nevztahuje na 
všechny servisní aplikace. 
Některé servisní aplikace, jako jsou komponenty Office Web a PerformancePoint, 
lze využívat pouze uvnitř jediného serveru. Podrobné informace ohledně vytváření 
a federování servisních aplikací najdete v kapitole 6. 
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Obrázek 2.21: Systémové služby, které lze sdílet a systémové služby, jež sdílet nelze 

Tabulka 2.1 uvádí některé služby, které jsou k dispozici na stránce Služby na serveru 
Centrální správy. Cílem této tabulky je nabídnout další rady a doporučení ohledně 
topologie pro vhodné umístění služeb. 
 

Poznámka: Komponenty servisní služby Search se na servery nenasazují pomocí stránky 
Služby na serveru, ale prostřednictvím stránky Správa hledání. Potvrzení změn v topo-
logii vyhledávání může trvat několik minut a provádění těchto změn může mít vliv na vý-
kon farmy. Nejlepší je proto provádět všechny topologické změny během údržby. 
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Tabulka 2.1: Služby na serveru 

Služba Je spojena se 
servisní aplikací? 

Doporučení pro server Další informace 

Databázová služba  
aplikace Access 

Ano Aplikační server  

Registr aplikací Ne Aplikační server Zpětně kompatibilní verze 
služby Katalog obchodních dat. 

Služba Připojení  
obchodních dat 

Ano Aplikační server  

Centrální správa Ne Aplikační server Tato služba provozuje web 
Centrální správy. 

Spouštěcí služba pro  
službu Převod dokumentů 

Ne Aplikační server Plánuje a zahajuje převody 
dokumentů na serveru. 

Služba vyrovnávání  
zatížení pro službu Převod 
dokumentů 

Ne Aplikační server Vyrovnává požadavky na pře-
vod dokumentů napříč serve-
rovou farmou. Každá webová 
aplikace může mít v jednom 
okamžiku registrovaný pouze 
jeden vyrovnávač zatížení. 

Výpočetní služba aplikace 
Excel 

Ano Aplikační server  

Aplikace Lotus Notes  
Connector 

Ano (služba 
Search) 

Aplikační server (tuto 
službu spusťte na inde-
xovém serveru) 

Tato služba je nezbytná pro 
procházení obsahu ze serverů 
Lotus Notes Domino. 

Webová služba  
spravovaných metadat 

Ano Aplikační server  

Microsoft SharePoint 
Foundation –  
příchozí e-maily 

Ne Webový či aplikační  
server 

Tato služba obvykle běží na 
webovém serveru. Pokud ji 
potřebujete izolovat, můžete ji 
spustit na aplikačním serveru. 

Služba nastavení odběru 
služby Microsoft  
SharePoint Foundation 

Ano 

Poznámka: Tuto 
servisní aplikaci 
lze nasadit pouze 
pomocí prostředí 
Windows Power-
Shell 

Webový či aplikační  
server (v hostitelských 
prostředích se tato služ-
ba obvykle spouští na 
jednom či více aplikač-
ních serverech) 

Spusťte tuto službu, jestliže jste 
nasadili servisní aplikace ve ví-
ceklientském režimu nebo po-
kud farma zahrnuje weby 
používající rozdělení webů 
podle dostupných služeb (site 
subscriptions). Tato služba 
uchovává nastavení 
a konfigurační data pro nájem-
níky ve víceklientském prostře-
dí. Po jejím spuštění ji webové 
aplikace automaticky využívají. 

Microsoft SharePoint 
Foundation User Code  
Service  

Ne Webový či aplikační ser-
ver (tuto službu spusťte 
na počítačích farmy, kte-
ré provádějí kód v izolo-
vaném prostoru; může jít 
o webové i aplikační  
servery) 

Tato služba spouští kód nasa-
zený v rámci izolovaného řeše-
ní na vzdáleném procesu 
omezeném a právy měří pro-
středky serveru použité během 
provádění nad kolekcí webů 
ohraničenou denní kvótou. 



Kapitola 2 Přechod na farmu s více servery 95 

Služba Je spojena se 
servisní aplikací? 

Doporučení pro server Další informace 

Webová aplikace služby 
Microsoft SharePoint 
Foundation 

Ne Webový server (zajistěte, 
aby se tato služba spusti-
la na všech webových 
serverech farmy; na apli-
kačních serverech ji za-
stavte) 

Tato služba poskytuje funk-
čnost webového serveru. Ve 
výchozím nastavení se spouští 
na webových serverech. 

Služba časovače pracovní-
ho postupu služby  
Microsoft SharePoint 
Foundation 

Ne Webový server Tato služba se automaticky 
konfiguruje tak, aby běžela na 
všech webových serverech 
farmy. 

PerformancePoint Service  Ano Aplikační server  

Služba nastavení webu 
a vyhledávacích dotazů 

Ano (služba 
Search) 

Aplikační server (spusťte 
tuto službu na všech do-
tazových serverech far-
my; pokud však začne 
být náročná na paměť, 
zvažte její přesunutí na 
vyhrazený počítač pro 
uvolnění paměti ke zpra-
cování dotazů) 

Vyrovnává zatížení dotazů 
mezi dotazové servery. Kromě 
toho detekuje změny na úrov-
ni farmy ve vyhledávací službě 
a vkládá je do databáze Správy 
vyhledávání. 

Služba Zabezpečené  
úložiště pověření 

Ano Aplikační server  

Vyhledávací služba služby 
SharePoint Foundation 

Ne Ve farmě systému Share-
Point Foundation spusťte 
tuto službu na vyhledá-
vacím serveru. Ve farmě 
na systému SharePoint 
Server je tato služba po-
třebná pouze k prohledá-
vání nápovědy na 
Internetu. Spusťte ji na li-
bovolném serveru farmy. 

Tato služba poskytuje ve far-
mě systému SharePoint Foun-
dation vyhledávací funkce. Pro 
farmy systému SharePoint Ser-
ver se tato služba používá 
pouze k prohledávání nápo-
vědy na Internetu. Spusťte ji 
pouze na jednom počítači. 

 

Vyhledávací služba serveru 
SharePoint Server 

Ano (služba 
Search) 

Je automaticky nakonfi-
gurována tak, aby se 
spouštěla na příslušných 
počítačích. 

Tuto službu nelze zastavit ani 
spustit ze stránky Služby na 
serveru. 

Služba profilů uživatelů Ano Aplikační server  

Služba synchronizace  
profilů uživatelů  

Ano Aplikační server  

Grafická služba aplikace 
Visio 

Ano Aplikační server  

Služba pro zpracování dat 
Web Analytics 

Ano (služba Web 
Analytics) 

Aplikační server  

Webová služba Web  
Analytics  

Ano (služba Web 
Analytics) 

Aplikační server  
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Služba Je spojena se 

servisní aplikací? 
Doporučení pro server Další informace 

Word Automation Services Ano Aplikační server Provádí automatizované hro-
madné převody dokumentů. 
Při aktivním převodu plně vy-
užije pro každý pracovní proces 
(nakonfigurovaný v Centrální 
správě) jeden procesor. Je-li ta-
to služba spuštěná na více ser-
verech, bude se úloha sdílet 
mezi všemi servery. 

 

Škálování Vyhledávací služby v systému 
SharePoint Server 2010 
Nejčastější servisní aplikací, která musí být distribuovaná, je servisní aplikace Search. 
Přestože je podobná svému protějšku v systému SharePoint Server 2007, rychle zjis-
títe, že index byl sloučen s dotazovací rolí. 
 

Poznámka: Více informací o tom, jak nakonfigurovat určité role ve službě Search sys-
tému SharePoint Server 2010, najdete v kapitole 8. 

 

Oddíl indexu a dotazovací komponenta 
Oddíl indexu představuje část celého indexu, a proto je index seskupením všech od-
dílů indexu. Dělení indexu umožňuje různé části indexu rozprostřít mezi více dota-
zových serverů. Správci pak rozhodnou o počtu a konfiguraci každého oddílu. 
Alespoň jeden server ve farmě musí být hostitelem dotazovací role, přičemž pro zvý-
šení výkonu lze přidat více dotazových serverů. 
Dva či více dotazových serverů poskytují redundanci podle konfigurace oddílů inde-
xu. Například farmu se třemi dotazovými servery lze nakonfigurovat tak, aby měl 
každý dotazový server oddíl indexu, který představuje jednu třetinu indexu. Redun-
dance pro dotazové servery lze docílit vytvořením druhé instance každého oddílu 
indexu na jiném dotazovém serveru. Nasazení oddílů indexu napříč dotazovými ser-
very může pomoci vyrovnat zatížení způsobené zpracováním dotazů, může dále po-
skytovat redundanci a také zvýšit výkon dotazů. 

Přidání či přesunutí dotazovací komponenty na webový server 
Je třeba poznamenat, že určité prvky, jako je například komponenta Správy vyhledá-
vání, nelze po jejich konfiguraci přesunout na jiný server. K přesunutí dotazovací 
komponenty musíte provést následující: 
1. Přejděte do Centrální správy, Správa aplikací, Spravovat aplikace služeb. 
2. Klepněte na položku Aplikace vyhledávací služby (viz obrázek 2.22). 
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Obrázek 2.22: Klepněte na položku Aplikace vyhledávací služby 

3. Na stránce Správa hledání klepněte ve webové části Topologie aplikací 
Vyhledávací služby na tlačítko Změnit (viz obrázek 2.23). 

4. Vyberte dotazovací komponentu, kterou chcete změnit, a v rozevírací nabídce 
zvolte příkaz Upravit vlastnosti (viz obrázek 2.24). 

5. Jak je patrné z obrázku 2.25, vyberte na stránce Upravit součást pro dotazy z rozeví-
racího seznamu Server webový server front-end a poté klepněte na tlačítko OK. 

6. Klepněte na tlačítko Použít změny topologie a systém SharePoint zahájí proces 
přesunu dotazovací role. 
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Obrázek 2.23: V části Topologie aplikací Vyhledávací služby klepněte na tlačítko Změnit 

 
Obrázek 2.24: Klepněte na položku Součást pro dotazy 0 a poté klepněte na příkaz Upravit 
vlastnosti 
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Obrázek 2.25: Vyberte server, který bude hostitelem dotazovací komponenty 

 
Obrázek 2.26: Klepněte na příkaz Přidat zrcadlo 
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Po dokončení operace se zobrazí zpráva oznamující, že změny v konfiguraci byly 
úspěšně aplikovány. Pokud jste obdrželi nějakou chybu, zkontrolujte soubory proto-
kolu diagnostiky. Pro přidání zrcadlové dotazovací komponenty, která je replikou 
daného oddílu indexu, proveďte následující: 
1. Na stránce Správa hledání klepněte ve webové části Topologie aplikací 

Vyhledávací služby na tlačítko Změnit. 
2. Vyberte dotazovací komponentu, kterou chcete upravit, a poté z rozevírací na-

bídky zvolte příkaz Přidat zrcadlo (viz obrázek 2.26). 
3. Vyberte server, který bude hostitelem zrcadlové komponenty. 
4. Podle potřeby můžete změnit umístění indexu. 
5. Podle potřeby můžete nastavit, aby komponenta převzala službu pouze při selhá-

ní. Pokud vyberete tuto možnost, daný oddíl se použije pouze tehdy, když pri-
mární dotazovací komponenta selže. 

Rozhodující faktory pro škálování vyhledávání 
Správce je mnohdy zaneprázdněn vylepšováním různých aspektů celkového procesu 
vyhledávání. Jedním z cílů vyhledávání systému SharePoint 2010 je vrátit výsledky 
dotazů do jedné vteřiny, a to i v prostředích s řádově 100 milionů dokumentů. Spo-
lečnost Microsoft navrhla architekturu vyhledávání modulárním způsobem, takže ji 
lze transformovat tak, aby upřednostňovala výkon, odolnost nebo výkon i odolnost 
současně. Počet prvků, nad nimiž se má vyhledávání provádět, má vliv na velikost 
i růst farmy. Tabulka 2.2 uvádí číselné dělení prvků a kroky nezbytné pro dosažení 
požadovaného výsledku. 

Tabulka 2.2: Škálování vyhledávání 

Počet položek Akce 

0–1 milion Veškeré vyhledávácí role mohou koexistovat na jednom či dvou serverech. 

1–10 milionů Přesuňte roli procházecího serveru na jiný server, přičemž roli dotazového serveru 
ponechejte na webových serverech. 

10–20 milionů Přidejte procházecí server. Každý procházecí server má jeden procházecí modul. 
Vytvořte další oddíl indexu s dotazovacími komponentami, které distribuujte mezi 
dotazové servery. 

20–40 milionů Přidejte dotazové servery a oddíly indexu s distribuovanými dotazovacími kompo-
nentami. Přidejte další procházecí databázi spojenou s novými procházecími mo-
duly na každém procházecím serveru. Dále do druhého databázového serveru 
přidejte další databázi vlastností a u obou databází vlastností proveďte zrcadlení. 

40–100 milionů Izolujte každou topologickou vrstvu do serverových skupin, v nichž je každá role 
nasazená do svých vlastních serverů. Každá serverová skupina pak může být šká-
lována tak, aby splňovala určité požadavky na komponenty v její roli. 
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Výkonové charakteristiky 
Pro zlepšení zkušenosti uživatelů při vyhledávání v systému SharePoint 2010 je nut-
né přihlédnout k nejrůznějším faktorům, které mají vliv na výkonové charakteristi-
ky. Tabulka 2.3 nabízí klíčové výkonové charakteristiky a způsob, podle něhož se 
rozhodovat, kdy je škálování určitých dotazovacích komponent vhodné. 

Tabulka 2.3: Výkonové charakteristiky 

Pro zlepšení tohoto proveďte toto 

Doba procházení  
a aktuálnost indexu 

Je-li server provádějící funkci indexovacího modulu omezen, přidejte více in-
dexovacích modulů, procházecích komponent nebo obojího. 

Procházecí databáze může obsahovat obsah z nejrůznějších zdrojů, proto pro 
rozložení zatížení přidejte na tentýž server více procházecích databází. 

Pokud existuje několik zdrojů obsahu, umožní vám více procházecích modu-
lů a s nimi spojených procházecích databází souběžné procházení obsahu. 

Rychlost odezvy  
na dotazy a výsledky 

Efektivním způsobem pro snížení doby odezvy na dotazy je přidání dotazo-
vých serverů a oddílů indexu. Doporučuje se, aby oddíly indexu obsahovaly 
přibližně 10 milionů prvků. Mezi pokyny pro zvýšení výkonu při nízké pro-
pustnosti dotazů patří přidání dotazovacích komponent se zrcadlenými oddí-
ly indexu. Je-li instance SQL Serveru omezována pamětí či procesorem, pak 
přidejte další instance SQL Serveru s dodatečnými procházecími databázemi. 

Dostupnost dotazů Pro každý oddíl indexu nasaďte redundantní dotazové servery a více dotazo-
vacích komponent a jako hostitele pro procházecí databáze a databáze 
vlastností použijte clusterované či zrcadlené databázové servery. 

Dostupnost kontextového 
procházení a indexovací 
funkčnosti 

Pro účely dostupnosti a obecného rozložení zatížení použijte více procháze-
cích modulů na redundantních procházecích serverech. Podle potřeby přidá-
vejte procházecí databáze. 

 

Redundance a dostupnost 
V rámci komponent pro vyhledávání existuje několik faktorů, které poskytují lepší 
výkon a přidávají odolnost proti chybám. Správce tak může sledováním nejrůzněj-
ších vyhledávacích funkcí systematicky upravovat určité komponenty pro dosažení 
požadovaného výsledku. Tabulka 2.4 uvádí, které vyhledávácí komponenty jsou re-
dundantní a jak mechanismus redundance či převzetí služeb při selhání pracuje. 

Tabulka 2.4: Rozložení komponent služby Search pro redundanci a dostupnost 

Komponenta Lze ji nasadit 
na více 
serverů? 

Jak pracuje redundance a převzetí služeb při selhání 

Oddíly indexu Ano Oddíl indexu může uchovávat až 10 milionů prvků a představuje 
podmnožinu celku (kolekce dokumentů). Použití oddílů dotazu mů-
že být efektivním způsobem pro zrcadlení každého oddílu indexu. 
Obecným pravidlem je pro každý přidávaný oddíl indexu přidat do-
tazový server. 
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Komponenta Lze ji nasadit 

na více 
serverů? 

Jak pracuje redundance a převzetí služeb při selhání 

Dotazovací  
komponenty 

Ano Obecně řečeno, přidání zrcadlené kopie dotazovací komponenty 
a její nasazení na jiný server by mělo splnit požadavky na výkon 
i redundanci. 

Komponenta Správy 
vyhledávání 

Ne Ve farmě je vyžadována pouze jediná komponenta Správy vyhledá-
vání. 

Procházecí modul Ano Procházecí moduly jsou omezené na prostředky, které jsou dostup-
né na daném procházecím serveru. Doporučuje se, aby byl každý 
procházecí modul spojený s určitou procházecí databází. 

Databáze vlastností Ano Metadata pro procházený obsah se ukládají do databáze vlastností. 
Překročí-li obsah 25 milionů prvků, zvažte přidání další databáze 
vlastnosti. Pro zajištění redundance lze provést zrcadlení databází 
nebo implementovat řešení s clusterovaným SQL Serverem. 

Procházecí databáze Ano Pro optimální výkon se doporučuje, aby se obsah procházecí databáze 
ukládal na jiné fyzické disky jednotky než databáze vlastností. Efektiv-
ním způsobem pro zamezení soupeření o vstupně-výstupní prostředky 
je nasazení procházecí databáze na samostatný databázový server. Pro 
zajištění redundance lze provést zrcadlení databází nebo implemento-
vat řešení s clusterovaným SQL Serverem. 

Databáze Správy  
vyhledávání 

Ne Správa vyhledávání sídlí pro každou servisní aplikaci pouze v jediné 
databázi. Jediný způsob pro přidání redundance tedy spočívá ve 
využití zrcadlené či clusterované implementace SQL Serveru. 



      

KAPITOLA 3 

Konfigurace základních 
operací 

V této kapitole: 

Seznámení s Centrální správou........................................................................103 
Nastavení systému............................................................................................108 
Správa databází ................................................................................................121 
Konfigurace připojení pro odesílání .................................................................130 

 
Základní operace se vztahují k nastavením a aplikacím na úrovni farmy, jako jsou 
Centrální správa, nastavení serverových služeb a konfigurace e-mailu. Jsou zde prv-
ky, jako například servisní aplikace, vyhledávání a webové aplikace, které představují 
tak rozsáhlá a důležitá témata, že jsou jim vyhrazeny samostatné kapitoly. Tato kapi-
tola se věnuje základním operacím farmy, které nejsou probírány na žádném jiném 
místě této knihy. Ve větší části kapitoly uvidíte, jak nastavit operace farmy, které se 
konfigurují pouze jednou, jako jsou například mobilní služby SMS (Short Messaging 
Service). Přestože budeme probírat také interakci s jinými funkčními oblastmi sys-
tému Microsoft SharePoint Server, podrobné informace o každé z těchto oblastí na-
jdete v příslušné kapitole. 

Seznámení s Centrální správou 
V srdci každé serverové farmy je konfigurační databáze, která uchovává většinu vaší 
základní konfigurace serverové farmy. V této databázi se uchovává přidružení servis-
ních aplikací, konfigurace webových aplikací a obsahových databází, nastavení 
e-mailu, architektura serverových služeb, řešení farmy a funkce farmy. Ke správě všech 
těchto konfiguračních dat je zapotřebí nějaký nástroj. Centrální správa je primárním 
administrativním nástrojem, který máte k dispozici. Rozhraní Centrální správy lze 
spustit klepnutím na položku Centrální správa služby SharePoint 2010 v nabídce 
Start, Všechny programy, Microsoft SharePoint Server 2010 Products. Obrázek 3.1 
zachycuje Centrální správu po samotné instalaci systému. 
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Obrázek 3.1: Centrální správa je primárním administrativním rozhraním pro systém SharePoint 
Server 2010 

Jak se dočtete v příloze, pro správu konfigurace farmy lze kromě Centrální správy 
použít i prostředí Microsoft Windows PowerShell. Konzoli prostředí Windows 
PowerShell lze spustit klepnutím na položku SharePoint Server 2010 Management 
Shell umístěnou v nabídce Start, Všechny programy, Microsoft SharePoint Server 
2010 Products. Kromě toho je též k dispozici program stsadm.exe, což je adminis-
trativní nástroj, který lze použít pro základní administrativní činnosti farmy. Je třeba 
poznamenat, že v následující verzi produktu SharePoint Server je program 
stsadm.exe navržený na odstranění. Proto je vhodné zahájit přechod od tohoto pro-
gramu do prostředí Windows PowerShell. 
 

Tip: Program stsadm.exe najdete ve složce C:\Program Files\Common Files\ 
Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\bin. Pro snazší spouštění tohoto 
programu můžete buď tuto cestu zahrnout do systémové cesty, nebo vytvořit systémo-
vý skript, který se přemístí do tohoto adresáře. Kromě toho jej můžete spustit z pro-
středí SharePoint Server Management Shell. 
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Architektura Centrální správy 
Je třeba pochopit, že Centrální správa je kolekce webů obsažených ve vyhrazené 
webové aplikaci, a jako taková má tedy přidruženou obsahovou databázi pro webo-
vou aplikaci. Použijete-li Průvodce konfigurací sady SharePoint Products, bude 
mít obsahová databáze název SharePoint_AdminContent_<GUID> (viz obrázek 3.2). 
Uvědomte si, že tuto databázi pak nelze snadno změnit. Pokud tedy chcete pro obsa-
hovou databázi své Centrální správy jiný název, musíte pro vytvoření serverové far-
my použít prostředí Windows PowerShell. 

 
Obrázek 3.2: Obsahovou databázi své Centrální správy si můžete prohlédnout pomocí 
aplikace Microsoft SQL Server Management Studio 

Vzhledem k tomu, že Centrální správa vyžaduje oprávnění k zápisu do konfigurační 
databáze vaší serverové farmy, neměli byste nikdy použít tuto webovou aplikaci nebo 
přidružený fond aplikací pro kolaborativní webové aplikace, jinak byste mohli pro-
střednictvím jiné webové aplikace poskytnout hackerovi potenciální oprávnění k zá-
pisu. Centrální správa byla vytvořena automaticky v okamžiku, kdy jste spustili 
Průvodce konfigurací sady SharePoint Products, a neměli byste ji modifikovat. 
Přestože Centrální správa je z technického hlediska jen další kolekcí webů, a jako ta-
kovou ji tedy lze modifikovat, osvědčeným postupem je ponechat ji ve výchozím sta-
vu. K této kolekci webů přistupují pouze správci, takže její volání ani přizpůsobení 
nastavení by neměly představovat žádný problém. 
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Jak je patrné z obrázku 3.1, Centrální správa má osm hlavních oblastí: 
 Správa aplikací – obsahuje odkazy pro správu webových aplikací, kolekcí webů, 

servisních aplikací a databází. Tuto část a činnosti s ní spojené podrobně vysvět-
luje kapitola 4. 

 Systémové nastavení – obsahuje váš server a správu serverových služeb, výměnu 
e-mailových a textových zpráv a další nastavení správy farmy. Většinu funkcí 
probíraných v této kapitole najdete právě v oblasti Systémové nastavení. 

 Sledování – tato oblast byla v systému SharePoint Server 2010 značně rozšířena a ny-
ní obsahuje části Vytváření sestav, Analyzátor stavu, Úlohy časovače a Informace 
o využití. Částem Vytvoření sestav a Analyzátor stavu se podrobně věnuje kapito-
la 16. V této kapitole budeme probírat pouze úlohy časovače serverové farmy. 

 Zálohování a obnovení – umístění, v němž se provádějí zálohy a obnovení celé 
farmy i jednotlivých součástí. Více informací se dozvíte v kapitole 18. 

 Zabezpečení – obsahuje odkazy pro správu skupin správců farmy, konfiguraci 
účtů farmy, správu jejich hesel, definování blokovaných typů souborů, konfigu-
raci nastavení antiviru, správu zabezpečení webových částí a ovládání globálních 
nastavení zásad správy informací (Information Management Policies). V kapitole 
15 se dozvíte, jak sladit bezpečností nastavení systému SharePoint Server 2010 
s vaším prostředím. 

 Upgrade a migrace – informace ohledně upgradu naleznete v kapitole 17. 
 Obecné nastavení aplikace – obsahuje připojení k externím službám, převody 

dokumentů, formulářové služby InfoPath, adresář webů, aplikaci SharePoint 
Designer, nastavení vyhledávání v rámci farmy a nasazení obsahu. 

 Průvodci konfigurací – obsahují průvodce konfigurací pro vaši instalaci. V zá-
vislosti na dodatečně nainstalovaných produktech může tato obrazovka nabízet 
více možností pro automatizovanou konfiguraci vaší farmy. 

Při správě farmy systému SharePoint Server 2010 budete pravidelně provádět určité 
administrativní činnosti. Uvědomte si, že Centrální správa je webové rozhraní, takže 
si můžete ve svém webovém prohlížeči vytvořit oblíbené záložky, a ušetřit tak čas. 
Kromě toho uvidíte pro správu téhož prvku více umístění, jako jsou obecná nastave-
ní webové aplikace uvnitř Centrální správy. 

Práce s webovou aplikací Centrální správa 
Přestože Centrální správa je webová aplikace systému SharePoint Server, od ostat-
ních webových aplikací se liší, protože neprovádíte její vytvoření a nasazení. Vzhle-
dem k tomu, že nasazení ostatních webových aplikací se děje přes Centrální správu, 
zřízení samotné Centrální správy se provádí buď na příkazovém řádku, nebo skrze 
Průvodce konfigurací sady SharePoint Products. Pro nasazení Centrální správy na 
jiný server, než na kterém jste poprvé nainstalovali systém SharePoint Server, musíte 
nainstalovat binární soubory systému SharePoint Server a spustit Průvodce konfi-
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gurací sady SharePoint Products. Tohoto průvodce můžete spustit kdykoliv, 
k čemuž stačí klepnout na položku Průvodce konfigurací sady SharePoint 
Products umístěnou v nabídce Start, Všechny programy, Microsoft SharePoint 
Server 2010 Products. Buďte velice opatrní, abyste neprovedli odpojení od serverové 
farmy, což lze provést výběrem samostatné volby na obrázku 3.3. 

 
Obrázek 3.3: Pokud zřizujete Centrální správu, dbejte na to, abyste se neodpojili  
od serverové farmy 

Poté, co dvakrát klepnete na tlačítko Další, vyberte pro zřízení Centrální správy 
možnost Upřesnit nastavení. Vyberte možnost Použít tento počítač jako hostitele 
webu podle na obrázku 3.4. 
Před použitím webové aplikace musíte počkat na dokončení úlohy časovače farmy a na 
zřízení webové aplikace. Po dokončení vás průvodce přenese do Centrální správy. 
Pomocí Průvodce konfigurací sady SharePoint Products můžete také opravit poru-
šenou Centrální správu, ovšem za předpokladu, že selhání způsobuje chyba v konfi-
guraci služby IIS. Pro zrušení Centrální správy jednoduše zvolte Ano, chci odebrat 
web z tohoto počítače. Měli byste počkat několik minut, než se aktualizuje konfigu-
race farmy a místní služby IIS. Jakmile již webová aplikace není ve službě IIS vidět, 
můžete na daném serveru opětovným spuštěním Průvodce konfigurací sady 
SharePoint Products znovu zřídit Centrální správu. 



Část I Nasazení systému SharePoint Server 2010 108 
 

 
Obrázek 3.4: Vyberte možnost Ano, tento počítač bude hostitelem webu a klepněte na tlačítko OK 
 

Poznámka: Řešení problému webové aplikace Centrální správy může vyžadovat telefonát 
na technickou podporu. Skutečný obsah webu Centrální správy je umístěný v přidružené 
obsahové databázi a konfigurace farmy je obsažená v konfigurační databázi. 

 

Nastavení systému 
Oblast Systémové nastavení Centrální správy obsahuje klíčová nastavení, jejichž 
úpravy musíte pečlivě plánovat a řídit. Většina možností nastavení systému má vliv 
na všechny webové aplikace a s nimi spojené uživatele ve vaší serverové farmě. Na-
stavení systému je rozděleno na tři části: 

 Servery 
 E-mailové a textové zprávy (SMS) 
 Správa farmy 
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Servery 
Část Servery v rámci oblasti Systémové nastavení nabízí při letmém pohledu pře-
hled o topologii vaší serverové farmy včetně topologie vašich servisních aplikací. 
Kromě toho poskytuje verzi konfigurační databáze systému SharePoint Foundation 
2010 a název SQL Serveru. Množství stejných informací najdete taktéž v oblastech 
Spravovat servery v této farmě a Spravovat služby na serveru. 

Servery ve farmě 
Po klepnutí na odkaz Spravovat servery v této farmě si můžete prohlédnout všech-
ny servery ve své farmě podle informací, které jsou o nich uloženy v konfigurační 
databázi. Pod informacemi z konfigurační databáze uvidíte pět nadpisů: 

 Server – uvádí seznam všech serverů ve vaší serverové farmě. Klepnutím na sa-
motný text Server můžete seznam seřadit podle abecedy. 

 Nainstalované součásti sady SharePoint Products – zobrazuje informace o na-
instalovaných produktech související s daným serverem. 

 Spuštěné služby – jedná se o cenný nástroj při odhalování a řešení problémů se ser-
verovou farmou systému SharePoint Server. Máte možnost ihned vidět, kde jsou ur-
čité aplikační služby zřízeny. Pokud byste například řešili problém se Službou 
profilů uživatelů, mohli byste zjistit, který server či servery tato data zpracovávají. 
Potom můžete přejít na relevantní server a začít s řešením potíží. Obrázek 3.5 uka-
zuje příklad farmy s více servery a hodnoty ve sloupci Spuštěné služby. 

 
Obrázek 3.5: Služby na serverech lze okamžitě sledovat na stránce Informace o farmě 
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Poznámka: Obrázek 3.5 zachycuje služby zřízené na serveru, a ne nutně aktuální stav. Je 
tedy možné, že určitá služba je nefunkční, a přitom se na obrazovce nadále zobrazuje ja-
ko běžící. Dále je možné, že server je zcela offline, protože tento stav se nezobrazuje. 

 
 Stav – zobrazuje, zda je vyžadována akce serveru, nebo jestli se právě provádí. 

Příkladem jsou aktualizace, jazykové sady a doplňky platformy jako například 
Office Web Server. 

 Odebrat Server – tuto možnost použijte, pokud chcete z konfigurační databáze 
odebrat záznam o serveru. Buďte však opatrní, protože jde o nevratný proces. 
Důvodem pro odebrání serveru pomocí Centrální správy by mělo být pouze to, 
že daný server již není funkční. Nejlepším způsobem pro odebrání serveru z far-
my je použít na serveru, který chcete odebrat, Průvodce konfigurací sady 
SharePoint Products a poté vybrat možnost jeho odpojení ze serverové farmy. 

Stránka Spravovat služby na serveru 
Stránka Spravovat služby na serveru se používá pro zastavení a spuštění služeb ser-
verové farmy. Nejedná se však o služby systému Windows Server. Přestože spuštění 
či zastavení jedné z těchto služeb v konfigurační databázi může vést ke spuštění nebo 
zastavení nějaké služby systému Windows, jsou důsledky mylně zastavené služby 
systému SharePoint mnohem horší než zastavení služby systému Windows Server. 
Například při zastavení vyhledávací služby serveru SharePoint Server dojde 
k aktualizaci konfigurační databáze a k odstranění všech záznamů souvisejících s da-
ným vyhledávacím serverem. Z toho důvodu bude vymazán veškerý obsah souvisejí-
cí s vyhledávání, jako je index, a k tomu se zastaví služby systému Windows spojené 
s vyhledáváním. V podstatě vše, co na této obrazovce spustíte nebo zastavíte, způsobí 
změny v konfigurační databázi. Úloha časovače pak postupně tyto změny z databáze 
vybírá a upravuje podle nich aplikační služby. 
Stránka Spravovat služby na serveru dále řídí, kde se ve vaší serverové farmě zpra-
covávají informace. Mohli byste mít například ve své farmě více serverů provádějí-
cích úlohu Webové služby spravovaných metadat, přičemž by každý zpracovával jiné 
úložiště termínů Webové služby spravovaných metadat. Díky tomu je pak zpracová-
ní škálovatelné. Každý server ve farmě může zpracovávat různé služby serverové 
farmy. K zastavení či spuštění služeb můžete zvolit hypertextový odkaz Spustit či 
Zastavit. Je-li pro spuštění nutná konfigurace, budete automaticky přeneseni na 
konfigurační obrazovku. Nepleťte si tyto služby se servisními aplikacemi. I když ser-
visní aplikace mohou používat nějakou službu na serveru, týkají se celé serverové 
farmy a existují o jednu úroveň výše nad službami na daném serveru. Vždy si jako na 
obrázku 3.6 ověřte, zda modifikujete správný server. 
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Obrázek 3.6: Před spuštěním či zastavením služeb zkontrolujte, že konfigurujete správný 
server farmy 

E-mailové a textové zprávy 
Systém SharePoint Server 2010 poskytuje řadu možností pro komunikaci přes e-mail 
a textové zprávy (SMS). Věnujte dostatečnou pozornost konfiguraci příchozích 
e-mailových i textových zpráv. S externí, automatizovanou komunikací farmy se pojí 
potíže s cenou a zabezpečením. 

Nastavení odchozí pošty 
Odchozí e-mail se používá především pro systémová upozornění. Díky upozornění 
se uživatelé dozvědí, když se nějaký objekt, jako je seznam či dokument, změní. Uži-
vatelé mohou být podle svého výběru upozorněni okamžitě, jednou za den, nebo 
každý týden. Kromě toho systém generuje zprávy pro pracovní postupy a další sys-
témový obsah, který využívá odchozí e-mail. Ke konfiguraci odchozího e-mailu mu-
síte jako na obrázku 3.7 stanovit odchozí server SMTP. 

 
Obrázek 3.7: Hodnoty polí Adresa odesílatele a Adresa příjemce odpovědi mohou být odlišné 

Přestože Adresa odesílatele a Adresa příjemce odpovědi mohou být odlišné, bývají 
obvykle stejné. Jiná Adresa odesílatele může pomoci například s aktuálními seznamy 
povolených nevyžádaných obchodních e-mailových zpráv. Můžete také nastavit ji-
nou znakovou sadu, je-li to kvůli jinému jazyku nutné. Nezapomeňte, že se pro zvo-
lený jazyk načítají jazykové sady systémů SharePoint Foundation 2010 a SharePoint 
Server 2010. 
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Poznámka: Systém SharePoint Server 2010 neumí nastavit přihlašovací údaje pro od-
chozí server SMTP. Proto musíte na svém serveru SMTP povolit předávání zpráv (relaying) 
ze serverů systému SharePoint Server 2010, které budou odesílat e-maily. Vždy před ře-
šením potíží s odchozími e-maily systému SharePoint Server 2010 nejdříve ověřte, že 
požadované porty protokolu TCP a záznamy služby DNS správné. 

 

Nastavení příchozí pošty 
Konfigurace příchozí pošty je oproti konfiguraci odchozí pošty složitější a vyžaduje 
změny v serverech systému Windows i v konfiguraci služby Active Directory. Nejdříve 
musíte na serverech, které budou přijímat příchozí e-mailové zprávy, nainstalovat ser-
ver SMTP. Systém SharePoint Server 2010 neobsahuje službu SMTP, nicméně výchozí 
server SMTP systému Windows Server by měl fungovat docela dobře. V systému Win-
dows Server 2008 přidáte server SMTP v nabídce Správce serveru, Funkce. 
Dále je nutné nakonfigurovat službu Active Directory, chcete-li používat Službu pro 
správu adresářů. Měli byste vytvořit organizační jednotku služby Active Directory 
pro uchovávání kontaktů a distribučních seznamů. Účet serverové farmy definovaný 
při instalaci by měl mít v této organizační jednotce přidělené oprávnění Vytváří, 
odstraňuje a spravuje uživatelské účty. Pro přidělení oprávnění organizační jednot-
ce proveďte následující: 
1. Na vašem řadiči služby Active Directory otevřete z nabídky Nástroje pro správu 

položku Uživatelé a počítače služby Active Directory. 
2. Klepněte pravým tlačítkem na organizační jednotku, kterou chcete integrovat se 

systémem SharePoint Server 2010, a zvolte příkaz Delegovat řízení…. 
3. V průvodci klepněte na tlačítko Další a vyberte účet vaší farmy systému Share-

Point Server 2010. Pokud si nejste jisti, o který účet se jedná, podívejte se v Cent-
rální správě na identitu fondu aplikací v Centrální správě. 

4. V části Delegovat řízení následujících běžných úkolů vyberte Vytváří, 
odstaňuje a spravuje uživatelské účty. 

5. Klepněte na tlačítko Další a poté na tlačítko Dokončit. 
Po vytvoření a přidělení oprávnění ve službě Active Directory můžete pokračovat 
konfigurací nastavení příchozí pošty v Centrální správě. Pokud jste aktivovali Službu 
pro správu adresářů, lze distribuční seznamy vytvářet automaticky, jsou-li uzpůso-
beny pro weby systému SharePoint Server. Při vytváření distribučních seznamů se ve 
službě Active Directory automaticky vytvoří distribuční seznam, který udržuje sys-
tém SharePoint Server synchronizovaný. Díky tomu mohou uživatelé kdykoli snad-
no odeslat e-mail skupině SharePoint Server. 
 

Poznámka: Služba Pro správu adresářů je jednocestnou službou. Jinými slovy, uživa-
telé se do distribučního seznamu služby Active Directory přidávají při jejich přidání do 
skupiny systému SharePoint, do které se ale nepřidají, pokud dojde k jejich přidání 
přímo do distribučního seznamu služby Active Directory. 
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Další funkce Služby pro správu adresářů spočívá v tom, že automaticky vytváří kon-
takt služby Active Directory při povolení seznamu či knihovně přijímat e-mail. Přes-
tože to není nezbytné nebo vždy žádoucí, můžete mít po povolení seznamu přijímat 
e-mail danou e-mailovou adresu k dispozici v globálním seznamu adres. Pokud jste 
Službu pro správu adresářů neaktivovali, musíte ručně, neboli prostřednictvím 
vlastního procesu, vytvořit záznam pro každou knihovnu dokumentů schopnou při-
jímat poštu a seznam, který má přijímat e-mail. 
Pro konfiguraci příchozí pošty vyberte v oblasti Systémové nastavení položku 
Konfigurovat nastavení příchozích e-mailů. Potom musíte následujícím způsobem 
vyplnit konfigurační stránku: 
1. Vyberte možnost Ano pro povolení webů na tomto serveru přijímat e-mail. 
2. Vyberte možnost Automaticky, pokud ovšem nepoužíváte server SMTP jiný, než 

který poskytuje nativní služba SMTP systému Windows Server. Používáte-li ser-
ver SMTP jiného výrobce, nezapomeňte ve spodní části stránky definovat složku 
pro ukládání e-mailů. Mějte na paměti, že řada serverů SMTP jiných výrobců se 
neumí integrovat se systémem SharePoint Server 2010. 

3. Vyberte možnost Ano pro vytvoření distribuční skupiny či kontaktu nebo zvolte 
možnost Použít vzdálený, pokud již máte stávající Službu pro správu adresářů. Je tře-
ba poznamenat, že pokud nemáte v této službě Active Directory nainstalovaný Micro-
soft Exchange Server, pak musíte schéma rozšířit pomocí obou atributů ms-Exch-mail 
-Nickname a ms-Exch-RequireAuthToSendTo. Ty můžete přidat pomocí instalačního 
média produktu Exchange Server. Více informací ohledně rozšiřování schématu 
služby Active Directory najdete na adrese http://technet.microsoft.com/exchange. 
Pro aktivaci integrace Služby pro správu adresářů nemusíte instalovat binární soubo-
ry serveru Exchange Server. Úplně postačí, když pouze rozšíříte schéma. 

4. Pro tento krok je nutné, abyste měli již nakonfigurovanou organizační jednotku 
služby Active Directory. V tomto příkladu používáme parametry OU=Share 
Point, DC=DOMENA, DC=local, kde SharePoint je organizační jednotka služby 
Active Directory. Obrázek 3.8 zachycuje příklad nastavení organizační jednotky 
a serveru SMTP. Všimněte si, že možná neuvidíte celou cestu ke kontejneru, tak-
že budete muset k posunu doprava použít myši. 

5. Dále napište název serveru SMTP, na němž budete přijímat příchozí e-maily. 
Tento server musí být členem serverové farmy. Na tomto serveru SMTP bude 
služba Microsoft SharePoint Foundation Timer sledovat výchozí složku pro 
ukládání e-mailů. Jakmile objeví e-mail s odpovídající adresou příchozích 
e-mailů v systému SharePoint Server 2010, nasměruje tento e-mail podle nasta-
vení seznamu či knihovny. 

6. Musíte se rozhodnout, zda přijímat zprávy od ověřených, nebo od všech uživate-
lů. Pokud se rozhodnete přijímat zprávy od ověřených uživatelů, musí e-mailová 
adresa pro odesílání odpovídat té, kterou používá uživatel s oprávněním k zápisu 
v cílovém seznamu či knihovně. 
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Obrázek 3.8: Pečlivě napište úplnou cestu ke kontejneru zadanému pro Službu pro správu 
adresářů 

7. Dále vyberte, zda povolit, či nepovolit vytváření distribučních seznamů. Systém 
SharePoint Server 2010 si můžete nakonfigurovat tak, aby vytvářel kontakty ve 
službě Active Directory bez tvorby distribučních seznamů pro synchronizaci se 
skupinami služby SharePoint. Rozhodnete-li se vytvářet distribuční seznamy, pak 
se musíte také rozhodnout, jakou budou mít názvy seznamů úroveň kontroly. Při 
správě řízení a modifikace distribučních skupin máte k dispozici čtyři možnosti: 

 Vytvořit novou distribuční skupinu 
 Změnit e-mailovou adresu distribuční skupiny 
 Změnit název a popis distribuční skupiny 
 Odstranit distribuční skupinu 

 Všimněte si, že neexistuje žádná možnost pro schvalování tvorby kontaktů. Na-
stavení schvalování je k dispozici pouze pro distribuční skupiny. 

 

Tip: Pečlivě zvažte, než vyberete některou z možností změny, protože tím byste způ-
sobili, že každá e-mailová zpráva dříve odeslaná do distribučního seznamu by se při 
odpovědi vracela. 

 
8. Můžete též definovat zobrazovanou adresu serveru příchozí pošty. Obrázek 3.9 na-

bízí příklad nastavení této hodnoty. Mějte na paměti, že pouhé definování zobrazo-
vané adresy nezajistí správné nasměrování e-mailu. V tomto příkladu je název 
serveru app02.contoso.com, avšak zobrazovaná adresa contoso.com. Pro správné na-
směrování e-mailů ze serveru SMTP obsluhujícího doménu contoso.com musíte 
postupovat velmi obezřetně. 
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Obrázek 3.9: Při konfiguraci zobrazované adresy serveru příchozí pošty nejdříve 
zkontrolujte, zda máte na serveru SMTP směrovací pravidlo 

 
Obrázek 3.10: Pro povolení seznamu či knihovny přijímat e-maily proveďte konfiguraci 
nastavení příchozích e-mailů 
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9. Zajistěte, aby měla služba DNS správné záznamy směrování e-mailů. Server 
SMTP i systém SharePoint Server 2010 musí mít před správným fungováním 
příchozí pošty správně nakonfigurovanou službu DNS. 

10. Pokud budete přijímat e-maily z externích zdrojů, je moudré provést konfiguraci 
nastavení Bezpečné e-mailové servery. Toto nastavení může přimět příchozí e-
mail projít skrze vaše servery pro bezpečnou poštu, které provedou antivirovou 
a antispamovou kontrolu. Dále může snížit povrchovou oblast pro útoky vedené 
z Internetu. Pro nastavení bezpečnostních serverů zadejte IP adresu (např. 
10.1.1.200), protože zadání plně kvalifikovaného názvu domény poštovního serve-
ru nebude fungovat. A konečně nyní můžete uschopnit seznamy a knihovny pro 
příjem e-mailů. Obrázek 3.10 zachycuje příklad konfigurace příchozích e-mailů pro 
knihovnu dokumentů obsaženou v kolekci týmových webů. Nastavení knihovny 
můžete upravit v cestě Dokumentová knihovna, Nastavení knihovny, Nastavení 
příchozích e-mailů. 

Mobilní účet 
Funkce upozornění na mobil umožňuje uživatelům přihlášení k odběru upozornění 
pomocí jejich mobilních telefonů. Myšlenka stojící za touto funkčností spočívá 
v tom, že řada profesionálů preferuje přijímání důležitých upozornění přes zprávy 
SMS před e-mailem. Ne všichni uživatelé mají chytré telefony nebo chytré telefony 
kompatibilní s jejich podnikovým e-mailovým systémem. Díky konfiguraci upozor-
nění na mobil můžete získávat upozornění na téměř jakýkoliv mobilní telefon. Tato 
funkce má však i své stinné stránky. Ze všeho nejdříve musíte mít předplacenou 
službu u poskytovatele třetí strany pro zasílání zpráv SMS. Tento poskytovatel fun-
guje jako „prostředník“ přenášející mobilní zprávy provozovatelům mobilní sítě a to 
něco stojí. Přestože budoucnost této oblasti je hodně neznámá, aktuální ceny se po-
hybují v rozmezí od 0,80 do 1,60 Kč. Seznam poskytovatelů kompatibilních se sys-
témem SharePoint Server 2010 najdete na adrese http://messaging.office.microsoft. 
com/HostingProviders.aspx? src=O14&lc=1033. Tento seznam se neustále mění, při-
čemž vaše ceny mohou být odlišné podle geografického umístění a množství před-
placených zpráv SMS. 
 

Poznámka: Neexistuje žádný způsob, jak omezovat upozornění na úrovni webové 
aplikace. Pokud máte uživatele, který se přihlásí k odběru stovek upozornění, nebo se 
u vás vyskytne systémová chyba, mohly by vám rychle narůst výdaje spojené s posky-
tovatelem pro zasílání zpráv SMS. Většina správců tak nejspíše bude chtít pro minima-
lizaci těchto rizik provést konfiguraci omezování přímo u poskytovatele. 

 
Pro konfiguraci zasílání zpráv SMS proveďte následující: 
1. Přihlaste se k poskytovateli pro zasílání zpráv SMS a poznamenejte si adresu 

URL, uživatelské jméno a heslo získané od poskytovatele. 
2. Na stránce Centrální správy přejděte na Systémové nastavení, Konfigurovat 

mobilní účet. 
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3. Zadejte adresu URL získanou od poskytovatele. 
4. Zadejte uživatelské jméno a heslo přidělené poskytovatelem. 
5. Otestujte nastavení účtu. 

Úlohy časovače farmy 
Služba Microsoft SharePoint Foundation Timer běží na každém serveru ve farmě 
a představuje hlavní proces pro všechny úlohy časovače. Tuto službu nelze konfiguro-
vat, což znamená, že ji nelze spouštět a zastavovat z Centrální správy. Je však možné ji 
restartovat, pokud byste měli podezření, že se problém skrývá ve službě systému Win-
dows Server. Restart provedete v okně Služby, k němuž se dostanete přes nabídku Start, 
Všechny programy, Nástroje pro správu. Služba je zde uvedena jako SharePoint 2010 
Timer. Neměli byste přímo upravovat přihlašovací účet či jiná nastavení přímo ze 
systému Windows Server. K restartu byste se měli uchýlit jen v případě skutečné 
nutnosti. 

 
Obrázek 3.11: Každá webová aplikace, kterou vytvoříte, vytvoří instance několika úloh 
časovače 

Úlohy časovače vytvářejí a mažou funkce systému SharePoint Server 2010 nebo tak činí 
vývojáři skrze vlastní kód. Pokud vaši vývojáři nasadí úlohy časovače na podporu vlast-
ního kódu, pak je nezapomeňte testovat v jiném prostředí než ve svých produkčních 
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serverech a testujte alespoň 24 hodin nebo déle. Řada úloh časovače totiž chyby okamži-
tě nezobrazí, takže pouze čas ukáže, zda vlastní úloha časovače má nějaký problém. 
Produkty jiných výrobců, které vytvářejí úlohy časovače, byste měli testovat na stejné 
úrovni jako vlastní kód. Nezapomeňte otestovat veškeré vlastní úlohy časovače před vý-
znamnější aktualizací nebo změnou verze systému SharePoint Server 2010. 
Pro zobrazení aktuálně definovaných úloh časovače přejděte v Centrální správě do 
oblasti Sledování, Zkontrolovat definice úloh a podívejte se na definice úloh. Při 
otevírání stránky Definice úloh uvidíte v plně nakonfigurované serverové farmě sys-
tému SharePoint Server 2010 přibližně 180 definic úloh časovače. Toto číslo se bude 
lišit v závislosti na počtu webových aplikací, nakonfigurovaných servisních aplikací 
a na konfiguraci základních operací. Obrázek 3.11 ukazuje část úloh časovače na 
stránce Definice úloh webové aplikace. 

 
Obrázek 3.12: Klepnutím na tlačítko Spustit spustíte úlohu časovače ručně 

Některé z těchto definic úloh časovače budou minutové, zatímco jiné jsou hodinové, 
denní, týdenní či měsíční. Nová je v této verzi systému SharePoint Server možnost 
snadno změnit plán úlohy časovače z uživatelského rozhraní. Při změně výchozího 
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plánu je třeba postupovat obezřetně, protože to může mít vliv na funkčnost servero-
vé farmy a aplikací. Většinou byste měli nechat úlohy časovače ve výchozím stavu. 
U některých definic úloh časovače, jako jsou například Rozbočovač typu obsahu 
a Odběratel typu obsahu, budete mít pokušení zvýšit frekvenci úlohy časovače. Přes-
tože tím docílíte, že firemní typy obsahu budou dostupnější a kolekce přihlášených 
webů získají častější aktualizace, budete muset zaplatit výkonem. Úlohy časovače 
spotřebovávají výkon procesoru i paměť, a proto musíte zvážit, zda získané výhody 
stojí za snížený výkon. Obrázek 3.12 ukazuje příklad změny frekvence úlohy Rozbo-
čovač typu obsahu. Všimněte si také, že vždy máte možnost klepnout na tlačítko 
Spustit. Tato možnost často eliminuje nutnost zvyšovat frekvenci úlohy časovače, 
protože si tak můžete vynutit ruční aktualizaci. 
 

Doporučený postup: Při vytváření více webových aplikací buďte velmi opatrní. Ačkoliv je 
často nezbytné kvůli požadavkům, jako jsou Osobní weby nebo Rozbočovač typu obsa-
hu, vytvořit několik webových aplikací, zajistí vám udržení počtu vašich webových aplikací 
zvýšení výkonu systému. Každá webová aplikace, kterou vytvoříte, automaticky vygeneru-
je řadu úloh časovače, jež spotřebovávají systémové prostředky. Kromě prostoru paměti 
využívaného fondem aplikací a s tím spojené zátěže s jeho správou máte nyní více úloh 
časovače a potenciální problémy se službou SharePoint Foundation Timer. 

 
Přestože úlohy časovače běží ve výchozím nastavení na každém serveru ve farmě, 
můžete pro každou obsahovou databázi vybrat preferovaný server pro provedení 
příslušných úloh časovače. Pracovní postupy byly jedním z motivujících faktorů pro 
začlenění této funkčnosti. Použití příkladu s pracovními postupy vám pomůže po-
chopit, proč je spřažení serverové úlohy časovače tak důležité. 
Systém SharePoint Server 2010 provádí činnosti pracovního postupu na webovém ser-
veru, k němuž byl při spuštění klient připojen. Pokud tento pracovní postup musí kvůli 
plánované časové prodlevě nebo nečinnosti uživatele čekat, než bude pokračovat dál, 
obslouží provádění tohoto pracovního postupu služba SharePoint 2010 Timer. V kon-
figuraci s více webovými servery můžete nastavit preferovaný server pro provádění pra-
covního postupu skrze obsahovou databázi, která je hostitelem dotčené kolekce webů. 
Pro nastavení preferovaného serveru pro úlohy časovače postupujte takto: 
1. V Centrální správě otevřete Správu aplikací, Databáze, Spravovat databáze 

obsahu. 
2. Vyberte databázi, kterou chcete upravit. 
3. Vyberte fyzický server, který chcete použít jako preferovaný. Příklad nastavení 

spřažení vidíte na obrázku 3.13. 
 

Poznámka: Není-li preferovaný server dostupný, bude do doby jeho návratu zpět do 
režimu online automaticky vybrán jiný server. 

 



Část I Nasazení systému SharePoint Server 2010 120 
 

 
Obrázek 3.13: Jako preferovaný server pro obsahovou databázi můžete zvolit kterýkoliv ze 
serverů farmy 

Kromě správy úloh časovače můžete také zkontrolovat stavy úloh, k čemuž stačí 
v Centrální správě otevřít Sledování, Úlohy časovače, Zkontrolovat stav úlohy (viz 
obrázek 3.14). 

 
Obrázek 3.14: Stránka Stav úlohy časovače 

Stránka Stav úloh časovače umožňuje prohlížení stavů naplánovaných úloh, sledo-
vání běžících úloh a nahlížení do historie úloh časovače. Tato stránka se vám jistě 
bude hodit při řešení problémů uvnitř vaší farmy. Ztracené procesy, jako jsou pra-
covní postupy nebo záloha a obnovení, lze vymazat a umožnit tak vznik budoucích 
instancí. Doporučuje se, abyste nemazali úlohy časovače, pokud si nejste jisti důsled-
ky této akce. Tým odpovědný za tento produkt odstranil možnost vymazání úloh na 
úrovni platformy, což by mělo hrozné následky. Místo možnosti vymazání tedy při-
dali možnost deaktivace. Vymazání či deaktivaci úlohy časovače si vždy pozname-
nejte, abyste tak v budoucnu měli přehled o prováděných činnostech. 
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Správa farmy 
Oblast Správa farmy umístěná pod položkou Systémové nastavení je v podstatě 
souborem prvků, které jsou spojené s konfigurační databází nebo by nikam jinak 
elegantně nezapadaly. Mezi funkční oblasti Správy farmy patří následující: 

 Konfigurovat mapování alternativních adres URL – podrobnosti o této konfi-
gurační možnosti najdete v kapitole 4. 

 Spravovat funkce farmy, Spravovat řešení farmy a Spravovat uživatelská 
řešení – podrobnosti ohledně těchto možností najdete v kapitole 7. 

 Konfigurovat zónu pro přístup přes bránu firewall – tuto možnost budeme 
probírat v kapitole 15. 

 Konfigurovat možnosti ochrany osobních údajů – tato konfigurační možnost 
vám umožňuje učinit rozhodnutí, zda se má vaše serverová farma automaticky při-
pojovat k serveru společnosti Microsoft kvůli programu CEIP (Customer Experien-
ce Improvement Program), hlášení chyb a externí webové nápovědě. Buďte opatrní 
při aktivaci těchto možností, pokud se nacházíte v zabezpečeném prostředí. Servery 
v zabezpečeném prostředí mnohdy nemají povolenou odchozí komunikaci na pro-
tokolu HTTP. Je-li to váš případ, pak webová nápověda nebude fungovat. 

Správa databází 
Obsah systému SharePoint Server 2010 je téměř celý uložený v SQL Serveru. Správně 
navržená a spravovaná infrastruktura SQL Serveru je tedy pro dobře běžící prostředí 
systému SharePoint Server naprosto zásadní. SQL Serveru je věnována celá řada 
knih, a proto se v této části seznámíte pouze s tématy, která by měl znát každý správ-
ce systému SharePoint Server. Správa databází je umístěna v části Správa aplikací 
Centrální správy. Část Správa aplikací je převážně zaměřena na webové aplikace, 
servisní aplikace a kolekce webů. Přestože se ve všech těchto oblastech používají da-
tabáze, je zde jedna část vyhrazená pro správu databází (viz obrázek 3.15). 

Obsahové databáze 
V souvislosti s obsahovými databázemi byste měli mít na zřeteli řadu nastavení a konfi-
guračních možností na úrovni farmy. Zatímco první obsahová databáze se vytvoří bě-
hem tvorby webové aplikace, vytvoří se s několika výchozími možnostmi. Při správě 
obsahových databází byste měli vzít v potaz následující konfigurační možnosti: 

 velikost obsahové databáze, 
 počet kolekcí webů na jednu obsahovou databázi, 
 stav obsahových databází, 
 obsahové databáze určené pouze pro čtení, 
 umístění na fyzickém disku SQL Serveru. 
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Obrázek 3.15: Databáze jsou obsaženy v seskupení Správa aplikací 

Řízení velikosti databází 
Systém SharePoint Server 2010 neposkytuje přímou funkci pro omezení velikosti ob-
sahové databáze. Ačkoliv tuto možnost může nabídnout SQL server, obecně se do-
poručuje řídit velikosti obsahových databází pomocí kvót webů systému SharePoint 
Server 2010. Za prvé je nutné vědět, že kvóty webů jsou ve skutečnosti kvóty kolekcí 
webů. Neexistuje žádná nativní metoda pro omezení kvóty webů. Za druhé, počet 
kolekcí webů můžete omezit v databázi, nemůžete ale limitovat počet webů. Rozhra-
ní Centrální správy je v případě webů a kolekcí webů nejednoznačné. Při probírání 
položek Centrální správy se tedy slovo „weby“ vztahuje vždy ke kolekcím webů. 
K omezení velikosti obsahové databáze pomocí možností systému SharePoint Server 
musíte použít kombinaci následujících tří nastavení systému SharePoint Server 2010: 

 Maximální počet webů, které lze v této databázi vytvořit – k tomuto nastavení 
se dostanete tak, že v Centrální správě zvolíte Správu aplikací, Spravovat 
databáze obsahu a vyberete obsahovou databázi: 

 
Obrázek 3.16: Nastavení limitu databáze 

 Kvóty webů (webových kolekcí) obsažených v databázi – tato nastavení se nachá-
zejí v Centrální správě, kde otevřete Správu aplikací, Konfigurovat kvóty a zámky. 

 Procentní podíl webu (kolekce webů) použitý pro koš druhé úrovně – k těmto 
nastavením se dostanete tak, že v Centrální správě zvolíte Spravovat webové 
aplikace a poté na kartě Webové aplikace položku Obecné nastavení na 
označené webové aplikaci. 
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Obrázek 3.17: Nastavení kvót kolekce webů 

 
Obrázek 3.18: Nastavení koše kolekce webů 

S použitím výše uvedených nastavení definujete maximální velikost databáze pomocí 
následující rovnice: 

(Maximální počet webů) × (kvóta webů) × (1 + % z dynamické kvóty webu pro 
druhou úroveň) 
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Počet kolekcí webů na jednu obsahovou databázi 
Výchozí počet webů (kolekcí webů) na jednu obsahovou databázi byste měli téměř 
vždy změnit. Výchozí nastavení ve formě 9 000 webů před vydáním varování 
a 15 000 webů pro maximum je pouhou pojistkou produktu proti extrémním situa-
cím. Při použití výše uvedené rovnice obdržíte následující výsledek pro 15 000 webů: 

15 000 webů × 10 GB kvóta webu × (1 + 0,50 pro druhou úroveň) = možná 
velikost databáze je 219 terabajtů 

Pravděpodobnější scénář by mohl vypadat takto: 

20 webů × 10 GB kvóta webu × (1 + 0,20 pro druhou úroveň) = možná velikost 
databáze je 250 GB 

Maximální doporučovaná velikost databáze leží někde mezi 200 GB a 300 GB. Vaše 
databáze mohou být sice teoreticky mnohem větší, avšak náročnost jejich praktické 
každodenní správy by překročila doporučovaný limit. 
 

Tip: Při práci s maximálními velikostmi kolekcí webů (nastavení pro kvóty webů) byste 
měli být velice opatrní. Rozsáhlé, zaneprázdněné kolekce webů budou s největší prav-
děpodobností vykazovat chyby SQL způsobené zamykáním a blokováním. Obecným 
pravidlem je mít buď rozsáhlé kolekce webů a hrstku uživatelů, nebo malé kolekce 
webů s rozsáhlou základnou uživatelů. 

 
Pokud musíte mít rozsáhlé obsahové databáze, pokuste se izolovat velmi zaneprázd-
něné kolekce webů do vyhrazené obsahové databáze. Tím získáte flexibilitu ve formě 
správy vstupně-výstupních diskových operací na úrovni SQL pro tuto kolekci webů. 
Je třeba poznamenat, že takové rozložení nelze škálovat. Doporučuje se, abyste pro 
jednu webovou aplikaci neměli více než 100 obsahových databází. 

Stav obsahových databází 
Stav obsahové databáze lze nastavit na Připravena nebo Režim offline. Stav offline 
je trošku matoucí, protože skutečným smyslem uvedení obsahové databáze do reži-
mu offline je nepovolit v ní tvorbu dalších kolekcí webů. Ve skutečnosti jsou tedy 
kolekce webů obsažené v obsahové databázi v režimu offline i nadále viditelné a lze 
do nich zapisovat. V systému SharePoint Server 2007 docházelo v souvislosti s tímto 
režimem k neočekávaným problémům, které se mohou objevovat znovu i v systému 
SharePoint Server 2010. Nejbezpečnější způsob pro omezení počtu kolekcí webů 
v obsahové databázi nabízí následující postup: 
1. Vypněte nastavením prahové hodnoty na nulu události upozornění. 
2. Nastavte maximální počet kolekcí webů na aktuální počet uvedený v uživatel-

ském rozhraní. Nezapomeňte pak před vytvářením kolekce webů vytvořit novou 
obsahovou databázi, jinak by toto vytváření selhalo. 
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Obsahové databáze určené pouze pro čtení 
Systém SharePoint Server 2010 nyní podporuje obsahové databáze SQL Serveru ur-
čené pouze pro čtení. Při nastavení stavu obsahové databáze na Read-Only se odrazí 
oprávnění ve všech kolekcích webů automaticky ve webovém prohlížeči uživatele. 
Například obrázek 3.19 ukazuje příklad knihovny dokumentů obsažené v obsahové 
databázi určené pro čtení i zápis, přičemž na obrázku 3.20 je stejná knihovna doku-
mentů po nastavení stavu obsahové databáze na Read-Only. 

 
Obrázek 3.19: Toto je příklad knihovny dokumentů obsažené v obsahové databázi určené pro 
čtení i zápis 

 
Obrázek 3.20: Je-li stav databáze představující hostitele nastaven na Jen pro čtení 
(Read-Only), pak nejsou dostupné příkazy pro úpravy 

Aktuální stav obsahové databáze si můžete prohlédnout tak, že v Centrální správě 
otevřete Správu aplikací, Spravovat databáze obsahu a vyberete relevantní databázi. 
Systém SharePoint Server 2010 ovšem zobrazuje pouze stav a nelze jej použít pro na-
stavení stavu databáze. K nastavení stavu databáze na hodnotu Pouze pro čtení 
(Read-Only) proveďte v konzoli SQL Serveru následující kroky: 
1. Otevřete aplikaci SQL Server Management Studio (její umístění se liší podle vaší 

verze a edice SQL Serveru). 
2. Vyhledejte databázi SQL Serveru, kterou chcete modifikovat, klepněte na ni pra-

vým tlačítkem a vyberte příkaz Vlastnosti (Properties). 
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3. Vyberte stránku Nastavení (Options) a v části Další nastavení (Other Options) 
se přesuňte dolů, dokud neuvidíte možnosti v kategorii Stav (State). 

4. Vyhledejte vlastnost Databáze jen pro čtení (Database Read-Only) a klepněte na 
hodnotu Ne (False) (viz obrázek 3.21). 

5. Změňte stav z hodnoty Ne (False) na hodnotu Ano (True) a klepněte na tlačítko OK. 

 
Obrázek 3.21: Pro změnu stavu klepněte na šipku na pravé straně hodnoty Ne (False) 

Umístění databáze na fyzickém disku SQL Serveru 
I když systém SharePoint Server 2010 dokáže vytvářet databáze a provádět minimál-
ní nastavení databáze SQL Serveru, i tak budete jistě chtít provést základní konfigu-
raci databází na fyzických discích SQL Serveru. Plány údržby a modely obnovení 
mohou být docela rozsáhlé a v této části se jim věnovat nebudeme. Pokud nemáte 
pokročilé znalosti SQL Serveru a neumíte ověřit, zda budete v podporované konfigu-
raci, doporučuje se ponechat model obnovení tak, jak jej nastavil průvodce konfigu-
rací systému SharePoint Server. 
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Další informace: Detailní informace o plánech údržby a systémové konfiguraci SQL 
Serveru najdete na stránce http://technet.microsoft.com/sqlserver. 

 
Potřebujete-li, aby byl obsah vašeho SQL Serveru vysoce dostupný, obsloužil vý-
znamné množství požadavků nebo zvládal obojí dohromady, měli byste oddělit sou-
bory protokolu transakcí od datových souborů. Obsah se bez ohledu na model 
obnovení vždy zapisuje nejdříve do protokolu transakcí. Díky tomu lze databázi vrá-
tit zpět do konzistentního stavu, potřebujete-li ji obnovit pomocí nástrojů SQL Ser-
veru pro obnovení. Dále se v pravidelných intervalech spouští kontrolní proces SQL 
Serveru, který zapisuje transakce do datových souborů. 
 

Poznámka: V modelu úplného obnovení se záznamy protokolu transakcí zachovávají 
až do doby, kdy provedete zálohu databáze a zkrácení protokolu transakcí. 

 
Když si uživatelé prohlížejí vaše webové aplikace, téměř vždy využívají datové sou-
bory SQL Serveru. Na druhou stranu zapisovací akce se zpracovávají v protokolu 
transakcí. Proto lze bezpečně předpokládat, že v serverové farmě určené pouze pro 
čtení bude nejvytíženější fyzický disk s datovými soubory. Vzhledem k povaze trans-
akcí systému SharePoint Server se v kolaborativním prostředí protokol transakcí 
a datové soubory obvykle používají rovnocenným způsobem. 
SQL Server standardně umisťuje datové soubory i protokoly transakcí na tentýž sva-
zek na SQL Serveru. Toto výchozí chování můžete změnit úpravou výchozích nasta-
vení SQL Serveru. Ke změně výchozího umístění pro nové databáze proveďte 
v konzoli SQL Serveru následující: 
1. Otevřete aplikaci SQL Server Management Studio. 
2. Klepněte pravým tlačítkem na název serveru a vyberte příkaz Vlastnosti 

(Properties). 
3. Vyberte položku Nastavení databáze (Database Settings). 
4. V nastavení Výchozí umístění databáze (Database Default Locations) zvolte 

dříve vytvořený svazek. 
Je třeba poznamenat, že pokud více svazků sdílí tentýž fyzický disk, pak žádný nárůst 
výkonu neuvidíte. Je-li to možné, měli byste protokoly transakcí a datové soubory 
oddělit na samostatné fyzické disky, a ne je ponechat na systémovém svazku. Obrá-
zek 3.22 ukazuje příklad změny umístění datových souborů na svazek D: a souborů 
protokolu transakcí na svazek L:. 
 

Doporučený postup: Informace v anglickém jazyce o aktuálním osvědčeném postupu 
ohledně oddělení diskového umístění souborů protokolu transakcí a datových souborů 
najdete na stránce http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb402876.aspx. 
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Obrázek 3.22: Výchozí umístění databáze můžete změnit v okně s nastavením vlastností  
SQL Serveru 
 

Další informace: Informace v anglickém jazyce o testování vstupně-výstupního subsystému 
SQL Serveru najdete na stránce http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc966412.aspx. 
Konkrétně zde můžete najít více informací o používání nástroje SQLIO.exe. 

 

Výchozí databázový server 
Při nainstalování systému SharePoint Server 2010 jste vybrali databázový server pro 
konfigurační databázi. Zvolený SQL Server se tak stal výchozím serverem s obsaho-
vou databází. Toto výchozí nastavení můžete kdykoliv změnit v Centrální správě, 
kde stačí otevřít Správu aplikací, Zadat výchozí databázový server. Pokud nejste ve 
specializovaném prostředí, nepoužívejte ověřování SQL Serveru. Téměř vždy je totiž 
správnou volbou ověřování systému Windows. Při použití tohoto typu ověřování se 
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