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Úvod

Psaní knihy Microsoft Windows 7 Kapesní rádce administrátora bylo velmi zábavné, ale 
zároveň pracné. Když jsem se pustil do psaní této knihy, snažil jsem se nejdříve zjistit, 
jak se systém Windows 7 liší od verzí Windows Vista a Windows XP a které nové mož-
nosti pro správu jsou k dispozici. Stejně jako u libovolného nového operačního systému 
(ale zejména v případě verze Windows 7) jsem musel strávit hodně času zkoumáním 
a analýzou vnitřní struktury operačního systému, abych přesně zjistil, jak vše funguje.
Když začnete pracovat se systémem Windows 7, brzy si všimnete, že vypadá jinak než 
předchozí verze operačního systému Windows. Neuvidíte však, nakolik se systém Win-
dows 7 od svých předchůdců liší, protože mnohé z nejdůležitějších změn operačního 
systému se skrývají pod povrchem. Tyto změny ovlivňují základní architekturu i uživa-
telská rozhraní a představovaly pro mě při zkoumání systému i psaní knihy největší 
překážku.
Vzhledem k tomu, že knihy typu „Kapesní rádce administrátora“ by měly být přenosné 
a snadno srozumitelné – knihy tohoto typu mají řešit problémy a umožnit splnění úkolů – 
musel jsem svůj výzkum pečlivě řídit, aby byl zaměřen na klíčová hlediska správy sys-
tému Windows 7. Výsledkem je kniha, kterou držíte v rukou. Snad budete souhlasit, že 
se jedná o jednu z nejpraktičtějších a nejvíce přenositelných příruček k systému Win-
dows 7. Kniha pokrývá všechna témata, která potřebujete při klíčových administrativ-
ních úkolech u počítačů se systémem Windows 7.
Mým cílem bylo poskytnout maximální hodnotu v příručce kapesní velikosti. Při hle-
dání požadovaných rad se proto nemusíte probírat stovkami stránek okrajových infor-
mací. Místo toho najdete přesně to, co potřebujete k řešení konkrétního problému nebo 
provedení určitého úkolu. Stručně řečeno je tato kniha vytvořena tak, aby mohla sloužit 
jako jediný informační zdroj, kdykoli máte otázky týkající se správy systému Win-
dows 7. Zaměřuje se na každodenní administrátorské postupy, často používané úkoly 
a dokumentované příklady. Uváděné možnosti by měly být dostatečně reprezentativní, 
i když nikoli nutně vyčerpávající.
Při psaní knihy jsem usiloval o to, aby byla stručná, kompaktní a dostatečně přehledná, 
ale zároveň plná užitečných informací. Místo mohutného tisícistránkového svazku 
nebo kolibří stostránkové referenční příručky získáváte cenného průvodce, který vám 
pomůže rychle a snadno provádět běžné úkoly, řešit potíže a implementovat standardní 
řešení pro systémy i uživatele.
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18 Úvod

Komu je kniha určena
Kniha Microsoft Windows 7 Kapesní rádce administrátora popisuje všechna vydání sys-
tému Windows 7. Knihu využijí:

zkušení správci systému Windows,
pokročilí uživatelé, kteří mají určité administrátorské povinnosti,
správci, kteří upgradují na systém Windows 7 z dřívějších verzí systému Windows,
správci, kteří přecházejí z jiných platforem.

Aby se do knihy vešlo tolik informací, musel jsem u čtenářů předpokládat základní zna-
losti sítí a obecný přehled o operačních systémech Windows. Není proto nutné věnovat 
celé kapitoly vysvětlování základů systému Windows, jeho architektury ani sítí s počí-
tači Windows. Naopak v knize najdete informace o přizpůsobení plochy, mobilních 
sítích, konfiguraci protokolů TCP/IP, uživatelských profilech a optimalizaci systému. 
Kniha se také pouští do detailů ohledně řešení potíží. Snažil jsem se, aby každá kapitola, 
kde je to vhodné, obsahovala pokyny k řešení problémů a analýzu související s hlavním 
textem. Od začátku jsou rady k řešení potíží integrální součástí knihy – oproti jiným 
publikacím, kde jsou soustředěny do jedné obecné kapitoly, která je pro úplnost přile-
pena na závěr. Doufám, že po přečtení těchto kapitol a prozkoumání všech možností 
dokážete zpříjemnit práci uživatelům a omezit dobu výpadků.

Struktura knihy
Kniha Microsoft Windows 7 Kapesní rádce administrátora má pomoci při každodenní 
správě. Proto není uspořádána podle funkcí systému Windows 7, ale podle pracovních 
úkolů administrátora. Knihy v řadě „Kapesní rádce administrátora“ vznikají s ohledem 
na potřeby vytížených správců.
Klíčovou vlastností této praktické příručky je rychlé a snadné hledání informací. Kniha 
obsahuje rozšířený obsah a bohatý rejstřík, které dovolují rychle najít odpovědi na kon-
krétní problémy. Knihu doplňují mnohé další pomůcky pro rychlou referenci. Patří 
k nim číslované postupy, seznamy, tabulky se shrnutím faktů a bohaté křížové odkazy.

Konvence používané v knize
Používám mnoho prvků, které zlepšují srozumitelnost a informační hodnotu textu. 
Výpisy kódů jsou formátovány neproporčním písmem. Jestliže je potřeba zadat určitý 
příkaz, je zvýrazněn tučným řezem. Nově definované termíny uvádím kurzívou.
Kromě toho se v knize setkáte s těmito odstavci:

Poznámka: Poskytuje další podrobnosti o určitém hledisku, které vyžaduje zvláštní pozornost.

Tip: Nabízí užitečné rady nebo další informace.
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Upozornění: Varuje před potenciálními problémy, kterých byste se měli vyvarovat.

Z praxe: Poskytuje praktické zkušenosti týkající se rozboru pokročilých témat. 

Upřímně doufám, že vám kniha Microsoft Windows 7 Kapesní rádce administrátora 
poskytne všechny informace, které potřebujete k co nejrychlejšímu a nejefektivnějšímu 
zvládání administrativních úkolů systému Windows 7. Své názory mi můžete posílat na 
adresu williamstanek@aol.com. Děkuji vám.

Další obsah online
Nové nebo aktualizované materiály doplňující tuto knihu budou v anglickém jazyce 
zveřejněny online na webu „Windows Server and Client“ nakladatelství Microsoft Press. 
Naleznete tam například aktualizace obsahu knihy, články, odkazy na doprovodný 
obsah, errata, ukázkové kapitoly a další informace. Pravidelně aktualizovaný web je 
k dispozici na adrese http://microsoftpresssrv.libredigital.com/serverclient.
Můžete se také zapojit do diskuze o knize na adrese www.williamstanek.com. Na webu 
Twitter mě můžete sledovat pod jménem WilliamStanek.

Podpora
Nakladatelství Microsoft Press maximálně usilovalo o přesnost informací uvedených 
v této knize. V případě zjištění chyb poskytuje opravy svých knih na následující webové 
adrese http://www.microsoft.com/mspress/support.
Berte prosím na vědomí, že na těchto adresách není k dispozici podpora produktu. 
Informace o podpoře naleznete na webu společnosti Microsoft na adrese http://sup-
port.microsoft.com.

Poznámka redakce českého vydání
I nakladatelství Computer Press, které pro vás tuto knihu přeložilo, stojí o zpětnou 
vazbu a bude na vaše podněty a dotazy reagovat. Můžete se obrátit na následující 
adresy: 
Computer Press
redakce počítačové literatury
Holandská 8
639 00 Brno
nebo
knihy@cpress.cz.
Další informace a případné opravy českého vydání knihy najdete na internetové adrese 
http://knihy.cpress.cz/K1750. Prostřednictvím uvedené adresy můžete též naší redakci 
zaslat komentář nebo dotaz týkající se knihy. Na vaše reakce se srdečně těšíme.

Úvod
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KAPITOLA 1

Úvod do správy systému 
Windows 7

V této kapitole:
Úvod do systému Windows 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
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Používání systému Windows 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Architektura systému Windows 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Podobně jako systém Windows Vista se také operační systém Windows 7 liší od Win-
dows XP a dřívějších verzí tohoto systému. Kromě toho, že je systém Windows 7 vše-
strannější než Windows XP, staví také na revoluční architektuře, která se objevila v sys-
tému Windows Vista. K nejvýznamnějším změnám architektury patří:

řízení uživatelských účtů a zvýšení oprávnění,
modulárnost a bitové kopie disků,
základní instalační a spouštěcí prostředí.

V této kapitole poskytneme úvod k práci se systémem Windows 7 a prozkoumáme roz-
sah, ve kterém změny řízení a oprávnění ovlivňují práci s počítači se systémem Win-
dows 7 a jejich správu. V kapitole 2 „Nasazení systému Windows 7“ si ukážeme, jak 
další změny architektury zjednodušují úkol nasazení systému Windows 7. V této a dal-
ších kapitolách knihy také naleznete podrobné rozbory změn správy, které ze všech 
hledisek zdokonalují administraci počítačů. Tato kniha se sice soustřeďuje na správu 
systému Windows 7, ale tipy a postupy popsané v textu mohou být užitečné pro koho-
koli, kdo zajišťuje podporu systému Windows 7, vyvíjí pro něj aplikace nebo jej pouze 
používá.
Pamatujte, že tuto knihu je vhodné kombinovat s knihou Windows Server 2008 Kapesní 
rádce administrátora (Computer Press, 2008). Kromě popisu široce pojatých adminis-
trativních úkolů se knihy z řady „Kapesní rádce administrátora“ zaměřené na serve-
rové systému zabývají také správou adresářových služeb, dat a sítí. Tato kniha se oproti 
tomu koncentruje na úkoly správy uživatelů a systému. Naleznete v ní podrobné roz-
bory těchto témat:
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22 Kapitola 1  Úvod do správy systému Windows 7

přizpůsobení operačního systému a prostředí Windows,
konfigurace hardwaru a síťových zařízení,
správa uživatelského přístupu a globálních nastavení,
konfigurace notebooků a mobilních zařízení,
použití vzdálené správy a funkcí vzdálené pomoci,
řešení potíží se systémem.

Je také důležité poznamenat, že téměř všechny možnosti konfigurace v operačním sys-
tému Windows lze ovládat pomocí zásad skupin. Abychom v každé diskuzi nemuseli 
připomínat, že funkci A či B lze konfigurovat pouze tehdy, je-li povolena v zásadách 
skupin, budeme předpokládat, že dostatečně rozumíte globálnímu vlivu zásad skupin 
na konfiguraci a správu systému. Vycházíme také z toho, že jste obeznámeni s příkazo-
vým řádkem a prostředím Windows PowerShell. Díky tomu se budeme moci soustředit 
na klíčové úkoly administrace.

Úvod do systému Windows 7
Windows 7 je nejnovější verze operačního systému Windows pro klientské počítače. 
K hlavním vydáním systému Windows 7 patří:

Windows 7 Starter – levné vydání systému Windows 7 pro příležitostné uživatele 
a rozvojové trhy. Je kompatibilní s nejnovějšími aplikacemi a zařízeními a je spoleh-
livější a bezpečnější než dřívější verze systému Windows. V porovnání s ostatními 
vydáními však poskytuje velmi omezený okruh funkcí.
Windows 7 Home Basic – levné vydání systému Windows 7 pro domácí uživatele. 
Zahrnuje základní sadu multimediálních funkcí, ale neobsahuje funkce pro připo-
jení k doméně.
Windows 7 Home Premium – rozšířené vydání systému Windows 7, které zahr-
nuje vylepšenou sadu multimediálních funkcí, ale neobsahuje funkce pro připojení 
k doméně.
Windows 7 Professional – základní vydání systému Windows 7 pro podnikové 
uživatele. Zahrnuje základní sadu administrativních funkcí a také funkce pro při-
pojení k doméně.
Windows 7 Enterprise – vylepšené vydání systému Windows 7 pro podnikové 
uživatele. Zahrnuje rozšířenou sadu administrativních funkcí a také funkce pro při-
pojení k doméně.
Windows 7 Ultimate – zdokonalené vydání systému Windows 7, které obsahuje 
nejlepší dostupné funkce domácích i podnikových vydání a také funkce pro připo-
jení k doméně.

Systém Windows 7 nativně podporuje instalaci a nasazení založené na bitových kopiích. 
Díky nové architektuře systému Windows 7 nezávislé na hardwaru, kterou si popíšeme 
v další části této kapitoly, jsou všechna vydání systému Windows 7 s výjimkou Windows 7 
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Starter kompatibilní s 32bitovým i 64bitovým hardwarem. To znamená, že všechna vydání 
produktu kromě vydání Starter lze použít v počítačích s 32bitovou i 64bitovou architektu-
rou. Počítače s 32bitovou architekturou typu x86 mohou mít až 4 gigabajty (GB) paměti 
RAM. Počítače s 64bitovou architekturou mohou být vybaveny až 8 GB paměti RAM 
u vydání Home Basic; 16 GB paměti RAM v případě vydání Home Premium a více než 
128 GB paměti ve vydáních Professional, Enterprise a Ultimate. Vydání Professional, En-
terprise a Ultimate také nabízejí podporu více procesorů.
Tabulka 1.1 poskytuje přehled rozdílů mezi různými vydáními systému Windows 7. 
Podrobný seznam naleznete na adrese www.williamstanek.com/windows7.

Tabulka 1.1: Funkční rozdíly vydání systému Windows 7

Funkce Home Basic Home Premium Professional Enterprise Ultimate

Uživatelské rozhraní Aero X X X X

Nástroj BitLocker Drive Encryption X X

Kompletní zálohování počítače X X X

Nástroje pro nasazení plochy X X X

Podpora dvou procesorů 

(netýká se jader procesorů)
X X X

Systém souborů EFS 

(Encrypting File System)
X X X

Připojení sdílení souborů a tiskáren 10 20 20 20 20

Klient architektury NAP 

(Network Access Protection)
X X X

Centrum sítí a sdílení X X X X X

Rodičovská kontrola X X X

Síťová technologie QoS (Quality of 

Service) založená na zásadách
X X X

Přednostní podpora pro dané vydání 

systému
X X

Plánování záloh Omezeno X X X X

Program Software Assurance 

k dispozici pro dané vydání systému
X X X

Podsystém pro aplikace systému 

UNIX
X X

Počítače Tablet PC X X X X

Instalace uživatelského rozhraní ve 

více jazycích
X X

Klíče Volume licensing X X

Licence pro virtuální počítač (4) X X

Nástroj Fax a skener X X X

Windows Media Center X X X X X

Instalace bezdrátové sítě X X X

Úvod do systému Windows 7
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24 Kapitola 1  Úvod do správy systému Windows 7

Systém Windows XP a dřívější verze operačního systému Windows nebylo možné 
upgradovat z jednoho vydání na jiné, ale společnost Microsoft nyní nabízí jednoduchý 
způsob upgradu ze základních vydání systému Windows 7 na vylepšená. Slouží k tomu 
buď technologie Windows Anytime Upgrade, nebo nástroj Obsluha a správa bitových 
kopií. Přehled cest upgradu shrnuje tabulka 1.2. Jak je patrné, při upgradu z nejjedno-
dušších vydání na pokročilejší vydání v rámci každé verze je k dispozici několik mož-
ností. Chcete-li zjistit, kterou verzi systému Windows 7 používáte, klepněte na tlačítko 
Start, klepněte pravým tlačítkem myši na příkaz Počítač a z místní nabídky vyberte pří-
kaz Vlastnosti. Aktuální vydání systému Windows 7 je uvedeno pod nadpisem Verze 
systému Windows.

Tabulka 1.2: Cesty upgradu pro vydání systému Windows 7

Verze systému Windows Lze upgradovat na Lze upgradovat na

Verze Home Windows 7 Home Premium Windows 7 Ultimate

Windows 7 Home Basic Ano Ano

Windows 7 Home Premium Ano

Verze Professional Windows 7 Enterprise Windows 7 Ultimate

Windows 7 Professional Ano Ano

Windows 7 Enterprise Ano

Technologie Windows Anytime Upgrade umožňuje zakoupit disk pro upgrade v malo-
obchodě a pomocí integrované funkce zadat platný klíč Product Key pro upgrade nebo 
zakoupit upgrade online. Chcete-li využít integrovanou funkci Windows Anytime 
Upgrade, klepněte na tlačítko Start a poté na příkaz Ovládací panely. Klepněte na ovlá-
dací panel Systém a zabezpečení a poté klepněte na odkaz Windows Anytime Upgrade. 
Upgrade dokončíte podle zobrazených pokynů. Potřebujete přitom distribuční médium 
systému Windows 7. Distribuční médium obsahuje komponenty všech verzí systému 
Windows 7 a funkce konkrétní verze se odblokují a nainstalují podle zadaného kódu 
Product Key.

Poznámka: Dodávají se samostatná distribuční média pro 32bitová a 64bitová vydání 
systému Windows 7. Chcete-li nainstalovat 32bitové vydání systému Windows 7 do počí-
tače s architekturou x86, musíte použít 32bitové distribuční médium. Při instalaci 64bito-
vého vydání systému Windows 7 do počítače s architekturou x64 budete potřebovat 
64bitové distribuční médium. Obecně platí, že pracujete-li s 32bitovým operačním systé-
mem a požadujete instalaci 64bitového operačního systému (na hardwaru, který umož-
ňuje činnost obou verzí), musíte restartovat počítač a spustit jej z instalačního média. 
Stejné pravidlo se vztahuje i na případ, kdy chcete instalovat 32bitový operační systém 
do počítače, kde je aktuálně nainstalován 64bitový operační systém. Všimněte si také, 
že společnost Microsoft vyvinula samostatná vydání pro počítače s procesory IA64. Toto 
vydání se nazývá Windows 7 for Itanium-Based Systems.
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Nástroj Obsluha a správa bitových kopií (DISM) se dodává s podnikovými vydáními 
systému Windows 7. Pomocí nástroje DISM můžete spravovat online a offline bitové 
kopie operačního systému Windows, včetně bitových kopií pro nasazení a bitových 
kopií virtuálních počítačů. Při nasazení systému Windows 7 se používají soubory typu 
Windows Image (.wim). Data virtuálních počítačů jsou uložena v souborech virtuálních 
pevných disků (.vhd). Při práci se soubory WIM a VHD se používají stejné příkazy.
Jak se podrobněji dozvíte v kapitole 2, nabízí nástroj DISM tyto funkce:

přidávání a odebírání balíčků; balíčky mohou obsahovat jazykové sady, opravy, 
nástroje atd.,
povolení a zakázání funkcí systému Windows,
přidávání a odebírání ovladačů zařízení jiných dodavatelů.

Nástroj DISM lze spustit z administrátorského příkazového řádku se zvýšenými opráv-
něními tímto postupem:
1.  Klepněte na tlačítko Start, příkaz Všechny programy a potom na položku Příslušen-

ství.

2.  Klepněte v nabídce pravým tlačítkem myši na zástupce Příkazový řádek a z místní 
nabídky vyberte příkaz Spustit jako správce.

Pokud se zobrazí výzva Řízení uživatelských účtů, standardně povolte spuštění apli-
kace s oprávněními správce.

3.  V okně příkazového řádku zobrazte příkazem dism /? dostupné možnosti nástroje 
DISM.

4.  Chcete-li zobrazit dostupné příkazy pro práci s online bitovými kopiemi, zadejte 
příkaz ve tvaru dism /online /?.

Nástroj DISM je sice určen zejména pro práci s offline bitovými kopiemi a načtenými 
bitovými kopiemi, ale pomocí některých příkazů tohoto nástroje lze získat užitečné 
informace o operačním systému, který je v počítači aktuálně spuštěn. Tabulka 1.3 
poskytuje přehled příkazů režimu online nástroje DISM, které lze uplatnit u aktivních 
operačních systémů. Chcete-li například zobrazit seznam vydání systému Windows, na 
které lze počítač upgradovat, můžete zadat tento příkaz:
dism /online /get-targeteditions

Tabulka 1.3: Příkazy režimu online nástroje DISM pro aktivní operační systémy

Dílčí příkaz Popis

/Disable-Feature /featurename:

NázevFunkce
Zakáže konkrétní funkci. V názvech funkcí se rozlišují velká a malá 

písmena.

/Enable-Feature /featurename:

NázevFunkce
Povolí konkrétní funkci. V názvech funkcí se rozlišují velká a malá 

písmena.

/Get-CurrentEdition Zobrazí aktuálně nainstalované vydání systému Windows.

/Get-DriverInfo /driver:

NázevOvladače.inf

Zobrazí informace o určeném ovladači jiného dodavatele, který je 

nainstalován v úložišti ovladačů. V názvech ovladačů se nerozlišují 

velká a malá písmena.

Úvod do systému Windows 7
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Dílčí příkaz Popis

/Get-Drivers
Zobrazí informace o všech ovladačích jiných dodavatelů, které jsou 

nainstalovány v úložišti ovladačů.

/Get-FeatureInfo /featurename:

NázevFunkce
Zobrazí informace o konkrétní funkci. V názvech funkcí se rozlišují 

velká a malá písmena.

/Get-Features Zobrazí informace o nainstalovaných funkcích systému Windows.

/Get-Intl

Zobrazí informace o výchozím jazyku uživatelského rozhraní 

systému, národním prostředí systému, výchozím časovém pásmu, 

jazyku klávesnice a nainstalovaných jazycích.

/Get-PackageInfo /packagename:

NázevBalíčku
Zobrazí informace o konkrétním balíčku. V názvech balíčků se 

rozlišují velká a malá písmena.

/Get-Packages Zobrazí informace o nainstalovaných balíčcích systému Windows.

/Get-TargetEditions
Zobrazí vydání systému Windows, na která lze operační systém 

upgradovat.

Se systémem Windows 7 se dodává prostředí Windows PowerShell 2.0. Když nakonfi-
gurujete prostředí PowerShell pro vzdálený přístup, můžete různým způsobem spouš-
tět příkazy ve vzdálených počítačích. Jeden postup spočívá v navázání vzdálené relace 
s počítači, s nimiž chcete pracovat. Následující příklad a částečný výstup dokládají, jak 
lze zkontrolovat vydání systému Windows ve vzdálených počítačích:
$s = new-pssession -computername engpc15, hrpc32, cserpc28

invoke-command -session $s {dism.exe /online /get-currentedition}

Verze nástroje Obsluha a správa bitových kopií : 6.1.7350.0

Verze bitové kopie: 6.1.7350.0

Aktuální vydání : Ultimate

Operace byla úspěšně dokončena.

Poznámka: U příkazu New-pSSession se pomocí parametru –ComputerName určují 
vzdálené počítače podle jejich názvu DNS, názvu NetBIOS nebo adresy IP. Pracujete-li 
s více vzdálenými počítači, oddělujte jednotlivé názvy počítačů nebo adresy IP čárkami. 
Další informace o práci s prostředím Windows PowerShell 2.0 a používání vzdáleného pří-
stupu naleznete v kapitole 4 „Using Sessions, Jobs, and Remoting“ (Používání relací, úloh 
a vzdáleného přístupu) v knize Windows PowerShell 2.0 Administrator’s Pocket Consultant 
(Microsoft Press, 2009).

Seznámení s 64bitovými počítači
Od té doby, co se objevily 64bitové verze systému Windows, se tato technologie výrazně 
proměnila. Počítače s 64bitovými verzemi systému Windows nejen fungují lépe a rych-
leji než jejich 32bitové protějšky, ale navíc umožňují lepší škálovatelnost, protože 
mohou zpracovat více dat během jednoho taktu, adresovat více paměti a rychleji prová-
dět výpočty. Systém Windows 7 podporuje dvě odlišné 64bitové architektury:
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x64 – tato architektura je založena na 64bitových rozšířeních instrukční sady proce-
sorů x86. Implementují ji procesory AMD Opteron (AMD64), procesory Intel Xeon 
s technologií 64bitových rozšíření a další procesory. Architektura nabízí nativní 
32bitové zpracování a zpracování pomocí 64bitových rozšíření, takže lze současně 
využívat 32bitové i 64bitové komponenty.
IA64 – druhá architektura staví na procesorové technologii EPIC (Explicitly 
Parallel Instruction Computing). Je implementována mj. v procesorech Intel Ita-
nium (IA-64). Tato architektura poskytuje nativní 64bitové zpracování, díky kte-
rému mohou 64bitové aplikace dosahovat optimálního výkonu.

64bitová technologie je určena pro operace, které jsou paměťově náročné a vyžadují 
složité výpočty. Při 64bitovém zpracování mohou aplikace načítat velké datové sady 
kompletně do fyzické paměti (tj. do paměti RAM). Díky tomu se omezuje potřeba 
stránkování na disk a značně vzrůstá výkon. Instrukční sada EPIC dovoluje proceso-
rům řady Itanium provádět souběžně až 20 operací.
Nyní převládají tato rozhraní firmwaru:

systém BIOS (Basic input/output system),
rozhraní EFI (Extensible Firmware Interface),
rozhraní UEFI (Unified Extensible Firmware Interface).

Počítače s procesory Itanium se v mnoha hlediscích podstatně liší od počítačů 
založených na procesorech typu x86 a x64. Počítače s procesory Itanium mají rozhraní 
EFI a disky s tabulkou oddílů GUID (typu GPT), zatímco počítače založené na pro-
cesorech x86 používají systém BIOS a disky typu MBR (master boot record). Počítače 
s architekturou x64 pracují s rozhraním UEFI, které zapouzdřuje systém BIOS nebo 
rozhraní EFI, jak je popsáno v sekci „Procházení možností firmwaru a seznámení 
s nimi“ v kapitole 10. Počítače těchto architektur se proto spravují odlišným způsobem, 
zejména s ohledem na instalaci a konfiguraci disků. Vzhledem ke stále většímu rozší-
ření rozhraní UEFI a schopnosti systému Windows 7 používat disky typu MBR i GPT 
nezávisle na typu firmwaru však základní čipová architektura nemusí nutně určovat, 
jaký typ firmwaru a disku se v počítači používá. Toto rozhodnutí závisí na výrobci 
hardwaru.

Poznámka: Postupy používání disků MBR a GPT jsou podrobně popsány v kapitole 12 
„Správa diskových jednotek a systémů souborů“. Počítače se systémem BIOS obecně 
používají disky MBR ke spouštění nebo ukládání dat a disky GPT mohou sloužit pouze 
jako datové disky. V počítačích s rozhraním EFI můžete mít disky GPT i MBR, ale alespoň 
jeden disk GPT musí obsahovat systémový oddíl EFI (ESP) a primární oddíl nebo jedno-
duchý svazek, na kterém se nachází spouštěný operační systém.

Ve většině případů je 64bitový hardware kompatibilní s 32bitovými aplikacemi. Platí 
však, že 32bitové aplikace fungují lépe na 32bitovém hardwaru. 64bitová vydání sys-
tému Windows 7 umožňují činnost 64bitových i 32bitových aplikací pomocí emulační 

Seznámení s 64bitovými počítači
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vrstvy WOW64 (Windows on Windows 64) procesorů x86. Podsystém WOW64 izo-
luje 32bitové aplikace od 64bitových. Předchází tak problémům se systémem souborů 
a registrem. Operační systém umožňuje spolupráci přes rozhraní 32 a 64 bitů pro model 
COM (Component Object Model) a základní operace, jako např. vyjímání, kopírování 
a vkládání ze schránky. 32bitové procesy však nemohou načítat 64bitové knihovny DLL 
(dynamic-link library) a obdobně 64bitové procesy nemohou načítat 32bitové knihovny 
DLL.
Při přechodu na 64bitovou technologii může být vhodné sledovat, které počítače v pod-
niku podporují 64bitové operační systémy a ve kterých počítačích jsou již systémy 
tohoto typu nainstalovány. Prostředí Windows PowerShell umožňuje:

Pomocí vlastnosti OSArchitecture objektu Win32_OperatingSystem určit, zda je 
v počítači nainstalován 64bitový operační systém. Následuje příklad a ukázkový 
výstup:
get-wmiobject -class win32_operatingsystem | format-list

osarchitecture

osarchitecture : 32 bitů

Pomocí vlastností Name a Description objektu Win32_Processor určit, zda je počí-
tač kompatibilní s 64bitovým operačním systémem.
get-wmiobject -class win32_processor | format-list name,

description

název : Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU @ 2.66GHz

popis : x64 Family 6 Model 15 Stepping 7

Výstup první ukázky informuje o tom, že je v počítači spuštěna 32bitová verze systému 
Windows. Výstup druhé ukázky sděluje, že počítač je vybaven procesorem x64. Z toho 
lze odvodit, že počítač je možné upgradovat na 64bitovou verzi systému Windows 7.
Místo toho, abyste kontrolovali jeden počítač po druhém, můžete tuto činnost zauto-
matizovat vytvořením skriptu. Ukázkové skripty a kompletní postupy naleznete v kapi-
tole 9 „Inventorying and Evaluating Windows Systems“ (Evidence a hodnocení systémů 
Windows) v knize Windows PowerShell 2.0 Administrator’s Pocket Consultant (Micro-
soft Press, 2009).

Instalace systému Windows 7
K použití v doménách služby Active Directory jsou určena pouze vydání Win-
dows 7 Professional, Enterprise a Ultimate. Instalujete-li systém Windows 7 do počí-
tače s existujícím operačním systémem, můžete provést čistou instalaci nebo upgrade. 
Čistá instalace a upgrade se liší v následujících hlavních ohledech:

Čistá instalace – vyberete-li čistou instalaci, instalační program systému Windows 
kompletně nahradí původní operační systém v počítači. Přitom ztratíte všechna 
uživatelská a aplikační nastavení. Čistou instalaci byste měli použít, když nelze ope-
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rační systém upgradovat, počítač musí umožnit spouštění více operačních systémů, 
je požadována standardní konfigurace nebo v případě, že není v počítači zatím 
nainstalován žádný operační systém.
Instalace typu upgrade – během upgradu zůstanou zachována uživatelská nasta-
vení, program ponechá existující aplikace a jejich nastavení a není nutné prová-
dět základní konfiguraci systému. Instalaci typu upgrade je vhodné použít, máte-li 
počítače s verzí operačního systému Windows, která umožňuje upgrade na systém 
Windows 7, a chcete minimalizovat narušení provozu díky zachování stávajících 
nastavení, uživatelských informací a konfigurace aplikací.

Chování upgradu závisí na upgradovaném operačním systému. Pokud upgradujete ze 
systému Windows Vista, provede instalační program systému Windows upgrade se 
zachováním nastavení. K dispozici jsou kopie pro upgrade ze systému Windows XP, 
ale v tomto případě není možné zvolit zachování nastavení. Když upgradujete ze sys-
tému Windows XP, musíte pomocí nástroje Migrace profilu uživatele nejdříve přenést 
své soubory a nastavení a poté spustit instalační program systému Windows. Instalační 
program systému Windows poté provede čistou instalaci operačního systému. Následně 
je nutné znovu nainstalovat aplikace.

Příprava na instalaci systému Windows 7
Chcete-li nainstalovat systém Windows 7, můžete počítač spustit z distribučního média 
systému Windows, spustit instalační program v rámci stávajícího operačního systému 
Windows, provést instalaci z příkazového řádku nebo použít jednu z možností automa-
tizované instalace.
Při instalaci systému Windows 7 můžete zvolit jeden ze dvou základních přístupů – 
interaktivní nebo automatizovaný proces. Interaktivní instalace odpovídá tomu, jak si 
většina lidí představuje běžnou instalaci systému Windows: instalaci, kdy procházíte 
jednotlivé kroky instalace a zadáváte při tom hodně informací. Můžete ji provést z dis-
tribučního média (spuštěním systému z tohoto média, nebo spuštěním instalačního 
programu systému Windows z příkazového řádku). Výchozí instalační proces systému 
Windows při spuštění systému z maloobchodně dostupného disku DVD se systémem 
Windows 7 je interaktivní. Během instalace vás program vyzve k zadání konfigurač-
ních informací.
Automatizovaná instalace, kdy správce v praxi může určit úroveň uživatelské interakce, 
je k dispozici v několika variantách. Nejzákladnější forma bezobslužné instalace, kte-
rou můžete provést, je bezobslužná instalace pouze pomocí souborů odpovědí. Soubor 
odpovědí obsahuje všechny konfigurační údaje, k jejichž zadání obvykle vyzývá stan-
dardní proces instalace. Soubory odpovědí bezobslužné instalace lze vytvořit pomocí 
Správce bitových kopií systému Windows (Windows System Image Manager), který 
je k dispozici v rámci sady Windows Deployment Toolkit (ke stažení na adrese www.
download.microsoft.com). Jestliže chcete bezobslužnou instalaci posunout na další úro-
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veň, můžete použít soubory odpovědí spolu se Službou pro nasazení systému Windows, 
jak si ukážeme v kapitole 2.
Standardní instalační program systému Windows 7 se nazývá Setup.exe. Program 
Setup.exe lze spustit v rámci operačního systému Windows, chcete-li upgradovat stá-
vající operační systém nebo nainstalovat systém Windows 7 na jiný oddíl. Počítače se 
systémem BIOS (x86) můžete spustit z distribučního média a tím inicializovat proces 
instalace. V systémech typu IA64 Itanium spustíte instalační program v prostředí EFI 
spuštěním zavaděče spouštění instalace \IA64\Setupldr.efi na disku DVD (nebo ekviva-
lentu). Kromě metody vytváření oddílů funguje instalační program pro systémy IA64 
stejně jako v případě 32bitových systémů typu x86 a 64bitových verzí x64.
Pracujete-li se systémem Windows 7 v počítačích s procesory typu x86, měli byste mít 
na paměti zvláštní typy oddílů na disku, které operační systém používá.

Aktivní – aktivní oddíl nebo svazek je oddíl jednotky, který je určen pro mezipaměť 
a spouštěcí soubory systému. Některá zařízení s výměnnými médii se mohou obje-
vit v seznamu aktivních oddílů.
Spouštěcí – spouštěcí oddíl nebo svazek obsahuje operační systém a pomocné sou-
bory. Systémový a spouštěcí oddíl nebo svazek mohou být totožné.
Systémový – systémový oddíl nebo svazek obsahuje hardwarově specifické soubory, 
které jsou potřebné k načtení operačního systému. V rámci konfigurace softwaru 
nemůže být systémový oddíl či svazek součástí prokládaného (striped) nebo roz-
loženého (spanned) svazku.

Oddíly (partition) a svazky (volume) v zásadě označují totéž. Občas se však použí-
vají dva různé pojmy, protože oddíly se vytvářejí na základních discích a svazky na 
dynamických discích. V počítačích typu x86 můžete oddíl označit jako aktivní pomocí 
modulu snap-in Správa disků.
Aktivní, spouštěcí a systémové svazky nebo oddíly sice mohou být stejné, ale přesto 
jsou vesměs povinné. Instalujete-li systém Windows 7, vyhodnotí instalační program 
všechny dostupné prostředky pevných disků. Systém Windows 7 obvykle umístí spouš-
těcí a systémový oddíl na stejnou jednotku a oddíl, a označí tento oddíl jako aktivní. 
Výhoda této konfigurace spočívá v tom, že pro operační systém nepotřebujete více 
jednotek a můžete další diskovou jednotku použít k zrcadlení oddílů operačního sys-
tému.
Instalace na hardwarovou platformu IA64 s procesory Itanium se vyznačuje několika 
rozdíly. Při spuštění načte rozhraní IA64 EFI (Extended Firmware Interface) spouš-
těcí nabídku založenou na firmwaru. Disky počítačů s architekturou IA64 mají struk-
turu oddílů označovanou jako tabulka oddílů GUID (globally unique identifier) neboli 
GPT. Tato struktura oddílů se zásadně liší od oddílů založených na hlavním spouštěcím 
záznamu (MBR – master boot record) používaných na 32bitové platformě.
Disky typu GPT mají dva povinné oddíly a jeden nebo více volitelných oddílů (oddílů 
OEM neboli datových oddílů) – až do celkového počtu 128 oddílů:
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systémový oddíl EFI (EFI system partition – ESP),
oddíl MSR (Microsoft Reserved partition – MSR),
alespoň jeden datový oddíl.

Spouštěcí nabídka IA64 poskytuje sadu možností, mezi které patří prostředí EFI. Pro-
středí EFI poskytuje operační prostředí s podporou systémů souborů FAT a FAT32 
a také příkazy pro konfiguraci a správu souborů. Chcete-li zobrazit seznam oddílů 
v počítači typu IA64, použijte příkaz Map. Hodnota blk ve výstupu příkazu Map ozna-
čuje bloky oddílů a hodnota fs# znamená čitelné systémy souborů. Na oddíl lze přejít 
zadáním čísla bloku oddílu, po kterém následuje dvojtečka. Chcete-li zobrazit soubory 
na oddílu, zadejte příkaz dir. Rozhraní EFI poskytuje správce údržby spouštění (boot 
maintenance manager), který umožňuje konfigurovat spouštěcí nabídku.
Jak je vysvětleno v kapitole 2, instalační program při instalaci systému Windows 7 auto-
maticky vytvoří oddíl Windows Recovery Environment (Windows RE) a nainstaluje 
další komponenty, které lze použít při obnovení a řešení potíží s daným oddílem. Díky 
tomu jsou v počítačích se systémem Windows 7 vždy k dispozici nástroje pro obnovení 
systému. Patří k nim:

Nástroj Oprava spouštění systému – opravuje problémy, které zabraňují spuštění 
systému Windows. Pokud správce spouštění nebo poškozený systémový soubor 
znemožňují spuštění, je automaticky spuštěn tento nástroj, který inicializuje opravu 
počítače.
Obnovení systému – obnoví systém Windows do stavu v dřívějším čase. Pokud 
nelze systém spustit kvůli změně konfigurace nebo nainstalované aplikaci a přitom 
jsou k dispozici body obnovení, můžete pomocí této funkce obnovit stav systému 
Windows před danou změnou.
Obnovení bitové kopie systému – provede úplné obnovení počítače pomocí dříve 
vytvořené bitové kopie systému. Jestliže se počítač nepodaří obnovit pomocí nástroje 
Oprava spouštění systému, Obnovení systému ani jiných postupů pro řešení potíží, 
můžete obnovit počítač ze záložní bitové kopie pomocí této funkce.
Diagnostika paměti – zajišťuje diagnostiku paměti počítače. Pokud jsou problémy 
se spouštěním nebo problémy jiného typu způsobeny hardwarovými chybami 
paměti, je možné potíže identifikovat tímto nástrojem.

Jako správce můžete obnovit počítače pomocí těchto nástrojů. Jestliže vzdálený uživatel 
nemůže spustit systém Windows, můžete jej provést postupem spuštění prostředí Win-
dows RE a inicializace obnovení. Přitom požádáte uživatele o přístup k nabídce Rozší-
řené možnosti spuštění (viz sekci „Oprava a obnovení počítače“ v kapitole 17).

Postup instalace systému Windows 7
Před instalací systému Windows 7 do počítače byste měli zjistit, zda příslušný hardware 
splňuje požadavky na fyzickou paměť, výpočetní výkon a parametry grafické karty. 

Instalace systému Windows 7
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Společnost Microsoft uvádí minimální i doporučené požadavky. Požadavky na ope-
rační paměť a grafiku se uvádějí v megabajtech (MB) a gigabajtech (GB). Požadavky na 
procesor se udávají v gigahertzích (GHz).
Systém Windows 7 vyžaduje:

32bitový (x86) nebo 64bitový (x64) procesor s taktovací frekvencí 1 GHz nebo 
vyšší,
alespoň 1 GB paměti RAM (32bitový systém) nebo 2 GB paměti RAM (64bitový 
systém),
grafický procesor DirectX 9 s ovladačem WDDM 1.0 nebo novějším.

Poznámka: Společnost Microsoft doporučuje, aby měl počítač na disku volné místo ale-
spoň 16 GB (32bitový systém) nebo 20 GB (64bitový systém). Požadavky na místo na 
disku se mohou rychle zvýšit kvůli různým funkcím systému Windows 7, jako jsou body 
ochrany, které obsahují předchozí verze upravených souborů a složek. Optimální výkon 
pevného disku vyžaduje, aby bylo neustále k dispozici alespoň 15 procent volného místa 
a také dostatečný prostor pro stránkovací soubor, který může dosáhnout dvojnásobku 
velikosti systémové paměti RAM. Kromě toho v případě, že provedete upgrade se zacho-
váním nastavení, bude složka Windows.old obsahovat soubory a složky z předchozí insta-
lace.

Systém Windows 7 je možné provozovat v libovolném počítači, který splňuje nebo pře-
vyšuje požadavky na hardware. Interaktivní instalaci systému Windows 7 lze provést 
následujícím postupem:
1.  Spusťte instalační program systému Windows 7 pomocí jedné z následujících 

metod:

V případě nové instalace zapněte počítač a vložte do jednotky DVD-ROM dis-
tribuční médium systému Windows 7. Po zobrazení výzvy spusťte z disku DVD 
instalační program stisknutím libovolné klávesy.
Chcete-li provést upgrade, spusťte počítač a přihlaste se pomocí účtu s opráv-
něními správce. Vložte do jednotky DVD-ROM distribuční médium systému 
Windows 7. Instalační program systému Windows 7 by se měl spustit automa-
ticky. Pokud se program nespustí automaticky, zobrazte v Průzkumníku obsah 
distribučního média a poklepejte na program Setup.exe.

2.  Proces instalace spustíte klepnutím na tlačítko Nainstalovat. Instalační program 
zkopíruje dočasné soubory a zahájí instalaci. Spouštíte-li instalaci ze stávajícího 
operačního systému a jste připojeni k místní síti nebo Internetu, zvolte, zda chcete 
při instalaci získat aktualizace. Vyberte buď možnost Přejít do režimu online a zís-
kat nejnovější aktualizace pro instalaci, nebo Nezískávat nejnovější aktualizace pro 
instalaci.
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Tip: Během instalace není nutné stahovat aktualizace. Pokud se rozhodnete aktualizace 
nestahovat, můžete počítač aktualizovat později pomocí funkce Windows Update.

3.  Přečtěte si podmínky licence. Pokud s nimi souhlasíte, zaškrtněte políčko Přijímám 
licenční podmínky a klepněte na tlačítko Další.

4.  Vyberte typ instalace: Upgrade nebo Vlastní (upřesnit). Možnost Upgrade zvolte 
v případě, chcete-li dříve nainstalovaný operační systém aktualizovat na systém 
Windows 7. Jinak pomocí možnosti Vlastní (upřesnit) nainstalujte čistou kopii sys-
tému Windows 7.

Poznámka: Když nainstalujete čistou kopii systému Windows 7 do počítače se starší verzí 
systému Windows, instalační program přenese složky a soubory z předchozí instalace do 
složky s názvem Windows.old a předchozí instalace nadále nebude funkční.

5.  Po zobrazení výzvy ohledně umístění instalace zvolte diskovou jednotku, na kterou 
chcete operační systém nainstalovat, a klepněte na tlačítko Další.

Tip: Při instalaci můžete na stránce Kam chcete systém Windows nainstalovat? spustit 
příkazový řádek stisknutím kláves Shift+F10. Tím se dostanete do minimálního prostředí 
Windows PC, pomocí nějž instalační program instaluje operační systém. Získáte tím pří-
stup k mnoha nástrojům pro příkazový řádek, které jsou k dispozici ve standardní insta-
laci systému Windows 7.

6.  Pokud jste vybrali oddíl, který obsahuje předchozí instalaci systému Windows, zob-
razí se výzva s informací o tom, že stávající uživatelská a aplikační nastavení budou 
přesunuta do složky s názvem Windows.old, a chcete-li tato nastavení používat, 
musíte je zkopírovat do nové instalace. Klepněte na tlačítko OK.

Instalační program poté spustí proces instalace. Během tohoto procesu instalační 
program zkopíruje úplnou bitovou kopii systému Windows 7 na vybraný disk 
a poté ji rozbalí. Instalační program dále nainstaluje funkce na základě konfigurace 
počítače a detekovaného hardwaru. Tento proces vyžaduje několik automatických 
restartů. Když instalační program dokončí svou činnost, bude načten operační sys-
tém a systém bude připraven k prvnímu použití.

7.  Po zobrazení výzvy zvolte svou zemi nebo oblast, formát času a měny a rozložení 
klávesnice. Klepněte na tlačítko Další.

8.  Následně musíte vytvořit účet místního počítače, který bude vytvořen jako účet 
správce počítače. Zadejte uživatelské jméno.

9.  Zadejte název počítače a klepněte na tlačítko Další.

10. Zadejte heslo a potvrďte je. Uveďte nápovědu hesla. Klepněte na tlačítko Další.

Instalace systému Windows 7
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Tip: Hesla k uživatelským účtům by měla být poměrně složitá. Chcete-li zkomplikovat 
uhodnutí a překonání hesla, použijte kombinaci všech dostupných typů znaků, včetně 
malých a velkých písmen, číslic a symbolů.

11. U maloobchodních verzí systému Windows 7 je obvykle nutné zadat kód Product 
Key. Pokud se zobrazí výzva k uvedení kódu Product Key, zadejte jej. Počítač ve 
výchozím nastavení automaticky aktivuje systém Windows, když se znovu připojíte 
k Internetu. Klepněte na tlačítko Další.

12. Vyberte nastavení funkce Windows Update v daném počítači. Obvykle je vhodné 
zvolit doporučená nastavení, která systému Windows 7 umožňují automaticky 
instalovat všechny dostupné aktualizace a bezpečnostní nástroje ihned poté, kdy 
jsou zveřejněny. Jestliže klepnete na tlačítko Zobrazit dotaz později, bude funkce 
Windows Update vypnuta.

13. Zkontrolujte nastavení data a času a proveďte potřebné změny. Klepněte na tlačítko 
Další.

14. Pokud instalační program při instalaci zjistí síťovou kartu, jsou automaticky nain-
stalovány síťové komponenty. V závislosti na typu umístění klepněte na možnost 
Domácí síť, Síť v zaměstnání nebo Veřejná síť. Systém Windows 7 následně nakon-
figuruje síť pro danou lokalitu. Poté systém Windows 7 připraví plochu.

Problémy při instalaci systému Windows 7 mohou mít mnoho příčin. Uveďme si nyní 
možná řešení běžných problémů ve formátu problém/řešení.

Počítač nelze spustit z instalačního média systému Windows 7 – většina počí-
tačů sice podporuje spouštění z disku DVD, ale tato funkce je někdy zakázána ve 
firmwaru. Nastavte pořadí spouštění ve firmwaru tak, aby byla jednotka DVD uve-
dena před jednotkami pevných disků a dalšími spustitelnými médii. Další infor-
mace naleznete v kapitole 10 „Správa firmwaru, konfigurace spouštění a spouštění 
systému“.
Při instalaci není možné vybrat pevný disk – instalační média systému Windows 7 
sice obsahují ovladače pro většinu řadičů disků, ale pro některé řadiče disků nemusí 
být výchozí ovladač k dispozici. Vložte médium s požadovanými ovladači a poté na 
stránce Kam chcete systém Windows nainstalovat? klepněte na tlačítko Načíst ovla-
dače. Jestliže se ovladač nachází na interním pevném disku, přejděte stisknutím klá-
ves Shift+F10 na příkazový řádek a poté příkazem Xcopy zkopírujte soubory ovla-
dače na jednotku USB flash nebo jiné výměnné médium. Poté můžete klepnout na 
tlačítko Načíst ovladače a načíst ovladače z média.
Před spuštěním instalace jste zapomněli změnit konfiguraci pevného disku – na 
stránce Kam chcete systém Windows nainstalovat? klepněte na položku Možnosti 
jednotky (upřesnit). Pomocí dostupných možností lze pak vytvářet, odstraňovat 
a formátovat oddíly podle potřeby. Chcete-li oddíl zmenšit nebo zvětšit (dokonce 
během upgradu), přejděte stisknutím kláves Shift+F10 na příkazový řádek a poté 
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oddíl upravte pomocí nástroje DiskPart. Oddíly je možné rozšířit či zúžit bez nut-
nosti jejich odstranění. Nástroj DiskPart také dovoluje změnit typ disku a styl 
oddílů. Další informace o nástroji DiskPart naleznete v kapitolách 10, 11 a 12 knihy 
Windows Command-Line Administrator’s Pocket Consultant, druhé vydání (Micro-
soft Press, 2008).

Používání systému Windows 7
Když se po instalaci spustí operační systém, můžete se přihlásit a zobrazit plochu. Systém 
Windows 7 standardně ukládá data uživatelského profilu do složky %SystemDrive%\
Users\%UserName%. V rámci této složky uživatelského profilu má každý uživatel při-
hlášený do systému svou osobní složku a tato osobní složka obsahuje další podsložky. 
Tyto složky představují výchozí umístění pro ukládání specifických typů dat a souborů 
a patří k nim:

AppData – aplikační data specifická pro uživatele (ve skryté složce)
Kontakty – kontakty a skupiny kontaktů
Plocha – plocha uživatele
Stažené soubory – programy a datové soubory stažené z Internetu
Oblíbené položky – uživatelské oblíbené položky v Internetu
Odkazy – uživatelské odkazy v Internetu
Dokumenty – uživatelské soubory dokumentů
Hudba – uživatelské hudební soubory
Obrázky – uživatelské obrázky
Videa – uživatelské videosoubory
Uložené hry – uživatelská data uložených her
Hledání – uživatelská uložená hledání

Poznámka: Parametry %SystemDrive% a %UserName% odkazují na proměnné prostředí 
SystemDrive, resp. UserName. Operační systém Windows má mnoho proměnných pro-
středí, která se týkají uživatelsky i systémově specifických hodnot. Tato proměnná pro-
středí budeme často uvádět pomocí následující syntaxe: %NázevProměnné%. Pokud jste 
na systém Windows 7 upgradovali z dřívější verze systému Windows, obsahuje osobní 
složka uživatele také symbolické odkazy (vypadají jako zástupci) na složky a nastavení 
použité v příslušné předchozí verzi systému. Symbolický odkaz je ukazatel na soubor 
nebo složku, který je často vytvořen kvůli zpětné kompatibilitě s aplikacemi, jež hledají 
složku či soubor v přesunutém umístění. Symbolické odkazy lze vytvářet pomocí nástroje 
Mklink pro příkazový řádek. Chcete-li zjistit dostupné možnosti, zadejte na příkazový řá-
dek příkaz mklink /?.

Používání systému Windows 7
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Kromě osobních složek používá systém Windows 7 osobní knihovny. Knihovna není 
nic jiného než kolekce souborů a složek, které jsou seskupeny dohromady a prezento-
vány pomocí jednotného zobrazení. K dispozici jsou např. tyto standardní knihovny:

Dokumenty – shromažďuje uživatelská data ze složky Dokumenty a data ze složky 
Veřejné dokumenty.
Hudba – shromažďuje uživatelská data ze složky Hudba a data ze složky Veřejná 
hudba.
Obrázky – shromažďuje uživatelská data ze složky Obrázky a data ze složky Veřejné 
obrázky.
Videa – shromažďuje uživatelská data ze složky Videa a data ze složky Veřejná 
videa.

Chcete-li vytvořit nové knihovny, které budou fungovat jako zobrazení různých kolekcí 
dat, klepněte v Průzkumníku Windows pravým tlačítkem myši na uzel Knihovny, pře-
jděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Knihovna.

Upozornění: Při práci s knihovnami byste si měli pamatovat, že pouze reprezentují 
shromážděná data. Systém Windows 7 vytváří sloučená zobrazení souborů a složek, 
které do knihovny přidáte. Knihovny samy o sobě neobsahují žádná reálná data. Libo-
volná akce, kterou provedete se souborem či složkou v knihovně, se provede na zdrojo-
vém souboru či složce.

Systém Windows 7 poskytuje motivy, které umožňují snadno přizpůsobit vzhled nabí-
dek, oken a plochy. Chcete-li vybrat motiv, klepněte na tlačítko Start a poté na příkaz 
Ovládací panely. V okně Ovládací panely klepněte na odkaz Změnit motiv pod nad-
pisem Vzhled a přizpůsobení a poté zvolte požadovaný motiv. Motiv Windows Aero 
poskytuje vylepšený grafický vzhled a zdokonalené dynamické efekty rozhraní. Pokud 
chcete používat méně pokročilých funkcí, zvolte motiv Windows 7 – základní nebo 
Klasické nastavení.
Je však důležité zdůraznit, že vylepšení rozhraní, která lze v daném počítači použít, 
závisejí na nainstalovaném vydání systému Windows 7 a hardwaru počítače.

Okna Centrum akcí a Aktivace
Systém Windows 7 poskytuje přepracovanou plochu s mnoha dodatečnými možnostmi 
přizpůsobení. Ve výchozím nastavení zobrazí systém po přihlášení v oblasti oznámení 
souhrnnou ikonu Centra akcí. Ikona obsahuje praporek s červeným kruhem a písme-
nem X. Centrum akcí je program, který sleduje stav důležitých oblastí zabezpečení 
a údržby. Pokud se změní stav monitorované položky, Centrum akcí aktualizuje ikonu 
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oznámení s ohledem na závažnost výstrahy. Přesunete-li ukazatel myši nad tuto ikonu, 
zobrazí se shrnutí všech výstrah. Když na ikonu klepnete, systém Windows zobrazí dia-
logové okno se souhrnným seznamem všech výstrah nebo položek akcí, které vyžadují 
vaši pozornost. Klepnutím na výstrahu nebo položku akce otevřete výchozí prohlížeč 
webu a zobrazíte možné řešení. Chcete-li zobrazit Centrum akcí, klepněte na odkaz 
Otevřít Centrum akcí.
Jestliže zakážete oznámení Centra akcí na hlavním panelu, můžete Centrum akcí spus-
tit následujícím postupem:
1.  Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Ovládací panely.

2.  V ovládacích panelech klepněte na hlavní odkaz kategorie Systém a zabezpečení.

3.  Klepněte na odkaz Centrum akcí.

Centrum akcí (viz obrázek 1.1) poskytuje přehled stavu počítače a zobrazuje všechny 
potíže, které je potřeba vyřešit. Pokud má problém dostupné řešení, můžete je zobrazit 
po klepnutí na tlačítko Zobrazit reakci na problém. Jestliže například počítač vykazuje 
problém s technologií Intel Active Management, který lze vyřešit instalací novějšího 
ovladače, zobrazí se po klepnutí na uvedené tlačítko stránka, jež poskytuje další infor-
mace o potížích a odkaz na stažení a instalaci nejnovějšího ovladače, jak je patrné na 
obrázku 1.2. Po odstranění problému můžete zvolit archivaci zprávy pro budoucí refe-
renci. V tomto případě zaškrtněte políčko Archivovat tuto zprávu, dříve než zavřete 
stránku Další informace klepnutím na tlačítko OK.

Obrázek 1.1: Okno Centrum akcí

Používání systému Windows 7
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Obrázek 1.2: Získání dalších informací o potížích

V levém podokně Centra akcí jsou k dispozici možnosti k provádění následujících 
úkolů:

Změnit nastavení Centra akcí – po klepnutí na tuto možnost lze zapnout nebo 
vypnout výstražné zprávy. Výstražné zprávy se dělí do dvou kategorií: zabezpečení 
a údržby. Je možné zapnout nebo vypnout výstrahy zabezpečení související s funkcí 
Windows Update, nastavením zabezpečení Internetu, síťovým firewallem, spywa-
rem a souvisejícími programy, nástrojem Řízení uživatelských účtů a antivirovými 
programy. Mezi výstrahy údržby, které lze zapnout či vypnout, patří výstrahy týkající 
se zálohování systému Windows, kontroly aktualizací a řešení potíží se systémem 
Windows. K dispozici jsou rychlé odkazy, které dovolují konfigurovat nastavení 
programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů, nástroje 
Hlášení o chybách systému Windows a funkce Windows Update.
Změnit nastavení nástroje Řízení uživatelských účtů – klepnete-li na tuto mož-
nost, můžete upravit způsob fungování nástroje Řízení uživatelských účtů. Klepnete-
li na položku Vždy upozornit, bude aktuální uživatel upozorněn pokaždé, když se 
programy pokusí instalovat software či provést změny počítače nebo když uživatel 
změní nastavení systému Windows. Pokud vyberete možnost Výchozí, bude aktu-
ální uživatel upozorněn pouze tehdy, když se programy pokusí instalovat software, 
ale nikoli při uživatelské změně nastavení systému Windows. Možnost Pouze pokud 
se programy pokusí… (nestmívat plochu) se projeví stejně jako výchozí nastavení, 
ale zabraňuje nástroji Řízení uživatelských účtů přepnout na zabezpečenou plochu. 
Zvolte možnost Nikdy mne neupozorňovat, jestliže chcete vypnout všechny výzvy 
nástroje Řízení uživatelských účtů. Další informace naleznete v kapitole 5 „Správa 
uživatelského přístupu a zabezpečení“.
Zobrazit archivované zprávy – zobrazí zprávy týkající se potíží počítače, které jste 
archivovali z Centra akcí.
Zobrazit informace o výkonu – klepnutím na tuto možnost zobrazíte hodnocení 
výkonu a zjistíte, které faktory by mohly způsobovat potíže s výkonem. Základní 
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skóre počítače je stanoveno podle výsledku nejslabší komponenty. Pokud má napří-
klad primární pevný disk počítače pomalou přenosovou rychlost dat, bude mít počí-
tač nízké skóre v této oblasti a základní skóre bude tuto hodnotu rovněž odrážet. 
Chcete-li výkon zvýšit, bude nutné upgradovat primární disk počítače. Jestliže se 
domníváte, že hodnocení výkonu počítače není přesné, klepněte na odkaz Znovu 
spustit vyhodnocení a systém Windows zkontroluje výkon počítače opakovaně.

Vydání Windows 7 Professional a Enterprise poskytují možnost multilicencí. Multili-
cenční verze systému Windows 7 sice nemusí vyžadovat aktivaci ani zadání kódů Pro-
duct Key, ale maloobchodní verze tohoto systému je nutné aktivovat a zadat kódy Pro-
duct Key. Chcete-li ověřit stav aktivace systému Windows 7, klepněte na tlačítko Start 
a poté na příkaz Ovládací panely. V ovládacích panelech klepněte na odkaz Systém 
a zabezpečení a poté na odkaz Systém. Na stránce Systém si prohlédněte položku Akti-
vace systému Windows. Tato položka určuje, zda byl operační systém aktivován. Pokud 
systém Windows 7 zatím nebyl aktivován a jste připojeni k Internetu, klepněte pod 
nadpisem Aktivace systému Windows na příslušný odkaz. Spustí se průvodce Akti-
vace produktu Windows. V průvodci klepněte na možnost Aktivovat produkt Win-
dows online.
Oproti systému Windows XP a předchozím verzím systému Windows můžete kód Pro-
duct Key zadaný při instalaci systému Windows 7 podle potřeby měnit, abyste dodrželi 
svůj plán licencí. Chcete-li změnit kód Product Key, postupujte takto:
1.  Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Ovládací panely. V ovládacích pane-

lech klepněte na odkaz Systém a zabezpečení a poté na odkaz Systém.

2.  V okně Systém klepněte pod nadpisem Aktivace systému Windows na odkaz Změ-
nit kód Product Key.

3.  V okně Aktivace produktu Windows zadejte hodnotu kódu Product Key a klepněte 
na tlačítko Další.

4.  Pokud je kód Product Key přijat, není nutné znovu aktivovat systém Windows 
pomocí možnosti Aktivovat produkt Windows online. Jestliže systém zadaný kód 
Product Key nepřijme nebo se jedná o kód pro odlišné vydání systému Windows 7, 
vyžaduje aktivace systému Windows, abyste uvedli platný kód Product Key.

Používání systému Windows 7 ve skupinách a doménách
Počítače se systémem Windows 7 mohou být členy domácí skupiny, pracovní sku-
piny nebo domény. Domácí skupina je volné seskupení počítačů v domácí síti. Počí-
tače v domácí skupině sdílejí data, ke kterým lze přistupovat na základě hesla společ-
ného pro všechny uživatele v domácí skupině. Heslo domácí skupiny nastavíte při jejím 
vytvoření a můžete je podle potřeby kdykoli změnit.
Pracovní skupina je volné sdružení počítačů, které se spravují samostatně. Doména 
sdružuje počítače, které je možné spravovat kolektivně pomocí řadičů domény, což jsou 
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servery se systémem Windows, které řídí přístup k síti, do adresářové databáze a ke sdí-
leným prostředkům.
Domácí skupiny jsou k dispozici pouze tehdy, jestliže je počítač se systémem Win-
dows 7 připojen do domácí sítě. Pracovní skupiny a domény jsou dostupné jen pro 
počítače se systémem Windows 7, které jsou připojeny do podnikové sítě. Pokyny týka-
jící se správy sítí a síťových připojení naleznete v kapitole 15 „Konfigurace a řešení 
potíží sítí TCP/IP“. Chcete-li změnit typ umístění sítě, do které je počítač aktuálně při-
pojen, postupujte takto:
1. Klepněte na ikonu Síť v oznamovací oblasti a poté klepněte na odkaz Otevřít Cent-
rum síťových připojení a sdílení. Pokud se ikona Síť nezobrazuje, klepněte na tlačítko 
Start a poté na příkaz Ovládací panely. Klepněte na ovládací panel Síť a Internet a poté 
klepněte na odkaz Centrum síťových připojení a sdílení.
2. V sekci Zobrazit aktivní sítě klepněte na ikonu Domácí síť, Síť v zaměstnání nebo 
Veřejná síť.
3. V dialogovém okně Nastavit umístění v síti zvolte podle potřeby možnost Domácí síť, 
Síť v zaměstnání nebo Veřejná síť a klepněte na tlačítko Zavřít.
Některé aspekty fungování systému Windows 7 závisí na tom, zda je počítač členem 
domácí skupiny, pracovní skupiny nebo domény.
V následujících oddílech si rozebereme tyto rozdíly, jak souvisejí s nástrojem Řízení 
uživatelského přístupu, přihlášení, rychlého přepínání uživatelů a správy hesel.

Seznámení s nástrojem Řízení uživatelských účtů v systému 
Windows 7
V domácí nebo pracovní skupině má počítač se systémem Windows 7 pouze účty míst-
ního počítače. V doméně má počítač se systémem Windows 7 jak účty místního počí-
tače, tak účty domény. Systém Windows 7 poskytuje dva primární typy místních uživa-
telských účtů:

Standardní – standardní uživatelské účty mohou používat většinu programů 
a mohou měnit nastavení systému, která neovlivňují jiné uživatele nebo zabezpe-
čení počítače.
Administrator – administrátorské uživatelské účty mají úplný přístup k počítači 
a mohou provádět libovolné požadované změny.

Systém Windows 7 zahrnuje nástroj Řízení uživatelských účtů, který zdokonaluje zabez-
pečení počítače. Zajišťuje totiž úplné oddělení standardních uživatelských účtů a admi-
nistrátorských uživatelských účtů.
Vzhledem k funkci Řízení uživatelských účtů v systému Windows 7 musí všechny 
aplikace fungovat buď se standardními uživatelskými oprávněními, nebo oprávně-
ními správce. Ať už se přihlásíte jako standardní nebo jako administrátorský uživa-
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tel, při každém pokusu o spuštění aplikace, která vyžaduje oprávnění správce, se zob-
razí výzva zabezpečení. Fungování výzvy zabezpečení závisí na nastavení zásad skupin 
(jak je vysvětleno v oddílu „Optimalizace Řízení uživatelských účtů a Režimu schválení 
správce“ v kapitole 5) a na tom, zda jste přihlášeni ke standardnímu uživatelskému účtu, 
nebo k účtu správce.
Pokud jste přihlášeni ke standardnímu uživatelskému účtu, zobrazí se výzva k zadání 
hesla k účtu správce, jak je patrné na obrázku 1.3. V domácí nebo pracovní skupině je 
u každého účtu pro správu místního počítače uveden jeho název. Chcete-li pokračovat, 
musíte na účet klepnout, zadat jeho heslo a poté klepnout na tlačítko Odeslat.

Obrázek 1.3: Výzva k zadání oprávnění správce

V doméně dialogová okna nástroje Řízení uživatelských účtů neuvádějí žádné účty 
pro správu. Chcete-li pokračovat, musíte proto znát uživatelské jméno a heslo admi-
nistrátorského účtu výchozí (přihlašovací) domény nebo důvěryhodné domény. Když 
se zobrazí výzva systému Windows, zadejte název účtu a jeho heslo a klepněte na tla-
čítko OK. Jestliže se účet nachází ve výchozí doméně, nemusíte uvádět název domény. 
Pokud je účet součástí jiné domény, je nutné určit doménu a název účtu pomocí for-
mátu doména\uživatelské_jméno, jako např. cpandl\williams.
Jste-li přihlášeni pomocí administrátorského uživatelského účtu, systém pořádá 
o potvrzení, že chcete pokračovat (viz obrázek 1.4). Klepnutím na tlačítko Ano umož-
níte provedení úkolu, případně můžete klepnutím na tlačítko Ne provedení úkolu zasta-
vit. Klepnete-li na tlačítko Zobrazit podrobnosti, zjistíte úplnou cestu spouštěného pro-
gramu.

Používání systému Windows 7

K1750.indd   41K1750.indd   41 27.4.2010   11:43:2927.4.2010   11:43:29



42 Kapitola 1  Úvod do správy systému Windows 7

Obrázek 1.4: Výzva k potvrzení, zda chcete pokračovat

Se zvýšením oprávnění souvisí důležitá změna. Zvýšení oprávnění umožňuje stan-
dardní uživatelské aplikaci fungovat s oprávněními správce. Chcete-li spustit aplikaci se 
zvýšenými oprávněními, postupujte takto:
1.  Klepněte na zástupce aplikace v nabídce nebo na ploše pravým tlačítkem myši 

a z místní nabídky vyberte příkaz Spustit jako správce.

2.  Když se zobrazí výzva Řízení uživatelských účtů, standardně povolte spuštění apli-
kace s oprávněními správce.

Poznámka: Chcete-li spravovat systém z příkazového řádku, musíte okno příkazového 
řádku spustit se zvýšenými oprávněními. Jestliže to neuděláte a pokusíte se spustit adminis-
trátorský nástroj nebo provést úkol, který vyžaduje oprávnění správce, zobrazí se chyba.

Přihlášení k systému Windows 7
V pracovní skupině zobrazuje systém Windows 7 po svém spuštění přihlašovací obra-
zovku. Na této obrazovce jsou uvedeny všechny účty standardních uživatelů i správců, 
které jste v počítači vytvořili. Chcete-li se přihlásit, klepněte na název požadovaného 
účtu. Pokud je účet chráněn heslem, musíte klepnout na jeho název, zadat heslo účtu 
a následně klepnout na tlačítko se šipkou.
V doméně zobrazí operační systém Windows 7 po své inicializaci prázdnou spouštěcí 
obrazovku. Ke zobrazení přihlašovací obrazovky je nutné stisknout kombinaci kláves 
Ctrl+Alt+Del. Standardně je ve formátu počítač\uživatelské_jméno nebo doména\uživa-
telské_jméno uveden pouze naposledy přihlášený účet. Chcete-li se přihlásit k tomuto 
účtu, zadejte jeho heslo a klepněte na tlačítko se šipkou. Pokud požadujete přihlášení 
k jinému účtu, klepněte na tlačítko Přepnout uživatele, stiskněte kombinaci kláves 
Ctrl+Alt+Del a poté klepněte na položku Jiný uživatel. Povinné přihlašovací informace 
závisejí na tom, jaký typ účtu používáte.

Jestliže účet patří do výchozí domény, zadejte uživatelské jméno a heslo a poté klep-
něte na tlačítko se šipkou.
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Pokud je účet součástí jiné domény, je nutné určit doménu a název účtu pomocí for-
mátu doména\uživatelské_jméno, jako např. cpandl\williams.
Chcete-li se přihlásit k místnímu počítači, zadejte řetězec .\uživatelské_jméno, kde 
uživatelské_jméno je název místního účtu, jako např. .\williams.

Rychlé přepínání uživatelů v systému Windows 7
Systém Windows 7 podporuje rychlé přepínání uživatelů v konfiguraci domény, domácí 
skupiny nebo pracovní skupiny. Uživatel přihlášený k počítači se systémem Windows 7 
může pomocí funkce rychlého přepínání uživatelů umožnit přihlášení jinému uživateli, 
aniž by se sám musel odhlásit.
Chcete-li přepnout uživatele, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Alt+Del a klepněte na 
tlačítko Přepnout uživatele. V pracovní skupině se zobrazí přihlašovací obrazovka jako 
po spuštění počítače. V doméně se objeví obrazovka se zprávou „Přihlaste se stisknu-
tím kláves Ctrl+Alt+Del“. Na přihlašovací obrazovku přejdete dalším stisknutím této 
kombinace kláves.

Správa hesel uživatelských účtů v systému Windows 7
Na rozdíl od systému Windows XP a starších verzí systému Windows poskytuje sys-
tém Windows 7 snadné a rychlé metody pro správu hesel uživatelských účtů. Snadno 
můžete provádět následující úkoly:

změna hesla aktuálního uživatele,
změna hesla účtu jiné domény nebo místního počítače,
vytvoření diskety pro nastavení nového hesla,
nové nastavení hesla uživatele.

Tyto úkoly si rozebereme v následujících oddílech.

Změna hesla aktuálního uživatele

Heslo aktuálního uživatele je možné změnit následujícím postupem:
1.  Stiskněte klávesy Ctrl+Alt+Del a poté klepněte na možnost Změnit heslo.

Poznámka: V doméně je název účtu domény aktuálního uživatele uveden ve formátu 
doména\uživatelské_jméno. V domácí nebo pracovní skupině je zobrazen název místního 
účtu aktuálního uživatele.

2.  Zadejte aktuální heslo k účtu do textového pole Původní heslo.

3.  Zadejte a potvrďte nové heslo k účtu do textových polí Nové heslo a Potvrdit heslo.

4.  Potvrďte změnu klepnutím na tlačítko se šipkou.

Používání systému Windows 7
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Změna hesel jiných účtů

Heslo jiného účtu domény nebo místního účtu, než je účet aktuálního uživatele, lze 
změnit následujícím postupem:
1.  Stiskněte klávesy Ctrl+Alt+Del a poté klepněte na možnost Změnit heslo.

2.  Klepněte do textového pole Uživatelské jméno a zadejte název účtu.

Poznámka: V případě účtu domény uveďte doménu a název účtu ve formátu doména\
uživatelské_jméno, jako např. cpandl\williams. V případě účtu místního počítače zadejte 
řetězec .\uživatelské_jméno, kde uživatelské_jméno je název místního účtu, jako např. 
.\williams.

3.  Zadejte aktuální heslo k účtu do textového pole Původní heslo.

4.  Zadejte a potvrďte nové heslo k účtu do textových polí Nové heslo a Potvrdit heslo.

5.  Potvrďte změnu klepnutím na tlačítko se šipkou.

Vytvoření a použití diskety pro nastavení nového hesla

Hesla uživatelů domény a místních uživatelů se spravují odlišnými způsoby. V případě 
domén mají správu hesel k účtům uživatelů domény na starosti administrátoři. Admi-
nistrátoři mohou znovu nastavit zapomenutá hesla pomocí konzoly Uživatelé a počí-
tače služby Active Directory.
U domácích a pracovních skupin lze hesla k účtům místních počítačů uložit do zabez-
pečeného šifrovaného souboru na disketě pro nastavení nového hesla, což může být kla-
sická disketa nebo zařízení USB flash. Chcete-li vytvořit disketu pro nastavení nového 
hesla pro aktuálního uživatele, postupujte takto:
1.  Stiskněte klávesy Ctrl+Alt+Del a poté klepněte na možnost Změnit heslo.

2.  Po klepnutí na možnost Vytvořit disketu pro resetování hesla spustíte Průvodce při 
zapomenutí hesla.

3.  Přečtěte si úvodní informaci Průvodce při zapomenutí hesla a klepněte na tlačítko 
Další.

Jako disketu pro nastavení nového hesla lze použít klasickou disketu nebo klíčenku 
USB flash. Chcete-li použít disketu, vložte do jednotky A prázdnou a naformátova-
nou disketu a poté ze seznamu jednotek vyberte položku Disketová jednotka (A:). 
Pokud chcete použít disk USB flash, vyberte požadované zařízení ze seznamu jed-
notek. Klepněte na tlačítko Další.

4.  Do uvedeného textového pole zadejte aktuální heslo přihlášeného uživatele a klep-
něte na tlačítko Další.
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5.  Jakmile průvodce vytvoří disketu pro nastavení nového hesla, klepněte na tlačítko 
Další, vyjměte disketu z jednotky a klepněte na tlačítko Dokončit.

Disketu pro nastavení nového hesla uložte na bezpečné místo, protože tento disk dává 
komukoli přístup k datům příslušného uživatele. Pokud se uživatel nemůže přihlásit 
k účtu kvůli zapomenutému heslu, můžete pomocí diskety pro nastavení nového hesla 
vytvořit nové heslo a přihlásit se k účtu tímto heslem.

Z praxe: Pomocí nástroje BitLocker to Go můžete chránit a šifrovat zařízení USB flash 
a jiná výměnná média. Když je uživatel přihlášen, lze chráněné médium odemknout 
pomocí hesla nebo karty Smart Card po zadání kódu PIN k této kartě. Jestliže však uživa-
tel není přihlášen, není chráněná jednotka přístupná. Vzhledem k tomu byste diskety pro 
nové nastavení hesla neměli chránit pomocí nástroje BitLocker to Go. Další informace 
naleznete v kapitole 11 „Čip TPM a nástroj BitLocker Drive Encryption“.

Nové nastavení hesla uživatele

Heslo uživatele lze znovu nastavit tímto postupem:
1.  Na přihlašovací obrazovce klepněte na tlačítko se šipkou bez zadání hesla a poté 

klepněte na tlačítko OK. Zobrazí se možnost Vytvořit nové heslo. Pokud uživatel již 
zadal nesprávné heslo, může být možnost Vytvořit nové heslo už zobrazena.

2.  Zadejte disk nebo zařízení USB flash se souborem pro nové nastavení hesla a poté 
klepnutím na tlačítko Vytvořit nové heslo spusťte průvodce vytvořením nového 
hesla.

3.  Přečtěte si úvodní informaci průvodce vytvořením nového hesla a klepněte na tla-
čítko Další.

4.  Ze seznamu jednotek vyberte požadované zařízení a klepněte na tlačítko Další.

5.  Na stránce Resetovat heslo uživatelského účtu zadejte a potvrďte nové heslo uživa-
tele.

6.  Zadejte nápovědu hesla a klepněte na tlačítko Další. Klepněte na tlačítko Dokončit.

Plány napájení, úsporné režimy a vypnutí
V systému Windows 7 se změnily možnosti napájení. Počítače se systémem Win-
dows 7 standardně používají plán napájení Rovnováha. Tento plán napájení automa-
ticky vypíná displej a aktivuje režim spánku počítače po uplynutí určitého času bez 
uživatelské aktivity.
Při přechodu do stavu spánku uloží operační systém automaticky všechnu práci, vypne 
displej a převede počítač do režimu spánku. Režim spánku je režim s nízkou spotřebou 

Používání systému Windows 7
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energie, kdy se stav počítače udržuje v jeho operační paměti a ventilátory a pevné disky 
jsou vypnuty.
Systém Windows 7 uloží před přechodem do režimu spánku stav počítače a není při-
tom nutné předem ukončovat programy. Vzhledem k tomu, že počítač konzumuje ve 
stavu spánku pouze minimum energie, nemusíte se obávat o jeho spotřebu.

Tip: U přenosných počítačů funguje režim spánku poněkud odlišně. Přenosné počítače 
lze často vypnout a zapnout zavřením či otevřením jejich víka. Když víko zavřete, note-
book přejde do režimu spánku. Při otevření víka se notebook z režimu spánku probudí. 
Jestliže je vyčerpána baterie notebooku v době, kdy se počítač nachází v režimu spánku, 
je stav počítače uložen na pevný disk a počítač se poté úplně vypne. Tento výsledný stav 
se podobá stavu hibernace, který se používal v systému Windows XP.

Chcete-li zobrazit nebo upravit výchozí možností napájení, klepněte na tlačítko Start 
a poté na příkaz Ovládací panely. Klepněte na ovládací panel Systém a zabezpečení 
a poté v sekci Možnosti napájení klepněte na odkaz Nastavení režimu spánku. Jak je 
zřejmé z obrázku 1.5, pomocí uvedených možností lze určit, kdy se v rámci aktivního 
plánu napájení vypne displej a kdy počítač přejde do režimu spánku. Uložte provedené 
změny klepnutím na tlačítko Uložit změny.

Obrázek 1.5: Konfigurace možností napájení s ohledem na požadavky uživatelů

Většinu počítačů můžete přepnout do režimu spánku tak, že klepnete na tlačítko Start, 
poté na tlačítko možností vpravo od tlačítka Vypnout a zvolíte příkaz Režim spánku. 
Chcete-li počítač probudit ze stavu spánku, stačí pohnout myší nebo stisknout libovol-
nou klávesu. Všimněte si, že některé počítače mají na krytu samostatná tlačítka napá-
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jení a úsporného režimu. Fungování těchto tlačítek lze nastavit pomocí možností plánu 
napájení.
V některých případech počítač nemůže použít režim spánku. Činnost tlačítek úspor-
ného režimu závisí na systémovém hardwaru, stavu a konfiguraci. Některý počítačový 
hardware není s režimem spánku kompatibilní. V tomto případě nemůže počítač do 
stavu spánku přejít. Platí to i v situaci, kdy byly nainstalovány aktualizace nebo pro-
gramy vyžadující restart počítače. Jestliže navíc správce změnil konfiguraci možností 
napájení počítače a nastavil pro tlačítko napájení, tlačítko úsporného režimu nebo obě 
tlačítka alternativní akce, počítač po stisknutí těchto tlačítek provede příslušné akce 
místo výchozích akcí vypnutí nebo přechodu do režimu spánku.

Upozornění: Pracujete-li s počítači v režimu spánku, pamatujte na to, že stále odebírají 
proud. Nachází-li se počítač v režimu spánku, nikdy byste neměli instalovat interní hard-
ware ani k němu připojovat zařízení. Abyste se vyhnuli možným nejasnostem, zda je počí-
tač v režimu spánku nebo ve vypnutém stavu, před instalací nebo připojováním zařízení 
počítač se systémem Windows 7 odpojte od zdroje napájení. Jedinou výjimku předsta-
vují externí zařízení, která používají porty USB, IEEE 1394 (FireWire) nebo eSATA. Zařízení 
sběrnice USB, FireWire a eSATA lze připojit bez vypnutí počítače.

Obrázek 1.6: Konfigurace možností tlačítka napájení

Pokud chcete změnit výchozí nastavení tlačítka napájení, klepněte na tlačítko Start 
a poté na příkaz Ovládací panely. Klepněte na ovládací panel Systém a zabezpečení 
a poté v sekci Možnosti napájení klepněte na odkaz Změnit akce tlačítek napájení. Jak 
znázorňuje obrázek 1.6, můžete poté pomocí uvedených možností určit, co se stane po 
stisknutí tlačítka napájení, resp. tlačítka úsporného režimu. Případně můžete klepnout 

Používání systému Windows 7
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na odkaz Změnit nastavení, které nyní není k dispozici, a poté vybrat možnost Požado-
vat heslo, aby počítač při probuzení vyžadoval zadání hesla. Uložte provedené změny 
klepnutím na tlačítko Uložit změny.

Architektura systému Windows 7
Chcete-li skutečně vědět, jak systém Windows 7 funguje, musíte se seznámit s techno-
logiemi v pozadí. Systém Windows 7 se nespouští z inicializačního souboru. Místo toho 
se operační systém inicializuje a spouští pomocí Správce spouštění systému Windows.
Spouštěcí prostředí zásadně mění způsob, jakým operační systém startuje. Společ-
nost Microsoft vytvořila spouštěcí prostředí proto, aby vyřešila několik vytrvalých pro-
blémů souvisejících s integritou spouštění, integritou operačního systému a abstrakcí 
firmwaru. Spouštěcí prostředí se načítá dříve než operační systém a do spuštění ope-
račního systému přebírá kontrolu nad počítačem. Díky tomu může spouštěcí prostředí 
ověřovat integritu procesu spouštění a samotného operačního systému dříve, než je 
tento systém skutečně spuštěn.
Spouštěcí prostředí je rozšiřitelná vrstva abstrakce, která umožňuje operačnímu sys-
tému spolupracovat s různými typy firmwarových rozhraní, aniž by bylo nutné ope-
rační systém těmto firmwarovým rozhraním přizpůsobit. Místo aktualizace operačního 
systému pokaždé, kdy vznikne nové firmwarové rozhraní, mohou vývojáři firmwaro-
vých rozhraní použít standardní programovací rozhraní spouštěcího prostředí a umož-
nit operačnímu systému, aby s těmito firmwarovými rozhraními komunikoval podle 
potřeby.
Díky abstrakci firmwarového rozhraní může systém Windows 7 spolupracovat s počí-
tači se systémem BIOS i rozhraním EFI přesně stejným způsobem. Toto je jeden z hlav-
ních principů, pomocí nichž systém Windows 7 dosahuje nezávislosti na hardwaru. 
Další informace o spouštěcím prostředí naleznete v kapitolách 2 a 10.
Další tajné kouzlo, kterým systém Windows 7 zajišťuje svou hardwarovou nezávislost, 
se nazývá formát WIM (Windows Imaging Format). Společnost Microsoft šíří systém 
Windows 7 na médiích s bitovými kopiemi ve formátu WIM. Souborově orientovaný 
formát WIM pomocí komprese a ukládání jediných instancí souborů výrazně zmen-
šuje velikost bitových kopií. Komprese omezuje velikost bitových kopií podobným způ-
sobem, jakým komprese ZIP zmenšuje velikost souborů. Velikost bitové kopie se dále 
snižuje díky ukládání jediných instancí, protože se do bitové kopie na disku ukládá 
pouze jediná fyzická kopie z více instancí každého uloženého souboru.
Formát WIM je nezávislý na hardwaru, a společnost Microsoft může proto distribuovat 
jediný binární soubor pro každou podporovanou architekturu:

jeden binární soubor pro 32bitové architektur,
jeden binární soubor pro 64bitové architektury,
jeden binární soubor pro architektury Itanium.
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Poslední skrytou složkou hardwarové nezávislosti systému Windows 7 je modulárnost. 
Windows 7 je postaven na modulárním návrhu komponent, takže je každá kompo-
nenta operačního systému definována jako samostatná nezávislá jednotka nebo modul. 
Moduly mohou obsahovat další moduly. Různé příbuzné funkce operačního systému 
lze proto seskupit a popsat nezávisle na jiných základních skupinách funkcí. Vzhledem 
k tomu, že moduly jsou na sobě nezávislé, lze je vyjímat a vkládat a tím přizpůsobit pro-
středí operačního systému.
Systém Windows 7 zahrnuje rozsáhlou architekturu podpory. V jádru této architektury 
leží integrovaná diagnostika a řešení potíží. Společnost Microsoft navrhla integrovanou 
diagnostiku tak, aby se sama opravovala a automaticky poskytovala diagnózu. Pokud se 
diagnózu nepodaří nalézt, nabídne pomoc při řešení potíží.
Systém Windows 7 obsahuje službu Network Awareness a funkce zjišťování sítě. Služba 
Network Awareness sleduje změny v konfiguraci sítě a možnostech připojení. Funkce 
zjišťování sítě řídí schopnost počítače detekovat jiné počítače a zařízení v síti.
Služba Network Awareness umožňuje systému Windows 7 detekovat aktuální stav kon-
figurace sítě a stav konektivity. Tato schopnost je velmi důležitá, protože mnohá nasta-
vení sítí a zabezpečení závisejí na typu sítě, ke které je počítač se systémem Windows 7 
připojen. Systém Windows 7 obsahuje samostatné konfigurace pro doménové, privátní 
a veřejné sítě a dokáže zjistit tyto situace:

změna síťového připojení,
dostupnost připojení k Internetu,
možnost připojení počítače k podnikové síti pomocí Internetu.

Oproti všem předchozím verzím systému Windows podporuje Brána Windows Fire-
wall v systému Windows 7 současnou konektivitu do více sítí a více aktivních profilů. 
Díky tomu závisí aktivní profil brány Firewall na typu konkrétního připojení.
Pokud odpojíte počítač od jednoho síťového přepínače nebo rozbočovače a připojíte 
jej k novému síťovému přepínači nebo rozbočovači, může systém počítače nesprávně 
vyhodnotit, že se nachází v jiné síti. V závislosti na konfiguraci zásad skupin může pak 
počítač přejít do uzamčeného stavu, kdy se aplikují dodatečná nastavení zabezpečení 
sítě. Jak je patrné na obrázku 1.7, stav síťového připojení lze zobrazit v Centru sítí a sdí-
lení. Přístup k této konzole pro správu získáte v oblasti Ovládací panely\Síť a Internet 
klepnutím na odkaz Centrum sítí a sdílení.

Tip: Prostřednictvím funkce DirectAccess mohou nyní počítače se systémem Windows 7 
přímo přistupovat do podnikových sítí z libovolného umístění, kde je k dispozici připo-
jení k Internetu. Výhodou přitom je, že uživatelé nemusejí inicializovat připojení sítě VPN. 
Funkce vyžaduje konfiguraci serverů DirectAccess v podnikové síti. Je také nutné funkci 
DirectAccess povolit v zásadách skupin. Další informace naleznete v kapitole 16 „Správa 
přenosných počítačů a vzdáleného přístupu“.
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Obrázek 1.7: Určení stavu sítě

Systém Windows 7 sleduje stav identifikace všech sítí, ke kterým byl počítač dosud při-
pojen. Když systém Windows 7 aktuálně identifikuje síť, zobrazí se v Centru sítí a sdí-
lení stav Určování sítí. Jedná se o dočasný stav pro síť, jejíž identifikace právě probíhá. 
Poté, co systém Windows 7 síť identifikuje, je tato síť označena jako Známá síť a v Cen-
tru sítí a sdílení se zobrazí příslušný název sítě či domény.
Jestliže systém Windows 7 nemůže síť identifikovat, je tato síť v Centru sítí a sdílení 
označena jako Neznámá síť. V zásadách skupin můžete nastavit výchozí typy umístění 
a uživatelská oprávnění pro každý stav sítě a také pro všechny stavy sítě. Slouží k tomu 
zásady Konfigurace počítače v rámci zásad Konfigurace počítače\Nastavení systému 
Windows\Nastavení zabezpečení\Zásady správce seznamu sítí.
Při práci s Centrem sítí a sdílení se můžete pokusit o diagnostiku stavů upozornění 
pomocí programu Diagnostika sítě, což je další klíčová součást platformy diagnostiky 
a řešení potíží. Chcete-li spustit diagnostiku, klepněte na ikonu upozornění v mapě 
sítě nebo klepněte na odkaz Odstranit potíže a poté klepněte na možnost Připojení 
k Internetu. Program Diagnostika sítě se následně pokusí identifikovat problém se sítí 
a navrhne možné řešení.
Infrastruktura diagnostiky a řešení potíží systému Windows poskytuje vylepšené 
pokyny diagnostiky, další podrobnosti hlášení o chybách, rozšířené protokolování udá-
lostí a rozsáhlé zásady obnovení. Některé funkce nápovědy a diagnostiky byly sice k dis-
pozici již v systému Windows XP a předchozích verzích systému Windows, ale tyto 
funkce z větší části neposkytovaly samostatnou opravu ani automatickou diagnostiku. 
Systém Windows 7 oproti tomu dokáže detekovat mnohé typy potíží hardwaru, paměti 
a výkonu a buď je automaticky opravit, nebo usnadnit proces jejich řešení uživatelem.
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Tabulka 1.4 dělí funkce diagnostiky a řešení potíží systému Windows do 15 širokých 
diagnostických oblastí. V zásadách skupin můžete činnost těchto funkcí konfigurovat 
pomocí zásad Šablony pro správu týkajících se Konfigurace počítače v kategorii Systém\
Poradce při potížích a diagnostika.

Tabulka 1.4: Klíčové oblasti diagnostiky v systému Windows 7

Oblast 

diagnostiky
Popis Požadavky

Kompatibilita 

aplikací

Poskytuje nástroj Pomocník s kompatibilitou 

programů k diagnostice ovladačů blokovaných kvůli 

potížím s kompatibilitou. Pomocník s kompatibilitou 

programů může detekovat chyby způsobené 

aplikacemi, jež se pokoušejí načíst historické knihovny 

DLL systému Windows nebo vytvořit objekty COM, 

které již společnost Microsoft odebrala. Pomocník 

s kompatibilitou programů může zjistit několik typů 

chyb při instalaci aplikací. Tyto chyby instalace mohou 

souviset s aplikacemi, které nemají oprávnění pro 

spuštění na úrovni správce, ale vyžadují instalaci se 

zvýšenými oprávněními, a také s aplikacemi, kterým 

se nepodaří spustit podřízené procesy vyžadující vyšší 

oprávnění. V tomto případě Pomocník s kompatibilitou 

programů nabídne možnost restartovat instalační 

program nebo proces aktualizace s oprávněními 

správce.

Služba DPS (Diagnostic Policy 

Service), služba Pomocník 

s kompatibilitou programů

Výkon při 

spouštění

Poskytuje automatickou detekci a řešení potíží, které 

ovlivňují výkon při spouštění systému. Základní příčiny 

potíží se spouštěním systému jsou zaznamenány 

do protokolů událostí. Může také pomoci při řešení 

souvisejících potíží.

Služba DPS (Diagnostic Policy 

Service)

Obnovení 

poškozeného 

souboru

Poskytuje automatickou detekci, řešení potíží 

a obnovení poškozených souborů. Pokud systém 

Windows zjistí, že byl poškozen důležitý soubor 

operačního systému, pokusí se o oznámení 

a obnovení. Úplné řešení problému ve většině případů 

vyžaduje restart systému.

Služba DPS (Diagnostic Policy 

Service)

Externí 

podpora

Poskytuje nástroj MSDT (Microsoft Support 

Diagnostic Tool) pro shromažďování a odesílání 

diagnostických dat odborníkům podpory, kteří mohou 

problém vyřešit. Program MSDT.exe je uložen ve 

složce %SystemRoot%\System32 a pomocí nastavení 

zásad jej lze konfigurovat buď pro místní a vzdálené 

řešení potíží, nebo pouze vzdálené řešení potíží.

Služba DPS (Diagnostic Policy 

Service)

Halda odolná 

proti selhání

Podporuje automatickou detekci a opravu běžných 

potíží se správou paměti, které souvisejí s haldou 

operačního systému.

Služba DPS (Diagnostic Policy 

Service)

Nevrácená 

paměť

Poskytuje automatickou detekci a řešení potíží 

s nevrácenou pamětí. Potíže s nevrácenou pamětí 

nastávají, když aplikace nebo komponenta systému 

zcela neuvolní oblasti fyzické paměti, které přestane 

používat.

Služba DPS (Diagnostic Policy 

Service)

Architektura systému Windows 7
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Oblast 

diagnostiky
Popis Požadavky

Obnovení 

poškozeného 

souboru MSI

Poskytuje automatickou detekci, řešení potíží 

a obnovení poškozených aplikací MSI. Jestliže systém 

Windows zjistí poškození aplikačních souborů, pokusí 

se o oznámení a obnovení.

Služba DPS (Diagnostic Policy 

Service)

Nástroj 

PerfTrack pro 

sledování 

výkonu

Podporuje automatické sledování a vykazování 

událostí rychlosti odpovědi týmu SQM (Software 

Quality Management) společnosti Microsoft.

Vyčerpání 

prostředků

Poskytuje automatickou detekci a řešení potíží, které 

souvisejí s vyčerpáním virtuální paměti. Může také 

upozornit na situace, kdy v počítači dochází virtuální 

paměť, a identifikovat procesy, které spotřebovávají 

nejvíce paměti. Díky tomu lze ukončit některé nebo 

všechny aplikace s vysokou spotřebou prostředků 

přímo ze zobrazeného okna Ukončete programy, 

abyste zabránili ztrátě informací. Je také zaznamenána 

výstraha do protokolu událostí.

Služba DPS (Diagnostic Policy 

Service)

Plánovaná 

údržba

Podporuje diagnostiku, která je pravidelně spouštěna 

pomocí Plánovače úloh kvůli detekci a řešení 

systémových problémů.

Služba Plánovač úloh

Diagnostika 

pomocí 

skriptů

Poskytuje Centrum akcí a další ovládací prvky, které 

uživatelům umožňují přístup k datům a nástrojům pro 

řešení potíží.

Výkon při 

vypnutí

Poskytuje automatickou detekci a řešení potíží, 

které ovlivňují výkon při vypnutí systému. Základní 

příčiny potíží s vypnutím systému jsou zaznamenány 

do protokolů událostí. Může také pomoci při řešení 

souvisejících potíží.

Služba DPS (Diagnostic Policy 

Service)

Výkon 

v úsporném 

režimu a při 

obnovení

Poskytuje automatickou detekci a řešení potíží, které 

ovlivňují výkon v úsporném režimu a při obnovení 

systému u stolních počítačů. Základní příčiny potíží 

s výkonem v úsporném režimu a při obnovení jsou 

zaznamenány do protokolů událostí. Může také 

pomoci při řešení souvisejících potíží.

Služba DPS (Diagnostic Policy 

Service)

Rychlost 

reakce 

systému

Poskytuje automatickou detekci a řešení potíží, 

které ovlivňují celkovou rychlost reakce operačního 

systému. Základní příčiny potíží s rychlostí reakce 

systému jsou zaznamenány do protokolů událostí. 

Může také pomoci při řešení souvisejících potíží.

Služba DPS (Diagnostic Policy 

Service)

Kromě toho obsahuje systém Windows 7 tyto diagnostické funkce:
Správce restartování
Centrum akcí a nástroje pro řešení potíží
Nástroj Oprava spouštění systému
Konzola Diagnostika výkonu
Diagnostika paměti
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V systému Windows XP a předchozích verzích systému Windows byla aplikace v pří-
padě chyby či zablokování označena termínem „Neodpovídá“. Uživatel pak musel apli-
kaci ukončit a znovu spustit ručně. Systém Windows 7 se pokouší automaticky řešit 
potíže, které se týkají nereagujících aplikací, pomocí Správce restartování. Správce 
restartování může nereagující aplikace ukončit a znovu spustit automaticky. V mnoha 
případech to znamená, že se potížemi se zablokovanými aplikacemi nemusíte vůbec 
zabývat.
Neúspěšné instalace a nereagující aplikace a ovladače lze také sledovat v Centru akcí. 
Dojde-li k této události, zobrazí se v Centru akcí ikona oznámení s červeným kruhem 
a písmenem X. Když na ikonu oznámení klepnete, zobrazí systém Windows 7 souhrn-
nou sestavu o aktuálních problémech. Jak jsme již uvedli, můžete po klepnutí na uve-
dený odkaz otevřít možné řešení nebo získat další informace. Jestliže tyto postupy ne-
jsou úspěšné, přejděte do hlavního okna Centra akcí a poté posuňte jeho obsah směrem 
dolů, abyste zobrazili odkazy Poradce při potížích a Obnovení.
Po klepnutí na možnost Poradce při potížích se zobrazí okno Poradce při potížích 
s počítačem. K dispozici je několik nástrojů pro řešení potíží (viz obrázek 1.8). Tyto 
nástroje mohou uživatelům pomoci rychle odstraňovat běžné problémy, aniž by museli 
žádat o pomoc správce. K dispozici jsou tyto nástroje pro řešení potíží:

„Programy“ pro potíže s kompatibilitou aplikací, které byly vytvořeny pro předchozí 
verze systému Windows.
„Hardware a zvuk“ pro potíže s hardwarovými zařízeními, záznamem a přehrává-
ním zvuku.
„Síť a Internet“ pro potíže s připojením k sítím a přístupem ke sdíleným složkám 
v jiných počítačích.
„Vzhled a přizpůsobení“ pro potíže se vzhledem systému a nastavením přizpů-
sobení. Chcete-li rychle vyřešit potíže se zobrazením prostředí Aero, klepněte na 
odkaz Zobrazit efekty plochy prostředí Aero.
„Systém a zabezpečení“ pro potíže s funkcí Windows Update, spotřebou energie 
a výkonem. Po klepnutí na odkaz Spustit úlohy údržby můžete vyčistit nepoužívané 
soubory a zástupce a provést další rutinní úkoly údržby.

Chcete-li vyřešit potíže se spouštěním, můžete v systému Windows 7 použít nástroj 
Oprava spouštění systému, který se instaluje automaticky a spouští se v případech, kdy 
se systém nepodaří spustit. Nástroj Oprava spouštění systému se po spuštění pokusí 
určit příčinu chyby spouštění analýzou protokolů spouštění a hlášení o chybách. Poté se 
nástroj pokusí problém automaticky opravit. Jestliže se nástroji nepodaří problém vyře-
šit, obnoví systém do poslední známé funkční konfigurace a poté poskytne diagnos-
tické informace a možnosti podpory pro další řešení potíží.

Architektura systému Windows 7
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Obrázek 1.8: Přístup k nástrojům pro řešení běžných problémů

Nástroj Oprava spouštění systému provádí při diagnostice a řešení potíží mnoho testů. 
Tyto testy mohou trvat různou dobu od 5 do 30 minut či více v závislosti na konfiguro-
vaném hardwaru. Konkrétně se jedná o následující testy:

Vyhledat aktualizace – určuje, zda na spouštění nemají vliv nově nainstalované 
aktualizace.
Test systémového disku – určuje, zda neexistuje problém systémového disku, který 
by mohl zabránit spuštění. V kladném případě se nástroj pokusí opravit všechny 
chybějící nebo poškozené soubory.
Diagnóza chyb disku – určuje, zda nedošlo k chybě některého z nakonfigurova-
ných disků.
Test metadat disku – určuje, zda některý z dostupných disků nevykazuje pro-
blém s metadaty, který by mohl zabránit spuštění. Struktura metadat určitého disku 
závisí na tom, jak je disk rozdělen na oddíly a jaký systém souborů jednotlivé oddíly 
používají.
Test operačního systému – určuje, zda operační systém, který se pokoušíte spustit, 
nevykazuje konkrétní potíže, jež by mohly zabránit spuštění.
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Kontrola obsahu svazku – prozkoumá obsah diskových svazků, aby bylo možné 
zajistit jejich dostupnost.
Diagnostika správce spuštění systému – určuje, zda neexistuje problém správce 
spuštění nebo položek správce spuštění, který by mohl zabránit spuštění systému.
Diagnostika protokolu spuštění systému – prozkoumá položky protokolu spuštění 
systému z předchozích spuštění, zda neobsahují konkrétní chyby, které by mohly 
souviset s potížemi spouštění.
Diagnostika protokolu událostí – prozkoumá položky protokolu událostí, zda 
neobsahují konkrétní chyby, které by mohly souviset s potížemi spouštění.
Kontrola vnitřního stavu – zkontroluje aktuální vnitřní stav základního spouště-
cího prostředí.
Test stavu spuštění – zkontroluje aktuální stav spouštění základního spouštěcího 
prostředí.
Kontrola stavu instalace – určuje, zda se počítač nachází ve stavu instalace.
Test struktury registru – zkontroluje strukturu registru počítače.
Diagnostika protokolu spuštění systému Windows – prozkoumá položky proto-
kolu spuštění systému Windows, zda neobsahují konkrétní chyby, které by mohly 
souviset s potížemi spouštění.
Analýza kontroly chyb – provede základní analýzu kontroly chyb operačního sys-
tému.
Test řízení přístupu – určí, zda řízení přístupu v základním spouštěcím prostředí 
nebrání spuštění operačního systému.
Test systému souborů (chkdsk) – provede základní test systému souborů pomocí 
nástroje ChkDsk.
Diagnostika protokolu instalace softwaru – prozkoumá položky protokolu insta-
lace softwaru, zda neobsahují konkrétní chyby, které by mohly souviset s potížemi 
spouštění.
Opravení potíží se spouštěním – určuje, zda nebyly nastaveny příznaky s význa-
mem, že má počítač kvůli řešení potíží se spouštěním přejít zpět do posledního 
funkčního stavu. V kladném případě se nástroj pokusí obnovit tento stav.

Detekce chyb zařízení a detekce chyb diskových jednotek je také automatizována. Pokud 
zařízení vykazuje problémy, může diagnostika hardwaru detekovat chybové stavy a buď 
problém opravit automaticky, nebo uživatele provést procesem obnovení. U diskových 
jednotek může diagnostika hardwaru na základě hlášení o chybách poskytovaných dis-
kovými jednotkami detekovat potenciální chyby a varovat uživatele dříve, než k chy-
bám dojde. Diagnostika hardwaru může také pomoci v procesu zálohování, kdy upo-
zorňuje na možné chyby disku.
Systém Windows 7 může automaticky detekovat potíže s výkonem, k nimž patří 
pomalé spouštění aplikací, spouštění systému, přechod do úsporného režimu a obno-
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vení a vypnutí systému. Pokud počítač vykazuje snížený výkon, může konzola Diagnos-
tika výkonu detekovat problém a poskytnout možná řešení. V případě komplikovaných 
potíží s výkonem můžete sledovat související data výkonu a spolehlivosti v konzole Sle-
dování výkonu, kterou lze otevřít z nabídky Nástroje pro správu.
Systém Windows 7 může také detekovat potíže, které souvisejí s nevrácenou pamětí 
a chybami paměti. Máte-li podezření na chybu paměti počítače, která není detekována 
automaticky, můžete ručně spustit nástroj Diagnostika paměti následujícím postupem:
1.  Klepněte na tlačítko Start, zadejte do pole Hledat mdsched.exe a stiskněte klávesu 

Enter.

2.  Zvolte, zda chcete restartovat počítač a spustit nástroj ihned, nebo chcete naplánovat 
spuštění nástroje při dalším spuštění systému.

3.  Po restartu počítače se automaticky spustí nástroj Diagnostika paměti a provede 
standardní test paměti. Pokud chcete provést méně či více testů, stiskněte klávesu 
F1, pomocí kláves se šipkou nahoru a dolů nastavte položku Kombinace testů na 
hodnotu Základní, Standardní nebo Rozšířený a potom použijte požadovaná nasta-
vení a obnovte testování stisknutím klávesy F10.

4.  Po dokončení testů se počítač restartuje. Výsledky testů můžete zobrazit po přihlá-
šení k systému.

Pokud nástroj Diagnostika paměti zjistí, že počítač havaroval kvůli chybě paměti, vyzve 
vás k naplánování testu paměti při dalším spuštění počítače.
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KAPITOLA 2

Nasazení systému Windows 7

V této kapitole:
Použití prostředí Windows PE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Použití prostředí Windows RE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Vytvoření bitových kopií systému Windows pro nasazení  . . . . . . . . . . . 86
Konfigurace a použití Služby pro nasazení systému Windows  . . . . . . . 92

Systém Windows 7 umožňuje zavádět do počítačů vlastní sestavení ručními i automa-
tickými postupy. Chcete-li nasadit systém Windows ručně, musíte vytvořit požado-
vané spouštěcí a instalační bitové kopie a případně také bitové kopie pro zotavení. Kvůli 
automatizaci procesu nasazení je nutné nainstalovat Službu pro nasazení systému Win-
dows (Windows Deployment Services). Nezávisle na tom, zda zvolíte kompletně manu-
ální přístup, zcela automatizovaný postup, nebo jejich kombinaci, zahrnuje tento proces 
podobné administrativní úkoly. Tyto úkoly vyžadují, abyste znali a uměli používat:

Prostředí Windows PE (Windows Preinstallation Environment)
Prostředí Windows RE (Windows Recovery Environment)
Nástroje pro práci s bitovými kopiemi systému Windows
Služba pro nasazení systému Windows

V této kapitole uvedené technologie rozebereme a ukážeme si, jak s jejich pomocí nasa-
dit systém Windows 7.

Použití prostředí Windows PE
Prostředí Windows PE nahrazuje systém MS-DOS jako předinstalační prostředí ope-
račních systémů Windows. Instalace systémů Windows Vista a Windows 7 je založena 
výhradně na prostředí Windows PE a bitových kopiích disku. Prostředí Windows PE 
umožňuje také spuštění počítače a přípravu na instalaci.

Seznámení s prostředím Windows PE
Systémy Windows 7 a Windows Server 2008 (2. vydání) používají prostředí Windows 
PE 3.0. Windows PE 3.0 je spouštěcí prostředí, které poskytuje následující funkce ope-
račního systému:
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Instalace – grafické nástroje, které shromažďují informace o systému v instalační 
fázi systému Windows 7, fungují v rámci prostředí Windows PE.
Nasazení – když je nový počítač spuštěn ze sítě, může se integrovaný klient tech-
nologie PXE (Preboot Execution Environment) připojit k serveru Služby pro nasa-
zení systému Windows, stáhnout ze sítě bitovou kopii prostředí Windows PE a poté 
v rámci tohoto prostředí spustit instalační skripty.
Zotavení – pokud systém Windows 7 nelze spustit kvůli poškozenému systémo-
vému souboru, umožní prostředí Windows PE přístup k nástroji Oprava spouštění 
systému.
Řešení potíží – prostředí Windows PE můžete spustit ručně, chcete-li řešit potíže 
nebo diagnostikovat problémy systému Windows 7, které nelze zjistit jinými způ-
soby.

Prostředí Windows PE je modulární a rozšiřitelné a poskytuje úplný přístup k oddílům, 
které jsou naformátovány pomocí systému souborů FAT (file allocation table) nebo 
NTFS. Vzhledem k tomu, že prostředí Windows PE je sestaveno z omezené sady kom-
ponent systému Windows, dovoluje spouštět mnoho aplikací systému Windows, použí-
vat hardwarová zařízení a komunikovat v sítích protokolu IP (Internet Protocol). V pro-
středí Windows PE je k dispozici několik nástrojů pro příkazový řádek, např.:

BCDBoot – inicializuje úložiště konfiguračních dat spouštění (BCD) a umožňuje 
kopírovat soubory spouštěcího prostředí na systémový oddíl.
Bootsect – tento nástroj umožňuje vytvářet spouštěcí sektory na pevných discích 
a jednotkách flash a pracovat s nimi.
Diskpart – nástroj k vytváření a používání disků, oddílů a svazků.
DISM – pokročilý nástroj, který umožňuje obsluhu a údržbu bitových kopií.
Drvload – nástroj podpory k přidání ovladačů zařízení a dynamickému načítání 
ovladače po spuštění prostředí Windows PE.
ImageX – nástroj pro zachycení a aplikaci bitových kopií systému Windows.
Net – sada příkazů podpory, která dovoluje spravovat místní uživatele, spouštět 
a zastavovat služby a připojovat se ke sdíleným složkám.
Netcfg – nástroj pro konfiguraci síťového přístupu.
Oscdimg – nástroj pro vytváření souborů ISO bitových kopií na disky CD a DVD.
Wpeinit – nástroj, který inicializuje prostředí Windows PE při každém spuštění.

Při nasazení systému lze tyto nástroje spouštět z konfiguračních skriptů a provádět 
pomocí nich klíčové úkoly konfigurace. Můžete například:

Pomocí nástroje Netcfg nakonfigurovat přístup k síti.
Nástrojem Drvload nainstalovat ovladač a začít používat hardware bez restartu 
počítače.
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Spustit nástroj DiskPart, který umožní rozdělit pevný disk počítače na oddíly 
a naformátovat jej.
Příkazem Net Share se připojit ke sdílené složce, která obsahuje instalační soubory 
systému Windows 7.
Spustit instalační program systému Windows 7, který zajistí instalaci operačního 
systému.

Prostředí Windows PE je k dispozici v sadě Windows OPK (OEM Preinstallation Kit), 
sadě Windows AIK (Automated Installation Kit) nebo sadě Windows PE Kit. Chcete-li 
pomocí prostředí Windows PE vytvářet spouštěcí a instalační prostředí systému Win-
dows 7, musíte použít verzi těchto sad určenou pro systém Windows 7. Tyto sady jsou 
často aktualizovány, takže je můžete vyhledat v sadě Service Pack, kterou aktuálně 
používáte.
Součástí těchto sad jsou samostatná 32bitová a 64bitová vydání prostředí Windows PE. 
Pomocí 32bitového vydání lze připravit 32bitové verze systému Windows 7. 64bitové 
vydání je určeno k přípravě 64bitových verzí tohoto systému.
Stejně jako u samotného systému Windows 7 může být prostředí Windows PE umís-
těno do bitové kopie disku. Když uložíte bitovou kopii systému Windows 7 do bitové 
kopie disku, je nutné při spuštění systému Windows 7 zkopírovat kompletní bitovou 
kopii na pevný disk počítače. Pokud však do bitové kopie disku uložíte prostředí Win-
dows PE, můžete toto prostředí spustit přímo z bitové kopie, aniž byste ji museli kopí-
rovat na pevný disk počítače. Díky tomu lze bitové kopie disku prostředí Windows PE 
uchovávat na spustitelných médiích typu disku DVD či jednotky USB flash a následně 
prostředí Windows PE spouštět přímo z příslušného média. Distribuční média systému 
Windows 7 tímto způsobem načítají prostředí Windows PE do paměti RAM při insta-
laci operačního systému.
Prostředí Windows PE lze také načíst do paměti RAM ručně, což může být nutné při 
řešení potíží. Zavaděč spouštění prostředí Windows PE přitom vytvoří v paměti virtu-
ální disk RAM a poté na něj zkopíruje komprimovanou verzi prostředí Windows PE. 
Zavaděč spouštění poté připojí disk RAM stejným způsobem jako standardní disko-
vou jednotku a spustí prostředí Windows PE. Spuštění prostředí Windows PE z paměti 
RAM umožňuje zapisovat dočasné soubory na virtuální disk RAM. Při spouštění 
z média pouze pro čtení (např. disku CD) není tato funkce k dispozici. Po spuštění pro-
středí Windows PE lze také vyjmout příslušné médium a poté do jednotky CD-ROM či 
DVD-ROM počítače nebo jednotky USB flash vložit jiné médium.
Při práci s prostředím Windows PE mějte na paměti následující pokyny:

Prostředí Windows PE vyžaduje počítač se zobrazovacím adaptérem standardu 
VESA a alespoň 256 megabajty (MB) paměti RAM. Jestliže prostředí Windows 
PE nemůže při spuštění detekovat nastavení videa, nastaví rozlišení obrazovky 
640 × 480 pixelů. Jinak použije maximální dostupné rozlišení.

Použití prostředí Windows PE
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Prostředí Windows PE podporuje zařízení standardu Plug and Play (PnP). Hard-
warová zařízení lze detekovat a instalovat při spuštěném prostředí Windows PE. 
To znamená, že můžete nainstalovat libovolné zařízení typu PnP, jehož ovladač se 
nachází v úložišti, včetně výměnných médií a zařízení pevných disků.
Prostředí Windows PE je kompatibilní s protokoly IPv4 i IPv6. V rámci prostředí 
Windows PE jsou sice dostupné sdílené složky v jiných počítačích, ale jiné počítače 
nemohou přistupovat k souborům ani složkám v počítači, kde funguje prostředí 
Windows PE.
Prostředí Windows PE se vždy spouští s výchozím přiřazením písmen jednotek. Při-
řazení písmen jednotek se tedy mezi jednotlivými relacemi neuchovává.
Prostředí Windows PE zahazuje změny registru online, tzn. že změny registru se 
v následujících relacích neprojeví. Chcete-li registr změnit trvale, musíte připojit 
bitovou kopii prostředí Windows PE a provést změny pomocí Editoru registru.
Prostředí Windows PE nepodporuje architekturu Microsoft .NET Framework ani 
podsystém WOW64 (Windows on Windows 64). V žádné verzi prostředí Windows 
PE proto není možné používat aplikace .NET. V 32bitových verzích prostředí Win-
dows PE rovněž nelze spustit 16bitové aplikace a totéž platí pro 32bitové aplikace 
ve 64bitových verzích prostředí Windows PE.
Prostředí Windows PE se automaticky restartuje po uplynutí 72 hodin činnosti. 
Toto chování znemožňuje, aby bylo prostředí Windows PE nasazeno jako univer-
zální operační systém.

Prostředí Windows PE lze spustit ze souboru Boot.wim na distribučním médiu systému 
Windows. Při inicializaci prostředí Windows PE je spuštěn příkaz Wpeinit, který inici-
alizuje zařízení PnP a zajistí připojení k síti.

Konfigurace prostředí Windows PE
Prostředí Windows PE využívá několik konfiguračních souborů, které ovlivňují jeho 
spouštění a činnost. Konfigurací těchto souborů je možné spustit vlastní prostředí pří-
kazového řádku nebo provádět konkrétní úkoly. K dispozici jsou tyto konfigurační sou-
bory:

Úložiště konfiguračních dat spouštění – soubor úložiště konfiguračních dat spouš-
tění (BCD) obsahuje nastavení spouštění prostředí Windows PE.
Startnet.cmd – skript StartNet konfiguruje počáteční nastavení sítě. Přidáním pří-
kazů do tohoto skriptu můžete přizpůsobit spouštění.
Unattend.xml – pomocí souboru bezobslužné instalace lze automatizovat proces 
instalace prostředí Windows PE.
Winpeshl.ini – inicializační soubor prostředí Windows PE obsahuje výchozí roz-
hraní prostředí Windows PE. Úpravou tohoto souboru můžete definovat vlastní 
prostředí příkazového řádku.
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Při spuštění počítače se systémem Windows 7 se před vlastním operačním systémem 
načítá spouštěcí prostředí. Spouštěcí prostředí pomocí Správce spouštění systému Win-
dows řídí parametry spouštění a umožňuje zvolit spouštěcí aplikace. Standardní spouštěcí 
aplikací systému Windows 7 je Zaváděcí program pro spouštění systému Windows. Zavá-
děcí program pro spouštění systému Windows odpovídá za přístup k položkám v úložišti 
konfiguračních dat spouštění. Položky v úložišti konfiguračních dat spouštění obsahují 
konfigurační parametry spouštění a řídí způsob spouštění operačního systému.
Úložiště konfiguračních dat spouštění umožňuje abstrahovat od základního firmwaru. 
Systém Windows 7 díky tomu může snáze spolupracovat s novými modely firmwaru, 
jako je rozhraní EFI (Extensible Firmware Interface). Úložiště konfiguračních dat 
spouštění je také základem mnoha nových funkcí systému Windows 7, včetně nástroje 
Oprava spouštění systému a víceuživatelských instalačních zástupců, které lze spustit ve 
spouštěcím prostředí.
Úložiště konfiguračních dat spouštění se nachází v souboru, který se označuje jako 
registr konfiguračních dat spouštění. V počítačích se systémem BIOS je soubor registru 
konfiguračních dat spouštění uložen v adresáři \Boot\Bcd aktivního oddílu a v počíta-
čích s rozhraním EFI v systémovém oddílu EFI. Úložiště konfiguračních dat spouštění 
obsahuje ve většině počítačů více položek. Patří k nim:

Jedna položka Správce spouštění systému Windows. K dispozici je pouze jeden 
správce spouštění, takže úložiště obsahuje jen jednu položku správce spouštění.
Jedna nebo více aplikačních položek Zaváděcího programu pro spouštění systému 
Windows pro každý operační systém Windows 7 nainstalovaný v počítači.
Jedna položka starších operačních systémů.

Položka starších operačních systémů se nevztahuje ke spouštěcí aplikaci. Místo toho 
tato položka pomocí souborů Ntldr a Boot.ini spouští verzi operačního systému Win-
dows, která byla vydána před systémem Windows Vista. Položka starších operačních 
systémů slouží ke spouštění systémů Windows Server 2003, Windows XP a předcho-
zích vydání, jsou-li v počítači nainstalovány. Další informace o firmwaru a úložišti kon-
figuračních dat spouštění naleznete v kapitole 10 „Správa firmwaru, konfigurace spouš-
tění a spouštění systému“.
Prostředí Windows PE se projeví v konfigurační fázi procesu instalace systému 
Windows. Při tomto průchodu instalací vyhledá prostředí Windows PE soubor 
Unattend. xml. Jestliže tento soubor existuje, prostředí Windows PE nalezne a načte 
sekce tohoto souboru, které umožňují automatizovat instalaci prostředí Windows PE. 
Soubory Unattend.xml lze vytvářet a spravovat pomocí Správce bitových kopií systému 
Windows, který je k dispozici v rámci sady Windows AIK. Soubory Unattend.xml je 
také možné vytvořit ručně v textovém editoru.
Prostředí Windows PE hledá soubor Unattend.xml v kořenovém adresáři spouštěcího 
zařízení. Vytvořený soubor zkopírujte do kořenového adresáře spouštěcího zařízení 
prostředí Windows PE. Umístění tohoto souboru lze také určit ve skriptu StartNet nebo 
pomocí příkazu Wpeutil.

Použití prostředí Windows PE
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Prostředí Windows PE je možné inicializovat v souboru Winpeshl.ini. Tento soubor 
se nachází ve složce %SystemRoot%\System32 bitové kopie prostředí Windows PE. 
V tomto souboru můžete uvést cestu a název spustitelného souboru vlastní aplikace 
příkazového řádku, kterou chcete spustit po spuštění prostředí Windows PE. Prostředí 
Windows RE (Windows Recovery Environment) obsažené v systému Windows 7 je 
pouze přizpůsobená bitová kopie prostředí Windows PE, která spouští vlastní aplikaci 
příkazového řádku.

Příprava prostředí sestavení
Při instalaci sady Windows OPK, Windows AIK nebo Windows PE se nainstaluje 
sestavení Windows PE a nástroje, které jsou potřeba k vytváření bitových kopií pro-
středí Windows PE. Sada Windows AIK je k dispozici na webu Stažení softwaru společ-
nosti Microsoft (http://download. microsoft.com). V dalším kroku zapište sadu na disk 
DVD nebo ji připojte pomocí emulačního softwaru jednotek DVD. Pokud se instalační 
program nespustí automaticky, zobrazte obsah disku DVD a spusťte proces instalace 
klepnutím na soubor StartCD.exe.
Po instalaci sady naleznete následující složky (kde Verze může označovat sadu Win-
dows OPK, Windows AIK nebo Windows PE):

%Systemroot%\program Files\Verze\tools – obsahuje programové soubory pří-
slušné verze.
%Systemroot%\program Files\Verze\tools\amd64 – obsahuje zdrojové soubory 
ImageX pro 64bitové počítače s procesory x64.
%Systemroot%\program Files\Verze\tools\x86 – obsahuje zdrojové soubory Ima-
geX pro 32bitové počítače s procesory x86.
%Systemroot%\program Files\Verze\tools\ia64 – obsahuje zdrojové soubory Ima-
geX pro počítače s procesory Itanium.
%Systemroot%\program Files\Verze\tools\Image Manager – obsahuje Správce 
bitových kopií systému Windows a související soubory.
%Systemroot%\program Files\Verze\tools\petools – obsahuje zdrojové soubory 
prostředí Windows PE a volitelné součásti.
%Systemroot%\program Files\Verze\tools\Servicing – obsahuje obslužné sou-
bory.
%Systemroot%\program Files\Verze\tools\USMt – obsahuje sadu User State Mig-
ration Toolkit a příslušné soubory pro počítače s architekturou x86 a x64.

Před vytvořením sestavení je nutné nastavit prostředí sestavení. Ve složce Tools je 
uložen skript pro příkazový řádek s názvem Copype.cmd. Pomocí tohoto skriptu lze 
vytvořit vlastní prostředí sestavení Windows PE. Prostředí sestavení obsahuje skripty 
sestavení a zdrojové soubory, které je možné přizpůsobit a následně pomocí nich vytvá-
řet nové bitové kopie prostředí Windows PE.
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Při práci s nástroji v sadě byste měli používat příkazový řádek nástrojů pro nasazení. 
Příkazový řádek má nastavení prostředí pro práci s nainstalovanou sadou a lze jej spus-
tit následujícím postupem:
1.  Klepněte na tlačítko Start, příkaz Všechny programy a potom na příslušnou 

položku: Microsoft Windows OPK, Microsoft Windows AIK, nebo Microsoft 
Windows PE Kit.

2.  Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Příkazový řádek nástrojů pro nasazení 
a poté zvolte příkaz Spustit jako správce. Chcete-li nastavit prostředí spouštění pro 
32bitové počítače s procesory x86, zadejte následující příkaz:
copype x86 c:\winpe_x86

Chcete-li nastavit prostředí spouštění pro 64bitové počítače s procesory x64, zadejte 
následující příkaz:
copype amd64 c:\winpe_x64

Chcete-li nastavit prostředí spouštění pro počítače s procesory Itanium, zadejte 
následující příkaz:
copype ia64 c:\winpe_ia64

Tyto příkazy nastaví spouštěcí prostředí v adresářích C:\Winpe_x86, C:\ Winpe_x64, 
resp. C:\Winpe_ia64. Složka C:\Winpe_x86 obsahuje soubory pro 32bitové prostředí 
Windows PE. Složka C:\Winpe_x64 obsahuje soubory pro 64bitové prostředí Windows 
PE. Složka C:\Winpe_ia64 obsahuje soubory pro prostředí Windows PE založené na 
procesorech Itanium. Chcete-li, můžete určit alternativní adresáře, ale použití těchto 
standardních názvů usnadní práci jiným správcům ve vaší organizaci.
V adresářích sestavení naleznete podadresáře ISO a Mount. Adresář ISO obsahuje 
všechny soubory, které jsou potřebné k sestavení souboru typu ISO pomocí nástroje 
Oscdimg. Tento adresář také zahrnuje následující podadresáře: Boot, EFI a Sources. 
Mount je prázdný adresář, který umožňuje připojovat bitové kopie prostředí Windows 
PE nástrojem ImageX.
Nástroj ImageX poskytuje mnoho dílčích příkazů, které můžete uplatnit při práci se 
soubory bitových kopií systému Windows. Jedná se o následující varianty příkazu:

imagex /append – připojí bitovou kopii svazku k existujícímu souboru bitové kopie 
systému Windows. CestaBitovéKopie nastaví cestu k zachycené bitové kopii svazku. 
SouborWIM nastaví cestu k existujícímu souboru WIM. NázevBitovéKopie nastaví 
jedinečný název bitové kopie. Popis nastaví popisný text. Parametr /Boot označí 
bitovou kopii svazku jako spustitelnou (pouze pro bitové kopie prostředí Windows 
PE). Parametr /Check povolí kontrolu integrity souboru WIM a parametr /Con-
fig Config.ini určí konfigurační soubor, který zajistí vyloučení souborů a nastavení 
možností komprese. Parametr /Norpfix zakáže opravu cesty bodu změny zpraco-
vání. Parametr /Scroll zajistí posun výstupu při přesměrování. Parametr /Temp určí 

Použití prostředí Windows PE
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cestu, kam budou uloženy dočasné soubory, a parametr /Verify povolí ověření sou-
borových prostředků.

imagex {Parametry} /append CestaBitovéKopie SouborWIM „NázevBitovéKopie”

[„Popis”]

{Parametry}

[/boot] [/check] [/config config.ini] [/norpfix] [/scroll] [/temp]

[/verify]

imagex /append c: d:\images\windows.wim „Jednotka C”

imagex /apply – nastaví bitovou kopii svazku na zadanou cestu. SouborWIM nastaví 
cestu souboru WIM, který obsahuje soubor bitové kopie. IndexBitovéKopie určí 
bitovou kopii v rámci souboru WIM pomocí její pozice indexu. NázevBitovéKopie 
nastaví název, který identifikuje bitovou kopii v rámci souboru WIM. CestaBito-
véKopie nastaví cestu, kam bude bitová kopie aplikována. Parametr /Ref Splitwim.
swm povolí odkazování na rozdělené soubory WIM.

imagex {Parametry} /apply SouborWIM {IndexBitovéKopie | NázevBitovéKopie}

CestaBitovéKopie IndexBitovéKopie

{Parametry}

[/check] [/norpfix] [/ref splitwim.swm] [/scroll] [/temp] [/verify]

imagex /apply d:\images\windows.wim 1 c:\

imagex /capture – zachytí bitovou kopii svazku z jednotky do nového souboru 
bitové kopie systému Windows. CestaBitovéKopie nastaví cestu k zachytávané bitové 
kopii svazku. SouborWIM nastaví cestu k novému souboru WIM. NázevBitovéKopie 
nastaví jedinečný název zachytávané bitové kopie. Popis nastaví text s dalšími refe-
renčními informacemi. Parametr /Compress Maximum nastaví maximální úroveň 
komprese a parametr /Compress Fast povolí rychlou kompresi.

imagex {Parametry} /capture CestaBitovéKopie SouborWIM „NázevBitovéKopie”

[„Popis”]

{Parametry}

[/boot] [/check] [/compress {maximum | fast | none}]

[/config] [/norpfix] [/scroll] [/temp] [/verify]

imagex /capture c: d:\images\windows.wim „Jednotka C”

imagex /cleanup – odstraní všechny nadále nevyužívané prostředky přidružené 
k připojené bitové kopii. Tento příkaz neodpojí aktuálně připojené bitové kopie 
ani neodstraní bitové kopie, které umožňují zotavení pomocí příkazu ima-
gex /remount.

imagex /cleanup

imagex /cleanup
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imagex /commit – potvrdí provedené změny připojené bitové kopie bez jejího 
odpojení. CestaPřipojení nastaví cestu připojené bitové kopie, která bude potvrzena. 
NázevBitovéKopie nastaví název bitové kopie. Parametr /Append zajistí zachycení 
provedených změn a vytvoří novou bitovou kopii s těmito změnami. Pokud je nasta-
ven parametr /Append, je nutné zadat jedinečný název bitové kopie.

imagex [/append] /commit CestaPřipojení [„NázevBitovéKopie”]

imagex /commit c:\mount

imagex /commit /append c:\mount „Nová bitová kopie”

imagex /delete – odstraní vybranou bitovou kopii svazku ze souboru bitových kopií 
systému Windows, který obsahuje více bitových kopií svazků. SouborWIM nastaví 
cestu souboru WIM, který obsahuje konkrétní bitovou kopii. IndexBitovéKopie 
nastaví číslo, které určuje bitovou kopii v rámci souboru WIM. NázevBitovéKopie 
nastaví název, který identifikuje bitovou kopii v rámci souboru WIM.

imagex [/check] [/temp] /delete SouborWIM {IndexBitovéKopie | 

NázevBitovéKopie} IndexBitovéKopie

imagex /delete d:\images\windows.wim 1

imagex /dir – zobrazí seznam souborů a složek v rámci vybrané bitové kopie 
svazku. SouborWIM nastaví cestu souboru WIM, který obsahuje konkrétní bito-
vou kopii. IndexBitovéKopie nastaví číslo, jež určuje bitovou kopii v rámci souboru 
WIM. NázevBitovéKopie nastaví název, který identifikuje bitovou kopii v rámci sou-
boru WIM.

imagex /dir SouborWIM {IndexBitovéKopie | NázevBitovéKopie } IndexBitovéKopie

imagex /dir d:\images\windows.wim 1

imagex /export – exportuje kopii vybrané bitové kopie do jiného souboru bitové 
kopie systému Windows. ZdrojovýSoubor nastaví cestu k souboru WIM, který obsa-
huje bitovou kopii ke zkopírování. ZdrojovéČíslo nastaví číslo, které identifikuje 
bitovou kopii v rámci zdrojového souboru WIM. ZdrojovýNázev nastaví název, jenž 
identifikuje bitovou kopii v rámci zdrojového souboru WIM. CílovýSoubor nastaví 
cestu k souboru WIM, který přijme kopii bitové kopie. CílovýNázev nastaví jedi-
nečný název bitové kopie v cílovém souboru WIM. Pokud je parametr ZdrojovýNá-
zev nastaven na hodnotu „*“, jsou všechny bitové kopie exportovány do souboru 
CílovýSoubor.

imagex {Parametry} /export ZdrojovýSoubor {ZdrojovéČíslo | ZdrojovýNázev} 

ZdrojovéČíslo

CílovýSoubor CílovýNázev

{Parametry}

[/boot] [/check] [/compress {maximum | fast | none}]

[/ref splitwim.swm] [/temp]

imagex /export d:\images\windows.wim 1 d:\images\win_copy.wim

„Exportovaná bitová kopie”

Použití prostředí Windows PE
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imagex /info – vrátí uložené popisy zadaného souboru bitové kopie systému Win-
dows nebo bitové kopie svazku. SouborBitovéKopie nastaví cestu k souboru WIM, ze 
kterého budou získány informace. ČísloBitovéKopie nastaví číslo, které určuje bito-
vou kopii v rámci souboru WIM. NázevBitovéKopie nastaví název, který identifi-
kuje bitovou kopii v rámci souboru WIM. NovýNázev nastaví nový jedinečný název 
zadané bitové kopie. NovýPopis nastaví nový popis zadané bitové kopie. Parametr 
/XML vrátí výstup ve formátu XML.

imagex {Parametry} /info SouborBitovéKopie {ČísloBitovéKopie | 

NázevBitovéKopie} [NovýNázev] ČísloBitovéKopie

[NovýPopis]

{Parametry}

[/boot] [/check] [/temp] [/xml]

imagex /info d:\images\windows.wim

imagex /mount – připojí k zadané cestě bitovou kopii systému Windows s opráv-
něními pouze pro čtení. SouborWIM nastaví cestu souboru WIM, který obsahuje 
konkrétní bitovou kopii. IndexBitovéKopie určí bitovou kopii v rámci souboru WIM 
pomocí její pozice indexu. NázevBitovéKopie určí bitovou kopii v rámci souboru 
WIM pomocí jejího názvu. CestaBitovéKopie nastaví cestu, kde bude bitová kopie 
připojena. Při použití bez parametrů tento dílčí příkaz vypíše všechny připojené 
bitové kopie.

imagex [/check] /mount [SouborWIM {IndexBitovéKopie | NázevBitovéKopie} 

CestaBitovéKopie] IndexBitovéKopie

imagex /mount d:\images\windows.wim 2 c:\mount

imagex /mountrw – připojí k zadané cestě bitovou kopii systému Windows s opráv-
něními pro čtení i zápis. SouborWIM nastaví cestu souboru WIM, který obsahuje 
konkrétní bitovou kopii. IndexBitovéKopie určí bitovou kopii v rámci souboru WIM 
pomocí její pozice indexu. NázevBitovéKopie určí bitovou kopii v rámci souboru 
WIM pomocí jejího názvu. CestaBitovéKopie nastaví cestu, kde bude bitová kopie 
připojena. Při použití bez parametrů tento dílčí příkaz vypíše všechny připojené 
bitové kopie.

imagex [/check] /mountrw [SouborWIM {{IndexBitovéKopie | NázevBitovéKopie} 

IndexBitovéKopie

CestaBitovéKopie]

imagex /mountrw d:\images\data.wim 2 c:\mount

imagex /remount – obnoví osamocenou cestu pro připojení. CestaBitovéKopie 
nastaví cestu, která bude znovu připojena. Při použití bez parametrů tento dílčí pří-
kaz vypíše všechny připojené bitové kopie.

imagex /remount [CestaBitovéKopie]

imagex /remount c:\mount
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imagex /split – rozdělí existující soubor bitové kopie systému Windows do více roz-
dělených souborů WIM (SWM) pouze pro čtení. SouborWIM nastaví cestu k sou-
boru WIM, který bude rozdělen. CílovýSoubor nastaví cestu k rozdělenému souboru 
nebo souborům. Velikost nastaví maximální velikost každého vytvořeného souboru 
v megabajtech.

imagex [/check] /split SouborWIM CílovýSoubor Velikost

imagex /split d:\images\windows.wim d:\images\splitdata.swm 600

imagex /unmount – odpojí bitovou kopii systému Windows od zadané cesty. Cesta-
BitovéKopie nastaví cestu, která bude odpojena. Parametr /Commit uloží před odpo-
jením bitové kopie provedené změny. Pokud existují nepotvrzené změny, musí tento 
dílčí příkaz obsahovat parametr /Commit nebo /Discard. Při použití bez parametrů 
tento dílčí příkaz vypíše všechny připojené bitové kopie.

imagex /unmount [[/commit | /discard] CestaBitovéKopie]

imagex /unmount /commit c:\mount

Chcete-li manipulovat s bitovými kopiemi systému Windows v počítači, kde není nain-
stalována příslušná sada, musíte do počítače zkopírovat soubory Dism.exe, Imagex.exe, 
Oscdimg.exe, Wimmount.sys, Wimmount.inf a Wimserv.exe. Poté je nutné nainsta-
lovat ovladač pro připojení bitových kopií. Klepněte pravým tlačítkem myši na sou-
bor Wimmount.inf a vyberte příkaz Instalovat. Následně je potřeba umístit soubory 
Dism.exe, Imagex.exe, Oscdimg.exe a Wimserv.exe do místní cesty. Chcete-li to pro-
vést, zkopírujte soubory do adresáře %SystemRoot%\System32.

Vytvoření sestavení: základy
Při nastavení prostředí sestavení pro Windows PE vytvoříte základní bitové kopie pro-
středí Windows PE. Tradiční způsob přizpůsobení sestavení Windows PE je založen na 
nástroji PeImg. Nástroj PeImg je však nyní nahrazen nástrojem Obsluha a správa bito-
vých kopií (DISM), který nabízí robustnější řešení pro práci se sestaveními. Chcete-li 
vytvořit vlastní sestavení nástrojem DISM, postupujte takto:
1.  Připojte bitovou kopii.

2.  Upravte bitovou kopii.

3.  Odpojte bitovou kopii.

4.  Zachyťte bitovou kopii do souboru WIM (Windows Imaging).

5.  Vytvořte spustitelnou bitovou kopii typu ISO.

Tyto operace jsou popsány v následujících oddílech. Při práci s nástroji v sadě byste 
měli používat příkazový řádek nástrojů pro nasazení. Příkazový řádek má nastavení 
prostředí pro práci s nainstalovanou sadou a lze jej spustit následujícím postupem:

Použití prostředí Windows PE
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1.  Klepněte na tlačítko Start, příkaz Všechny programy a potom na příslušnou položku: 
Microsoft Windows OPK, Microsoft Windows AIK nebo Microsoft Windows PE 
Kit.

2.  Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Příkazový řádek nástrojů pro nasazení 
a poté zvolte příkaz Spustit jako správce.

Připojení bitové kopie Windows PE
Po nastavení prostředí sestavení je nutné načíst jednu ze základních bitových kopií. 
Tímto způsobem lze bitové kopie prostředí Windows PE přizpůsobit.

Chcete-li připravit přizpůsobení 32bitového prostředí Windows PE, připojte 
základní bitovou kopii do složky sestavení pomocí tohoto příkazu: imagex /apply 
c:\winpe_x86\iso\sources\boot.wim n c:\winpe_x86\mount\, kde n je pozice 
indexu čísla bitové kopie v rámci souboru Boot.wim, který chcete použít, a zadaná 
cesta adresáře určuje umístění, do něhož se zkopíruje obsah bitové kopie.
Chcete-li připravit přizpůsobení 64bitového prostředí Windows PE, připojte 
základní bitovou kopii do složky sestavení pomocí tohoto příkazu: imagex /apply 
c:\winpe_x64\iso\sources\boot.wim n c:\winpe_x64\mount\, kde n je pozice 
indexu čísla bitové kopie v rámci souboru Boot.wim, který chcete použít, a zadaná 
cesta adresáře určuje umístění, do něhož se zkopíruje obsah bitové kopie.
Chcete-li připravit přizpůsobení prostředí Windows PE pro architekturu Itanium, 
připojte základní bitovou kopii do složky sestavení pomocí tohoto příkazu: ima-
gex /apply c:\winpe_ia64\iso\sources\boot.wim n c:\winpe_ia64\mount\, kde 
n je pozice indexu čísla bitové kopie v rámci souboru Boot.wim, který chcete 
použít, a zadaná cesta adresáře určuje umístění, do něhož se zkopíruje obsah 
bitové kopie.

Poznámka: Bitové kopie k přizpůsobení je možné připojit i několika dalšími způsoby. 
Bitové kopie lze připojit například příkazem ImageX /MountrW. Syntaxe je stejná jako 
u příkazu ImageX /apply. Nástroj DISM poskytuje také parametry /Mount-wim a /Unmount-
wim. Další informace naleznete v oddílu „Přizpůsobení bitových kopií systému Windows“ 
dále v této kapitole.

Po připojení souboru bitové kopie se zobrazí výstup podobný následujícímu:
Nástroj ImageX pro Windows

Copyright (C) Microsoft Corp. Všechna práva vyhrazena.

Připojování: [c:\winpe_x86\iso\sources\boot.wim, 1] ->

[c:\winpe_x86\mount\]...

[ 100% ] Probíhá připojování
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Bitová kopie byla úspěšně připojena.

Uplynulý čas celkem: 10 s

Pokud nástroj ImageX nedokáže bitovou kopii připojit, zkontrolujte, zda jste spustili 
příkazový řádek nástrojů pro nasazení a pracujete jako administrátor. Je-li tomu tak, 
zkontrolujte vlastnosti souboru bitové kopie a ověřte, zda jsou správně nakonfiguro-
vána bezpečnostní nastavení.
Po připojení bitové kopie lze procházet její obsah. Stačí pomocí Průzkumníka Windows 
přejít do složky, do které jste bitovou kopii připojili. Při práci s prostředím Windows 
PE pamatujte, že bitové kopie prostředí Windows PE obsahují omezenou podmnožinu 
součástí systému Windows – konkrétně ty komponenty, které jsou potřebné ke spuštění 
počítače a přípravě na instalaci. Prostředí Windows RE (Windows Recovery Environ-
ment) se od standardní konfigurace prostředí Windows PE liší pouze tím, že obsahuje 
další součásti, které lze použít při zotavení systému a řešení potíží se spouštěním.

Přizpůsobení bitové kopie Windows PE
Připojenou spouštěcí nebo instalační bitovou kopii je možné upravit nástrojem DISM. 
Při práci s připojenými bitovými kopiemi se používají varianty příkazu Dism /image. 
Parametry nástroje DISM určené k obsluze bitových kopií prostředí Windows PE jsou 
uvedeny v tabulce 2.1. Prostředí Windows PE umožňuje použít i některé další možnosti. 
Úplný seznam dalších dostupných parametrů naleznete dále v této kapitole v tabulkách 
2.4 a 2.5.

Tabulka 2.1: Běžné parametry nástroje DISM pro bitové kopie Windows PE

Možnost Popis Příklad

/Get-PESettings

Zobrazí seznam nastavení prostředí Windows PE 

v připojené bitové kopii Windows PE. Seznam 

obsahuje aktuální stav profileru, nastavení 

pomocného místa a nastavení cílové cesty.

Dism /image:C:\winpe_x86\ 

mount /Get-PESettings

/Get-Profiling Zobrazí stav funkce profileru.
Dism /image:C:\winpe_x86\ 

mount /Get-Profiling

/Get-ScratchSpace

Zobrazí nakonfigurovanou velikost pomocného 

místa na systémovém svazku prostředí Windows 

PE. Toto nastavení představuje velikost dostupného 

místa pro zápis na systémovém svazku prostředí 

Windows PE při spuštění v režimu disku RAM.

Dism /image:C:\winpe_x86\ 

mount /Get-ScratchSpace

/Get-TargetPath

Zobrazí cílovou cestu bitové kopie prostředí 

Windows PE. Cílová cesta představuje cestu ke 

kořenové složce bitové kopie prostředí Windows PE 

při spuštění.

Dism /image:C:\winpe_x86\ 

mount /Get-TargetPath

/Set-ScratchSpace:

Velikost
Nastaví dostupné pomocné místo v megabajtech. 

Platné jsou hodnoty 32, 64, 128, 256 a 512.

Dism /image:C:\winpe_x86\ 

mount /Set-ScratchSpace:256

Použití prostředí Windows PE
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Možnost Popis Příklad

/Set-TargetPath:Cesta

Při spouštění z pevného disku tato možnost nastaví 

umístění bitové kopie prostředí Windows PE na 

disku. Cesta musí začínat písmenem (libovolným 

písmenem od C do Z), po kterém musí následovat 

znaky :\.

Dism /image:C:\winpe_x86\ 

mount /Set-TargetPath:X:\

/Enable-Profiling

Povolí funkce profileru, které umožní vytvářet 

vlastní profily. Funkce profileru jsou ve výchozím 

nastavení zakázány.

Dism /image:C:\winpe_x86\ 

mount /Enable-Profiling

/Disable-Profiling Vypne funkce profileru.
Dism /image:C:\winpe_x86\ 

mount /Disable-Profiling

/Apply-Profiles:Cesta

Použije profil a odebere soubory, které se ve 

vlastním profilu nepoužívají. Kritické spouštěcí 

soubory nejsou odstraněny. Bitovou kopii prostředí 

Windows PE, která byla přizpůsobena pomocí 

libovolného profilu, nelze obsluhovat.

Dism /image:C:\winpe_x86\ 

mount /Apply-Profiles: C:\

profiles\prof.txt

Pokud připojíte bitovou kopii pomocí následujícího příkazu:
imagex /apply c:\winpe_x86\iso\sources\boot.wim 1 c:\winpe_x86\mount\

pracujete s bitovou kopií prostřednictvím přípojného bodu:
c:\winpe_x86\mount\

Všechny bitové kopie prostředí Windows PE mají následující nastavení:
Stav funkce profiler – určuje, zda je funkce profileru povolena nebo zakázána.
Pomocné místo – určuje rozsah paměti přiřazený jako pracovní prostor prostředí 
Windows PE, např. 32 MB.
Cílová cesta – určuje cílovou cestu, která se použije při spuštění bitové kopie pro-
středí Windows PE, např. X:\.

Chcete-li zkontrolovat nastavení připojené bitové kopie, zadejte následující příkaz:
dism /image:CestaBitovéKopie /Get-PESettings

kde CestaBitovéKopie je cesta k připojené bitové kopii, např.:
dism /image:c:\winpe_x86\mount\ /get-pesettings

Prostředí Windows PE standardně jako svůj pracovní prostor přiděluje 32 MB paměti 
pro zápis. Pracovní prostor můžete zvětšit až na 512 MB zadáním následujícího příkazu 
na příkazový řádek:
dism /image:CestaBitovéKopie /Set-ScratchSpace:Velikost

kde CestaBitovéKopie je cesta k připojené bitové kopii a parametr Velikost určuje veli-
kost pracovního prostoru v megabajtech. Platné hodnoty parametru Velikost jsou 32, 
64, 128, 256 a 512. Následující příklad nastaví pracovní prostor na 128 MB:
dism /image:c:\winpe_x86\mount\ /Set-ScratchSpace:128

Pracovnímu prostoru může být vhodné přidělit více paměti v případě, plánujete-li 
použít funkci profileru nebo spouštět v prostředí Windows PE nestandardní aplikace. 
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Jestliže prostředí Windows PE vyčerpá volnou paměť, mohou aplikace přestat reago-
vat.
Bitové kopie prostředí Windows PE poskytují mnoho dalších možností. Zadáním násle-
dujícího příkazu lze získat informace o všech nainstalovaných ovladačích:
dism /image:c:\winpe_x86\mount\ /get-drivers /all

Poznámka: Když parametr nástroje DISM očekává zadání pracovní hodnoty, uveďte za 
název parametru dvojtečku a poté požadovanou hodnotu. Mezi dvojtečku a hodnotu 
nevkládejte mezeru.

Chcete-li do bitových kopií prostředí Windows PE umístit ovladač jiného dodavatele, 
můžete uplatnit parametr /Add-Driver. Základní syntaxe je:
dism /image:PřípojnýBod /add-driver /Driver:CestaInf

kde PřípojnýBod je cesta, kam je bitová kopie připojena, a parametr CestaInf označuje 
cestu k souboru INF ovladače, např.:
dism /image:c:\winpe_x86\mount\ /add-driver

/driver:c:\drivers\remmedia\rem.inf

Pokud společná složka zahrnuje podsložky, které obsahují přidávané ovladače, můžete 
pomocí následující syntaxe specifikovat základní složku, jež se prohledá rekurzivně:
dism /image:PřípojnýBod /add-driver /driver:ZákladníSložka /recurse

kde PřípojnýBod je cesta, kam je bitová kopie připojena, a parametr ZákladníSložka je 
složka, ve které budou hledány ovladače, např.:
dism /image:c:\winpe_x86\mount\ /add-driver /driver:c:\drivers /recurse

Tip: U počítačů s procesory x64 a Itanium je standardně nutné použít podepsané ovla-
dače. Chcete-li vynutit, aby nástroj DISM přijímal nepodepsané ovladače, doplňte para-
metr /ForceUnsigned.

Jestliže chcete do bitové kopie prostředí Windows PE přidat aplikace, stačí pomocí pří-
kazu Copy či Xcopy zkopírovat potřebné soubory aplikace do příslušné podsložky. Sou-
bor Imagex.exe lze například zkopírovat do kořenového adresáře bitové kopie pomocí 
následujícího příkazu:
xcopy „C:\Program Files\Windows AIK\Tools\x86\Imagex.exe”

c:\winpe_x86\mount\

Informace o balíčcích nainstalovaných v bitové kopii prostředí Windows PE získáte 
pomocí parametru /Get-Packages. Základní syntaxe je:
dism /image:PřípojnýBod /get-packages

jako např.:
dism /image:c:\winpe_x86\mount\ /get-packages

Použití prostředí Windows PE
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Pokud chcete přidat balíčky, použijte možnost /Add-Package. Některé z balíčků, které je 
možné nainstalovat, jsou uvedeny v tabulce 2.2. Základní syntaxe pro přidání balíčků:
dism /image:PřípojnýBod /add-package /PackagePath:CestaKSouboruCab

Uveďme si příklad:
dism /image:C:\winpe_x86\mount /Add-Package /PackagePath:”C:\Program Files\
Windows AIK\Tools\PETools\x86\WinPE_OCs\winpe-wmi.cab”

Tabulka 2.2: Běžné balíčky prostředí Windows PE

Název balíčku Popis

WinPE-FONTSupport-Jazyk.cab
Nainstaluje písma pro uvedený jazyk: ja-jp, ko-kr, zh-cn, zh-hk nebo 

zh-tw.

WinPE-HTA.cab Nainstaluje aplikační podporu HTML.

WinPE-LegacySetup.cab Nainstaluje balíček starší instalace.

WinPE-MDAC.cab Nainstaluje podporu technologie Microsoft Data Access Component.

WinPE-Scripting.cab Nainstaluje podporu programu Windows Script Host.

WinPE-Setup-Client.cab
Nainstaluje klientský instalační balíček (pokud jste již nainstalovali 

hlavní instalační balíček).

WinPE-Setup.cab Nainstaluje hlavní instalační balíček.

WinPE-Setup-Server.cab
Nainstaluje serverový instalační balíček (pokud jste již nainstalovali 

hlavní instalační balíček).

WinPE-SRT.cab
Nainstaluje komponentu prostředí Windows RE (pouze sada Windows 

OPK).

WinPE-WDS-Tools.cab Nainstaluje balíček nástrojů služby pro nasazení systému Windows.

WinPE-WMI.cab
Nainstaluje podporu rozhraní WMI (Windows Management 

Instrumentation).

Základní bitová kopie prostředí Windows PE neobsahuje všechny balíčky uvedené 
v tabulce. Další balíčky, které chcete používat, musíte nainstalovat nástrojem DISM. 
Balíčky jsou umístěny v adresáři \Windows OPK\Tools\PETools\TypProcesoru nebo 
\Windows AIK\Tools\PETools\TypProcesoru, kde TypProcesoru označuje procesor 
amd64, ia64 či x86. Při instalaci podpory písem dalších jazyků zkontrolujte, zda jsou 
v klientském počítači nainstalovány požadované jazykové prostředky. Jazykové pro-
středky se nacházejí v jazykově specifické podsložce složky \Windows OPK\Tools\
PETools\TypProcesoru nebo \Windows AIK\Tools\PETools\TypProcesoru.
Po instalaci jazykové podpory můžete pomocí parametru /SetUILang vybrat požado-
vaný jazyk uživatelského rozhraní. Chcete-li například použít češtinu, zadejte:
dism /image:c:\winpe_x86\mount /Set-UILang:cs-CZ

Jazyková nastavení lze zkontrolovat parametrem /Get-Intl, např.:
dism /image:c:\winpe_x86\mount /Get-Intl

Po provedení všech požadovaných změn můžete bitovou kopii odpojit a potvrdit změny. 
Základní syntaxe je:
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imagex /unmount CestaPřipojení /commit

Uveďme si příklad:
imagex /unmount c:\winpe_x86\mount /commit

Poznámka: Jestliže bitovou kopii odpojíte bez potvrzení změn, budou provedené změny 
ztraceny.

Získali jste přizpůsobenou bitovou kopii prostředí Windows PE. Chcete-li nahradit 
výchozí bitovou kopii prostředí Windows PE v adresáři ISO svou přizpůsobenou kopií, 
zadejte následující příkaz:
copy c:\winpe_x86\boot.wim c:\winpe_x86\ISO\sources\boot.wim

Zachycení sestavení
Jakmile je bitová kopie prostředí Windows PE připravena, můžete pomocí následujícího 
příkazu nástroje ImageX zachytit bitovou kopii do souboru WIM (Windows Imaging):
imagex /boot /capture c:\winpe_x86\mount c:\winpe_x86\iso\sources\boot.wim

„Primární sestavení WinPE”

Parametr /Boot zde označuje bitovou kopii jako spustitelnou a parametr /Capture 
zachytí obsah adresáře C:\Winpe_x86\Mount a vytvoří soubor bitové kopie v adresáři 
C:\Winpe_x86\ISO\Sources. „Primární sestavení WinPE“ je popisný název souboru 
spustitelné bitové kopie (Boot.wim).

Poznámka: Bitové kopie v souborech WIM mohou být spustitelné nebo instalovatelné. 
Spustitelné bitové kopie, které se používají v prostředí Windows PE, se obecně ukládají 
do souborů Boot.wim. Instalovatelné bitové kopie, které slouží k nasazení systému Win-
dows, jsou umístěny v souborech Install.wim. Soubory Install.wim mohou zahrnovat více 
vydání systému Windows. Standardní distribuční médium systému Windows 7 obsahuje 
soubor Boot.wim a soubor Install.wim. Soubor Boot.wim načte prostředí Windows PE, 
které spustí počítač a připraví jej k instalaci. V souboru Install.wim se nachází bitová kopie 
systému Windows, která je potřeba k instalaci systému Windows 7.

Adresář ISO\Sources je adresář standardních sestavení, který slouží ke zpracování bito-
vých kopií prostředí Windows PE. Adresář ISO také obsahuje podadresáře Boot a EFI, 
které jsou nutné při vytváření spustitelných médií. Po zpracování spustitelné bitové 
kopie můžete vytvořit spustitelné médium, které bude založeno na dané bitové kopii, 
nebo můžete bitovou kopii importovat do Služby pro nasazení systému Windows.

Optimalizace sestavení
Funkce profileru sleduje požadované komponenty sestavení a poté umožňuje optima-
lizovat bitovou kopii sestavení. Chcete-li použít funkci profileru, musíte nainstalovat 
balíček WinPE-WMI a povolit funkci pomocí parametru /Enable-Profiling v bitové 

Použití prostředí Windows PE
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kopii prostředí Windows PE. Povolení funkce profileru zapne protokolování souborů 
a funkcí, které se používají při spuštění bitové kopie prostředí Windows PE.
Jakmile spustíte bitovou kopii prostředí Windows PE, vyzkoušejte všechny funkce, které 
budete používat ve reálném prostředí. Při testování funkcí se související soubory objeví 
v protokolu profileru mezi použitými soubory. Profil lze před ukončením relace pro-
středí Windows PE uložit příkazem Wpeutil SaveProfile. Základní syntaxe je:
wpeutil saveprofile UmístěníUložení „Popis”

kde UmístěníUložení je cesta k souboru, kam má být profil uložen, a parametr Popis 
označuje popis profilu, např.:
wpeutil saveprofile x:\st-profile.txt „Optimalizační profil”

Dále je potřeba připojit bitovou kopii a aplikovat profil. Základní syntaxe při aplikaci 
profilu na připojenou bitovou kopii vypadá takto:
dism /image:CestaBitovéKopie /apply-profiles:CestaProfilu

kde CestaBitovéKopie je cesta k připojené bitové kopii a parametr CestaProfilu označuje 
cestu k profilu, pomocí nějž chcete bitovou kopii optimalizovat, např.:
dism /image:c:\winpe_x86\mount\ /apply-profiles:c:\st-profile.txt

Po optimalizaci bitovou kopii odpojte a potvrďte změny. Všimněte si, že aplikace profilu 
vypne funkce profileru a označí bitovou kopii tak, že ji nadále nelze obsluhovat.

Vytvoření spustitelné bitové kopie ISO a spustitelného média
Pomocí nástroje Oscdimg lze vytvořit bitovou kopii ISO, kterou je možné vypálit na 
disk DVD. U bitových kopií s jedinou spouštěcí položkou můžete zadat následující 
parametry:

–bSpouštěcíSoubor, kde SpouštěcíSoubor určuje soubor, který se zapíše do spouště-
cích sektorů na disku.
–pIDPlatformy, kde IDPlatformy je buď 0 pro platformu založenou na systému 
BIOS, nebo EF v případě platforem s rozhraním EFI. Výchozí hodnota je 0, tj. plat-
formy se systémem BIOS.
–e určuje, že se nepoužije emulace diskety, což je obecně potřeba v případě, že se 
současně používá parametr –p.

Následující příkaz vytvoří bitovou kopii ISO pro sestavení zpracované výše:
oscdimg –n –bc:\winpe_x86\etfsboot.com

c:\winpe_x86\iso c:\winpe_x86\winpe.iso

Řetězec C:\Winpe_x86\Etfsboot.com zde označuje cestu ke spustitelnému souboru, 
který bude zapsán do spouštěcího sektoru, C:\Winpe_x86\ISO znamená cestu ke slož-
kám bitové kopie ISO a C:\Winpe_x86\Winpe.iso představuje umístění, kde bude 
bitová kopie ISO vytvořena. Po vytvoření můžete bitovou kopii ISO vypálit na disk 
DVD pomocí vypalovací aplikace disků CD/DVD, jako je Roxio Media Creator nebo 
Nero Media Burner.
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Chcete-li generovat bitové kopie s více spouštěcími položkami, které jsou požadovány 
např. v systémech s rozhraním EFI, uveďte parametr –bootdata. Základní syntaxe je:
-bootdata:
PočetPoložek#VýchozíSpouštěcíPoložka#SpouštěcíPoložka2#...#SpouštěcíPoložkaN

Parametr PočetPoložek zde určuje počet spouštěcích položek, kdy jednotlivé položky 
vícenásobného spouštění jsou odděleny symbolem mřížky (#) a parametry v rámci 
spouštěcí položky se oddělují čárkou (,). Používají se následující parametry spouštěcí 
položky v uvedeném pořadí:

pIDPlatformy, kde IDPlatformy je buď 0 pro platformu založenou na systému BIOS, 
nebo EF v případě platforem s rozhraním EFI.
e určuje, že se nepoužije emulace diskety.
bSpouštěcíSoubor, kde SpouštěcíSoubor určuje soubor, který se zapíše do spouštěcích 
sektorů na disku.

Se znalostí těchto faktů můžete pomocí následujícího příkazu sestavit bitovou kopii ISO 
prostředí Windows PE x64, která bude kompatibilní s firmwarem EFI i BIOS:
oscdimg „-bootdata:2#p0,e,betfsboot.com#pEF,e,befisys.bin -u2 -udfver102

-o c:\winpe_x64\ISO c:\winpe_x64\winpe_2X.iso”

Parametr –bootdata zde nastaví informace spouštění pro rozhraní EFI a systém BIOS 
a parametr –UDFVer nastaví potřebnou verzi formátu UDF. Ke složkám bitové kopie 
ISO je nastavena cesta C:\Winpe_x64\ISO a bitová kopie ISO bude vytvořena v umís-
tění C:\Winpe_x64\Winpe_2X.iso. Po vytvoření můžete bitovou kopii ISO vypálit na 
disk DVD pomocí vypalovací aplikace disků CD/DVD.

Poznámka: Výchozí verze formátu UDF je 1.50. Nastavení –udfver102 zapíše data ve for-
mátu UDF revize 1.02, která je podporována v systémech Windows 98 a novějších. Para-
metr –udfver150 zajistí zápis ve formátu UDF revize 1.50, která je kompatibilní se systémy 
Windows 2000 a novějšími. Parametr –udfver200 slouží k zápisu ve formátu UDF revize 
2.00, kterou lze využít v systému Windows XP a novějších verzích.

Vytvoření spustitelné jednotky USB flash
Na jednotkách USB flash lze vytvořit spustitelné bitové kopie prostředí Windows PE za 
předpokladu, že má jednotka flash dostatečnou kapacitu k uložení celé bitové kopie sys-
tému Windows. Chcete-li povolit spouštění z diskových zařízení USB, může být nutné 
upravit nastavení firmwaru počítače. Další informace o konfiguraci firmwaru naleznete 
v kapitole 10.
Pokud chcete vytvořit spustitelnou jednotku USB flash, připojte zařízení k portu USB 
a poté je připravte nástrojem DiskPart. Je nutné spustit následující příkazy:
1.  Na příkazový řádek se zvýšenými oprávněními pro správu zadejte příkaz diskpart 

a poté příkaz list disk. Poznamenejte si číslo disku a velikost jednotky USB flash.

Použití prostředí Windows PE
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2.  Zadejte příkaz select disk n, kde n je zařízení, které chcete připravit.

3.  Pomocí příkazu clean vymažte veškerá data, která jsou na zařízení uložena.

4.  Zadejte příkaz create partition primary size=velikost, kde velikost udává výše uve-
denou kapacitu jednotky USB flash.

5.  Vyberte právě vytvořený oddíl příkazem select partition 1 a poté zadejte příkaz 
active, abyste nový oddíl označili jako aktivní.

6.  Příkazem format fs=fat32 naformátujte oddíl pomocí systému souborů FAT32.

7.  Zadejte příkaz assign, který přiřadí jednotce USB flash další dostupné písmeno jed-
notky. Poté ukončete nástroj DiskPart příkazem exit. Ve výstupu si všimněte přiřa-
zeného písmene jednotky. Okno příkazového řádku zatím nezavírejte.

8.  Zapište na jednotku USB flash nový spouštěcí sektor příkazem bootsect /nt60 e: /
force, kde e: je písmeno jednotky USB flash.

Poznámka: Nástroj Bootsect se v rámci sestavení nachází ve složkách petools\x86 
a petools\amd64. Použijte tu verzi nástroje Bootsect, která je kompatibilní s vytvářenou 
verzí bitové kopie prostředí Windows PE.

9.  Zkopírujte obsah složky ISO na jednotku USB flash příkazem xcopy /echry c:\
winpe_x86\iso\*.* e:\.

Po dokončení kopírování odpojte jednotku USB flash od portu. Jednotka USB flash 
nyní slouží jako spustitelné médium systému Windows.

Poznámka: Některé jednotky USB flash neumožňují tento proces přípravy provést a uve-
dený postup nemusí vytvořit spustitelné zařízení. Zařízení, která tento proces nepodporují, 
jsou obvykle nastavena tak, aby byla rozpoznána jako zařízení s výměnnými médii a nikoli 
disková zařízení USB. Vzhledem k tomu je někdy nutné vyhledat na webu výrobce zaří-
zení dokumentaci a nástroje k formátování.

Spouštění bitové kopie z pevného disku
Spustíte-li prostředí Windows PE z pevného disku a načtete jej do paměti RAM, můžete 
obnovit instalaci systému Windows 7. Po spuštění prostředí Windows PE lze znovu roz-
dělit systémové disky na oddíly a nainstalovat novou bitovou kopii systému Windows. 
Můžete také prostředí Windows PE použít jako prostředí Windows Recovery Environ-
ment při zotavení systémů, které nelze spustit.
Chcete-li spustit prostředí Windows PE z pevného disku, postupujte takto:
1.  Spusťte počítač z připraveného média prostředí Windows PE.
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2.  Na příkazový řádek zadejte příkaz diskpart a poté příkaz list disk. Poznamenejte si 
číslo primárního disku. Primární disk je obvykle označen jako disk 0.

3.  Zadejte příkaz select disk n, kde n je primární disk.

4.  Pomocí příkazu clean vymažte veškerá data, která jsou na disku uložena.

5.  Zadejte příkaz create partition primary size=velikost, kde parametr velikost (v MB) 
vytvoří dostatečně velký oddíl k uložení zdrojových souborů prostředí Windows 
PE.

6.  Vyberte právě vytvořený oddíl příkazem select partition 1 a poté zadejte příkaz 
active, abyste nový oddíl označili jako aktivní.

7.  Příkazem format fs=fat32 naformátujte oddíl pomocí systému souborů FAT32.

8.  Ukončete nástroj DiskPart příkazem exit. Okno příkazového řádku zatím nezaví-
rejte.

9.  Zapište na disk nový spouštěcí sektor příkazem bootsect /nt60 c:, kde c: je písmeno 
jednotky naformátované primární jednotky.

Poznámka: Nástroj Bootsect se v rámci sestavení nachází ve složkách petools\x86 
a petools\amd64. Použijte tu verzi nástroje Bootsect, která je kompatibilní s vytvářenou 
verzí bitové kopie prostředí Windows PE.

10. Zkopírujte obsah složky ISO folder na jednotku příkazem xcopy /echry x:\*.* c:\.

Přidání bitových kopií Windows PE do Služby pro nasazení 
systému Windows
Když v síti nastavíte Službu pro nasazení systému Windows, můžete do této služby při-
dat bitovou kopii prostředí Windows PE, abyste ji mohli snadno nasadit. Přitom postu-
pujte takto:
1.  V počítači pro správu nebo na serveru se Službou pro nasazení systému Windows 

spusťte konzolu této služby. Klepněte na tlačítko Start a poté postupně na položky 
Všechny programy, Nástroje pro správu a Služba pro nasazení systému Windows.

2.  V konzole Služby pro nasazení systému Windows rozbalte uzel Servery a vyberte 
server, se kterým chcete pracovat. Klepněte pravým tlačítkem myši na složku Spouš-
těcí bitové kopie daného serveru a vyberte příkaz Přidat spouštěcí bitovou kopii.

3.  Na stránce Soubor bitové kopie zadejte cestu k bitové kopii prostředí Windows PE 
a klepněte na tlačítko Otevřít.

4.  Na stránce Metadata bitové kopie zadejte název a popis bitové kopie a klepněte na 
tlačítko Další.

Použití prostředí Windows PE
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5.  Na stránce Shrnutí klepněte na tlačítko Další, abyste bitovou kopii přidali do Služby 
pro nasazení systému Windows. Po dokončení operace importu klepněte na tlačítko 
Dokončit.

Použití prostředí Windows RE
Prostředí Windows RE (Windows Recovery Environment) je bitová kopie prostředí 
Windows PE, ve které jsou nainstalována rozšíření pro zotavení. Po vytvoření můžete 
přizpůsobenou bitovou kopii prostředí Windows RE nasadit vytvořením spustitelného 
média, které bude založeno na dané bitové kopii, nebo můžete bitovou kopii importovat 
do Služby pro nasazení systému Windows.
Kvůli možnosti rychlého zotavení je prostředí Windows RE nainstalováno v systému 
Windows 7 automaticky. Pokud jste do instalační bitové kopie přidali přizpůsobené 
prostředí Windows RE, budou mít uživatelé k dispozici toto přizpůsobené prostředí. 
Prostředí Windows RE se obvykle konfiguruje na jiném oddílu pevného disku, než je 
oddíl s instalací systému Windows. Tím je zajištěno, že je prostředí Windows RE oddě-
leno od operačního systému.

Vytvoření přizpůsobené bitové kopie Windows RE
V systému Windows 7 mohou uživatelé inicializovat obnovení založené na bitové kopii, 
aniž by museli prostředí Windows RE nejdříve spustit ručně. Ovládací panel Zotavení 
uživatelům umožňuje zálohovat jejich osobní data a poté restartovat systém v prostředí 
Windows RE, kde je automaticky spuštěna aplikace zotavení bitové kopie.
Chcete-li vytvořit vlastní bitovou kopii prostředí Windows RE, postupujte takto:
1.  Klepněte na tlačítko Start, příkaz Všechny programy a potom na příslušnou položku: 

Microsoft Windows OPK, Microsoft Windows AIK nebo Microsoft Windows PE 
Kit.

2.  Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Příkazový řádek nástrojů pro nasazení 
a poté zvolte příkaz Spustit jako správce.

3.  Vytvořte adresáře k připojení bitové kopie. Na příkazovém řádku proveďte tyto 
kroky:

a.  Postupně zadejte příkazy c: a mkdir c:\win7.

b.  Postupně zadejte příkazy cd win7 a mkdir mount. Tento adresář umožní připo-
jení bitové kopie systému Windows 7.

c.  Zadejte příkaz mkdir mountre. Tento adresář umožní připojení bitové kopie 
prostředí Windows RE.

4.  Vložte do jednotky DVD-ROM distribuční médium systému Windows 7 a poté 
z tohoto média zkopírujte na pevný disk instalační bitovou kopii systému Win-
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dows příkazem copy e:\sources\install.wim c:\win7, kde e: je označení jednotky 
DVD-ROM.

5.  Připojte bitovou kopii systému Windows 7 na distribučním médiu zadáním příkazu 
imagex /mountrw e:\sources\install.wim c:\win7\mount.

6.  Zkopírujte původní bitovou kopii prostředí Windows RE z načtené bitové kopie 
zadáním příkazu copy c:\sources\mount\windows\system32\recovery\winre.wim 
c:\win7.

7.  Odpojte bitovou kopii prostředí Windows 7 příkazem imagex /unmount c:\win7\
mount.

8.  Připojte bitovou kopii prostředí Windows RE příkazem imagex /mountrw c:\win7\
winre.wim c:\win7\mountre.

9.  Podle potřeby upravte bitovou kopii prostředí Windows RE pomocí postupů, 
které jsou popsány v oddílu „Přizpůsobení bitové kopie Windows PE“ v před-
chozí části této kapitoly. Nezapomeňte do bitové kopie přidat následující balíček: 
WinPE-SRTPackage. Tento balíček je povinný.

10. Odpojte přizpůsobenou bitovou kopii prostředí Windows RE a poté uložte prove-
dené změny příkazem imagex /unmount /commit c:\win7\mountre.

11. Bitovou kopii systému Windows 7, kterou jste v předchozí fázi zkopírovali do adre-
sáře C:\Win7, připojte pomocí příkazu imagex /mountrw c:\win7\install.wim c:\
win7\mount.

12. Chcete-li přepsat původní bitovou kopii prostředí Windows RE v bitové kopii sys-
tému Windows 7 přizpůsobenou bitovou kopií prostředí Windows RE, zadejte pří-
kaz copy c:\win7\winre.wim c:\ win7\mount\Windows\System32\recovery.

13. Uložte změny bitové kopie systému Windows 7 příkazem imagex /unmount c:\
win7\mount /commit.

Nyní máte v souboru C:\Win7\Winre.wim spustitelnou bitovou kopii prostředí Win-
dows RE a distribuční médium systému Windows 7 obsahuje spustitelnou bitovou kopii 
prostředí Windows RE. Pomocí souboru C:\Win7\Winre.wim lze vytvořit médium pro 
zotavení prostředí Windows RE, jak je popsáno v dalším oddíle.

Vytvoření média pro zotavení Windows RE
Po vytvoření vlastní bitové kopie prostředí Windows RE můžete vytvořit spustitelné 
bitové kopie prostředí Windows RE na discích CD-ROM či DVD-ROM nebo na jed-
notkách USB flash. Pokud později nastanou potíže se spouštěním počítače, můžete 
jej spustit pomocí tohoto média pro zotavení a pokusit se problémy vyřešit. Médium 
pro zotavení se vytváří stejnými postupy jako v případě bitových kopií prostředí 

Použití prostředí Windows RE
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Windows PE. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že se při vytváření bitové kopie ISO vychází 
z bitové kopie prostředí Windows RE, nikoli Windows PE.
Chcete-li nastavit prostředí sestavení pro prostředí Windows RE v 32bitových počíta-
čích, postupujte takto:
1.  Klepněte na tlačítko Start, příkaz Všechny programy a potom na příslušnou položku: 

Microsoft Windows OPK, Microsoft Windows AIK nebo Microsoft Windows PE 
Kit.

2.  Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Příkazový řádek nástrojů pro nasazení 
a poté zvolte příkaz Spustit jako správce.

3.  Na příkazový řádek zadejte příkaz copype x86 c:\winrec_x86.

Nyní máte k dispozici prostředí sestavení pro prostředí Windows RE v 32bitových počí-
tačích. V případě potřeby můžete také vytvořit prostředí sestavení pro počítače s pro-
cesory x64 a Itanium.
Jakmile nastavíte prostředí sestavení, vytvořte přizpůsobené prostředí Windows RE 
podle pokynů v předchozím oddíle „Vytvoření přizpůsobené bitové kopie Windows 
RE“. V dalším kroku zkopírujte bitovou kopii prostředí Windows RE do prostředí sesta-
vení zadáním následujícího příkazu:
copy c:\win7\winre.wim c:\winrec_x86\ISO\sources\boot.wim

Soubor bitové kopie prostředí Windows RE je nutné nazvat Boot.wim. Tím je zajištěno, 
že bude možné počítač z této bitové kopie spouštět.
Pomocí nástroje Oscdimg lze vytvořit bitovou kopii ISO, kterou je možné vypálit na 
disk DVD. Následující příkaz vytvoří bitovou kopii ISO pro výše vytvořenou bitovou 
kopii prostředí Windows RE:
oscdimg –n –bc:\winrec_x86\etfsboot.com c:\winrec_x86\iso

c:\winrec_x86\winrec.iso

Řetězec C:\Winrec_x86\Etfsboot.com zde označuje cestu ke skriptu Etfsboot.com, který 
je nutný k vytvoření bitové kopie ISO, C:\Winrec_x86\ISO znamená cestu ke složkám 
bitové kopie ISO a C:\Winrec_x86\Winrec.iso představuje cestu a název souboru bitové 
kopie ISO, která bude vytvořena. Po vytvoření můžete bitovou kopii ISO vypálit na disk 
DVD pomocí vypalovací aplikace disků CD/DVD, jako je Roxio Media Creator nebo 
Nero Media Burner.
Chcete-li sestavit bitovou kopii ISO prostředí Windows RE x64, která bude kompati-
bilní s firmwarem EFI i BIOS, zadejte následující příkaz:
oscdimg „-bootdata:2#p0,e,betfsboot.com#pEF,e,befisys.bin -u2 -udfver102

-o c:\winrec_x64\ISO c:\winrec_x86\winrec_2X.iso”

Parametr –bootdata zde nastaví informace spouštění pro rozhraní EFI a systém BIOS 
a parametr –UDFVer nastaví potřebnou verzi formátu UDF. Ke složkám bitové kopie 
ISO je nastavena cesta C:\Winrec_x64\ISO a C:\Winrec_x64\Winrec_2X.iso označuje 
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cestu a název souboru bitové kopie ISO, která bude vytvořena. Po vytvoření můžete 
bitovou kopii ISO vypálit na disk DVD pomocí vypalovací aplikace disků CD/DVD.
Můžete také vytvořit spustitelné bitové kopie prostředí Windows RE na discích USB 
flash. Postup je stejný jako v oddíle „Vytvoření spustitelné jednotky USB flash“ v před-
chozí části této kapitoly. Místo kopírování bitové kopie prostředí Windows PE zkopí-
rujte svou bitovou kopii prostředí Windows RE.

Přidání bitových kopií Windows RE do Služby pro nasazení 
systému Windows
Když v síti nastavíte Službu pro nasazení systému Windows, můžete do této služby při-
dat bitovou kopii prostředí Windows RE, abyste ji mohli snadno nasadit. Přitom postu-
pujte takto:
1.  V počítači pro správu nebo na serveru se Službou pro nasazení systému Windows 

spusťte konzolu této služby. Klepněte na tlačítko Start a poté postupně na položky 
Všechny programy, Nástroje pro správu a Služba pro nasazení systému Windows.

2.  V konzole Služby pro nasazení systému Windows rozbalte uzel Servery a vyberte 
server, se kterým chcete pracovat. Klepněte pravým tlačítkem myši na složku Spouš-
těcí bitové kopie daného serveru a vyberte příkaz Přidat spouštěcí bitovou kopii.

3.  Na stránce Soubor bitové kopie zadejte cestu k bitové kopii prostředí Windows RE 
a klepněte na tlačítko Otevřít.

4.  Na stránce Metadata bitové kopie zadejte název a popis bitové kopie a klepněte na 
tlačítko Další.

5.  Na stránce Shrnutí klepněte na tlačítko Další, abyste bitovou kopii přidali do Služby 
pro nasazení systému Windows. Po dokončení operace importu klepněte na tlačítko 
Dokončit.

Nasazení systému Windows s přizpůsobeným prostředím 
Windows RE
Prostředí Windows RE je součástí systému Windows 7. Při nasazení počítače se systé-
mem Windows lze nastavit bitovou kopii pro zotavení. Chcete-li to provést, musíte při 
rozdělení pevného disku vytvořit oddíl pro zotavení, zkopírovat bitovou kopii pro zota-
vení na tento oddíl a poté bitovou kopii přidružit k instalaci systému Windows 7.
Bitovou kopii prostředí Windows RE je možné instalovat na disky GPT (GUID par-
tition table), které mají atribut PARTITION_MSFT_RECOVERY_GUID, a na disky 
MBR (master boot record) typu 0x7 či 0x27. U disků typu 0x27 se oddíl pro zotavení 
musí nacházet na začátku disku. Oddíl používaný prostředím Windows RE musí být 
primární oddíl naformátovaný systémem souborů NTFS na stejném disku, kde je umís-
těn oddíl s instalací systému Windows.

Použití prostředí Windows RE
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Oddíl pro zotavení může současně fungovat jako systémový oddíl, ale vhodnější je, 
pokud jsou oddíly samostatné. Velikost oddílu pro zotavení byste měli nastavit tak, aby 
odpovídala velikosti bitové kopie pro zotavení. Chcete-li určit velikost oddílu, zkontro-
lujte velikost upravené instalační bitové kopie systému Windows 7. U bitové kopie pro 
kompletní zotavení je zpravidla nutné vytvořit oddíl pro zotavení s kapacitou od 9 do 
10 gigabajtů (GB).
Chcete-li nastavit oddíl pro zotavení v počítači s pevnými disky MBR, postupujte 
takto:
1.  Spusťte počítač pomocí spustitelného média prostředí Windows PE. Prostředí Win-

dows PE, ze kterého počítač spouštíte, musí obsahovat balíček WinPE-SRT. Tento 
balíček je obvykle k dispozici pouze v sadě Windows OPK.

2. Na příkazový řádek prostředí Windows PE zadejte příkaz diskpart a poté příkaz list 
disk. Poznamenejte si dostupné disky a jejich velikosti. Na disku 0 musí být dostatek 
místa na oddíl pro zotavení a oddíl, do kterého budete instalovat systém Windows.

3.  Pomocí příkazu select disk 0 následovaného příkazem clean vymažte veškerá data, 
která jsou na disku uložena.

4.  Vytvořte systémový oddíl zadáním příkazu create partition primary size=velikost, 
kde velikost označuje velikost systémového oddílu v megabajtech, jako např. 
size=250.

5.  Naformátujte systémový oddíl zadáním příkazu format=fat32 label=”System” 
quick. Nastavte systémový oddíl jako aktivní pomocí příkazu active a poté přiřaďte 
písmeno jednotky S příkazem assign letter=s.

6.  Vytvořte oddíl pro zotavení zadáním příkazu create partition primary size=velikost 
id=27, kde size znamená velikost oddílu pro zotavení v megabajtech, jako např. 
size=1000. Hodnota id=27 vytvoří skrytý oddíl pro zotavení.

7.  Příkazem format=ntfs label=”recovery” quick naformátujte oddíl pro zotavení 
pomocí systému souborů NTFS.

8.  Příkazem assign letter=r přiřaďte oddílu pro zotavení písmeno jednotky R.

9.  Vytvořte instalační oddíl systému Windows zadáním příkazu create partition pri-
mary size=velikost, kde velikost označuje velikost instalačního oddílu systému Win-
dows v megabajtech, jako např. size=2000.

10. Naformátujte oddíl systému Windows pomocí příkazu format=ntfs 
label=”Windows” quick a poté zadejte příkaz assign letter=c, který oddílu sys-
tému Windows přiřadí písmeno jednotky C.

11. Ukončete nástroj DiskPart příkazem exit. Okno příkazového řádku zatím nezavírejte.
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Chcete-li nastavit oddíl pro zotavení v počítači s pevnými disky GPT, postupujte takto:
1.  Spusťte počítač pomocí spustitelného média prostředí Windows PE. Prostředí Win-

dows PE, ze kterého počítač spouštíte, musí obsahovat balíček WinPE-SRT. Tento 
balíček je obvykle k dispozici pouze v sadě Windows OPK. U počítačů s rozhraním 
UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) je nutné prostředí Windows PE spus-
tit pomocí parametru režimu spouštění EFI v prostředí EFI.

2.  Na příkazový řádek zadejte příkaz diskpart a poté příkaz list disk. Poznamenejte 
si dostupné disky a jejich velikosti. Na disku 0 musí být dostatek místa na oddíl pro 
zotavení a oddíl, do kterého budete instalovat systém Windows.

3.  Pomocí příkazu select disk 0 následovaného příkazem clean vymažte veškerá data, 
která jsou na disku uložena. U počítačů s rozhraním UEFI je potřeba nastavit infor-
mace disku GPT příkazem convert gpt.

4.  Vytvořte systémový oddíl EFI zadáním příkazu create partition efi size=velikost, 
kde velikost označuje velikost systémového oddílu EFI v megabajtech, jako např. 
size=200.

5.  Naformátujte systémový oddíl EFI příkazem format=fat32 label=”System” quick 
a poté přiřaďte písmeno jednotky S zadáním příkazu assign letter=s.

6.  Vytvořte oddíl MSR zadáním příkazu create partition msr size=velikost, kde veli-
kost označuje velikost oddílu MSR v megabajtech, jako např. size=128.

7.  Vytvořte oddíl pro zotavení zadáním příkazu create partition primary 
size=velikost, kde velikost označuje velikost oddílu pro zotavení v megabajtech, jako 
např. size=1000.

8.  Identifikujte oddíl jako oddíl pro zotavení pomocí příkazu set id=”de94bba4-06d1-
4d40-a16a-bfd50179d6ac”.

9.  Naformátujte oddíl pro zotavení příkazem format=ntfs label=”recovery” quick 
a poté přiřaďte písmeno jednotky R zadáním příkazu assign letter=r.

10. Vytvořte instalační oddíl systému Windows příkazem create partition primary. 
Vzhledem k tomu, že není uvedena velikost, obsadí oddíl celý zbytek disku.

11. Zadejte příkaz format=ntfs label=”Windows” quick, abyste oddíl naformátovali 
systémem souborů NTFS.

12. Příkazem assign letter=c přiřaďte oddílu systému Windows písmeno jednotky C.

13. Ukončete nástroj DiskPart příkazem exit. Okno příkazového řádku zatím nezavírejte.

Použití prostředí Windows RE
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Po konfiguraci pevných disků počítačů můžete pokračovat nasazením systému Win-
dows. Přitom můžete postupovat například takto:
1.  Vložte médium nebo se připojte k síťovému umístění, kde se nachází bitová kopie 

systému Windows 7, kterou chcete nasadit.

2.  Aplikujte bitovou kopii systému Windows 7 pomocí nástroje ImageX. Jestliže je 
například instalační bitová kopie umístěna na jednotce E, zadejte příkaz imagex /
apply e:\images\ install.wim 1 c:.

3.  Pomocí příkazu BCDBoot můžete zkopírovat systémové soubory na systémový 
oddíl a aktualizovat úložiště konfiguračních dat spouštění. Chcete-li to provést, 
zadejte příkaz cd c:\windows\system32 a poté příkaz bcdboot c:\windows /l cs-cz 
/s s:. Parametr /l nastaví národní prostředí. Parametr /s určuje písmeno jednotky 
systémového oddílu.

4.  Zkopírujte bitovou kopii prostředí Windows RE na oddíl 1. Jestliže je například 
instalační bitová kopie umístěna na jednotce E, zadejte příkaz copy e:\images\
winre.wim r:.

5.  Pomocí nástroje Reagentc.exe vytvořte přidružení mezi bitovou kopií prostředí 
Windows RE a instalací systému Windows 7. Zadejte například reagentc.exe /
setreimage /path r:\.

Tip: Případně můžete namapovat klávesu nebo speciální hardwarové tlačítko kláves-
nice, abyste při jeho stisknutí po zapnutí počítače přímo spustili prostředí Windows RE. 
Chcete-li mapovat klávesu či tlačítko, doplňte při práci s nástrojem reagentc.exe parametr 
/Bootkey, abyste přidružili bitovou kopii prostředí Windows RE k instalaci systému Win-
dows 7. Zadejte například reagentc.exe /setreimage /path r: /bootkey SnímacíKód, kde 
SnímacíKód je snímací kód klávesy nebo speciálního hardwarového tlačítka, který je tvo-
řen čtyřmi hexadecimálními číslicemi.

Poznámka: Instalace prostředí Windows RE je obvykle dokončena, když uživatel dokončí 
instalaci. Pokud však potřebujete spustit počítač v režimu auditování před dokončením 
instalace a znovu instalaci nezobecňujete pomocí nástroje Sysprep, můžete instalaci pro-
středí Windows RE dokončit v režimu auditování. Na příkazový řádek zadejte příkaz rea-
gentc.exe /enable /auditmode.

Další možnost nasazení systému Windows představují samostatné bitové kopie pro 
každý oddíl. Samostatné bitové kopie lze zachytit například následujícím postupem:
1.  Spusťte počítač pomocí spustitelného média prostředí Windows PE. U počítačů 

s rozhraním UEFI je nutné prostředí Windows PE spustit pomocí parametru režimu 
spouštění EFI v prostředí EFI.
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2.  Na příkazový řádek prostředí Windows PE zadejte postupně příkazy diskpart, select 
disk 0 a list volume. Poznamenejte si zobrazené informace o oddílech. Pokud chcete 
zachytit oddíl, který nemá písmeno jednotky, musíte svazek vybrat a následně při-
řadit písmeno jednotky. Jestliže se například oddíl pro zotavení nachází na svazku 0 
a nemá písmeno jednotky, zadejte příkaz select volume 0 a poté příkaz assign 
letter=r.

3.  Příkazem cd c:\windows\system32 přejděte do adresáře, kde je uložen nástroj Ima-
geX.

4.  Zachyťte bitovou kopii pro každý přizpůsobený oddíl. Máte-li samostatné oddíly 
systému Windows, systémový oddíl a oddíl pro zotavení, můžete použít následující 
příkazy:
imagex /capture c:\ c:\win-partition.wim „Oddíl systému Windows”

imagex /capture s:\ c:\sys-partition.wim „Systémový oddíl”

imagex /capture r:\ c:\rec-partition.wim „Oddíl pro zotavení”

5.  Připojte se k distribuční sdílené položce pomocí příkazu Net Use, např. net use 
Z: \\ImageShare\Images. Zkopírujte na síťovou sdílenou položku soubory WIM 
pomocí následujících příkazů:
copy c:\win-partition.wim Z:\

copy c:\sys-partition.wim Z:\

copy c:\rec-partition.wim Z:\

Nyní můžete aplikovat samostatné bitové kopie následujícím postupem:
1.  Spusťte počítač pomocí spustitelného média prostředí Windows PE. U počítačů 

s rozhraním UEFI je nutné prostředí Windows PE spustit pomocí parametru režimu 
spouštění EFI v prostředí EFI.

2.  Vložte médium nebo se připojte k síťovému umístění, kde se nachází bitové kopie, 
které chcete nasadit. K síťovému umístění se můžete připojit příkazem Net Use – 
např. ve tvaru net use Z: \\ImageShare\Images.

3.  Na příkazový řádek prostředí Windows PE zadejte postupně příkazy diskpart, 
select disk 0 a list volume. Poznamenejte si zobrazené informace o oddílech. Pokud 
chcete bitovou kopii aplikovat na oddíl, který nemá písmeno jednotky, musíte sva-
zek vybrat a následně přiřadit písmeno jednotky. Jestliže se například oddíl pro zota-
vení nachází na svazku 0 a nemá písmeno jednotky, zadejte příkaz select volume 0 
a poté příkaz assign letter=r.

4.  Příkazem cd c:\windows\system32 přejděte do adresáře, kde je uložen nástroj ImageX.

Použití prostředí Windows RE
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5. Aplikujte bitovou kopii oddílu systému Windows pomocí nástroje ImageX. Jestliže 
je například instalační bitová kopie umístěna na jednotce Z, zadejte příkaz imagex 
/apply z:\winpartition.wim 1 c:.

6.  Aplikujte bitovou kopii systémového oddílu pomocí nástroje ImageX. Jestliže je 
například bitová kopie systémového oddílu umístěna na jednotce Z, zadejte příkaz 
imagex /apply z:\syspartition.wim 1 s:.

7. Aplikujte bitovou kopii oddílu pro zotavení pomocí nástroje ImageX. Jestliže je 
například bitová kopie oddílu pro zotavení umístěna na jednotce Z, zadejte příkaz 
imagex /apply z:\rec-partition.wim 1 r:.

Vytvoření bitových kopií systému Windows pro 
nasazení
Systém Windows 7 je založen na pokročilé architektuře systému Windows Vista. Tato 
architektura nezávisí na jazyku ani hardwaru. Systém Windows 7 dosahuje nezávis-
losti na jazyku díky svému modulárnímu návrhu tvořenému komponentami. Podsta-
tou hardwarové nezávislosti je jeho formát bitových kopií. V modulárním návrhu kom-
ponent je každá komponenta navržena jako menší nezávislá jednotka, která plní určitý 
úkol nebo funkci. Díky modularitě lze všechny komponenty operačního systému od 
ovladačů zařízení po jazykové sady a aktualizace Service Pack vytvářet jako moduly, 
které je možné výběrově připojovat a odpojovat a tím přizpůsobit prostředí operačního 
systému.

Seznámení s bitovými kopiemi systému Windows
Při aktualizaci systému Windows 7 přidáním nebo odebráním funkcí, aplikací oprav 
Hotfix nebo instalací aktualizací Service Pack pouze upravujete sadu dostupných 
modulů. Vzhledem k tomu, že tyto moduly jsou vzájemně nezávislé, můžete tyto změny 
provést bez dopadu na systém jako celek. Mezi samostatné moduly patří i jazykové sady, 
takže lze snadno implementovat různé jazykové konfigurace, aniž by bylo nutné každý 
jazyk instalovat zvlášť.
Společnost Microsoft šíří systém Windows 7 na médiích s bitovými kopiemi ve for-
mátu WIM. Souborově orientovaný formát WIM pomocí komprese a ukládání jedi-
ných instancí souborů výrazně zmenšuje velikost bitových kopií. Komprese omezuje 
velikost bitových kopií podobným způsobem, jakým komprese ZIP zmenšuje velikost 
souborů. Velikost bitové kopie se dále snižuje díky ukládání jediných instancí, protože 
se do bitové kopie na disku ukládá pouze jediná fyzická kopie z více instancí každého 
uloženého souboru. Formát WIM je nezávislý na hardwaru a společnost Microsoft 
může proto distribuovat jeden binární soubor pro 32bitovou architekturu a jeden 
binární soubor pro 64bitovou architekturu. Pro počítače s procesorem Itanium je k dis-
pozici samostatný binární soubor.
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Instalace systému Windows 7 může probíhat automaticky nebo interaktivně. Instalaci 
systému Windows 7 je možné automatizovat několika způsoby. Lze:

Vytvořit soubor odpovědí bezobslužné instalace – systém Windows 7 používá 
soubor odpovědí v jednotném standardním formátu. Tento soubor s názvem 
Unattend.xml je vytvořen v jazyku XML, což usnadňuje jeho zpracování běžnými 
nástroji. Vytvoříte-li vlastní soubor odpovědí a poté spustíte instalační program 
s tímto souborem jako parametrem, můžete provést bezobslužnou instalaci systému 
Windows 7. Instalační program poté dokáže nainstalovat operační systém z distri-
buční sdílené položky nebo z média.
Použít instalaci založenou na bitových kopiích nástroje Sysprep – vyžaduje 
spuštění nástroje System Preparation (Sysprep.exe) pro příkazový řádek v počí-
tači, který chcete použít jako hlavní počítač pro nasazení. Poté je nutné vytvořit na 
disku bitovou kopii konfigurace tohoto počítače. Nástroj Sysprep je uložen ve slož-
ce %SystemRoot%\System32\Sysprep. Sada Windows AIK (Windows Automated 
Installation Kit) obsahuje nástroje Správce bitových kopií systému Windows a Ima-
geX, které při nasazení usnadňují použití nástroje Sysprep. Soubory odpovědí pro 
bezobslužné instalace lze vytvořit nástrojem Správce bitových kopií systému Win-
dows. K vytváření a správě bitových kopií na disku slouží nástroj ImageX.

Díky využití formátu WIM bitových kopií na disku a modulárního návrhu systému 
Windows 7 dokáže nástroj ImageX výrazně omezit počet bitových kopií na disku, které 
je nutné udržovat. Již není potřeba spravovat různé bitové kopie pro jednotlivé hardwa-
rové platformy nebo různé jazyky. Místo toho obvykle stačí jediná bitová kopie na disku 
pro každou architekturu procesoru, která se v organizaci používá. Poté je možné růz-
nými instalačními skripty přizpůsobit instalaci operačního systému podle potřeby.
Formát WIM poskytuje oproti předchozím formátům bitových kopií na disku také další 
výhody. Formát WIM dovoluje měnit a udržovat bitové kopie na disku v režimu offline. 
To znamená, že lze přidávat či odebírat volitelné komponenty a ovladače nebo provádět 
aktualizace bez nutnosti vytvářet nové bitové kopie na disku. Chcete-li bitovou kopii na 
disku upravit, připojíte ji jako složku a poté můžete pomocí Průzkumníku Windows 
nebo jiných nástrojů aktualizovat, spravovat či odstraňovat soubory podle potřeby.
Nástroje Správce bitových kopií systému Windows, ImageX a Sysprep umožňují auto-
matizovat nasazení několika různými způsoby. Uveďme si základní kroky:
1.  Nainstalujte a nakonfigurujte systém Windows 7 v počítači, který se nepoužívá 

k běžné práci, a poté v systému nainstalujte a nastavte potřebné součásti a aplikace.

2.  Spusťte nástroj Sysprep, který připraví počítač na zachycení. Nástroj Sysprep z počí-
tače odebere jedinečné identifikátory a vyhradí jej jako hlavní počítač pro nasazení. 
Na konci této fáze již počítač neobsahuje identifikující informace, které umožňují 
přihlášení uživatelů a jeho použití v rámci domény nebo pracovní skupiny.

Vytvoření bitových kopií systému Windows pro nasazení
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3.  Příkazem ImageX /Capture zachyťte bitovou kopii na disku a uložte ji na médium 
nebo v distribuční sdílené položce. Bitovou kopii lze spravovat offline pomocí díl-
čího příkazu ImageX /Mountrw, který zajistí načtení bitové kopie v režimu pro čtení 
i zápis, aby bylo možné provádět potřebné změny. Příkaz ImageX /Unmount odpojí 
bitovou kopii po dokončení změn.

Bitové kopie lze také připojit pomocí příkazu DISM /Mount-WIM a odpojit je pří-
kazem DISM /Unmount-WIM. Nástroj DISM poskytuje funkce pro manipulaci 
s bitovými kopiemi. Můžete nastavit kódy Product Key, provádět upgrady, přidávat 
či odebírat ovladače, nastavovat informace o jazyku a místní nastavení, přidávat či 
odebírat balíčky a funkce a čistit bitové kopie.

4.  Pomocí nástroje Správce bitových kopií systému Windows lze vytvořit soubory 
odpovědí bezobslužné instalace. Poté lze naprogramovat skripty pro nasazení, které 
zajistí konfiguraci počítače, spuštění instalačního programu se souborem odpovědí 
a aplikaci dříve vytvořených bitových kopií na disku.

5.  Spusťte skript pro nasazení, který nakonfiguruje počítač a nainstaluje operační sys-
tém.

Vytvoření instalační bitové kopie systému Windows
Primární nástroj pro přípravu instalačních bitových kopií systému Windows se nazývá 
Sysprep. Před použitím nástroje Sysprep v libovolném počítači mějte na paměti, že 
tento nástroj z počítače odebere jedinečné identifikátory a vyhradí jej jako hlavní počí-
tač pro nasazení. Na konci této fáze již počítač neobsahuje identifikující informace, 
které umožňují přihlášení uživatelů a jeho použití v rámci domény nebo pracovní sku-
piny. Po vytvoření vlastní instalační bitové kopie můžete opakovat instalaci systému 
Windows a opět jej spustit pomocí zdrojového počítače.
Ve všech vydáních systému Windows 7 je nástroj Sysprep uložen ve slož-
ce %SystemRoot%\System32\Sysprep. Tabulka 2.3 poskytuje přehled klíčových mož-
ností nástroje Sysprep.

Poznámka: Všechna vydání systému Windows 7 je nutné aktivovat během určitého časo-
vého období, i když používáte hromadnou aktivaci založenou na serverech služby Správa 
klíčů (KMS). Když poprvé použijete parametr /Generalize, nastaví nástroj Sysprep počá-
teční poskytnutou lhůtu k aktivaci systému Windows. K aktivaci systému po jeho nasazení 
je pak k dispozici 30 dní. Když je poskytnutá lhůta k aktivaci systému vyčerpána, můžete 
příkaz Sysprep /Generalize spustit znovu a poskytnutou lhůtu pro aktivaci tím vynulovat. 
Získáte tak dalších 30 dní k aktivaci systému. Tento postup lze opakovat třikrát. Zobec-
nění systému tímto příkazem však odebere všechny jedinečné identifikátory, vymaže body 
obnovení systému a odebere protokoly událostí.
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Tip: Když pracujete se službou Správa klíčů, můžete počítač vrátit do jeho počátečního 
aktivačního stavu pomocí skriptu Slmgr.vbs s parametrem –rearm. Tento příkaz vynuluje 
lhůtu k aktivaci a znovu inicializuje některé aktivační parametry, včetně jedinečného ID 
daného počítače. Počet možných vynulování lhůty k aktivaci tímto způsobem závisí na 
tom, kolikrát jste již dříve vynulovali lhůtu k aktivaci pomocí nástroje Sysprep /Generalize. 
Lhůtu k aktivaci lze vynulovat nejvýše třikrát.

Tabulka 2.3: Klíčové možnosti nástroje Sysprep

Možnost Popis

/Audit

Nastaví počítač pro spuštění v režimu auditování. V režimu auditování lze do 

operačního systému přidávat ovladače a aplikace. Tento režim také dovoluje 

testovat instalaci před jejím nasazením.

/Generalize

Připraví instalaci systému Windows na vytvoření bitové kopie tak, že odebere 

všechny jedinečné systémové identifikátory. Je vynulován identifikátor SID 

(security identifier) počítače, vyčištěny body obnovení systému a odebrány 

protokoly událostí. Při dalším spuštění počítače je vytvořen nový identifikátor 

SID.

/Oobe
Nastaví počítač pro spuštění v uvítacím režimu, což je režim, ve kterém nově 

nasazený počítač dostanou uživatelé.

/Reboot Restartuje počítač.

/Shutdown
Ukončí operační systém a vypne počítač poté, co nástroj Sysprep dokončí jeho 

přípravu.

/Quiet
Spustí nástroj Sysprep bez zobrazení potvrzovacích zpráv na obrazovce. Tento 

režim použijte v případě, že nástroj Sysprep spouštíte automaticky.

/Quit Ukončí nástroj Sysprep po spuštění určeného příkazu.

/Unattend:

SouborOdpovědí.xml
Při bezobslužné instalaci aplikuje nastavení v souboru odpovědí, který se 

nazývá SouborOdpovědí.xml.

Chcete-li připravit počítač, přihlaste se do systému, který chcete nakonfigurovat jako 
vlastní bitovou kopii a použít jej jako základ pro bitové kopie jiných počítačů. Při kon-
figuraci počítače můžete upravit nastavení, nainstalovat aplikace a provést všechny 
potřebné změny. Po nakonfigurování komponent počítače jej můžete pomocí nástroje 
Sysprep připravit jako bitovou kopii.
Nástroj Sysprep má režim příkazového řádku a režim grafického uživatelského roz-
hraní. Nástroj Sysprep při každém spuštění zjišťuje:

Čisticí akci, která představuje buď spuštění v režimu předem nastaveného systému 
(OOBE – System Out-of-Box Experience), nebo v režimu systémového auditování 
při dalším restartu, a volitelné zobecnění systému.
Možnost vypnutí, což je buď ukončení, restart nebo vypnutí po spuštění určeného 
příkazu.

Chcete-li nástroj Sysprep spustit a použít, musíte otevřít příkazový řádek se zvýšenými 
oprávněními pro správu a zadat příkaz cd %systemroot%\system32\sysprep.

Vytvoření bitových kopií systému Windows pro nasazení

K1750.indd   89K1750.indd   89 27.4.2010   11:43:4127.4.2010   11:43:41



90 Kapitola 2  Nasazení systému Windows 7

Pomocí nástroje Sysprep lze počítač zobecnit a nastavit jej pro spuštění v režimu OOBE 
při dalším restartu. Použijte přitom nastavení uvedená na obrázku 2.1 nebo zadejte pří-
kaz:
sysprep /oobe /generalize /quit

Obrázek 2.1: Zobecnění počítače a nastavení režimu OOBE

Pokud chcete po zobecnění počítače nainstalovat další aplikace a upravit konfiguraci, 
můžete počítač nastavit tak, aby se restartoval v režimu systémového auditování. Zvolte 
nastavení podle obrázku 2.2 nebo zadejte tento příkaz:
sysprep /audit /generalize /reboot

Obrázek 2.2: Zobecnění počítače a nastavení režimu auditování

Následně lze provést všechny požadované změny. Tyto změny jsou sledovány, aby je 
bylo možné aplikovat po nasazení systému. Když dokončíte úpravu počítače, můžete 
operační systém dokončit tak, že nastavíte vypnutí počítače a spuštění v režimu OOBE 
při dalším restartu. Použijte při tom nastavení znázorněná na obrázku 2.3 nebo zadejte 
následující příkaz:
sysprep /oobe /shutdown

K1750.indd   90K1750.indd   90 27.4.2010   11:43:4227.4.2010   11:43:42



91

Obrázek 2.3: Po auditování nastavte režim OOBE a vypnutí 

Systém je poté připraven na vytvoření bitové kopie. Jakmile systém připravíte, můžete 
bitovou kopii k dalšímu nasazení importovat do Služby pro nasazení systému Win-
dows nebo můžete bitovou kopii zachytit a nasadit ji ručně. Další informace o Službě 
pro nasazení systému Windows naleznete dále v této kapitole. Chcete-li bitovou kopii 
zachytit ručně, postupujte takto:
1.  Spusťte počítač pomocí spustitelného média prostředí Windows PE. U počítačů 

s rozhraním UEFI je nutné prostředí Windows PE spustit pomocí parametru režimu 
spouštění EFI v prostředí EFI.

2.  Na příkazový řádek se zvýšenými oprávněními pro správu zadejte příkaz diskpart 
a poté příkaz list disk. Poznamenejte si číslo disku, který chcete použít. Zadejte pří-
kaz select disk n, kde n je číslo disku, se kterým chcete pracovat.

3.  Zadejte příkaz list volume. Poznamenejte si zobrazené informace o oddílech. 
Pokud chcete zachytit oddíl, který nemá písmeno jednotky, musíte svazek vybrat 
a následně přiřadit písmeno jednotky. Jestliže se například systémový oddíl nachází 
na svazku 1 a nemá písmeno jednotky, zadejte příkaz select volume 1 a poté příkaz 
assign letter=s.

4.  Příkazem cd c:\windows\system32 přejděte do adresáře, kde je uložen nástroj Ima-
geX.

5. Zachyťte bitovou kopii pro každý přizpůsobený oddíl. Máte-li samostatné oddíly 
systému Windows a systémové oddíly, můžete použít následující příkazy:
imagex /capture c:\ c:\win-partition.wim „Oddíl systému Windows”

imagex /capture s:\ c:\sys-partition.wim „Systémový oddíl”

6.  Připojte se k distribuční sdílené položce pomocí příkazu Net Use, např. net use 
Z: \\ImageShare\Images. Zkopírujte na síťovou sdílenou položku soubory WIM 
pomocí následujících příkazů:

Vytvoření bitových kopií systému Windows pro nasazení
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copy c:\win-partition.wim Z:\

copy c:\sys-partition.wim Z:\

Samostatné bitové kopie můžete aplikovat následujícím postupem:
1.  Spusťte počítač pomocí spustitelného média prostředí Windows PE. U počítačů 

s rozhraním UEFI je nutné prostředí Windows PE spustit pomocí parametru režimu 
spouštění EFI v prostředí EFI.

2.  Vložte médium nebo se připojte k síťovému umístění, kde se nachází bitové kopie, 
které chcete nasadit. K síťovému umístění se můžete připojit příkazem Net Use, 
např. ve tvaru net use Z: \\ImageShare\Images.

3.  Na příkazový řádek prostředí Windows PE zadejte postupně příkazy diskpart, 
select disk 0 a list volume. Poznamenejte si zobrazené informace o oddílech. Pokud 
chcete bitovou kopii aplikovat na oddíl, který nemá písmeno jednotky, musíte sva-
zek vybrat a následně přiřadit písmeno jednotky. Jestliže se například oddíl pro zota-
vení nachází na svazku 0 a nemá písmeno jednotky, zadejte příkaz select volume 0 
a poté příkaz assign letter=r.

4.  Příkazem cd c:\windows\system32 přejděte do adresáře, kde je uložen nástroj Ima-
geX.

5.  Aplikujte bitovou kopii oddílu systému Windows pomocí nástroje ImageX. Jestliže 
je například instalační bitová kopie umístěna na jednotce Z, zadejte příkaz imagex 
/apply z:\win-partition.wim 1 c:.

6.  Aplikujte bitovou kopii systémového oddílu pomocí nástroje ImageX. Jestliže je 
například bitová kopie systémového oddílu umístěna na jednotce Z, zadejte příkaz 
imagex /apply z:\sys-partition.wim 1 s:.

7.  Restartujte počítač a přihlaste se.

Konfigurace a použití Služby pro nasazení 
systému Windows
Služba pro nasazení systému Windows umožňuje nasadit systém Windows 7 v síti 
pomocí technologie PXE (Preboot Execution Environment). Po nastavení Služby pro 
nasazení systému Windows lze instalovat operační systém Windows 7 do libovolného 
počítače, který je kompatibilní s technologií PXE a má ve svém firmwaru povoleno 
spouštění ze sítě. Stačí tento počítač připojit do sítě a zapnout. U klientských počí-
tačů, které technologii PXE nepodporují, můžete vytvořit spouštěcí disky nástrojem 
Oscdimg, jak je vysvětleno v předchozí části této kapitoly.
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Nastavení Služby pro nasazení systému Windows
Služba pro nasazení systému Windows spuštěná v operačním systému Windows Ser-
ver 2008 nebo novějším funguje v nativním režimu, kdy je k dispozici pouze pod-
pora spouštěcích prostředí Windows PE a bitových kopií systému Windows. Server 
Služby pro nasazení systému Windows musí být buď členem domény Active Directory, 
nebo řadičem domény v doméně Active Directory. Do místní sítě musí být dále při-
pojeny servery služby DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) a systému DNS 
(Domain Name System).
Chcete-li nainstalovat Službu pro nasazení systému Windows na server s operačním 
systémem Windows Server 2008 nebo novějším, postupujte takto:
1.  Spusťte Správce serveru klepnutím na příslušnou ikonu na panelu Snadné spuštění. 

V okně Správce serveru vyberte uzel Role a klepnutím na odkaz Přidat role spusťte 
Průvodce přidáním rolí.

2.  V Průvodci přidáním rolí klepněte na tlačítko Další. Na stránce Vybrat role serveru 
vyberte položku Služba pro nasazení systému Windows a klepněte na tlačítko Další. 
Přečtěte si přehled Služby pro nasazení systému Windows a znovu klepněte na tla-
čítko Další.

3.  Na stránce Vybrat služby rolí jsou automaticky vybrány role Server nasazení a Trans-
portní server. Potřebné jsou obě tyto role. Klepněte na tlačítko Další a potom na tla-
čítko Nainstalovat.

Po instalaci Služby pro nasazení systému Windows je nutné zaregistrovat server nasa-
zení a nakonfigurovat jej následujícím postupem:
1.  Chcete-li spustit konzolu Služby pro nasazení systému Windows, klepněte na tla-

čítko Start a poté postupně na položky Všechny programy, Nástroje pro správu 
a Služba pro nasazení systému Windows.

2.  Ve stromu konzoly rozbalte uzel Servery. Pokud jste přihlášeni k serveru nasazení, 
měl by být tento server uveden v seznamu automaticky. Není-li server zobrazen, 
klepněte ve stromu konzoly pravým tlačítkem myši na položku Servery a vyberte 
příkaz Přidat server. V dialogovém okně Přidat servery zvolte server, který chcete 
přidat do konzoly, a klepněte na tlačítko OK.

3.  Ve stromu konzoly klepněte pravým tlačítkem myši na položku Server a vyberte pří-
kaz Konfigurovat server. Po spuštění Průvodce konfigurací projděte seznam úkolů 
na stránce Než začnete a zkontrolujte, zda je síť správně připravena. Potřebujete ser-
ver DHCP s aktivním oborem názvů a aktivní server DNS. Musíte také ověřit, zda 
server obsahuje oddíl naformátovaný systémem souborů NTFS.

4.  Na stránce Umístění složky vzdálené instalace zadejte cestu k úložišti bitových kopií 
a klepněte na tlačítko Další. Složka se musí nacházet na oddílu na jednotce NTFS 

Konfigurace a použití Služby pro nasazení systému Windows
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a zpravidla by neměla být na stejném oddílu jako systémové soubory. Jestliže zvolíte 
složku na systémovém oddílu, potvrďte tento výběr klepnutím na tlačítko Ano.

5.  Na stránce Počáteční nastavení serveru PXE zvolte jednu z následujících možností, 
na které klienty bude server reagovat:

Neodpovídat žádným klientským počítačům – zvolte tuto možnost, nechcete-li, 
aby server odpovídal žádným klientským počítačům.
Odpovídat pouze známým klientským počítačům – zvolte tuto možnost, 
chcete-li, aby server reagoval pouze na předzpracované známé klienty. Předzpra-
cování počítače vyžaduje, aby správce před spuštěním klienta vytvořil spravo-
vaný účet počítače ve službě Active Directory, což umožní instalaci po síti.
Odpovídat všem klientským počítačům – zvolte tuto možnost, pokud má ser-
ver odpovídat neznámým i známým klientům. Neznámý je takový klient, který 
nebyl předzpracován. Jestliže standardně umožníte odpovídání neznámým kli-
entům, je okruh uživatelů, kteří mohou klienty nainstalovat, určen nastavením 
zabezpečení bitové kopie systému Windows. Pokud chcete tuto operaci umož-
nit pouze správcům, zaškrtněte zároveň políčko Vyžádat schválení správce pro 
neznámé počítače.

6.  Po klepnutí na tlačítko Další nakonfiguruje průvodce server. Před klepnutím na tla-
čítko Dokončit se rozhodněte, zda chcete nastavit bitové kopie ihned, nebo později. 
Chcete-li spustit klienta pomocí technologie PXE a nainstalovat operační systém, 
musíte mít na serveru alespoň jednu instalační bitovou kopii a jednu spouštěcí bito-
vou kopii.

Chcete-li nastavit bitové kopie ihned, vložte do jednotky DVD-ROM distribuční 
médium systému Windows 7 a klepněte na tlačítko Dokončit. Pokračujte zbýva-
jícími kroky tohoto postupu.
Jestliže chcete bitové kopie nastavit později, zrušte zaškrtnutí políčka Přidat 
soubory bitových kopií a klepněte na tlačítko Dokončit. Zbývající kroky tohoto 
postupu vynechejte.

7.  Zobrazí se Průvodce přidáním bitové kopie. Na stránce Soubor bitové kopie zadejte 
cestu ke kořenové složce instalačního disku DVD, který obsahuje bitové kopie 
pro přidání. Chcete-li například získat přístup k jednotce E:, zadejte E:\. Případně 
vyberte kořenovou cestu po klepnutí na tlačítko Procházet. Klepněte na tlačítko 
Další.

8.  Skupina bitových kopií je kolekce bitových kopií, které sdílejí společné prostředky 
souborů a zabezpečení. Na stránce Skupina bitových kopií zadejte název první sku-
piny bitových kopií a poté dvakrát klepněte na tlačítko Další. Průvodce následně 
přidá spouštěcí a instalační bitové kopie z distribučního média.
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Tip: Způsob, jakým server odpovídá klientům, můžete kdykoli upravit. V konzole Služby 
pro nasazení systému Windows klepněte pravým tlačítkem myši na položku serveru 
a vyberte příkaz Vlastnosti. V dialogovém okně vlastností zvolte požadovanou metodu 
odpovídání a klepněte na tlačítko OK.

Import bitových kopií
Jakmile nakonfigurujete Službu pro nasazení systému Windows, můžete importovat 
libovolné dostupné spouštěcí a instalační bitové kopie. Pomocí těchto bitových kopií lze 
pak nasazovat klientské počítače.
Spustitelné bitové kopie je možné importovat přímo ze zdrojových souborů systému 
Windows nebo z vlastních spouštěcích bitových kopií. Chcete-li přidat spouštěcí bitové 
kopie, postupujte takto:
1.  Na serveru se Službou pro nasazení systému Windows spusťte konzolu této služby. 

Klepněte na tlačítko Start a poté postupně na položky Všechny programy, Nástroje 
pro správu a Služba pro nasazení systému Windows.

2.  Do jednotky DVD-ROM vložte distribuční disk DVD systému Windows 7 nebo 
spustitelnou bitovou kopii, případně zpřístupněte zdroj instalace na síťovém ser-
veru.

3.  V konzole Služby pro nasazení systému Windows rozbalte uzel Servery a vyberte 
server, se kterým chcete pracovat. Klepněte pravým tlačítkem myši na složku Spouš-
těcí bitové kopie daného serveru a vyberte příkaz Přidat spouštěcí bitovou kopii.

4.  Na stránce Soubor bitové kopie zadejte cestu ke kořenové složce instalačního disku 
DVD nebo vyberte spouštěcí bitovou kopii po klepnutí na tlačítko Procházet. Poté 
klepněte na tlačítko Otevřít. Jestliže se například distribuční médium systému Win-
dows nachází v jednotce E, můžete výchozí spouštěcí bitovou kopii vybrat zadáním 
cesty E:\Source\Boot.wim. Klepněte na tlačítko Další.

5.  Na stránce Metadata bitové kopie zadejte název a popis bitové kopie a klepněte na 
tlačítko Další.

6.  Na stránce Shrnutí klepněte na tlačítko Další, abyste bitovou kopii přidali do Služby 
pro nasazení systému Windows. Po dokončení operace importu klepněte na tlačítko 
Dokončit.

Instalační bitové kopie je možné importovat přímo ze zdrojových souborů systému 
Windows. Chcete-li přidat instalační bitové kopie, postupujte takto:
1.  Na serveru se Službou pro nasazení systému Windows spusťte konzolu této služby. 

Klepněte na tlačítko Start a poté postupně na položky Všechny programy, Nástroje 
pro správu a Služba pro nasazení systému Windows.

Konfigurace a použití Služby pro nasazení systému Windows
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2.  Do jednotky DVD-ROM vložte distribuční disk médium systému Windows 7 nebo 
zpřístupněte zdroj instalace na síťovém serveru.

3.  V konzole Služby pro nasazení systému Windows rozbalte uzel Servery a vyberte 
server, se kterým chcete pracovat. Klepněte pravým tlačítkem myši na složku Insta-
lační bitové kopie serveru a vyberte příkaz Přidat skupinu bitových kopií.

4.  Zadejte název skupiny bitových kopií a klepněte na tlačítko OK. Tím vytvoříte 
úložiště k umístění podobných skupin bitových kopií.

5.  Klepněte pravým tlačítkem myši na složku Instalační bitové kopie daného serveru 
a vyberte příkaz Přidat instalační bitovou kopii. Zvolte dříve vytvořenou skupinu 
bitových kopií a klepněte na tlačítko Další.

6.  Na stránce Soubor bitové kopie vyberte instalační bitovou kopii po klepnutí na tla-
čítko Procházet a poté klepněte na tlačítko Otevřít. Jestliže se například distribuční 
médium systému Windows nachází v jednotce E, můžete výchozí instalační bitovou 
kopii vybrat zadáním cesty E:\Source\Install.wim. Klepněte na tlačítko Další.

7.  Na stránce Seznam dostupných bitových kopií zvolte bitovou kopii, kterou chcete 
importovat, a klepněte na tlačítko Další.

8.  Na stránce Shrnutí klepněte na tlačítko Další, abyste bitovou kopii přidali do Služby 
pro nasazení systému Windows. Po dokončení operace importu klepněte na tlačítko 
Dokončit.

Instalace systému Windows z bitové kopie
Chcete-li instalovat systém Windows ze Služby pro nasazení systému Windows, postu-
pujte takto:
1.  Nakonfigurujte firmware počítače, aby bylo možné jej spouštět ze sítě, a poté počí-

tač restartujte.

2.  Když se počítač spustí a zobrazí se výzva zavaděče spouštění, stiskněte klávesu F12, 
abyste stáhli a spustili klienta Služby pro nasazení systému Windows.

3.  Na stránce Služba pro nasazení systému Windows zvolte národní prostředí a roz-
ložení klávesnice a poté klepněte na tlačítko Další.

4.  Když se zobrazí výzva k připojení k serveru Služby pro nasazení systému Windows, 
zadejte název účtu a heslo pro dané připojení a klepněte na tlačítko OK.

5.  Na stránce Vyberte operační systém, který chcete nainstalovat, zvolte požadovanou 
bitovou kopii operačního systému k instalaci a klepněte na tlačítko Další.

6.  Na stránce Kam chcete systém Windows nainstalovat? zvolte oddíl k instalaci sys-
tému Windows a klepněte na tlačítko Další. Pokud chcete disk znovu rozdělit, klep-
něte před klepnutím na tlačítko Další nejdříve na tlačítko Možnosti jednotky (upřes-
nit). Poté lze nakonfigurovat diskové oddíly.
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7.  Instalační program systému Windows poté provede instalaci. Přitom se zobrazují 
výzvy k výběru požadovaných nastavení, která nejsou určena v souboru odpovědí 
bezobslužné instalace.

Zachycení bitových kopií
Pomocí Služby pro nasazení systému Windows je možné nasazovat vlastní vytvořené 
bitové kopie a rovněž výchozí bitové kopie z distribučního média systému Windows. 
Když vytvoříte vlastní spouštěcí a instalační bitové kopie, můžete je importovat postu-
pem, který je uveden v oddílu „Import bitových kopií“ v předchozí části této kapitoly. 
Bitové kopie lze také zachytávat.
Nejdříve je nutné zachytit spouštěcí bitovou kopii. Zachycenou spouštěcí bitovou kopii 
můžete vytvořit následujícím postupem:
1.  V konzole Služby pro nasazení systému Windows rozbalte uzel Servery a vyberte 

server, se kterým chcete pracovat. Následně vyberte klepnutím složku Spouštěcí 
bitové kopie daného serveru a zobrazte spouštěcí bitové kopie, které jsou k dispo-
zici.

2.  Klepněte pravým tlačítkem myši na spouštěcí bitovou kopii, kterou chcete zachytit, 
a vyberte příkaz Vytvořit zachycenou spouštěcí bitovou kopii.

3.  Na stránce Metadata zachycené bitové kopie zadejte název a popis zachycené spouš-
těcí bitové kopie a poté určete umístění a název souboru vytvořené bitové kopie, 
jako např. C:\Images\Win_capture.wim.

4.  Klepněte na tlačítko Dokončit.

Chcete-li zachytit bitovou kopii, musíte postupovat takto:
1.  Pomocí Služby pro nasazení systému Windows nainstalujte do počítače existující 

bitovou kopii, jak je popsáno v oddílu „Instalace systému Windows z bitové kopie“.

2.  Upravte bitovou kopii.

3.  Na příkazový řádek zadejte příkaz cd %systemroot%\system32\sysprep a poté pří-
kaz sysprep /oobe /generalize /reboot.

4.  Když se počítač spustí a zobrazí se výzva zavaděče spouštění, stiskněte klávesu F12, 
abyste stáhli a spustili klienta Služby pro nasazení systému Windows.

5.  Ve Správci spouštění systému Windows vyberte zachycenou spouštěcí bitovou 
kopii.

6.  Po spuštění Průvodce vytvořením bitové kopie Služby pro nasazení systému Win-
dows klepněte na tlačítko Další.

Konfigurace a použití Služby pro nasazení systému Windows
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7.  Na stránce Zdroj zachycení bitové kopie vyberte svazek nebo svazky ze seznamu 
Svazek určený k záznamu. Poté zadejte název a popis bitové kopie. Pokračujte 
klepnutím na tlačítko Další.

8.  Na stránce Cíl zachycení bitové kopie klepněte na tlačítko Procházet a poté zvolte 
umístění, kam chcete zachycenou bitovou kopii uložit. Do textového pole Název 
souboru zadejte název bitové kopie, který bude mít příponu WIM. Klepněte na tla-
čítko Uložit.

9.  Klepněte na tlačítko Odeslat bitovou kopii na server WDS. Zadejte název serveru 
a klepněte na tlačítko Připojit. Pokud se zobrazí výzva k zadání pověření, uveďte 
uživatelské jméno a heslo k účtu, který má přístup k serveru.

10. Ze seznamu Skupina bitových kopií zvolte skupinu bitových kopií, do které chcete 
bitovou kopii uložit, a klepněte na tlačítko Dokončit.

Správa přístupu a předzpracování počítačů
Bitové kopie lze spravovat pomocí nástroje DISM a postupů, které byly uvedeny v před-
chozích oddílech. Chcete-li neautorizovaným uživatelům zabránit v instalaci bitových 
kopií, můžete:

předzpracovat počítače a umožnit nasazení pouze známých počítačů,
upravit nastavení zabezpečení souborů bitových kopií, aby k nim měli přístup pouze 
příslušní pracovníci,
povolit schválení správce pro klientské instalace.

Předzpracování počítačů
Předzpracování počítačů zahrnuje vytvoření účtů počítačů ve službě Active Directory 
před jejich použitím. Když předzpracujete počítač, můžete přesně určit klienty a ser-
very, kteří mohou vzájemně komunikovat. Než začnete s předzpracováním počítačů, 
zkontrolujte, zda je Služba pro nasazení systému Windows nakonfigurována tak, aby 
přijímala požadavky pouze od známých počítačů. Přitom postupujte takto:
1.  V konzole Služby pro nasazení systému Windows rozbalte uzel Servery. Klepněte 

pravým tlačítkem myši na server, se kterým chcete pracovat, a vyberte příkaz Vlast-
nosti.

2.  Na kartě Nastavení odezvy technologie PXE klepněte na možnost Odpovídat pouze 
známým klientským počítačům a klepněte na tlačítko OK.

Chcete-li počítač předzpracovat, musíte znát jeho identifikátor GUID (globally unique 
identifier). Identifikátor GUID počítače je odvozen od aktivního síťového adaptéru počí-
tače a je nutné jej zadat ve formátu {dddddddddddd-dddd-dddd-dddddddddddd}, kde d 
je hexadecimální číslice, jako např. {AEFED345-BC13-22CD-ABCD-11BB11342112}.
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Požadovaný identifikátor lze získat několika způsoby. Někteří výrobci uvádějí hodnotu 
GUID na štítku, který je umístěn na krytu počítače. Nezapomínejte však, že identifiká-
tor GUID je platný pouze pro síťový adaptér, který byl součástí dodávky počítače. Jest-
liže adaptér vyměníte, bude mít nový adaptér odlišnou hodnotu identifikátoru GUID.
Chcete-li zjistit identifikátor GUID nainstalovaného síťového adaptéru, můžete zkon-
trolovat firmware počítače. Je-li vzdálený počítač spuštěn, můžete na příkazový řádek 
prostředí Windows PowerShell zadat následující příkaz:
get-wmiobject win32_networkadapter | format-list guid

Zapište si nebo zkopírujte identifikátor GUID přidružený k síťovému adaptéru, který je 
připojen k místní síti.
Chcete-li předzpracovat počítače, postupujte takto:
1.  V okně Uživatelé a počítače služby Active Directory klepněte pravým tlačítkem 

myši na organizační jednotku nebo kontejner, kde bude počítač umístěn, a postupně 
klepněte na příkazy Nový a Počítač.

2.  Zadejte název počítače a klepněte na tlačítko Další. Případně klepněte na tlačítko 
Změnit a zvolte uživatele nebo skupinu s oprávněními pro připojení tohoto počítače 
k doméně. Poté klepněte na tlačítko Další.

3.  Na stránce Spravováno vyberte možnost Toto je spravovaný počítač, zadejte identi-
fikátor GUID počítače a klepněte na tlačítko Další. Identifikátor GUID naleznete ve 
firmwaru systému nebo může být uveden na krytu počítače.

4.  Na stránce Hostitelský server zvolte server Služby pro nasazení systému Windows, 
který bude tohoto klienta obsluhovat. Klepněte postupně na tlačítka Další a Dokon-
čit.

Úprava zabezpečení souboru bitové kopie
Chcete-li upravit nastavení zabezpečení souboru bitové kopie, otevřete okno Průzkum-
níka Windows. Klepněte na soubor bitové kopie pravým tlačítkem myši a zvolte příkaz 
Vlastnosti. V dialogovém okně Vlastnosti nakonfigurujte požadovaná nastavení zabez-
pečení pomocí možností na kartě Zabezpečení. Případně můžete nastavit zabezpečení 
složky Skupina bitových kopií, kde je soubor bitové kopie uložen. Tato nastavení poté 
zdědí všechny bitové kopie ve složce Skupina bitových kopií.

Požadavek schválení správce
Místo předzpracování počítačů nebo použití zabezpečení souboru bitové kopie můžete 
požadovat, aby instalaci počítačů z bitových kopií schvaloval správce. Chcete-li požado-
vat schválení správce místo úprav nastavení zabezpečení souborů bitových kopií, 
můžete postupovat takto:

Konfigurace a použití Služby pro nasazení systému Windows
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1.  V konzole Služby pro nasazení systému Windows rozbalte uzel Servery. Klepněte 
pravým tlačítkem myši na server, se kterým chcete pracovat, a vyberte příkaz Vlast-
nosti.

2.  Na kartě Nastavení odezvy technologie PXE klepněte na možnost Odpovídat všem 
klientským počítačům (známým i neznámým).

3.  Vyberte možnost U neznámých klientů odeslat oznámení správci a odpovědět po 
schválení a poté klepněte na tlačítko OK.

Počítače, které jsou spuštěny do sítě, nyní přejdou do stavu čekání. Instalace bude poza-
stavena, dokud správce požadavek neschválí nebo nezamítne.
Chcete-li požadavek schválit, postupujte takto:
1.  V konzole Služby pro nasazení systému Windows vyberte server, se kterým chcete 

pracovat. Následně vyberte klepnutím složku serveru Zařízení čekající na schválení. 
Zobrazíte tím seznam počítačů, které čekají na schválení.

2.  Klepněte na počítač pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Schválit.

Chcete-li požadavek zamítnout, postupujte takto:
1.  V konzole Služby pro nasazení systému Windows vyberte server, se kterým chcete 

pracovat. Následně vyberte klepnutím složku serveru Zařízení čekající na schválení. 
Zobrazíte tím seznam počítačů, které čekají na schválení.

2.  Klepněte na počítač pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Zamítnout.

Přizpůsobení bitových kopií systému Windows
Připojenou spouštěcí nebo instalační bitovou kopii lze přizpůsobit nástrojem DISM. 
Dostupné možnosti nástroje DISM shrnuje tabulka 2.4. Všechny komponenty v bitové 
kopii lze spravovat přes úložiště komponent.

Tabulka 2.4: Klíčové možnosti nástroje DISM

Typ příkazu nebo příkaz Popis

Obecné příkazy

/Cleanup-Wim
Odstraní prostředky přidružené k připojeným bitovým kopiím systému 

Windows, které jsou poškozeny.

/Commit-Wim Uloží změny do připojené bitové kopie systému Windows.

/Get-MountedWimInfo Zobrazí informace o připojených bitových kopiích systému Windows.

/Get-WimInfo
Zobrazí informace o bitových kopiích v souboru bitových kopií systému 

Windows.

/Image Určuje cestu ke kořenovému adresáři offline bitové kopie systému Windows.

/Mount-Wim Připojí bitovou kopii ze souboru bitových kopií systému Windows.

/Online Směřuje na spuštěný operační systém.
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Typ příkazu nebo příkaz Popis

/Remount-Wim Zotaví osamocený adresář pro připojení systému Windows.

/Unmount-Wim Odpojí připojenou bitovou kopii systému Windows.

Další možnosti

/English Zobrazí výstup příkazového řádku v angličtině.

/Format Určuje formát výstupu sestavy.

/LogLevel Určuje úroveň výstupu zobrazenou v protokolu (1–4).

/LogPath Určuje cestu souboru protokolu.

/NoRestart Potlačí automatické restarty a výzvy k restartování.

/Quiet Potlačí veškerý výstup kromě chybových zpráv.

/ScratchDir Určuje cestu k adresáři s pomocnými soubory.

/SysDriveDir Určuje cestu k souboru zavaděče systému s názvem BootMgr.

/WinDir Určuje cestu k adresáři systému Windows.

Po připojení lze s bitovou kopií pracovat pomocí dílčích příkazů Dism /Image, které 
jsou uvedeny v tabulce 2.5. Tyto dílčí příkazy dovolují aktualizovat bitovou kopii na 
vyšší vydání, přidávat a odebírat ovladače zařízení, nastavit časová pásma a možnosti 
jazyka uživatelského rozhraní, zobrazit opravy a nainstalované aplikace MSI, přidávat 
a odebírat balíčky a využívat další možnosti.

Tabulka 2.5: Důležité dílčí příkazy pro připojené a offline bitové kopie

Dílčí příkazy Popis

/Add-Driver Přidá do offline bitové kopie balíčky ovladačů.

/Add-Package Přidá do bitové kopie balíčky.

/Apply-Unattend Použije na bitovou kopii soubor AnswerFile.xml.

/Check-AppPatch
Zobrazí informace, pokud jsou pro připojenou bitovou kopii k dispozici opravy 

MSP.

/Cleanup-Image Provede operace čištění a zotavení s bitovou kopií.

/Disable-Feature Zakáže konkrétní funkci v bitové kopii.

/Enable-Feature Povolí konkrétní funkci v bitové kopii.

/Gen-LangIni Generuje nový soubor Lang.ini.

/Get-AppInfo Zobrazí informace o konkrétní nainstalované aplikaci MSI.

/Get-AppPatches
Zobrazí informace o všech aplikovaných opravách MSP pro všechny 

nainstalované aplikace.

/Get-AppPatchInfo Zobrazí informace o nainstalovaných opravách MSP.

/Get-Apps Zobrazí infomace o všech nainstalovaných aplikacích MSI.

/Get-CurrentEdition Zobrazí vydání určené bitové kopie.

Konfigurace a použití Služby pro nasazení systému Windows
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Dílčí příkazy Popis

/Get-DriverInfo
Zobrazí informace o konkrétním ovladači v offline bitové kopii nebo 

spuštěném operačním systému.

/Get-Drivers
Zobrazí informace o všech ovladačích v offline bitové kopii nebo spuštěném 

operačním systému.

/Get-FeatureInfo Zobrazí informace o konkrétní funkci.

/Get-Features Zobrazí informace o všech funkcích v balíčku.

/Get-Intl Zobrazí informace o národních nastaveních a jazycích.

/Get-PackageInfo Zobrazí informace o konkrétním balíčku.

/Get-Packages Zobrazí informace o všech balíčcích v bitové kopii.

/Get-TargetEditions
Zobrazí seznam vydání systému Windows, na které lze bitovou kopii 

upgradovat.

/Remove-Driver Odebere z offline bitové kopie balíčky ovladačů.

/Remove-Package Odebere balíčky z bitové kopie.

/Set-AllIntl Nastaví všechna národní nastavení v připojené offline bitové kopii.

/Set-Edition Upgraduje bitovou kopii systému Windows na vyšší vydání.

/Set-InputLocale
Nastaví vstupní jazyky a rozložení klávesnice pro použití v připojené offline 

bitové kopii.

/Set-LayeredDriver Nastaví ovladač rozložení klávesnice.

/Set-ProductKey Vyplní kódy Product Key v offline bitové kopii.

/Set-SetupUILang Definuje výchozí jazyk použitý instalačním programem.

/Set-SKUIntlDefaults
Nastaví v připojené offline bitové kopii všechna národní nastavení na výchozí 

hodnoty pro určený jazyk SKU.

/Set-SysLocale

Nastaví jazyk pro programy nekompatibilní s kódováním Unicode (také 

označovaný jako národní prostředí systému) a nastavení písma v připojené 

offline bitové kopii.

/Set-TimeZone Nastaví výchozí časovou zónu v připojené offline bitové kopii.

/Set-UILang
Nastaví výchozí jazyk uživatelského rozhraní systému, který se použije 

v připojené offline bitové kopii.

/Set-UILangFallback
Nastaví nouzový výchozí jazyk uživatelského rozhraní systému v připojené 

offline bitové kopii.

/Set-UserLocale Nastaví uživatelské národní prostředí v připojené offline bitové kopii.

Nástroj Obsluha a správa bitových kopií (DISM) poskytuje příkazy pro práci s bitovými 
kopiemi ve formátu WIM. Pro připojení bitových kopií se používá tato syntaxe:
dism /mount-wim /wimfile:Cesta /index:Index /mountdir:CestaPřipojení

kde Cesta je úplná cesat k bitové kopii WIM, Index je pozice indexu čísla použité bitové 
kopie v rámci souboru WIM a CestaPřipojení je umístění adresáře, kam chcete bitovou 
kopii připojit, např.:
dism /mount-wim /wimfile:c:\winpe_x86\iso\sources\boot.wim /index:1

/mountdir:c:\win7
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Poté lze bitovou kopii podle potřeby upravit. Změny můžete kdykoli potvrdit příkazem 
Dism /Commit-Wim, jak je patrné z následující ukázky:
dism /commit-wim /mountdir:c:\win7

Zde potvrdíte změny bitových kopií WIM připojených do adresáře C:\Win7.
Chcete-li soubor WIM odpojit, můžete zadat příkaz Dism /Unmount-Wim (viz násle-
dující ukázku):
dism /unmount-wim /mountdir:c:\win7

V tomto případě odpojíte bitovou kopii WIM, která byla připojena a potvrzena v adre-
sáři C:\Win7. Pokud existují nepotvrzené změny, musíte je při odpojení bitové kopie 
WIM potvrdit nebo zahodit. Dodatečným parametrem /Commit změny potvrdíte, pří-
padně je můžete parametrem /Discard zahodit. Ovlivníte tím pouze změny, které zatím 
nebyly potvrzeny.

Konfigurace a použití Služby pro nasazení systému Windows
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KAPITOLA 3

Konfigurace zásad skupin

V této kapitole:
Základy zásad skupin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Konfigurace zásad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Použití zásad pro správu souborů a dat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Použití zásad přístupu a konektivity. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Použití zásad skriptů počítače a uživatele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Použití zásad přihlášení a spuštění  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Zásady skupin jsou sady pravidel, která pomáhají spravovat uživatele a počítače. V sys-
tému Windows 7 zahrnují zásady skupin jak spravovaná nastavení, která se označují 
jako nastavení zásad, a nespravovaná nastavení, která se nazývají předvolby zásad. 
Nastavení zásad umožňují řídit konfiguraci operačního systému a jeho komponent. 
Předvolby zásad dovolují konfigurovat, nasazovat a spravovat nastavení operačního 
systému a aplikací. Klíčový rozdíl mezi nastavením zásad a předvolbami zásad spočívá 
ve vynucování. Zásady skupin přísně vynucují nastavení zásad. Předvolby zásad oproti 
tomu přísně vynucovány nejsou.
V této kapitole si ukážeme, jak používat nastavení zásad. V další kapitole rozebereme 
použití předvoleb zásad.

Základy zásad skupin
Pomocí nastavení zásad lze řídit konfiguraci operačního systému a rovněž vypínat mož-
nosti a ovládací prvky uživatelského rozhraní, které se týkají spravovaných zásad sku-
pin. Většina nastavení zásad je uložena v klíčích registru, které souvisejí se zásadami. 
Operační systém a kompatibilní aplikace kontrolují tyto klíče a zjišťují pomocí nich, zda 
a jak jsou řízeny různé parametry operačního systému.
K dispozici jsou dva typy zásad skupin: místní zásady skupin a zásady skupin služby 
Active Directory. Místní zásady skupin slouží pouze ke správě nastavení místního počí-
tače. Zásady skupin založené na službě Active Directory dovolují spravovat nastavení 
počítačů v rámci lokalit, domén a organizačních jednotek (OU). Zásady skupin zjed-
nodušují správu, protože správci mohou centrálně řídit oprávnění a možnosti uživa-
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telů a počítačů. Předpokladem správného fungování systému je pečlivá správa zásad. 
Nastavení zásad se dělí do dvou širokých kategorií: nastavení vztahující se na počítače 
a nastavení týkající se uživatelů. Zásady počítačů se obvykle uplatňují při spuštění sys-
tému a zásady uživatelů se zpravidla aplikují během přihlášení.
Během spuštění a přihlášení se zásady aplikují v přesném pořadí, které je často nutné 
brát v úvahu při řešení potíží s chováním systému. Když se uplatňuje více zásad, použijí 
se v následujícím pořadí:
1.  Místní zásady

2.  Zásady lokality

3.  Zásady domény

4.  Zásady organizační jednotky

5.  Zásady podřízené organizační jednotky

V případě konfliktu zásad mají ve výchozím nastavení přednost později použité zásady, 
které přepíší předchozí nastavení zásad. Zásady organizační jednotky mají například 
přednost před zásadami domény. Jak lze očekávat, pravidlo přednosti má své výjimky, 
díky kterým mohou správci blokovat zásady, dohlížet na ně a zakazovat je.
Služba Klient zásad skupin izoluje oznámení a zpracování zásad skupin od procesu při-
hlášení systému Windows, což omezuje rozsah prostředků použitých na zpracování 
zásady na pozadí, zvyšuje celkový výkon a umožňuje doručování a aplikaci nových sou-
borů zásad skupiny jako součást procesu aktualizace bez nutnosti restartu.
Oproti systému Windows XP systém Windows 7 nepoužívá funkci protokolování sle-
dování v knihovně Userenv.dll. Místo toho systém Windows 7 zapisuje zprávy událostí 
zásad skupin do systémového protokolu. Operační protokol zásad skupin navíc nahra-
zuje dřívější protokolování knihovny Userenv. Řešíte-li potíže zásad skupin, můžete 
místo protokolu Userenv použít podrobné zprávy o událostech v operačním protokolu. 
Operační protokol je dostupný ve složce Protokoly aplikací a služeb\Microsoft\Win-
dows\GroupPolicy\Operational.
Systém Windows 7 používá místo protokolu ICMP (ping) Sledování umístění v síti 
(NLA). Díky službě Sledování umístění v síti dokáže počítač zjistit typ sítě, ke které je 
připojen, a může také reagovat na změny stavu systému nebo konfigurace sítě. S použi-
tím Sledování umístění v síti může klient zásad skupin určit stav počítače, stav sítě 
a dostupnou šířku pásma pro detekci pomalé linky. V důsledku toho má klient zásad 
skupin lepší přehled o operačním prostředí a dokáže lépe stanovit, které zásady má apli-
kovat a kdy.
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Přístup k místním zásadám skupin a jejich použití
Místní zásady skupin se vztahují na libovolného uživatele či správce, který se přihlásí 
k počítači připojenému do pracovní skupiny, a také na každého uživatele či správce při 
místním přihlášení k počítači, který je členem domény.
K počítači se systémem Windows 7 může být přidružen jeden nebo více objektů míst-
ních zásad. Místní zásady skupin se spravují prostřednictvím objektu místních zásad 
skupin (GPO). Objekt místních zásad skupin je uložen v jednotlivých počítačích ve 
složce %SystemRoot%\System32\GroupPolicy. Další uživatelsky specifické a skupinově 
specifické objekty místních zásad skupin jsou umístěny ve složce %SystemRoot%\Sys-
tem32\GroupPolicyUsers.
Pokud se počítače místo konfigurace domény používají v samostatné konfiguraci, 
můžete zjistit, že více objektů místních zásad skupin poskytuje určité výhody. Můžete 
implementovat jeden objekt místních zásad skupin pro správce a jeden objekt místních 
zásad skupin pro ostatní uživatele a před prováděním úkolů správy nadále nemusíte 
explicitně zakazovat nebo odebírat nastavení, která narušují vaši možnost spravovat 
počítač. V konfiguraci domény však nemusí být nasazení více objektů místních zásad 
skupin vhodné. V doménách se již na většinu počítačů a uživatelů aplikuje více objektů 
zásad skupin. Pokud byste do této již tak rozmanité směsi přidali více objektů místních 
zásad skupin, mohlo by to zhoršit přehlednost správy zásad skupin.
Systém Windows 7 obsahuje tři vrstvy objektů místních zásad skupin:

Místní zásady skupin – místní zásady skupin jsou jediným objektem místních zásad 
skupin, který umožňuje aplikovat na všechny uživatele počítače jak nastavení kon-
figurace počítače, tak nastavení konfigurace uživatele.
Místní zásady skupin pro správce a uživatele – místní zásady skupin pro správce 
a běžné uživatele obsahují pouze nastavení uživatelské konfigurace. Tyto zásady se 
aplikují v závislosti na tom, zda je použitý uživatelský účet členem místní skupiny 
Administrators.
Uživatelsky specifické místní zásady skupin – uživatelsky specifické místní zásady 
skupin obsahují pouze nastavení uživatelské konfigurace. Tyto zásady se aplikují na 
jednotlivé uživatele a skupiny.

Tyto vrstvy objektů místních zásad skupin se zpracovávají v následujícím pořadí: místní 
zásady skupin, místní zásady skupin pro správce a uživatele, uživatelsky specifické 
místní zásady skupin.
Dostupná nastavení uživatelské konfigurace jsou pro všechny objekty místních zásad 
skupin stejná. Nastavení v jednom objektu zásad skupin proto může být v rozporu 
s nastavením jiného objektu. Systém Windows 7 řeší konflikty nastavení tak, že pře-
píše všechna předchozí nastavení naposledy načtenými a nejaktuálnějšími nastaveními. 
Systém Windows 7 použije konečné nastavení. Když systém Windows 7 řeší konflikty, 
přihlíží pouze na stav povolení nebo zakázání nastavení. Pokud má nastavení stav Není 
nakonfigurováno, nijak se neprojeví na stavu nastavení, které pochází z předchozích 

Základy zásad skupin
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zásad. Chcete-li zjednodušit správu domén, můžete zakázat zpracování objektů míst-
ních zásad skupin v počítačích se systémem Windows 7, když povolíte nastavení zásady 
Vypnout zpracování objektů místních zásad skupiny v objektu zásad skupin domény. 
V zásadách skupin je toto nastavení umístěno ve složce Konfigurace počítače\Šablony 
pro správu\Systém\Zásady skupiny.

Poznámka: Pokud jsou objekty místních zásad skupin povoleny, zpracovávají se vždy. 
Mají však nejnižší prioritu, což znamená, že jejich nastavení lze změnit pomocí nastavení 
lokality, domény a organizační jednotky.

Jediný objekt místních zásad, který v počítači existuje ve výchozím nastavení, je 
objekt místních zásad skupin. Další objekty místních zásad můžete vytvářet a spravo-
vat pomocí Editoru objektů zásad skupiny. Vzhledem k tomu, že místní zásady skupin 
jsou podmnožinou všech zásad skupin, nelze místně nastavit některé možnosti, které 
jsou dostupné v doméně. V první řadě není možné spravovat žádné předvolby zásad. 
Za druhé lze spravovat pouze část nastavení zásad. Kromě těchto zásadních rozdílů se 
místní zásady skupin a zásady skupin služby Active Directory spravují velmi podobně.
Chcete-li pracovat s objekty místních zásad skupin, potřebujete účet správce. Nejrych-
lejší způsob, jak získat přístup k objektu místních zásad skupiny nejvyšší úrovně v míst-
ním počítači, spočívá v zadání následujícího příkazu na příkazový řádek:
gpedit.msc /gpcomputer: „%NázevPočítače%”

Tento příkaz spustí Editor správy zásad skupiny v konzole MMC (Microsoft Manage-
ment Console) s cílem, který je nastaven na místní počítač. Objekt místních zásad sku-
pin nejvyšší úrovně lze také v počítači spravovat následujícím postupem:
1.  Klepněte na tlačítko Start, zadejte do pole Hledat příkaz mmc a stiskněte klávesu 

Enter.

2.  V konzole MMC zvolte v nabídce Soubor příkaz Přidat nebo odebrat modul 
snap-in.

3.  V dialogovém okně Přidat nebo odebrat moduly snap-in vyberte Editor objektů 
zásad skupiny a klepněte na tlačítko Přidat.

4.  V dialogovém okně Vyberte objekt zásad skupiny klepněte na tlačítko Dokončit 
(výchozím objektem je totiž místní počítač). Klepněte na tlačítko OK.

Jak je zřejmé na obrázku 3.1, pomocí dostupných možností lze nyní spravovat nastavení 
místních zásad skupiny. Vzhledem k tomu, že místní zásady skupiny nemají předvolby 
zásad, nenajdete v rámci položek Konfigurace počítače a Konfigurace uživatele samo-
statné uzly Zásady a Předvolby.
Podle potřeby můžete vytvářet a spravovat jiné objekty místních zásad. Chcete-li vytvo-
řit nebo získat přístup k jiným objektům místních zásad skupin, postupujte takto:

K1750.indd   108K1750.indd   108 27.4.2010   11:43:4527.4.2010   11:43:45



109

1.  Klepněte na tlačítko Start, zadejte do pole Hledat příkaz mmc a stiskněte klávesu 
Enter. V konzole MMC zvolte v nabídce Soubor příkaz Přidat nebo odebrat modul 
snap-in.

2.  V dialogovém okně Přidat nebo odebrat moduly snap-in vyberte Editor objektů 
zásad skupiny a klepněte na tlačítko Přidat.

3.  V dialogovém okně Vyberte objekt zásad skupiny klepněte na tlačítko Procházet. 
V dialogovém okně Vyhledat objekt zásad skupiny klepněte na kartu Uživatelé.

Obrázek 3.1: Přístup k objektu místních zásad skupiny nejvyšší úrovně

4.  Na kartě Uživatelé (viz obrázek 3.2) určují položky ve sloupci Objekt zásad skupiny 
existuje, zda byl konkrétní objekt místních zásad vytvořen. Zvolte jednu z následu-
jících možností:

Chcete-li vytvořit nebo přistupovat k objektu místních zásad skupin pro správce, 
vyberte možnost Administrators. Výběrem skupiny Administrators místo uživa-
tele Administrator zajistíte, že se zásady aplikují na všechny místní správce.
Pokud vyberete položku Všichni uživatelé, můžete vytvořit nebo přistupovat 
k objektu místních zásad skupin pro všechny uživatele.
Vyberte místního uživatele, jehož uživatelsky specifický objekt místních zásad 
skupin chcete vytvořit nebo otevřít.

Základy zásad skupin
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Obrázek 3.2: Přístup k dalším objektům místních zásad skupin

5.  Klepněte na tlačítko OK. Jestliže vybraný objekt zatím neexistuje, bude vytvořen. 
Jinak objekt otevřete s možností kontroly nastavení a úprav.

Přístup k zásadám lokality, domény a organizační 
jednotky a jejich použití
Díky službě Active Directory může mít každá lokalita, doména a organizační jednotka 
jednu nebo více zásad skupin. Chcete-li pracovat se zásadami skupin služby Active 
Directory, můžete k objektům zásad skupin přistupovat a spravovat je pomocí Konzoly 
pro správu zásad skupiny (GPMC). Chcete-li pracovat s objekty zásad skupin, potřebu-
jete účet správce.
V počítači se serverovým vydáním systému Windows je Konzola pro správu zásad sku-
piny k dispozici jako součást standardní instalace. V počítači s vydáním systému Win-
dows pro pracovní stanice je Konzola pro správu zásad skupiny součástí Nástrojů pro 
vzdálenou správu serveru (RSAT). Nástroje pro vzdálenou správu serveru pro systém 
Windows 7 naleznete na webu Stažení softwaru společnosti Microsoft (http://download.
microsoft.com).
Jakmile nainstalujete Konzolu pro správu zásad skupiny v rámci Nástrojů pro vzdále-
nou správu serveru, můžete konzolu spustit z nabídky Nástroje pro správu. Klepněte na 
tlačítko Start, příkaz Všechny programy a položky Nástroje pro správu a Konzola pro 
správu zásad skupiny.
Jak je patrné na obrázku 3.3, jsou v levém podokně Konzoly pro správu zásad skupiny 
zobrazeny dva uzly nejvyšší úrovně: Správa zásad skupiny (kořen konzoly) a Domé-
nová struktura (uzel představuje doménovou strukturu, ke které jste aktuálně připojeni 
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a která se nazývá podle kořenové domény dané struktury). Po rozbalení uzlu Domé-
nová struktura se zobrazí následující uzly:

Domény – poskytuje přístup k nastavení zásad pro domény ve spravované domé-
nové struktuře. Standardně jste připojeni ke své přihlašovací doméně. Můžete 
však přidat připojení k jiným doménám. Rozbalíte-li doménu, můžete získat pří-
stup k Objektu GPO výchozích zásad domény, organizační jednotce řadičů domény 
(a souvisejícímu Objektu GPO výchozích zásad řadiče domény) a objektům GPO 
definovaným v doméně.
Lokality – poskytuje přístup k nastavení zásad pro lokality v příslušné doménové 
struktuře. Lokality jsou ve výchozím nastavení skryty.
Modelování zásad skupiny – poskytuje přístup k Průvodci modelováním zásad 
skupiny, který usnadňuje plánování nasazení zásad a simuluje nastavení za účelem 
testování. Dostupné jsou také všechny uložené modely zásad.
Výsledky zásad skupiny – poskytuje přístup k Průvodci výsledky zásad skupiny. 
Pro každou doménu, ke které jste připojeni, můžete v jediném umístění pracovat se 
všemi souvisejícími objekty zásad skupin a organizačními jednotkami.

Obrázek 3.3: Přístup k objektům GPO pro domény, lokality a organizační jednotky

Objekty GPO zobrazené v kontejnerech domény, lokality a organizační jednotky v rámci 
Konzoly pro správu zásad skupiny jsou ve skutečnosti pouhými odkazy na objekty GPO. 

Základy zásad skupin
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Vlastní objekty GPO se nacházejí v kontejneru Objekty zásad skupiny vybrané domény. 
Všimněte si také, že ikony zástupců objektů GPO mají vlevo dole malou šipku obdobně 
jako ikony zástupců souborů a složek. Chcete-li objekt GPO otevřít pro úpravy, klep-
něte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Upravit.
Jakmile vyberete zásadu pro úpravy nebo vytvoříte novou zásadu, můžete s objekty 
GPO pracovat pomocí Editoru správy zásad skupiny. Jak je patrné na obrázku 3.4, Edi-
tor správy zásad skupiny obsahuje dva hlavní uzly:

Konfigurace počítače – umožňuje nastavit zásady, které se aplikují na počítače bez 
ohledu na to, kdo se k nim přihlásí.
Konfigurace uživatele – umožňuje nastavit zásady, které budou použity pro uživa-
tele nezávisle na tom, ke kterému počítači se přihlašují.

Poznámka: Pamatujte, že možnosti konfigurace uživatele nastavené pomocí objektů míst-
ních zásad se vztahují pouze na počítače, kde jsou možnosti nakonfigurovány. Chcete-li, 
aby se možnosti týkaly všech počítačů, se kterými uživatel může pracovat, musíte použít 
zásady domény, lokality nebo organizační jednotky.

Obrázek 3.4: Možnosti zásad skupin závisejí na typu vytvářené zásady a na nainstalovaných 
doplňcích

V rámci uzlů Konfigurace počítače a Konfigurace uživatele naleznete samostatné uzly 
Zásady a Předvolby. Při práci s nastavení zásad použijete uzel Zásady. Dostupné mož-
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nosti v rámci uzlu Zásady závisejí na nainstalovaných doplňcích a na tom, jaký typ 
zásady vytváříte. V obou uzlech se obvykle nacházejí následující podřízené uzly:

Nastavení softwaru – nastaví zásady pro konfiguraci a instalaci softwaru. Při insta-
laci softwaru se mohou pod uzlem Nastavení softwaru objevit podřízené uzly.
Nastavení systému Windows – nastaví zásady pro přesměrování složek, skripty 
a zabezpečení.
Šablony pro správu – nastaví zásady pro operační systém, součásti systému Win-
dows a programy. Tyto zásady, kterými se budeme podrobněji zabývat v další části 
této kapitoly, se týkají konkrétních uživatelů a počítačů.

Konfigurace zásad
Chcete-li spravovat uživatele a počítače, musíte nakonfigurovat zásady šablon pro 
správu. Tyto zásady poskytují snadný přístup k nastavení zásad založených na registru, 
které řídí operační systém, součásti systému Windows a programy. Předchozí verze sys-
tému Windows, které poskytují funkci zásad skupin, sice ukládají zásady založené na 
registru do souborů šablon pro správu (ADM) ve speciálním značkovacím jazyce, ale 
systém Windows 7 používá standardní formát souboru založený na jazyce XML, který 
se nazývá ADMX. Oproti souborům ADM, které jsou uloženy v souvisejícím objektu 
GPO, jsou soubory ADMX umístěny v centrálním úložišti. V doménách centrální 
úložiště souborů ADMX usnadňuje práci se soubory a jejich správu.

Zobrazení zásad a šablon
Jak je znázorněno na obrázku 3.5, lze aktuálně nakonfigurované šablony zobrazit v uzlu 
Šablony pro správu Editoru správy zásad skupiny. Naleznete zde zásady, které je možné 
nakonfigurovat pro místní systémy, organizační jednotky, domény a lokality. V rámci 
podřízených uzlů Konfigurace počítače a Konfigurace uživatele se nacházejí odlišné 
sady šablon. Šablony obsahující nové zásady lze přidat ručně pomocí Konzoly pro 
správu zásad skupiny a při instalaci nových součástí systému Windows.
Všechny změny zásad provedené pomocí šablon pro správu se ukládají do registru. 
Konfigurace počítače se ukládá do klíče HKEY_LOCAL_MACHINE a konfigurace 
uživatele v rámci klíče HKEY_USER. Chcete-li se seznámit s dostupnými zásadami šab-
lon pro správu, lze doporučit, abyste si prošli uzel Šablony pro správu v Editoru správy 
zásad skupiny. Při procházení šablon si můžete všimnout, že se zásady nacházejí v jed-
nom ze tří stavů:

Není nakonfigurováno – zásada se nepoužívá a její nastavení neovlivní stávající 
konfiguraci počítače.
Povoleno – zásada je aktivní a její nastavení jsou uložena v registru.
Zakázáno – povolené chování zásady není zapnuto. Zásada může mít konkrétní 
zakázané chování, které je protikladem povoleného nastavení. Toto nastavení je 
uloženo v registru.

Konfigurace zásad
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Obrázek 3.5: Nastavení zásad uživatele a počítače pomocí šablon pro správu

Povolení, zakázání a konfigurace zásad
V Editoru správy zásad skupiny naleznete šablony pro správu ve dvou uzlech: Konfigu-
race počítače a Konfigurace uživatele. Ve většině případů se zásady v těchto oblastech 
nepřekrývají ani nejsou vzájemně v konfliktu. Pokud však dojde ke kolizi, mají před-
nost zásady počítače, což znamená, že je vynucena zásada počítače. V pozdější části této 
kapitoly naleznete podrobnosti o běžně používaných zásadách a jejich nasazení.
Než začnete pracovat se zásadami, musíte získat přístup k Editoru správy zásad skupiny 
pro lokalitu, doménu nebo organizační jednotku, se kterou chcete pracovat. Chcete-li 
přistupovat k objektu GPO domény nebo organizační jednotky, postupujte takto:
1.  V Konzole pro správu zásad skupiny rozbalte uzel doménové struktury, se kterou 

chcete pracovat, a poté rozbalte příslušný uzel Domény.

2.  Rozbalte uzel domény, se kterou chcete pracovat, a poté rozbalte příslušný uzel 
Objekty zásad skupiny.

3.  Klepněte na požadovaný objekt GPO pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Upra-
vit. Tím objekt GPO otevřete pro úpravy v Editoru správy zásad skupiny. Když 
objekt GPO otevřete v Editoru správy zásad skupiny, můžete zásady povolit, zakázat 
a konfigurovat následujícím postupem:
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a.  V rámci uzlu Konfigurace počítače nebo Konfigurace uživatele (podle toho, 
který se týká nastavované zásady) otevřete složku Šablony pro správu.

b.  V levém podokně klepněte na podsložku zásad, se kterými chcete pracovat. Pří-
slušné zásady se zobrazí v pravém podokně.

c.  Chcete-li zobrazit dialogové okno Vlastnosti, poklepejte na zásadu (nebo na ni 
klepněte pravým tlačítkem a vyberte příkaz Vlastnosti).

d.  Klepnutím na kartu Vysvětlit zobrazíte popis zásady, je-li k dispozici.

e.  Jestliže chcete nastavit stav zásady, klepněte na kartu Nastavení a poté změňte 
stav zásady pomocí následujících možností:

Není nakonfigurováno – zásada není nakonfigurována.
Povoleno – zásada je povolena.
Zakázáno – zásada je zakázána.

f.  Pokud zásadu povolíte, nastavte případné dodatečné parametry, které jsou k dis-
pozici na kartě Nastavení, a poté klepněte na tlačítko Použít.

g.  Pomocí tlačítka Předchozí nastavení nebo Další nastavení můžete spravovat jiné 
zásady v aktuální složce. Nakonfigurujte je podle kroků 4–6.

h.  Když dokončíte správu zásad, klepněte na tlačítko OK.

Přidávání nebo odebírání šablon
Složky šablon v Editoru správy zásad skupiny lze přidávat či odebírat. Přitom postu-
pujte takto:
1.  Spusťte Editor správy zásad skupiny pro lokalitu, doménu nebo organizační jed-

notku, se kterou chcete pracovat.

2.  V uzlu Konfigurace počítače nebo Konfigurace uživatele klepněte pravým tlačítkem 
myši na složku Šablony pro správu a vyberte příkaz Přidat nebo odebrat šablony. 
Zobrazí se dialogové okno Přidat nebo odebrat šablony.

3.  Chcete-li přidat šablonu, klepněte na tlačítko Přidat. Poté v dialogovém okně Šab-
lony zásad vyberte šablonu, kterou chcete přidat, a klepněte na tlačítko Otevřít.

4.  Pokud chcete šablonu odebrat, vyberte ji a klepněte na tlačítko Odebrat.

5.  Jakmile dokončíte přidávání a odebírání šablon, klepněte na tlačítko Zavřít.

Použití zásad pro správu souborů a dat
Každý správce systému by měl být obeznámen se zásadami pro správu souborů a dat. 
Tyto zásady určují, jaký objem dat mohou uživatelé v systémech ukládat, jak se použí-
vají soubory offline a zda je povolena funkce Obnovení systému.

Použití zásad pro správu souborů a dat
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Konfigurace zásad diskových kvót
Zásady, které řídí diskové kvóty, se aplikují na systémové úrovni. Tyto zásady jsou k dis-
pozici ve složce Konfigurace počítače\Šablony pro správu\Systém\Diskové kvóty. Sou-
hrn dostupných zásad naleznete v tabulce 3.1.

Tabulka 3.1: Zásady diskových kvót

Název zásady Popis

Použít zásadu na vyměnitelná 

média

Určuje, zda se zásady kvót budou vztahovat i na svazky systému 

souborů NTFS na výměnných médiích. Pokud tuto zásadu nepovolíte, 

budou se limity kvót uplatňovat pouze pro jednotky s pevnými médii.

Výchozí maximální kvóta 

a úroveň pro upozornění

Nastaví výchozí limit kvóty a úroveň pro upozornění všech uživatelů. 

Toto nastavení přepíše jiná nastavení a ovlivní pouze nové uživatele 

svazku.

Povolit diskové kvóty
Zapne nebo vypne diskové kvóty na všech svazcích NTFS v počítači 

a zabrání uživatelům měnit nastavení.

Vynutit maximální diskovou 

kvótu

Určuje, zda budou vynucovány limity kvót. Jestliže se kvóty vynucují 

a uživatelé překročí kvótu, je jim odepřeno místo na disku. Toto 

nastavení přepíše nastavení na kartě Kvóta pro svazek NTFS.

Zaprotokolovat událost při 

překročení maximální kvóty

Určuje, zda bude zapsána událost do protokolu, když uživatelé 

dosáhnou svého limitu, a zabrání uživatelům měnit své možnosti 

protokolování.

Zaprotokolovat událost 

při překročení úrovně pro 

upozornění

Určuje, zda bude zapsána událost do protokolu, když uživatelé 

dosáhnou úrovně pro upozornění.

Při použití maximálních kvót je vhodné pracovat se standardní sadou zásad ve všech 
systémech. Obvykle není nutné povolit všechny zásady. Místo toho lze zásady povolit 
výběrově a poté pomocí standardních funkcí systému souborů NTFS řídit kvóty na růz-
ných svazcích. Chcete-li povolit maximální kvóty, postupujte takto:
1.  Otevřete zásady skupin pro lokalitu, doménu nebo organizační jednotku, se kterou 

chcete pracovat. Dále zobrazte uzel Diskové kvóty ve složce Konfigurace počítače\
Šablony pro správu\Systém\Diskové kvóty.

2.  Poklepejte na možnost Povolit diskové kvóty. Vyberte přepínač Povoleno a klepněte 
na tlačítko OK.

3.  Poklepejte na položku Vynutit maximální diskovou kvótu. Jestliže chcete vynu-
tit diskové kvóty na všech svazcích systému souborů NTFS umístěných v přísluš-
ném počítači, klepněte na přepínač Povoleno. Jinak nastavte přepínač Zakázáno 
a nastavte konkrétní limity pro jednotlivé svazky, jak je popsáno v kapitole 14 
„Zajištění přístupu k datům a jejich dostupnosti“. Klepněte na tlačítko OK.

4.  Poklepejte na položku Výchozí maximální kvóta a úroveň pro upozornění. Zobrazí 
se dialogové okno Výchozí maximální kvóta a úroveň pro upozornění (viz obrázek 
3.6). Klepněte na přepínač Povoleno.
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Obrázek 3.6: Hodnoty maximálních kvót lze nastavit v dialogovém okně Výchozí maximální 
kvóta a úroveň pro upozornění 

5.  Posuňte jezdec Možnosti směrem dolů. Pod nadpisem Výchozí maximální kvóta 
nastavte výchozí limit, který se použije pro nové uživatele, když poprvé zapíší data 
na svazek s povolenými kvótami. Tento limit se netýká aktuálních uživatelů a ne-
ovlivní stávající limity. Na podnikové síťové sdílené položce, jako je sdílená položka 
používaná všemi členy týmu, je vhodné nastavit limit mezi 1 gigabajtem (GB) 
a 3 GB. Tato hodnota samozřejmě závisí na velikosti datových souborů, se kterými 
uživatelé běžně pracují. Grafičtí návrháři a konstruktéři mohou například potřebo-
vat mnohem větší diskový prostor.

6.  Posuňte směrem dolů také jezdec možností limitu upozornění. Vhodný limit upo-
zornění odpovídá asi 90 procentům výchozí maximální kvóty. To znamená, že 
nastavíte-li výchozí maximální kvótu na 1 GB, měli byste zvolit limit upozornění 
900 MB. Klepněte na tlačítko OK.

7.  Poklepejte na položku Zaprotokolovat událost při překročení maximální kvóty. 
Chcete-li zaznamenávat události limitu do protokolu aplikací, klepněte na přepínač 
Povoleno. Klepněte na tlačítko OK.

Použití zásad pro správu souborů a dat
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8.  Poklepejte na položku Zaprotokolovat událost při překročení úrovně pro upozor-
nění. Chcete-li zaznamenávat události upozornění do protokolu aplikací, klepněte 
na přepínač Povoleno. Klepněte na tlačítko OK.

9.  Poklepejte na položku Použít zásadu na vyměnitelná média. Pokud vyberete pře-
pínač Zakázáno, budou se maximální kvóty vztahovat pouze na svazky s pevnými 
médii. Klepněte na tlačítko OK.

Konfigurace zásad obnovení systému
Funkce Obnovení systému dovoluje uložit stav systémových svazků, aby uživatelé mohli 
obnovit systém v případě potíží. Tato funkce je užitečná pro běžné uživatele, ale dokáže 
spotřebovat mimořádné místo na disku. Jak se dozvíte v kapitole 6 „Konfigurace počí-
tačů se systémem Windows 7“, lze funkci Obnovení systému vypnout pro jednotlivé 
jednotky nebo pro všechny jednotky v počítači.
V konzole Zásady skupiny je toto nastavení umístěno ve složce Konfigurace počítače\
Šablony pro správu\Systém\Obnovení systému. Pomocí zásad Obnovení systému je 
možné přepsat a zakázat správu této funkce. K dispozici jsou následující zásady:

Vypnout nástroj Obnovení systému – Pokud povolíte tuto zásadu, je funkce Obno-
vení systému vypnuta a nelze ji spravovat pomocí nástroje Systém ani Průvodce 
obnovením systému. Jestliže tuto zásadu zakážete, je Obnovení systému vynuco-
váno a nelze je vypnout.
Vypnout konfiguraci – Pokud povolíte tuto zásadu, znemožníte konfiguraci 
funkce Obnovení systému. Uživatelé nemohou otevřít dialogové okno Nastavení, 
ale i nadále mohou funkci Obnovení systému vypnout. Jestliže tuto zásadu zakážete, 
mohou uživatelé přistupovat k dialogovému oknu Možnosti, ale nemohou používat 
jeho ovládací prvky. Funkci Obnovení systému mají možnost vypnout.

Chcete-li nakonfigurovat zásady Obnovení systému, postupujte takto:
1.  Otevřete zásady skupin pro lokalitu, doménu nebo organizační jednotku, se kterou 

chcete pracovat. Dále zobrazte uzel Obnovení systému ve složce Konfigurace počí-
tače\Šablony pro správu\Systém\Obnovení systému.

2.  Chcete-li povolit či zakázat funkci Obnovení systému, poklepejte na položku 
Vypnout nástroj Obnovení systému. Vyberte přepínač Povoleno nebo Zakázáno 
a klepněte na tlačítko OK.

3.  Chcete-li povolit či zakázat konfiguraci funkce Obnovení systému, poklepejte na 
položku Vypnout konfiguraci. Vyberte přepínač Povoleno nebo Zakázáno a klep-
něte na tlačítko OK.
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Konfigurace zásad souborů offline
Zásady souborů offline se nastavují na úrovni počítače i uživatele a na obou úrovních 
existují shodně pojmenované zásady. Pokud pracujete se zásadami stejného názvu na 
obou úrovních, pamatujte, že zásady počítače mají přednost před zásadami uživatele 
a tyto zásady se mohou aplikovat v různou dobu.
Primární zásady, které se používají nejčastěji, shrnuje tabulka 3.2. Jak je patrné 
z tabulky, většina zásad offline ovlivňuje přístup k souborům, synchronizaci, ukládání 
do mezipaměti a šifrování. Zásady Soubory offline se nacházejí v umístění Konfigurace 
počítače\Šablony pro správu\Síť\Soubory offline a Konfigurace uživatele\Šablony pro 
správu\Síť\Soubory offline.

Tabulka 3.2: Zásady souborů offline

Typ zásady Název zásady Popis

Počítač
Povolit nebo zakázat použití 

funkce Soubory offline

Vynutí povolení nebo zakázání funkce souborů 

offline a znemožní uživatelům toto nastavení změnit. 

Povolí administrativní kontrolu nastavení souborů 

offline pro daný systém.

Počítač
Při odhlášení odstranit místní 

kopie souborů offline uživatele*

Při odhlášení vyčistí mezipaměť souborů offline 

v místním počítači.

Počítač
Konfigurovat režim pomalého 

připojení

Řídí použití pomalých připojení. Povoleno: 

Nakonfigurovány jsou hodnoty pomalých připojení 

pro každou sdílenou složku použitou se soubory 

offline. Zakázáno: Soubory offline nebudou používat 

režim pomalého připojení.

Počítač
Konfigurovat synchronizaci na 

pozadí

Řídí synchronizaci na pozadí pomocí pomalých 

připojení. Povoleno: Pravidelně probíhá 

synchronizace na pozadí, aby byly soubory ve 

sdílených složkách synchronizovány mezi klientem 

a serverem. Zakázáno: Použije se výchozí chování pro 

synchronizaci na pozadí.

Počítač Výchozí velikost mezipaměti*

Omezí velikost souborů offline automaticky 

ukládaných do mezipaměti a zabrání uživatelům 

měnit příslušné možnosti. Povoleno: Lze nastavit 

velikost mezipaměti. Zakázáno: Limit odpovídá 

10 procentům kapacity jednotky.

Počítač
Povolit transparentní ukládání 

do mezipaměti

Řídí ukládání síťových souborů do mezipaměti 

pomocí pomalých připojení. Povoleno: Optimalizuje 

ukládání do mezipaměti na straně klienta, aby 

se omezil objem přenosů u pomalých připojení. 

Zakázáno: Transparentní ukládání do mezipaměti se 

nepoužívá.

Počítač
Šifrovat mezipaměť souborů 

offline

Určuje, zda jsou soubory offline kvůli vyšší 

bezpečnosti šifrovány.

Počítač
Vyloučit soubory z ukládání do 

mezipaměti

Umožňuje pomocí přípon určit typy souborů, které 

nebudou ukládány do mezipaměti.

Počítač
Soubory neukládané do 

mezipaměti*

Uvádí seznam typů souborů podle jejich přípon, 

které nelze použít offline.

Použití zásad pro správu souborů a dat
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Typ zásady Název zásady Popis

Počítač
Omezit místo na disku využité 

soubory offline

Omezí velikost místa na disku, které lze použít 

k uložení souborů offline.

Počítač
Podsložky vždy přístupné 

offline*

Zpřístupní podsložky offline, když je k dispozici 

offline jejich nadřazená složka.

Počítač

Zapnout úsporné použití 

administrativně přiřazených 

souborů offline

Určuje, jak jsou během přihlášení synchronizovány 

administrativně přiřazené soubory a složky. 

Povoleno: Během přihlášení se synchronizují pouze 

nové soubory a složky. Zakázáno: Během přihlášení 

se synchronizují všechny soubory a složky.

Počítač nebo 

uživatel
Akce při odpojení serveru*

Určuje, jak systém odpoví na nedostupnost 

souborového serveru. Akce Pracovat offline zajišťuje, 

že soubory offline zůstanou dostupné.

Počítač nebo 

uživatel

Administrativně přiřazené 

soubory offline

Pomocí cesty UNC (Universal Naming Convention) 

určí soubory a složky, které jsou vždy k dispozici 

offline.

Počítač nebo 

uživatel
Úroveň protokolování událostí*

Zajistí, že se události souborů offline zapisují do 

protokolu aplikací.

Počítač nebo 

uživatel

Zabránit použití složky souborů 

offline*

Zabrání uživatelům v přístupu ke složce Soubory 

offline. Uživatelé nemohou zobrazit ani otevřít kopie 

souborů v mezipaměti, ale mohou pracovat offline.

Počítač nebo 

uživatel

Zakázat zpřístupnění těchto 

souborů a složek offline*

Zakáže uživatelům vytvářet konkrétní soubory 

a složky přístupné offline. Zadejte cesty UNC 

k prostředkům.

Počítač nebo 

uživatel

Zakázat uživatelskou konfiguraci 

souborů offline*

Zabrání uživatelům povolovat, zakazovat 

a konfigurovat soubory offline. Toto nastavení 

uzamkne výchozí nastavení souborů offline.

Počítač nebo 

uživatel

Odebrat možnost Zpřístupnit 

offline
Znemožní uživatelům zpřístupnit soubory offline.

Počítač nebo 

uživatel

Provést synchronizaci 

všech souborů offline před 

odhlášením*

Vynutí úplnou synchronizaci před odhlášením 

uživatelů a zabrání jim změnit časování 

synchronizace.

Počítač nebo 

uživatel

Při přihlášení provést 

synchronizaci všech souborů 

offline*

Vynutí úplnou synchronizaci při přihlášení uživatelů 

a zabrání jim změnit časování synchronizace.

Počítač nebo 

uživatel

Před přechodem do režimu 

spánku synchronizovat soubory 

offline*

Vynutí synchronizaci před tím, než počítač přejde do 

úsporného režimu nebo do režimu spánku. Můžete 

nastavit rychlou nebo úplnou synchronizaci.

* Nevztahuje se na systémy Windows 7, Windows Server 2008 (2. vydání) nebo novější

Nastavení zásad konfigurace souborů offline
Konfiguraci souborů offline lze snadno řídit pomocí zásad skupin. Můžete uživate-
lům povolit, aby vybrali soubory a složky, které budou dostupné offline, zabránit jim 
v samostatné konfiguraci funkcí souborů offline a umožnit jim pracovat offline, ale 
bez přístupu k jiným prostředkům v mezipaměti. Chcete-li nastavit zásady konfigurace 
souborů offline, postupujte takto:

K1750.indd   120K1750.indd   120 27.4.2010   11:43:4827.4.2010   11:43:48



121

1.  Otevřete zásady skupin pro lokalitu, doménu nebo organizační jednotku, se kterou 
chcete pracovat. Většinu zásad souborů offline lze konfigurovat v rámci zásad počí-
tače nebo uživatele (kdy zásady uživatele mají standardně přednost) pomocí uzlu 
Soubory offline. Zásady souborů offline se nacházejí v umístění Konfigurace počí-
tače\Šablony pro správu\Síť\Soubory offline a Konfigurace uživatele\Šablony pro 
správu\Síť\Soubory offline.

2.  Pokud chcete řídit dostupnost souborů offline, poklepejte na položku Povolit nebo 
zakázat použití funkce Soubory offline. Vyberte přepínač Povoleno nebo Zakázáno 
a klepněte na tlačítko OK. Uživatelé poté mohou vybírat konkrétní soubory a složky 
pro práci offline. Chcete-li uživatelům znemožnit výběr souborů a přiřadit jim kon-
krétní soubory offline, musíte tuto funkci zakázat a soubory offline přiřadit admi-
nistrativně.

3.  Jestliže chcete uživatelům zabránit ve změnách nastavení konfigurace souborů 
offline, poklepejte na položku Zakázat uživatelskou konfiguraci souborů offline 
a vyberte přepínač Povoleno. Po nastavení této zásady uživatelé nemohou konfigu-
rovat možnosti souborů offline.

4.  Pokud chcete uživatelům zakázat přístup ke složce Soubory offline, ale přitom jim 
ponechat možnost pracovat offline, poklepejte na položku Zabránit použití složky 
souborů offline a vyberte přepínač Povoleno. Po výběru této možnosti uživatelé 
nemohou zobrazovat soubory ve složce Soubory offline ani otevírat kopie souborů 
v mezipaměti. Mají však možnost uložit stávající práci a nadále pracovat s aktivními 
soubory v režimu offline.

Administrativní řízení souborů a složek offline
Můžete administrativně nastavit, které soubory a složky budou dostupné pro použití 
offline. Obvykle je to vhodné provést na souborových serverech nebo v jiných systé-
mech, které obsahují sdílené síťové prostředky. Při administrativním řízení prostředků, 
které budou k dispozici offline, můžete použít několik metod.
Chcete-li uživatelům zabránit, aby zpřístupnili soubory offline, a místo toho jim přiřa-
dit konkrétní prostředky offline, postupujte takto:
1.  Otevřete zásady skupin pro systém, se kterým chcete pracovat. Poté otevřete uzel 

Soubory offline v umístění Konfigurace počítače\Šablony pro správu\Síť\Soubory 
offline nebo Konfigurace uživatele\Šablony pro správu\Síť\Soubory offline.

2.  Chcete-li uživatelům zakázat zpřístupnění souborů offline, poklepejte na položku 
Odebrat možnost Zpřístupnit offline. Vyberte přepínač Povoleno a klepněte na tla-
čítko OK. Jakmile je vynucována tato zásada, uživatelé nemohou vybírat soubory 
pro použití v režimu offline.

3.  Chcete-li uživatelům přiřadit prostředky, které se automaticky zpřístupní offline, 
poklepejte na položku Administrativně přiřazené soubory offline. Vyberte přepí-

Použití zásad pro správu souborů a dat
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nač Povoleno a klepněte na tlačítko Zobrazit. V dialogovém okně Zobrazit obsah 
vyberte prostředky pomocí jejich cesty UNC, jako např. \\podnikserver\data. Obrá-
zek 3.7 znázorňuje seznam prostředků, který byly přidány do dialogového okna 
Zobrazit obsah.

Obrázek 3.7: Pomocí okna Zobrazit obsah lze vybrat prostředky na základě jejich cesty UNC 

Upozornění: Měli byste pečlivě zvážit, které prostředky budou automaticky zpřístupněny 
offline. Čím více prostředků tímto postupem zpřístupníte, tím více síťového provozu bude 
generovat údržba mezipamětí souborů offline.

U počítačů se systémem Windows XP můžete automaticky zpřístupnit některé soubory 
a zabránit použití jiných souborů offline následujícím postupem:
1.  Otevřete zásady skupin pro systém, se kterým chcete pracovat. Poté otevřete uzel 

Soubory offline v umístění Konfigurace počítače\Šablony pro správu\Síť\Soubory 
offline nebo Konfigurace uživatele\Šablony pro správu\Síť\Soubory offline.

2.  Chcete-li uživatelům přiřadit prostředky, které se automaticky zpřístupní offline, 
poklepejte na položku Administrativně přiřazené soubory offline. Vyberte přepí-
nač Povoleno a klepněte na tlačítko Zobrazit. V dialogovém okně Zobrazit obsah 
vyberte prostředky pomocí jejich cesty UNC, jako např. \\podnikserver\data.

3.  Jestliže chcete určit prostředky, které uživatelé nebudou moci zpřístupňovat offline, 
poklepejte na položku Zakázat zpřístupnění těchto souborů a složek offline. Vyberte 
přepínač Povoleno a klepněte na tlačítko Zobrazit. V dialogovém okně Zobrazit 
obsah vyberte prostředky pomocí jejich cesty UNC, jako např. \\podnikserver\data. 
Toto nastavení nezabrání automatickému ukládání do mezipaměti u prostředků při-
řazených v kroku 2.

4.  Opakovaným klepnutím na tlačítko OK zavřete všechna otevřená dialogová okna.
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Nastavení zásad synchronizace souborů offline
Synchronizaci souborů offline lze řídit v Centru synchronizace, které lze spustit postup-
ným klepnutím na tlačítko Start, příkaz Všechny programy a položky Příslušenství 
a Centrum synchronizace. Konkrétní časování a postupy synchronizace je však možné 
nastavit pomocí zásad. Standardně jsou prostředky synchronizovány úplně (to zna-
mená, že se kontroluje, zda jsou úplné a aktuální) nebo rychle (v tom případě se u sou-
borů kontroluje úplnost, ale nezkoumá se aktuálnost jejich obsahu).
V systému Windows 7 jsou soubory offline synchronizovány automaticky. Pokaždé, 
když je počítač připojen k pomalé síti, se používá synchronizace na pozadí. Pomalá 
je libovolná síť s větší latencí než 80 milisekund. Chcete-li zabránit počítači se systé-
mem Windows 7 v přechodu do režimu pomalého připojení a použití synchronizace na 
pozadí, můžete zakázat zásadu Konfigurovat režim pomalého připojení.
Jestliže chcete konfigurovat zásady synchronizace pro systémy Windows Server 2003, 
Windows XP a Windows 2000, postupujte takto:
1.  Otevřete zásady skupin pro systém, se kterým chcete pracovat. Dále zobrazte uzel 

Soubory offline ve složce Konfigurace počítače\Šablony pro správu\Síť\Soubory off-
line.

2.  Synchronizace závisí na nastavení zásad Při přihlášení provést synchronizaci všech 
souborů offline, Provést synchronizaci všech souborů offline před odhlášením 
a Před přechodem do režimu spánku synchronizovat soubory offline. Poklepejte 
na zásadu pro metodu synchronizace, kterou chcete použít. Klepněte na přepínač 
Povoleno. V případě zásady Před přechodem do režimu spánku synchronizovat sou-
bory offline zkontrolujte, zda je vybrána příslušná možnost pod položkou Akce – 
buď Úplná, nebo Rychlá. Klepněte na tlačítko OK.

Tip: Úplná synchronizace zajišťuje, že budou před přechodem do úsporného režimu 
uloženy nejnovější verze uživatelských souborů offline. Rychlá synchronizace zpřístupní 
všechny soubory offline, ale nikoli nutně v jejich nejaktuálnější verzi.

Nastavení zásad ukládání souborů offline do mezipaměti
Chcete-li kontrolovat režii systému a sítě generovanou používáním souborů offline, 
je nutné pečlivě nastavit mezipaměť souborů offline. V Centru synchronizace můžete 
určit maximální velikost mezipaměti souborů, nastavit šifrování mezipaměti kvůli 
zabezpečení a vybrat typy souborů, které se nikdy nebudou ukládat do mezipaměti, jak 
je popsáno v oddílech „Konfigurace limitů využití disku pro soubory offline“ a „Správa 
šifrování souborů offline“ v kapitole 14. Chcete-li konfigurovat příslušné zásady pro 
mezipaměť souborů offline ve starších počítačích, postupujte takto:
1.  Otevřete zásady skupin pro systém, se kterým chcete pracovat. Dále zobrazte uzel 

Soubory offline ve složce Konfigurace počítače\Šablony pro správu\Síť\Soubory off-
line.

Použití zásad pro správu souborů a dat
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2.  Chcete-li nastavit velikost mezipaměti, poklepejte na položku Výchozí velikost 
mezipaměti. Vyberte přepínač Povoleno a poté v dialogovém okně Výchozí velikost 
mezipaměti (viz obrázek 3.8) nastavte výchozí velikost mezipaměti. Zadaná hod-
nota představuje procento místa na disku násobené číslem 10 000. Zadáte-li tedy 
hodnotu 1 500, může mezipaměť spotřebovat nejvýše 15 procent místa na systé-
mové jednotce.

Obrázek 3.8: Nastavení výchozí velikosti mezipaměti souborů offline v dialogovém okně Výchozí 
velikost mezipaměti

Poznámka: Jestliže zásadu Výchozí velikost mezipaměti nenastavíte nebo ji zakážete, 
bude mezipaměť omezena na 10 procent místa na systémové jednotce.

3.  Chcete-li určit typy souborů, které se nebudou ukládat do mezipaměti, poklepejte 
na položku Soubory neukládané do mezipaměti a poté vyberte přepínač Povoleno. 
Následně v poli Přípony zadejte seznam přípon souborů, které chcete vyloučit. Jed-
notlivé přípony oddělujte pomocí středníků. Každá přípona musí začínat hvězdič-
kou a tečkou. Pokud chcete blokovat ukládání mnoha dočasných souborů do mezi-
paměti, můžete zadat: *.wbk; *.tmp; *.lnk; *.ndx.

4.  Jestliže chcete mezipaměť šifrovat, poklepejte na položku Šifrovat mezipaměť sou-
borů offline a klepněte na přepínač Povoleno. Po povolení této zásady budou zašif-
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rovány všechny stávající i nové soubory v mezipaměti. Uživatel může zobrazit své 
vlastní soubory, ale jiní uživatelé s nimi nebudou moci pracovat.

Použití zásad přístupu a konektivity
Zásady přístupu a konektivity řídí síťová připojení, vytáčená připojení a konfiguraci 
služby Vzdálená pomoc. Tyto zásady ovlivňují konektivitu systému k síti a také vzdá-
lený přístup k systému.

Konfigurace síťových zásad
K dispozici je mnoho síťových zásad. Síťové zásady, které kontrolují funkce Sdílení 
připojení k Internetu, Brána Firewall pro připojení k Internetu, Brána Windows Fire-
wall a Síťový most, se nastavují na úrovni počítače. Síťové zásady, které řídí připojení 
k místní síti LAN, konfiguraci protokolu TCP/IP a vzdálený přístup, se konfigurují na 
úrovni uživatele. Primární zásady, které se používají nejčastěji, shrnuje tabulka 3.3. 
Síťové zásady se nacházejí v umístění Konfigurace počítače\Šablony pro správu\Síť\
Síťová připojení a Konfigurace uživatele\Šablony pro správu\Síť\Síťová připojení.

Tabulka 3.3: Sí�ové zásady

Typ zásady Název zásady Popis

Počítač

Zakázat instalaci a konfiguraci 

síťového mostu v síťové 

doméně DNS

Určuje, zda mohou uživatelé instalovat a konfigurovat 

síťové mosty. Tato zásada se vztahuje pouze na doménu, 

ve které je přiřazena.

Počítač

Zakázat používání Brány 

Firewall pro připojení 

k Internetu v síťové doméně 

DNS*

Určuje, zda mohou uživatelé povolit Bránu Firewall pro 

připojení k Internetu. Tato zásada se vztahuje pouze na 

doménu, ve které je přiřazena.

Počítač

Zakázat používání sdíleného 

připojení k Internetu v síťové 

doméně DNS*

Určuje, zda mohou správci povolit a konfigurovat sdílení 

připojení. Tato zásada se vztahuje pouze na doménu, ve 

které je přiřazena.

Počítač

Vyžadovat zvýšení oprávnění 

uživatelů domény při 

nastavování umístění v síti

Určuje, zda se před nastavením umístění v síti zobrazí 

výzva ke zvýšení oprávnění.

Počítač
Směrovat veškerý datový 

přenos přes interní síť

Používá se s funkcí DirectAccess. Určuje, zda vzdálené 

počítače přistupují k Internetu prostřednictvím interní 

podnikové sítě, nebo pomocí vlastního připojení 

k Internetu.

Uživatel

Povolit měnit vlastnosti 

telefonního připojení všech 

uživatelů

Určuje, zda mohou uživatelé zobrazovat a měnit vlastnosti 

připojení vzdáleného přístupu, která jsou k dispozici všem 

uživatelům počítače.

Uživatel

Povolit odstranění připojení 

vzdáleného přístupu všech 

uživatelů*

Určuje, zda mohou uživatelé odstraňovat připojení 

vzdáleného přístupu, která jsou k dispozici všem 

uživatelům počítače.

Uživatel
Možnost povolit a zakázat 

připojení k místní síti*

Určuje, zda mohou uživatelé povolovat či zakazovat 

připojení místní sítě LAN.

Použití zásad přístupu a konektivity
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Typ zásady Název zásady Popis

Uživatel
Zakázat přístup k vlastnostem 

připojení k síti*

Určuje, zda mohou uživatelé měnit vlastnosti připojení 

místní sítě LAN.

Uživatel

Zakázat přístup k vlastnostem 

součástí připojení vzdáleného 

přístupu*

Určuje, zda mohou uživatelé získat přístup a měnit 

vlastnosti součástí, které se používají u připojení 

vzdáleného přístupu.

Uživatel
Zakázat možnost odstraňovat 

vzdálená připojení

Určuje, zda mohou uživatelé odstraňovat připojení 

vzdáleného přístupu.

Uživatel
Zakázat upřesnění konfigurace 

protokolu TCP/IP*

Určuje, zda mohou uživatelé přistupovat k rozšířeným 

nastavením protokolu TCP/IP.

* Nevztahuje se na systémy Windows 7, Windows Server 2008 (2. vydání) nebo novější
Jak je patrné v tabulce 3.3, jsou síťové zásady pro počítače navrženy tak, aby omezovaly 
akce v podnikové síti. Budete-li vynucovat tato omezení, znemožníte uživatelům v pří-
slušné doméně používat funkce jako sdílení připojení k Internetu. Tento princip slouží 
k udržení bezpečnosti podnikové sítě, ale nezabraňuje například uživatelům s přenos-
nými počítači, aby si vzali své počítače domů a používali příslušné funkce ve svých 
vlastních sítích. Chcete-li povolit či zakázat tato omezení, postupujte takto:
1.  Otevřete zásady skupin pro prostředek, se kterým chcete pracovat. Dále zobrazte 

uzel Síťová připojení ve složce Konfigurace počítače\Šablony pro správu\Síť\Síťová 
připojení.

2.  Poklepejte na zásadu, kterou chcete konfigurovat. Vyberte přepínač Povoleno nebo 
Zakázáno a klepněte na tlačítko OK.

Uživatelské zásady pro síťová připojení obvykle znemožňují přístup k určitým funk-
cím konfigurace, jako jsou rozšířená nastavení vlastností protokolu TCP/IP. Chcete-li 
nakonfigurovat tyto zásady, postupujte takto:
1.  Otevřete zásady skupin pro prostředek, se kterým chcete pracovat. Dále zobrazte 

uzel Síťová připojení ve složce Konfigurace uživatele\Šablony pro správu\Síť\Síťová 
připojení.

2.  Poklepejte na zásadu, kterou chcete konfigurovat. Vyberte přepínač Povoleno nebo 
Zakázáno a klepněte na tlačítko OK.

Konfigurace zásad vzdálené pomoci
Pomocí zásad vzdálené pomoci můžete zakázat nebo povolit používání vzdálené 
pomoci v počítačích. Při nastavení zásad vzdálené pomoci se obvykle zakazují nevy-
žádané nabídky na vzdálenou pomoc, ale ponechává se možnost vyžádaných nabí-
dek. Lze také pomocí zásady vynutit určitou dobu platnosti pozvání, aby nebylo nutné 
tento časový limit nastavovat v dialogovém okně vlastností systému každého počítače. 
Chcete-li zvýšit úroveň zabezpečení, můžete pozvání účinně šifrovat. Toto rozšíření 
však omezuje rozsah osob, které mohou na pozvání vzdálené pomoci odpovídat, pouze 
na uživatele systému Windows Vista nebo novějších vydání systému Windows.
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Chcete-li zásadu nakonfigurovat tímto způsobem, postupujte následovně:
1.  Otevřete zásady skupin pro počítač, se kterým chcete pracovat. Dále zobrazte uzel 

Vzdálená pomoc ve složce Konfigurace počítače\Šablony pro správu\Systém\Vzdá-
lená pomoc.

2.  Poklepejte na položku Vyžádaná vzdálená pomoc. Klepněte na přepínač Povoleno. 
Pokud je tato zásada povolena, umožňuje autorizovaným uživatelům požadovat 
vzdálenou pomoc.

3.  Nyní lze určit úroveň přístupu pro pomocníky. Seznam Povolit vzdálené řízení počí-
tače obsahuje dvě možnosti:

Povolit pomocníkům vzdáleně řídit počítač – povolí zobrazení a vzdálené 
řízení počítače.
Povolit pomocníkům pouze zobrazit počítač – povolí jen zobrazení – pomoc-
níci nemohou převzít řízení a provádět změny.

4.  V dalším kroku, který je znázorněn na obrázku 3.9, nastavte v polích Maximální 
doba lístku (hodnota) a Maximální doba lístku (jednotky) maximální časový limit 
pozvání vzdálené pomoci. Výchozí maximální časový limit se rovná 1 hodině. Klep-
něte na tlačítko OK.

Obrázek 3.9: Nastavení časového limitu pozvání vzdálené pomoci

Použití zásad přístupu a konektivity
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Z praxe: Metodu odesílání e-mailových pozvání je možné nastavit na Mailto nebo Sim-
ple MAPI. Mailto je metoda odesílání e-mailů z prohlížeče, kdy se příjemce pozvání připojí 
prostřednictvím webového odkazu. Protokol Simple MAPI je založen na protokolu MAPI 
(Messaging Application Programming Interface) a odesílá e-mailová pozvání jako přílohu 
e-mailové zprávy. Za předpokladu, že mohou počítače mezi sebou navázat spojení na 
portu 90 a používáte standardní e-mailový program, jako je Microsoft Outlook nebo Win-
dows Mail, pravděpodobně zvolíte metodu Mailto.

5.  Poklepejte na možnost Nabídnout vzdálenou pomoc. V dialogovém okně Nabíd-
nout vzdálenou pomoc vyberte možnost Zakázáno. Zakázáním této zásady zabrá-
níte nevyžádaným nabídkám pomoci. Klepněte na tlačítko OK.

6. Chcete-li pozvání chránit pomocí silného šifrování a omezit připojení tak, aby 
mohla pocházet pouze z počítačů se systémy Windows Vista, Windows 7 nebo 
novějšími vydáními systému Windows, poklepejte na položku Povolit pouze připo-
jení systémů Vista nebo novějších. V dialogovém okně Povolit pouze připojení sys-
témů Vista nebo novějších vyberte přepínač Povoleno. Klepněte na tlačítko OK.

Chcete-li zakázat vzdálenou pomoc a vzdálené řízení, postupujte takto:
1.  Otevřete zásady skupin pro počítač, se kterým chcete pracovat. Dále zobrazte uzel 

Vzdálená pomoc ve složce Konfigurace počítače\Šablony pro správu\Systém\Vzdá-
lená pomoc.

2.  Poklepejte na položku Vyžádaná vzdálená pomoc. Vyberte přepínač Zakázáno 
a poté podle potřeby klepněte na tlačítko Předchozí nastavení nebo Další nasta-
vení.

3.  V dialogovém okně Nabídnout vzdálenou pomoc vyberte přepínač Zakázáno a poté 
klepněte na tlačítko OK.

Použití zásad skriptů počítače a uživatele
Zásady skriptů řídí chování a přiřazení skriptů počítače a uživatele. Lze konfigurovat 
čtyři typy skriptů:

Spuštění počítače – spouští se při spuštění počítače.
Vypnutí počítače – spouští se před vypnutím počítače.
Přihlášení uživatele – spouští se během přihlášení uživatele.
Odhlášení uživatele – spouští se během odhlášení uživatele.

Tyto skripty můžete psát jako dávkové skripty pro příkazový řádek, skripty systému 
Windows nebo skripty prostředí Windows PowerShell. Dávkové skripty používají jazyk 
příkazového řádku. Skripty systému Windows jsou založeny na programu Windows 
Script Host (WSH) a píší se ve skriptovacím jazyce, jako je Microsoft Visual Basic Scrip-
ting Edition (VBScript) nebo Microsoft JScript. Skripty prostředí Windows Power-
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Shell lze vytvářet v jazyce PowerShell. Mějte na paměti, že díky předvolbám zásad není 
v mnoha případech nutné používat skripty počítače a uživatele.

Řízení chování skriptů pomocí zásad
Zásady, které řídí chování skriptů, se nacházejí v umístění Konfigurace počítače\Šab-
lony pro správu\Systém\Skripty a Konfigurace uživatele\Šablony pro správu\Systém\
Skripty. Pomocí zásad lze kontrolovat chování skriptů při spouštění, vypnutí, přihlá-
šení a odhlášení. Klíčové zásady jsou popsány v tabulce 3.4. Jak je zřejmé, lze chování 
skriptů konfigurovat pomocí mnoha možností.

Tabulka 3.4: Zásady skriptů počítače a uživatele

Typ zásady Název zásady Popis

Počítač
Maximální doba čekání pro skripty 

zásad skupiny

Nastaví maximální čas čekání na dokončení 

činnosti skriptu. Výchozí hodnota je 600 sekund 

(10 minut).

Počítač
Spouštět ukončovací skripty 

viditelně

Zobrazí během provádění ukončovací skripty 

a jejich pokyny.

Počítač
Spouštět spouštěcí skripty 

asynchronně

Umožňuje systému provádět spouštěcí skripty 

souběžně a nikoli jeden po druhém.

Počítač Spouštět spouštěcí skripty viditelně
Zobrazí během provádění spouštěcí skripty 

a jejich pokyny.

Počítač

Spustit skripty prostředí Windows 

PowerShell jako první při spuštění či 

vypnutí počítače

Určuje, zda se při spuštění nebo vypnutí počítače 

spustí skripty prostředí Windows PowerShell před 

jinými typy skriptů.

Počítač nebo 

uživatel

Spustit skripty prostředí Windows 

PowerShell jako první při přihlášení 

či odhlášení uživatele

Určuje, zda se při přihlášení a odhlášení uživatele 

spustí skripty prostředí Windows PowerShell před 

jinými typy skriptů.

Počítač nebo 

uživatel

Spouštět přihlašovací skripty 

synchronně

Zajistí, že systém před zobrazením rozhraní 

Windows vyčká na dokončení přihlašovacích 

skriptů.

Uživatel
Spouštět starší přihlašovací skripty 

skrytě

Skryje přihlašovací skripty nakonfigurované 

pomocí Editoru systémových zásad v systému 

Windows NT 4.

Uživatel
Spouštět odhlašovací skripty 

viditelně

Zobrazí během provádění odhlašovací skripty 

a jejich pokyny.

Uživatel
Spouštět přihlašovací skripty 

viditelně

Zobrazí během provádění přihlašovací skripty 

a jejich pokyny.

Chování skriptů je sice možné nastavit mnoha způsoby, ale obvykle je vhodné, aby 
skripty fungovaly takto:

Skripty prostředí Windows PowerShell by se měly spouštět jako první.
Přihlašovací a spouštěcí skripty je vhodné provádět souběžně (ve většině případů).
Obecně je vhodnější, aby byly všechny skripty skryté, nikoli viditelné.
Systém by měl na dokončení skriptu vyčkat nejvýše 1 minutu (ve většině případů).

Použití zásad skriptů počítače a uživatele
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Chcete-li vynutit toto chování, postupujte takto:
1.  Otevřete zásady skupin pro počítač, se kterým chcete pracovat. Dále zobrazte uzel 

Skripty ve složce Konfigurace počítače\Šablony pro správu\Systém\Skripty.

2.  Poklepejte na položku Spustit skripty prostředí Windows PowerShell jako první při 
spuštění či vypnutí počítače. Vyberte přepínač Povoleno a klepněte na tlačítko OK.

3.  Poklepejte na položku Spustit skripty prostředí Windows PowerShell jako první při 
přihlášení či odhlášení uživatele. Vyberte přepínač Povoleno a klepněte na tlačítko 
OK.

4.  Poklepejte na položku Spouštět přihlašovací skripty synchronně. Vyberte přepínač 
Zakázáno a klepněte na tlačítko OK.

5.  Poklepejte na položku Spouštět spouštěcí skripty asynchronně. Vyberte přepínač 
Povoleno a klepněte na tlačítko OK.

6.  Poklepejte na položku Spouštět spouštěcí skripty viditelně. Vyberte přepínač Zaká-
záno a klepněte na tlačítko OK.

7.  Poklepejte na položku Spouštět ukončovací skripty viditelně. Vyberte přepínač 
Zakázáno a klepněte na tlačítko OK.

8.  Poklepejte na položku Maximální doba čekání pro skripty zásad skupiny. Vyberte 
přepínač Povoleno a poté do pole Sekundy zadejte délku čekání 60. Klepněte na tla-
čítko OK.

9.  Zobrazte uzel Skripty ve složce Konfigurace uživatele\Šablony pro správu\Systém\
Skripty.

10. Poklepejte na položku Spouštět starší přihlašovací skripty skrytě. Vyberte přepínač 
Povoleno a klepněte na tlačítko OK.

11. Poklepejte na položku Spouštět přihlašovací skripty viditelně. Vyberte přepínač 
Zakázáno a klepněte na tlačítko OK.

12. Poklepejte na položku Spouštět odhlašovací skripty viditelně. Vyberte přepínač 
Zakázáno a klepněte na tlačítko OK.

13. Poklepejte na položku Spustit skripty prostředí Windows PowerShell jako první při 
přihlášení či odhlášení uživatele. Vyberte přepínač Povoleno a klepněte na tlačítko 
OK.

Přiřazení skriptů při spuštění a vypnutí počítače
Skripty při spuštění a vypnutí počítače lze přiřadit v rámci zásad skupin. Díky tomu se 
budou tyto skripty automaticky provádět při každém spuštění nebo vypnutí počítače 
pro všechny uživatele daného počítače – nebo všech počítačů, které jsou členy lokality, 
domény nebo organizační jednotky.
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Chcete-li přiřadit skripty počítače, postupujte takto:
1.  Kvůli snadné údržbě zkopírujte skripty, které chcete použít, do složky Skripty\

Spuštění nebo Skripty\Vypnutí pro příslušnou zásadu. Skripty se ukládají do 
složky %SystemRoot%\Sysvol\Sysvol\%UserDnsDomain%\Policies\GUID\Machine 
na řadičích domény a %WinDir%\System32\GroupPolicy\Machine v pracovních 
stanicích systému Windows 7.

2.  Otevřete konzolu zásad skupin pro prostředek, se kterým chcete pracovat. Dále zob-
razte uzel Skripty ve složce Konfigurace počítače\Zásady\Nastavení systému Win-
dows\Skripty.

3.  Chcete-li pracovat se spouštěcími skripty, klepněte pravým tlačítkem myši na 
položku Spuštění a zvolte příkaz Vlastnosti. Chcete-li pracovat s ukončovacími 
skripty, klepněte pravým tlačítkem myši na položku Vypnutí a zvolte příkaz Vlast-
nosti.

4.  Klepněte na možnost Zobrazit soubory. Pokud jste skript počítače zkopírovali do 
správného umístění, měl by se příslušný skript pro přiřazení zobrazit.

5.  Přiřaďte skript po klepnutí na tlačítko Přidat. Zobrazí se dialogové okno Přidat 
skript. Do pole Název skriptu zadejte název skriptu, který jste zkopírovali do složky 
Skripty\Spuštění nebo Skripty\Vypnutí pro příslušnou zásadu. Do pole Parametry 
skriptu zadejte případné argumenty příkazového řádku, které chcete přidat skriptu 
pro příkazový řádek, nebo parametry pro předání programu Windows Script Host 
u skriptu WSH. Opakujte tento krok, abyste přidali další skripty.

6.  Při spuštění nebo vypnutí se skripty budou provádět v pořadí, ve kterém jsou uve-
deny v dialogovém okně Vlastnosti. Pomocí tlačítek Nahoru nebo Dolů můžete 
pořadí skriptů podle potřeby změnit.

7.  Chcete-li upravit název skriptu nebo parametry později, vyberte skript v seznamu 
skriptů a klepněte na tlačítko Upravit.

8.  Jestliže chcete skript odstranit, vyberte jej v seznamu skriptů a klepněte na tlačítko 
Odebrat.

Přiřazení přihlašovacích a odhlašovacích skriptů
Skripty uživatelů lze přiřadit v rámci zásad skupin. Tím zajistíte, že všichni uživatelé 
počítače nebo členové lokality, domény či organizační jednotky budou automaticky 
spouštět skripty při svém přihlášení či odhlášení. Chcete-li přiřadit skripty uživatelů, 
postupujte takto:
1.  Zkopírujte skripty, které chcete použít, do složky Skripty\Přihlášení nebo 

Skripty\Odhlášení pro příslušnou zásadu. Skripty uživatelů se ukládají do 
složky %SystemRoot%\ Sysvol\Sysvol\%UserDnsDomain%\Policies\GUID\User na 

Použití zásad skriptů počítače a uživatele

K1750.indd   131K1750.indd   131 27.4.2010   11:43:5127.4.2010   11:43:51



132 Kapitola 3  Konfigurace zásad skupin

řadičích domény a %WinDir%\System32\GroupPolicy\User v pracovních stanicích 
systému Windows 7.

2.  Otevřete konzolu zásad skupin pro prostředek, se kterým chcete pracovat. Dále zob-
razte uzel Skripty ve složce Konfigurace uživatele\Zásady\Nastavení systému Win-
dows\Skripty.

3.  Chcete-li pracovat s přihlašovacími skripty, klepněte pravým tlačítkem myši na 
položku Přihlášení a zvolte příkaz Vlastnosti. Chcete-li pracovat s odhlašovacími 
skripty, klepněte pravým tlačítkem myši na položku Odhlášení a zvolte příkaz Vlast-
nosti.

4.  Klepněte na možnost Zobrazit soubory. Pokud jste skript uživatele zkopírovali do 
správného umístění, měl by se příslušný skript pro přiřazení zobrazit.

5.  Přiřaďte skript po klepnutí na tlačítko Přidat. Zobrazí se dialogové okno Přidat 
skript. Do pole Název skriptu zadejte název skriptu, který jste zkopírovali do složky 
Skripty\Přihlášení nebo Skripty\Odhlášení pro příslušnou zásadu. Do pole Para-
metry skriptu zadejte případné argumenty příkazového řádku, které chcete při-
dat skriptu pro příkazový řádek, nebo parametry pro předání programu Windows 
Script Host u skriptu WSH. Opakujte tento krok, abyste přidali další skripty.

6.  Při přihlášení nebo odhlášení se skripty budou provádět v pořadí, ve kterém jsou 
uvedeny v dialogovém okně Vlastnosti. Pomocí tlačítek Nahoru nebo Dolů můžete 
pořadí skriptů podle potřeby změnit.

7.  Chcete-li upravit název skriptu nebo parametry později, vyberte skript v seznamu 
skriptů a klepněte na tlačítko Upravit.

8.  Jestliže chcete skript odstranit, vyberte jej v seznamu skriptů a klepněte na tlačítko 
Odebrat.

Použití zásad přihlášení a spuštění
Systém Windows 7 poskytuje sadu zásad k řízení procesu přihlášení. Některé z těchto 
zásad umožňují konfigurovat, jakým způsobem se spouštějí programy při přihlášení. 
Podobají se tedy přihlašovacím skriptům v tom, že dovolují během přihlášení provést 
určité úkoly. Jiné zásady mění vzhled uvítacích a přihlašovacích obrazovek. Hlavní 
zásady přihlášení a spouštění, které se používají nejčastěji, jsou dostupné ve složkách 
Konfigurace počítače\Šablony pro správu\Systém\Přihlášení a Konfigurace uživatele\
Šablony pro správu\Systém\Přihlášení. Jejich shrnutí naleznete v tabulce 3.5.
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Tabulka 3.5: Zásady přihlášení a spuštění

Typ zásady Název zásady Popis

Počítač
Vždy používat vlastní 

pozadí pro přihlašování
Umožní použít vlastní pozadí pro přihlašování.

Počítač
Vždy použít klasické 

přihlašování

Toto nastavení změní výchozí jednoduchou přihlašovací 

obrazovku a zobrazí přihlašovací obrazovku z předchozích verzí 

systému Windows.

Počítač

Při spouštění 

a přihlašování počítače 

vždy počkat na síť

Vynutí, aby počítač vyčkal na úplnou inicializaci sítě. Při 

spuštění počítače se tato zásada aplikuje úplně, nikoli pomocí 

aktualizace na pozadí. Při přihlášení to znamená, že nelze ověřit 

uživatelský účet podle pověření uložených v mezipaměti a je 

vyžadováno ověření pomocí řadiče domény.

Počítač nebo 

uživatel

Nezpracovat seznam pro 

spuštění ze starší verze 

systému

Zakáže spouštění starších aplikací ze seznamu s výjimkou 

aplikací, které jsou nastaveny pomocí Editoru systémových 

zásad v systému Windows NT 4.

Počítač nebo 

uživatel

Nezpracovat seznam pro 

jedno spuštění (runonce)

Vynutí, aby systém ignoroval přizpůsobené seznamy pro 

jednorázové spouštění.

Počítač nebo 

uživatel

Při přihlášení uživatele 

spustit tyto programy

Nastaví programy, které by se měly spouštět během přihlášení 

všech uživatelů. Zadejte úplnou cestu k souboru (není-li 

program ve složce %SystemRoot%).

Použití klasického nebo jednoduchého přihlášení
Jednoduché přihlašovací okno je implementováno v systému Windows 7. Jedná se 
o výchozí mechanismus ověřování, a ačkoli je toto zobrazení užitečné, mohou někteří 
uživatelé upřednostňovat zobrazení klasického přihlašovacího okna. Chcete-li místo 
jednoduchého přihlášení používat klasické přihlášení, postupujte takto:
1.  Otevřete zásady skupin pro počítač, se kterým chcete pracovat. Dále zobrazte uzel 

Přihlášení ve složce Konfigurace počítače\Šablony pro správu\Systém\Přihlášení.

2.  Poklepejte na položku Vždy použít klasické přihlašování. Vyberte přepínač Povo-
leno a klepněte na tlačítko OK.

Poznámka: Další podrobnosti naleznete v oddíle „Nastavení přihlášení: uvítací obrazovky 
a klasické přihlášení“ v kapitole 5.

Nastavení spouštěcích programů založených na zásadách
Uživatelé sice mohou konfigurovat své spouštěcí aplikace samostatně, ale obvykle je 
vhodnější tato nastavení řídit pomocí zásad skupin, zejména v podniku, kde by měly 
skupiny uživatelů spouštět stejné aplikace. Chcete-li určit programy, které by se měly 
spouštět během přihlášení, postupujte takto:
1.  Otevřete zásady skupin pro počítač, se kterým chcete pracovat. Dále zobrazte uzel 

Přihlášení ve složce Konfigurace počítače\Šablony pro správu\Systém\Přihlášení.

Použití zásad skriptů počítače a uživatele
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2.  Poklepejte na položku Při přihlášení uživatele spustit tyto programy. Klepněte na 
přepínač Povoleno.

3.  Klepněte na tlačítko Zobrazit. V dialogovém okně Zobrazit obsah určete aplikace 
pomocí jejich úplné cesty k souboru nebo cesty UNC, jako např. C:\Program Files 
(x86)\Internet Explorer\Iexplore.exe nebo \\DCServ01\Apps\Stats.exe.

4.  Zavřete všechna otevřená dialogová okna.

Zakázání seznamů pro spuštění pomocí zásad
Zásady skupin umožňují zakázat starší seznamy pro spuštění a také seznamy pro jed-
norázové spuštění. Starší seznamy pro spuštění jsou uloženy v klíčích registru HKEY_
LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run a HKEY_
CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run. Správci mohou 
vytvořit seznamy pro jednorázové spuštění se seznamem programů, které by měly být 
provedeny při dalším spuštění systému, ale nikoli při následných restartech.
Seznamy pro jednorázové spouštění jsou uloženy v klíčích registru HKEY_LOCAL_
MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce a HKEY_
CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce. Chcete-
li seznamy pro spuštění zakázat, postupujte takto:
1.  Otevřete zásady skupin pro počítač, se kterým chcete pracovat. Poté otevřete uzel 

Přihlášení v umístění Konfigurace počítače\Šablony pro správu\Systém\Přihlášení 
a Konfigurace uživatele\Šablony pro správu\Systém\Přihlášení.

2.  Poklepejte na položku Nezpracovat seznam pro jedno spuštění (runonce). Vyberte 
přepínač Povoleno a klepněte na tlačítko OK.

3.  Poklepejte na položku Nezpracovat seznam pro spuštění ze starší verze systému. 
Vyberte přepínač Povoleno a klepněte na tlačítko OK.

K1750.indd   134K1750.indd   134 27.4.2010   11:43:5227.4.2010   11:43:52



KAPITOLA 4

Automatizace konfigurace 
systému Windows 7

V této kapitole:
Seznámení s předvolbami zásad skupin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Konfigurace předvoleb zásad skupin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Správa položek předvoleb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Předvolby zásad skupin dovolují automaticky konfigurovat, nasazovat a spravovat nasta-
vení operačního systému a aplikací, včetně nastavení zdrojů dat, mapovaných jednotek, 
proměnných prostředí, sdílených síťových složek, možností složky a zástupců. Při nasa-
zování a nastavování počítačů je snazší využít předvolby zásad skupin než ručně konfi-
gurovat stejná nastavení v každém počítači, v bitových kopiích systému Windows nebo 
pomocí skriptů při spuštění, přihlášení, vypnutí a odhlášení.
V této kapitole se budeme zabývat klíčovými aspekty používání a správy předvoleb 
zásad skupin. V následujících kapitolách si ukážeme, jak pomocí jednotlivých předvo-
leb zásad automatizovat konfiguraci počítačů se systémem Windows nezávisle na veli-
kosti podnikové sítě.

Seznámení s předvolbami zásad skupin
Předvolby lze konfigurovat v zásadách skupin služby Active Directory. Místní zásady 
skupin nemají předvolby. Zásady skupin své předvolby přísně nevynucují ani tyto před-
volby neukládají do klíčů registru souvisejících se zásadami. Zásady skupin místo toho 
zapisují předvolby do stejných umístění registru, kam aplikace nebo funkce operač-
ního systému ukládá příslušné nastavení. Tento přístup umožňuje používat předvolby 
u funkcí aplikací a operačního systému, které nejsou kompatibilní se zásadami skupin.
Předvolby nezakazují funkce aplikace nebo operačního systému v uživatelském roz-
hraní, aby znemožnily jejich použití. Nastavení, která nakonfigurujete pomocí předvo-
leb zásad, mohou uživatelé změnit. Předvolby však přepíší stávající nastavení a neexis-
tuje způsob, jak původní nastavení obnovit.
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Stejně jako u nastavení zásad aktualizují zásady skupin předvolby v pravidelném inter-
valu, který má standardně délku od 90 do 120 minut. To znamená, že se nakonfigu-
rované předvolby pravidelně aplikují na počítač uživatele. Nechcete-li povolit opako-
vanou aktualizaci, můžete obnovování individuálních předvoleb pomocí zásad skupin 
vypnout, když zvolíte možnost jednorázového použití předvoleb.
Způsob použití předvoleb zásad závisí na tom, zda chcete konfigurovanou položku 
vynucovat. Pokud chcete nakonfigurovat položku bez jejího vynucování, použijte před-
volby zásad a poté zakažte automatické obnovování. Jestliže chcete položku nakonfigu-
rovat a příslušnou konfiguraci vynucovat, použijte nastavení zásad, nebo nakonfigu-
rujte předvolby a následně povolte automatické obnovování.
Předvolby se vztahují na nastavení konfigurace počítače i konfigurace uživatele. Proto 
naleznete samostatné uzly Předvolby v rámci položek Konfigurace počítače i Konfigu-
race uživatele. V obou oblastech konfigurace se nacházejí dva podřízené uzly nejvyšší 
úrovně:

Nastavení systému Windows – umožňuje spravovat obecné předvolby operačního 
systému a aplikací.
Nastavení ovládacích panelů – umožňuje spravovat předvolby ovládacích panelů.

Tabulka 4.1 poskytuje přehled dostupných předvoleb a jejich umístění v rámci oblastí 
konfigurace a podřízených uzlů nejvyšší úrovně.

Tabulka 4.1: Konfigurovatelné předvolby v zásadách skupin

Typ předvolby Umístění Oblast konfigurace zásad

Aplikace Nastavení systému Windows Uživatel

Uživatelský zdroj dat, Zdroje dat Nastavení ovládacích panelů Uživatel

Systémový zdroj dat, Zdroje dat Nastavení ovládacích panelů Počítač a uživatel

Zařízení Nastavení ovládacích panelů Počítač a uživatel

Telefonické připojení, Možnosti sítě Nastavení ovládacích panelů Počítač a uživatel

Mapování jednotek Nastavení systému Windows Uživatel

Uživatelská proměnná, Prostředí Nastavení systému Windows Počítač a uživatel

Systémová proměnná, Prostředí Nastavení systému Windows Počítač a uživatel

Soubory Nastavení systému Windows Počítač a uživatel

Složky Nastavení systému Windows Počítač a uživatel

Soubory INI Nastavení systému Windows Počítač a uživatel

Typ souboru, Možnosti složky Nastavení ovládacích panelů Počítač

Otevřít v programu, Možnosti složky Nastavení ovládacích panelů Uživatel

Upřesnit možnosti složky, Možnosti složky Nastavení ovládacích panelů Uživatel
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Typ předvolby Umístění Oblast konfigurace zásad

Místní uživatelé a skupiny Nastavení ovládacích panelů Počítač a uživatel

Sdílené síťové složky Nastavení systému Windows Počítač

Možnosti napájení Nastavení ovládacích panelů Počítač a uživatel

Tiskárna TCP/IP, Tiskárny Nastavení ovládacích panelů Počítač a uživatel

Místní tiskárna, Tiskárny Nastavení ovládacích panelů Počítač a uživatel

Sdílená tiskárna, Tiskárny Nastavení ovládacích panelů Uživatel

Místní nastavení Nastavení ovládacích panelů Uživatel

Registr Nastavení systému Windows Počítač a uživatel

Okamžitá úloha, Naplánované úlohy Nastavení ovládacích panelů Počítač a uživatel

Naplánovaná úloha, Naplánované úlohy Nastavení ovládacích panelů Počítač a uživatel

Služby Nastavení ovládacích panelů Počítač

Zástupci Nastavení systému Windows Počítač a uživatel

Nabídka Start Nastavení ovládacích panelů Uživatel

Připojení k síti VPN, Možnosti sítě Nastavení ovládacích panelů Počítač a uživatel

Konfigurace předvoleb zásad skupin
Předvolby zásad se konfigurují a spravují odlišně od nastavení zásad. Chcete-li defino-
vat předvolby, určíte akci pro správu, stav úprav nebo obojí.

Použití akcí pro správu
Většina předvoleb je kompatibilní s následujícími akcemi pro správu:

Vytvořit – vytvoří položku předvolby v počítači uživatele. Položka předvolby 
vznikne pouze v případě, že zatím neexistuje.
Nahradit – odstraní existující položku předvolby a poté ji znovu vytvoří, nebo 
vytvoří položku předvolby, která zatím neexistuje. U většiny předvoleb jsou k dis-
pozici dodatečné možnosti, které upřesňují chování operace Nahradit. Příklad je 
znázorněn na obrázku 4.1.
Aktualizovat – upraví určená nastavení v položce předvolby. Tato akce se liší od 
akce Nahradit v tom, že aktualizuje pouze nastavení definovaná v rámci položky 
předvolby. Všechna ostatní nastavení zůstávají stejná. Pokud položka předvolby 
neexistuje, akce Aktualizovat ji vytvoří.
Odstranit – odstraní položku předvolby z počítače uživatele. U většiny předvoleb 
jsou k dispozici dodatečné možnosti, které upřesňují chování operace Odstranit. 
Další možnosti často odpovídají možnostem, které poskytuje operace Nahradit.

Konfigurace předvoleb zásad skupin
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Obrázek 4.1: Nastavení akce pro správu

Akce pro správu určuje způsob aplikování položky předvolby nebo odebrání položky, 
která již není potřeba. Mezi předvolby s podporou akcí pro správu patří předvolby, které 
konfigurují následující prvky:

Aplikace
Zdroje dat
Mapování jednotek
Prostředí
Soubory
Složky
Registr
Zástupci
Sdílené síťové složky

Použití stavů úprav
Malá sada předvoleb poskytuje stavy úprav, které představují grafická uživatelská roz-
hraní ovládacích panelů. U těchto typů předvoleb se položka aplikuje podle stavu úprav 
každého nastavení v souvisejícím rozhraní. Použitý stav úprav nelze vrátit zpět a ne-
existuje možnost odebrat stav úprav, který se již nepoužívá.
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Mezi předvolby s podporou stavů úprav patří předvolby, které konfigurují následující 
prvky:

Možnosti složky
Nastavení Internetu
Možnosti napájení
Místní nastavení
Nastavení nabídky Start

Každá verze aplikace a operačního systému Windows může mít poněkud odlišné uživa-
telské rozhraní, takže jsou příslušné možnosti svázány s konkrétní verzí. Položky před-
voleb možností složky je například nutné konfigurovat zvlášť pro aplikace Internet 
Explorer 7 a Internet Explorer 8.

Obrázek 4.2: Všimněte si indikátorů stavu úprav 

Při práci s tímto typem předvoleb je standardně každé nastavení v rozhraní zpracováno 
a aplikováno klientským počítačem, i když příslušnou hodnotu konkrétně nenastavíte. 
Tím v praxi přepíšete veškerá stávající nastavení, která jsou aplikována tímto rozhra-
ním. Jak je patrné na obrázku 4.2, je stav úprav každé příslušné možnosti znázorněn 
graficky:

Nepřerušovaná zelená čára označuje, že bude nastavení doručeno klientovi a zpra-
cováno.

Konfigurace předvoleb zásad skupin
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Přerušovaná červená čára označuje, že nastavení nebude klientovi doručeno ani 
zpracováno.

Pokud kvůli nedostatku místa v uživatelském rozhraní nelze podtržení zobrazit, je jako 
funkční ekvivalent nepřerušované zelené čáry zobrazen zelený kruh (který znamená, že 
nastavení bude doručeno klientovi a zpracováno) a místo přerušované červené čáry je 
zobrazen červený kruh (tj. nastavení nebude klientovi doručeno ani zpracováno). Tyto 
konvence představuje obrázek 4.3.

Obrázek 4.3: Alternativní indikátory stavu úprav

Stavy úprav možností lze spravovat pomocí následujících funkčních kláves:
F5 – povolí zpracování všech nastavení na vybrané kartě. Tato volba je užitečná, 
pokud jste zakázali zpracování některého nastavení a později se rozhodnete, že 
chcete zpracovat všechna nastavení na kartě.
F6 – povolí zpracování aktuálně zvoleného nastavení na vybrané kartě. Tato volba je 
užitečná, jestliže jste zakázali nastavení a později jej budete chtít zpracovat.
F7 – zakáže zpracování aktuálně zvoleného nastavení na vybrané kartě. Tato volba 
umožňuje zabránit zpracování jednoho nastavení klientem.
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F8 – zakáže zpracování všech nastavení na vybrané kartě. Tato volba umožňuje 
zabránit zpracování všech nastavení na kartě klientem. Hodí se také v případě, že 
chcete povolit jen několik nastavení.

Poznámka: Pamatujte, že hodnota přidružená k možnosti je nezávislá na stavu úprav. 
Nastavení nebo zrušení nastavení možnosti nezmění stav úprav.

Použití alternativních akcí a stavů
Několik předvoleb není kompatibilních s akcemi pro správu ani stavy úprav. K předvol-
bám tohoto typu patří předvolby pro konfiguraci zařízení, okamžité úlohy a služby.
U zařízení (viz obrázek 4.4) lze povolit nebo zakázat určitý typ zařízení v seznamu Akce. 
V případě okamžitých úloh příslušná předvolba vytvoří úlohu. Úloha je spuštěna a poté 
automaticky odstraněna. Co se týče služeb, lze pomocí příslušných předvoleb konfigu-
rovat existující službu.

Obrázek 4.4: Nastavení akce pro povolení či zakázání zařízení

Správa položek předvoleb
Chcete-li předvolby zobrazit a pracovat s nimi, musíte otevřít objekt zásad skupin pro 
úpravy v Editoru správy zásad skupiny, jak je vysvětleno v kapitole 3 „Konfigurace 
zásad skupin“. Poté můžete spravovat předvolby počítačů nebo uživatelů následujícími 
postupy:

Správa položek předvoleb
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