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Poděkování

Psaní knihy Mistrovství v Microsoft Windows Server 2008 mohu označit za jeden ze svých 
nejnáročnějších, ale také nejzábavnějších projektů. Proč? Když jsem se pustil do psaní knihy 
Mistrovství v Microsoft Windows Server 2008, rozhodl jsem se, že se pokusím popsat všech-
ny zvláštnosti, tajemství a záludné vlastnosti systému Windows Server 2008, se kterými jsem 
se seznámil od roku 2002 (v té době se systém Windows Server 2008 ještě označoval jako 
Windows Longhorn). Od doby, kdy jsem se systémem Windows Server 2008 začal pracovat, 
uplynulo téměř šest let. Proto si dovoluji doufat, že máte v rukou knihu, která je s ohledem na 
správu implementace systému Windows Server 2008 a zvládání každodenní správy systému 
nejlepší ve své kategorii. Věřím také, že v důsledku veškeré usilovné práce je kniha Mistrovství 
v Microsoft Windows Server 2008 svým způsobem unikátní. Vychází ze všech zkušeností, které 
jsem získal při konzultacích, vedení školicích kurzů a psaní knih o systémech Windows Vista 
a Windows Server 2008. Vzhledem k tomu, že jsem o systému Windows napsal již 35 knih 
a během své více než dvacetileté kariéry jsem usnadnil seznámení se systémem milionům 
uživatelů, mají snad moje zkušenosti jistou váhu. Žádný člověk však není ostrov sám pro sebe 
a tato kniha by nemohla vzniknout bez pomoci mnoha mimořádných lidí.
Tuto knihu bych nedokázal napsat bez podpory své ženy a dětí. Protože jsem knihu od pode-
psání smlouvy tvořil doslova každý den včetně svátků, musela moje žena zvládnout vše ostatní 
a děti převzaly v domácnosti mnohem více povinností. Děkuji za vaši podporu a mimořádnou 
odolnost k neustálému klapání mé klávesnice.
Jak jsem již zmínil v knihách Microsoft Windows Server 2008 Kapesní rádce administrátora 
a Microsoft Windows Vista Kapesní rádce administrátora, pracuje v nakladatelství Microsoft 
Press špičkový tým. V průběhu psaní mi byla nápomocna Karen Szall. Martin DelRe byl akvi-
zičním redaktorem tohoto projektu. Důvěřoval mé knize a unikátnímu přístupu a skvěle se mi 
s ním spolupracovalo. Bez jejich pomoci by nebylo možné knihu dokončit a vydat. Děkuji také 
Lucindě Rowley!
Curt Philips vedl redakční práce ve společnosti Publishing.com. Jako vedoucí projektu pro tuto 
knihu i další mé knihy z edice Pocket Consultants plnil mnoho rolí a pomáhal mi různými způ-
soby. Díky! Chci také dodat, že všichni členové týmu byli velmi chápaví. Psaní knihy této délky 
je velmi zábavné, ale také vyčerpávající.
Bohužel pro autora (ale naštěstí pro čtenáře) je psaní pouze jednou částí vydavatelského proce-
su. Následuje po něm jazyková a odborná redakce. Musím říci, že jsem se nikde nesetkal s tak 
pečlivou jazykovou a odbornou korekturou jako v nakladatelství Microsoft Press – a to jsem 
napsal mnoho knih pro různé vydavatele. Technickým redaktorem knihy byl Randall Galloway. 
Rozanne Whalen pracovala jako editor a této role se zhostila mimořádně svědomitě, což velmi 
oceňuji. Poděkování si také zaslouží Andrea Fox za pečlivé korektury mých stránek.
Rád bych poděkoval mnoha dalším lidem ve společnosti Microsoft, kteří poskytli technic-
kou pomoc a rady. Patří k nim Jose Luis Auricchio, Craig Threadgill, Jackson Robinson, Sasa 
Vidanovic, Anders Brabak, Chris Gregory, Pat Telford, Monica Ene-Pietrosanu, Jose Renato 
Roda, Robert Hoover, Deepak Shenoy, Akshat Kesarwani, Shawn Travers, Heath Aubin, David 
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Kennedy, Greg Cottingham, Sanjay Pandit, Lesley Kipling, Bernardo Castaneda Leon, Mark 
Kradel a Robert Mitchell. Zejména Robert Mitchell byl mimořádně nápomocen. Díky!
Dále oceňuji příspěvek Valerie DeGiulo a kreativního týmu nakladatelství Microsoft Press.
Doufám, že jsem na nikoho nezapomněl. Pokud ano, rozhodně to nebylo úmyslně. Čestné 
 slovo.

28 PODĚKOVÁNÍ

K1621_Libor_FK_02.indd   28K1621_Libor_FK_02.indd   28 9.3.2009   14:04:409.3.2009   14:04:40



Konvence používané 

v této knize

V této knize se používají speciální textové a typografické konvence, které usnadňují vyhledání 
požadovaných informací.

Textové konvence
Konvence Význam

Zkrácené příkazy nabídek Kvůli větší přehlednosti se v této knize používají zkrácené příkazy nabí-
dek. Například věta „Klepněte na Nástroje (Tools), Sledovat změny (Track 
Changes), Zvýraznit změny (Highlight Changes)“ znamená, že máte 
klepnout na nabídku Nástroje (Tools), přejít na podnabídku Sledovat 
změny (Track Changes) a klepnout na příkaz Zvýraznit změny (Highlight 
Changes).

Tučné písmo Tučné písmo označuje uživatelsky zadávaný text.

Kurziva Kurziva zvýrazňuje nové termíny.

Symbol plus (+) v textu Klávesové zkratky poznáte podle symbolu plus (+), který odděluje názvy 
dvou kláves. Např. klávesová zkratka Ctrl+Alt+Delete znamená, že máte 
současně stisknout klávesy Ctrl, Alt a Delete.

Typografické konvence

Tato věta představuje příklad nadpisu „Do detailu“ 

Jedná se o speciální tipy této knihy. V těchto tipech získáte přesnou představu o tom, jak soft-

ware funguje. Tyto interní informace osvětlí, proč se daná funkce chová příslušným způsobem. 

Naleznete zde také užitečné rady, triky na úsporu času a šikovné návody na řešení potíží softwa-

ru nebo alternativní postupy, které souvisejí s probíranými úkoly.

Takto vypadá nadpis rámečku „Řešení problému“ 

V těchto rámečcích naleznete řešení běžných problémů, se kterými se můžete setkat. Rámečky 

„Řešení problému“ se nacházejí vedle souvisejících informací v jednotlivých kapitolách. Problémy 

můžete také vyhledat podle tématu pomocí seznamu témat „Řešení problému“ na konci knihy.

DO DETAILU

ŘEŠENÍ PROBLÉMU
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Rámečky „Upozornění“ označují potenciální problémy, se kterými byste měli počítat při plnění 

úkolu, nebo problémy, které musíte vyřešit dříve, než se pustíte do práce.

Poznámky nabízejí dodatečné informace, které se týkají probíraného úkolu.

Křížové odkazy vedou na další místa knihy, kde o dané problematice získáte další informace.

Rámečky, které prokládají jednotlivé kapitoly této knihy, poskytují dodatečné informace o disku-

tovaných tématech. V rámečcích se dozvíte více podrobností o dané technologii či funkci.

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/k1621. Prostřednictvím uvedené adresy můžete též naší redakci zaslat komentář 
nebo dotaz týkající se knihy. Na vaše reakce se srdečně těšíme
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Úvod do systému 

Windows Server 

2008

Na Nea z filmové trilogie Matrix by systém možná velký 
dojem neudělal, ale na mě rozhodně ano. Windows Server 
2008 je výkonný, všestranný a plně funkční serverový ope-
rační systém. Pokud serverové operační systémy Windows již 
nějakou dobu používáte, určitě také budete příjemně překva-
peni. Proč? Systém Windows Server 2008 v prvé řadě zahrnu-
je výrazně vylepšené jádro operačního systému, tzv. jádro NT 
6.0. Toto jádro se zároveň používá v systému Windows Vista 
s aktualizací Service Pack 1 nebo novější. Oba operační sys-
témy proto sdílejí společnou kódovou základnu a mají mno-
ho společných funkcí. Díky tomu můžete své znalosti systé-
mu Windows Vista snadno aplikovat i na systém Windows 
Server 2008.
V systému Windows Server 2008 nabízí společnost Microsoft 
serverový operační systém, který představuje více než pouhý 
souhrn svých částí. Windows Server 2008 není pouhý servero-
vý operační systém či síťový operační systém. Jedná se o nej-
lepší operační systém ve své třídě. Obsahuje všechny pod-
půrné technologie nutné k poskytování síťových, aplikačních 
a online funkcí, které lze uplatnit na libovolném místě orga-
nizace. Operační systém Windows Server 2008 se na všech 
úrovních zásadně liší od svých předchozích verzí. Windows 
Server 2008 je v praxi natolik odlišný od svých předchůdců, že 
společnost Microsoft považuje starší verze systému Windows 
Server za historické operační systémy – nebo minimálně za 
operační systémy s historickými komponentami.
Váš přístup k systému Windows Server 2008 bude záviset na 
vašich předpokladech a plánech implementace. Ať už pře-
cházíte na systém Windows Server 2008 z předchozích ser-
verových operačních systémů Windows nebo ze systému 
UNIX, zjistíte, že Windows Server 2008 přináší značné změny 
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a vyžaduje zásadní změnu stylu uvažování o sítích, aplikačních službách a spolupráci klientů 
a serverů. Není snadné si operační systém Windows Server 2008 osvojit, ale cesty pro přechod 
na tento systém jsou poměrně jasné. Zjistíte také, že systém Windows Server 2008 obsahuje 
propracované rozhraní příkazového řádku. Díky tomu lze snáze spravovat servery, pracovní 
stanice i celou síť pomocí grafických i textových nástrojů pro správu.
Přecházíte-li na systém Windows Server 2008 ze systému Windows Server 2003, nebudou 
pro vás změny o nic méně zásadní, ale snáze jim porozumíte. Již znáte nástroje pro správu 
jako modul snap-in Uživatelé a počítače služby Active Directory (Active Directory Users and 
Computers) a klíčové technologie a postupy správy. Učení vám sice zabere hodně času, ale pou-
ze v určitých oblastech, nikoli ve všech.
Systém Windows Server 2008 lze také nasazovat postupně. Můžete například přidat tiskové 
a souborové služby systému Windows Server 2008, které umožní organizaci využít nejnovější 
vylepšení a funkce, aniž byste museli implementovat úplný přechod stávajících serverů. Ve vět-
šině případů (ale ne vždy) nemá postupné přijímání žádný či téměř žádný vliv na síťové funkce. 
Dovoluje však organizaci testovat nové technologie a v jednotlivých krocích nasazovat uživatel-
ské funkce v rámci zachování standardů či procesu upgradu.
Bez ohledu na to, jaké máte plány zavádění a zda čtete tuto knihu kvůli přípravě na implemen-
taci systému Windows Server 2008 nebo kvůli správě stávajících implementací, budu v této 
knize usilovat, abyste dokázali plně využít všechny nové funkce systému Windows Server 2008. 
Naleznete zde podrobné expertní informace, které vám pomohou urychlit seznámení se změ-
nami a technologiemi systému Windows Server 2008, napoprvé zvolit správné možnosti insta-
lace a konfigurace a obejít nepohodlné, obtížné či chybné funkce tohoto složitého operačního 
systému. Pokud nejsou výchozí nastavení zcela optimální, ukážeme si, jak je lze změnit, aby 
vše fungovalo požadovaným způsobem. Jestliže něco nefunguje tak, jak má, zmíníme se o tom 
a předvedeme také nejrychlejší a nejbezpečnější způsob, jak záležitost vyřešit. V knize najdete 
i mnoho triků a tajemství.
Aby bylo možné do knihy s více než 1 500 stránkami umístit tolik informací, předpokládá 
se, že máte základní znalosti sítí a určité zkušenosti se správou sítí založených na systémech 
Windows. Obejdete se tedy bez vysvětlování základní struktury a architektury operačních sys-
témů. Nebudeme tedy plýtvat časem a odpovídat na otázky typu „K čemu jsou sítě?“, „Proč 
používat systém Windows Server 2008?“ nebo „Jaký je rozdíl mezi grafickým uživatelským 
rozhraním a příkazovým řádkem?“. Místo toho se ihned pustíme do diskuse o vlastnostech 
systému Windows Server 2008, abyste se mohli seznámit se změnami, které se vás nejvíce 
dotknou. Potom na tuto diskusi navážeme komplexním přehledem plánování a instalace sys-
tému Windows Server 2008.

Co je nového v systému 
Windows Server 2008
Windows Server 2008 spojuje to nejlepší ze systémů Windows Server 2003 Release 2 (R2) 
a Windows Vista. Staví na síťových službách a adresářových funkcích systému Windows Server 
2003 R2 a rozšiřuje služby podpory a systémů automatické nápovědy v operačním systému 
Windows Vista. To znamená, že systém Windows Server 2008 poskytuje lepší možnosti správy, 
spolehlivost a škálovatelnost než předchozí verze operačních systémů Windows. Operační sys-
tém zároveň usnadňuje používání, zejména při vzdálené správě a správě pomocí příkazového 
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řádku. Když k tomu přidáte vylepšení výkonu, dostupnosti a zabezpečení, přepsané jádro ope-
račního systému a mnoho dalších funkcí, získáte pro přechod na systém Windows Server 2008 
dostatek důvodů. Minimálně můžete systém nasadit v technickém nebo vývojovém oddělení, 
abyste byli připraveni na úplnou implementaci, když vedení poručí: „Musíme to mít hned.“
Prvořadým cílem systému Windows Server 2008 je zajistit, aby bylo možné operační systém 
optimalizovat pro použití v libovolné síťové konfiguraci. K dispozici jsou různá vydání serve-
rového operačního systému, která splňují požadavky každé organizace, ať už chcete nasadit 
základní server k hostování aplikací, síťový server k hostování doménových služeb, robustní 
podnikový server k hostování klíčových aplikací nebo vysoce dostupný server datového centra, 
který umožní hostovat kritická podniková řešení.
Společnost Microsoft vytvořila různá vydání operačního systémů s odlišnými funkcemi, 
které splňují potřeby všech organizací. Kromě 32bitových, 64bitových a integrovaných ver-
zí operačního systému uvedla společnost Microsoft na trh levný serverový operační systém 
Windows Web Server, který poskytuje základní služby hostování webových aplikací, vydání 
Windows Server Standard jako operační systém pro doménové služby, vydání Windows Server 
Enterprise jako robustní řešení pro klíčové aplikace a velké organizace a vydání Windows 
Server Datacenter, což je řešení pro kritické podnikové operace. K dispozici jsou tedy čtyři 
hlavní vydání produktu:

Windows Server 2008 Standard – tento systém dostupný ve 32bitové a 64bitové verzi 
nahrazuje vydání Windows Server 2003, Standard Edition.
Windows Server 2008 Enterprise – tento systém dostupný ve 32bitové a 64bitové verzi 
nahrazuje vydání Windows Server 2003, Enterprise Edition.
Windows Server 2008 Datacenter – tento systém dostupný ve 32bitové a 64bitové verzi 
nahrazuje vydání Windows Server 2003, Datacenter Edition.
Windows Web Server 2008 – tento systém dostupný ve 32bitové a 64bitové verzi nahra-
zuje vydání Windows Server 2003, Web Edition.

Kromě těchto hlavních vydání jsou také k dispozici systémy Windows Server 2008 for Itanium-

Based, Windows Server 2008 Standard, Enterprise, Datacenter bez Hyper-V a Windows HPC 

Server 2008. (pozn. odb. red.)

V následujících oddílech rozebereme různé funkce jednotlivých vydání.

Další informace o minimálních a doporučených požadavcích na systém pro každé vydání servero-

vého systému naleznete v oddílu „Výběr vhodného vydání systému Windows“ na straně 83.

Windows Server 2008 Standard
Windows Server 2008 Standard je základní verze operačního systému. Jak lze předpokládat, 
dodává se s mnoha novými funkcemi, které naleznete výhradně v systémech řady Windows 
Server 2008. Přináší také několik neočekávaných překvapení, mezi něž patří mnoho vylepšení 
sítí SAN (Storage Area Network), oznamování úložišť a zdokonalené přístupové služby. Servery 
se systémem Windows Server Standard mohou hostovat jediný obor názvů systému souborů 
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DFS (Distributed File System). Může se jednat o samostatný obor názvů nebo obor názvů 
založený na doméně. Servery mohou také fungovat jako webové agenty služby AD FS (Active 
Directory Federation Services).
Vydání Windows Server Standard je optimalizováno na poskytování doménových služeb, jako 
je například překlad adres IP pomocí systému DNS, automatické přiřazování adres IP proto-
kolem DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), sítě protokolů TCP/IP (Transmission 
Control Protocol/Internet Protocol), tisk a faxování v malých až středně velkých síťových pro-
středích. Toto vydání podporuje dvoucestný a čtyřcestný symetrický multiprocesing (SMP) 
a až 4 gigabajty (GB) paměti v 32bitových systémech a 32 GB paměti v případě 64bitových 
systémů.

Windows Server 2008 Enterprise
Windows Server 2008 Enterprise je robustní řešení pro střední až velké podniky, které je 
navrženo zejména s ohledem na použití ve více odděleních. Oproti vydání Windows Server 
Standard obsahuje Windows Server Enterprise podporu clusteringu s clustery do osmi uzlů 
a konfigurace s velmi velkou pamětí (VLM – Very Large Memory) až do 32 GB ve 32bitových 
systémech a 2 TB v případě 64bitových systémů. Umožňuje používat službu Federation Service 
a server proxy služby Federation Service se službou AD FS. Dovoluje také pracovat s více obory 
názvů systému souborů DFS.

Windows Server 2008 Datacenter
Pokud bychom vydání Windows Server 2008 Standard přirovnali k obyčejné vanilkové zmrz-
lině s jednou lžičkou, pak by systém Windows Server 2008 Datacenter vypadal nejspíš jako 
zmrzlinový pohár s pěti různými příchutěmi, oříšky a šlehačkou, ozdobený třešní a podávaný 
se lžičkami pro všechny stolovníky. Toto vydání je navrženo k hostování podnikově kritických 
systémů a řešení na serverech do 64 procesorů a zahrnuje všechny funkce vydání Windows 
Server Enterprise. Navíc podporuje clustering až do osmi uzlů a zdokonaluje podporu VLM, 
protože umožňuje nasadit konfigurace do 64 GB paměti v 32bitových systémech a 2 TB v pří-
padě 64bitových systémů.

Systém Windows Server Datacenter získáte od dodavatelů hardwaru 

Vydání Windows Server 2008 Datacenter nelze zakoupit samostatně. Tato verze systému 

Windows Server 2008 je k dispozici pouze jako součást speciálního hardwarového systému. 

Požadujete-li vydání Windows Server Datacenter, musíte zvolit dodavatele hardwaru a objednat 

si u něj systém, který jednak splňuje minimální požadavek osmi procesorů, ale navíc prošel přís-

ným procesem testování a certifikace hardwaru podle požadavků společnosti Microsoft.

Windows Web Server 2008
Windows Web Server 2008 představuje čtvrtou možnost. Podporuje až 32 GB paměti RAM 
a čtyři vícejádrové procesory. Jak vyplývá z jeho názvu, je určen k poskytování webových 
služeb, zejména při hostování webů a webových aplikací v Internetu a sítích intranet. Stejně 
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jako všechna další vydání systému Windows Server 2008 podporuje službu IIS (Internet 
Information Services) 7.0, ASP.NET a rozhraní Windows .NET Framework. Tyto technologie 
společně umožňují sdílet aplikační služby ve webových prostředích.
Vydání Windows Web Server však neobsahuje mnoho dalších běžných funkcí systému 
Windows Server 2008. Nejdůležitější chybějící funkcí je služba Active Directory. To znamená, 
že servery se systémem Windows Web Server nemohou sloužit jako řadiče domény. Tuto funk-
ci však mohou poskytnout jiné servery v datovém centru. Servery se systémem Windows Web 
Server proto mohou být součástí domény služby Active Directory. Ačkoli sice vydání Windows 
Web Server zahrnuje podporu služby Vyrovnávání zatížení sítě, sdílí s dalšími vydáními systé-
mu Windows Server 2008 pouze tyto funkce:

Systém souborů DFS (Distributed File System) (pouze jeden obor názvů)
Systém souborů EFS (Encrypting File System)
Vzdálená plocha pro správu

Vydání Windows Web Server proto nedokáže zajistit sdílení připojení k Internetu, přemostění 
sítí ani faxové služby. Přestože zahrnuje vzdálenou plochu, neobsahuje Terminálovou službu. 
To znamená, že k serveru se systémem Windows Web Server lze přistupovat přes vzdálenou 
plochu, ale nelze na něm vzdáleně spouštět aplikace pomocí Terminálové služby.

Po změně v udělování licencí již není vydání Windows Web Server 2008 dostupné pouze pro 

zákazníky společnosti Microsoft s licenčními smlouvami Enterprise a Select nebo poskytovate-

lům služeb. 

64bitové technologie
Od doby, kdy se v operačních systémech Windows poprvé objevila, prošla 64bitová technologie 
zásadní proměnou. Počítače s 64bitovými verzemi systému Windows nejen fungují lépe a rych-
leji než jejich 32bitové protějšky, ale navíc umožňují lepší škálovatelnost, protože mohou zpra-
covat více dat během jednoho taktu, adresovat více paměti a rychleji provádět výpočty. Systém 
Windows Server 2008 podporuje dvě odlišné 64bitové architektury:

První architektura je založena na 64bitových rozšířeních instrukční sady procesorů x86. 
Implementují ji procesory AMD Opteron (AMD64), procesory Intel Xeon s technologií 
64bitových rozšíření a další procesory. Tato architektura nabízí nativní 32bitové zpra-
cování a zpracování pomocí 64bitových rozšíření, takže lze současně využívat 32bitové 
i 64bitové komponenty.
Druhá architektura staví na procesorové technologii EPIC (Explicitly Parallel Instruction 
Computing). Je implementována mj. v procesorech Intel Itanium (IA-64). Tato archi-
tektura poskytuje nativní 64bitové zpracování, díky kterému mohou 64bitové aplikace 
dosahovat optimálního výkonu.
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Spouštění 32bitových aplikací na 64bitovém hardwaru 

Ve většině případů je 64bitový hardware kompatibilní s 32bitovými aplikacemi. Platí však, že 

32bitové aplikace fungují lépe na 32bitovém hardwaru. 64bitová vydání systému Windows 

Server 2008 umožňují činnost 64bitových i 32bitových aplikací pomocí emulační vrstvy WOW64 

(Windows on Windows 64) procesorů x86. Podsystém WOW64 izoluje 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.

Ovladače zařízení 

Pro správnou funkci všech připojených periferních i jiných zařízení k serveru je nutné mít k dis-

pozici jejich 64bitové ovladače. Ovladač tiskárny připojené k 32bitové pracovní stanici se liší od 

své 64bitové verze, kterou vyžaduje server. (pozn. odb. red.)

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 znač-
ně vzrůstá výkon. Instrukční sada EPIC dovoluje procesorům řady Itanium provádět souběžně 
až 20 operací.
Počítače s procesory Itanium se v mnoha hlediscích podstatně liší od počítačů založených na 
procesorech typu x86 a x64. Počítače s procesory Itanium používají rozhraní EFI (Extensible 
Firmware Interface) a disky s tabulkou oddílů GUID (GPT – GUID Partition Table). Počítače 
založené na procesorech x86 a x64 mají systém BIOS a disky typu MBR (Master Boot Record). 
Počítače těchto architektur se proto spravují odlišným způsobem, zejména s ohledem na insta-
laci a konfiguraci disků. Podrobnosti o instalaci počítačů založených na procesorech Itanium, 
x86 a x64 naleznete v oddílu „Rychlý úvod“ na straně 91. Postupy používání disků MBR a GPT 
jsou podrobně popsány v kapitole 14, „Správa úložiště“.

V tomto textu se 32bitové systémy určené pro architekturu x86 obvykle označují jako 32bitové 

a 64bitové systémy určené pro architekturu x64 jako 64bitové. Operační systémy Windows již 

standardně neposkytují podporu 64bitových procesorů Itanium (IA-64). Společnost Microsoft 

vyvinula pro počítače s procesory IA 64 samostatné vydání. Toto vydání se označuje jako 

Windows Server 2008 for Itanium Based Systems. Pokud je funkce vázána na architekturu čipu, je 

uvedena i tato architektura, např. x86 (IA-32) nebo Itanium (IA-64). Pamatujte, že verze systému 

Windows Server 2008 s 64bitovými rozšířeními fungují na čipech architektury x86.

Virtuální počítače
Windows Server 2008 Hyper-V je technologie virtuálních počítačů, která umožňuje v jednom 
počítači souběžně provozovat více hostovaných operačních systémů a poskytuje klientským 

DO DETAILU

DO DETAILU
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počítačům samostatné aplikace a služby, jak je znázorněno na obrázku 1.1. Funkci Hyper-V lze 
nainstalovat na servery s procesory typu x64, které implementují hardwarově asistovanou vir-
tualizaci a hardwarovou ochranu spouštění dat. Součástí této funkce je hypervisor systému 
Windows, který funguje jako modul virtuálního počítače a poskytuje potřebnou softwarovou 
vrstvu k instalaci hostovaných operačních systémů. Pomocí této technologie lze ve stejném 
počítači například současně používat systémy UNIX, Linux a Windows Server 2008.

Obrázek 1.1: Koncepční schéma technologie virtuálních počítačů

Počet virtuálních počítačů, které lze spustit v konkrétním fyzickém počítači, závisí na hardwa-
rové konfiguraci a zatížení daného stroje. Při instalaci určíte velikost paměti dostupné virtu-
álnímu počítači. Tuto přidělenou paměť lze později změnit. Část paměti, která je virtuálnímu 
počítači aktivně přidělena, však nelze využít jinak. Ačkoli je technologie Hyper-V založena na 
technologiích Virtual PC a Virtual Server, není možné tuto funkci nainstalovat do počítače, 
kde je již nainstalována aplikace Virtual PC nebo Virtual Server. Pokud jste již s technolo-
gií Virtual PC nebo Virtual Server obeznámeni, zjistíte, že se s technologií Hyper-V pracuje 
podobně.
Virtualizace může zajistit zvýšení výkonu, omezit počet serverů a snížit celkové náklady na 
vlastnictví (TCO – Total Cost of Ownership). Procesory AMD Opteron druhé a další generace 
a také jiné moderní procesory AMD jsou vybaveny technologií AMD Virtualization (AMD-V). 
Třetí generace procesorů AMD Opteron nabízejí funkci Rapid Virtualization Indexing, která 
urychluje výkon virtualizovaných aplikací. Technologie Intel Virtualization Technology (Intel 
VT) je k dispozici v procesorech Intel Xeon řady 3000, 5000 a 7000, v procesorech Intel Itani-
um 2 a procesorech Intel další generace s označením Intel vPro.
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Novinkou v oblasti virtualizace je produkt Microsoft Hyper-V Server 2008, který je volně ke 

stažení z webu Microsoftu. Obsahuje však pouze jedinou roli a sice Hyper-V. Po instalaci vám 

tento server může připomínat Windows 2008 Core Edition, ale není tomu tak. Jádro Hyper-V ser-

veru je sice společné s Windows Serverem 2008, ale tento systém obsahuje naprosté minimum 

funkcí. Jde v podstatě o Windows Server 2008 s rolí Hyper-V a podporou šifrování pevného disku 

BitLocker. Tento server se nedá zapojit do Windows Failover Clusteru. Správa se musí provádět 

vzdáleně pomocí MMC konzoly z Windows Vista nebo Windows Serveru 2008, případně pomocí 

nástroje System Center Virtual Machine Manager 2008. (pozn. odb. red.)

Windows Vista a Windows Server 2008
V systému Windows Vista společnost Microsoft zkombinovala řadu operačních systémů 
Windows pro podniky a domácnosti a sjednotila jejich další vývoj.

Vydání systému Windows Vista
Podobně jako systém Windows Server 2008 je také systém Windows Vista k dispozici v něko-
lika hlavních vydáních. Patří k nim:

Windows Vista Starter – levný operační systém určený pro rozvojové trhy
Windows Vista Home Basic – základní operační systém navržený pro domácí uživatele 
a obsahující základní multimediální funkce
Windows Vista Home Premium – vylepšený operační systém určený pro domácí 
uživatele, který zahrnuje nadstandardní zábavní funkce
Windows Vista Business – základní operační systém určený pro použití v doménách 
systému Windows
Windows Vista Enterprise – zdokonalený operační systém, který je směřován pro 
použití v doménách systému Windows a poskytuje rozšířené funkce pro správu
Windows Vista Ultimate – pokročilý operační systém, který zahrnuje všechny dostup-
né funkce pro domácí i podnikové uživatele

Windows Vista a služba Active Directory
K použití v doménách služby Active Directory jsou určena pouze vydání Windows Vista 
Business, Enterprise a Ultimate. Tato vydání obsahují rozšíření zásad skupin, která vyžadují 
aktualizaci objektů zásad skupin (GPO – Group Policy Object) v doménách, kde se používají 
servery se systémy Windows 2000 nebo Windows Server 2003. V doméně, kde proběhl upgra-
de řadičů domény na systém Windows Server 2008, však není nutné tyto objekty zásad skupin 
pro uvedená podniková vydání systému Windows Vista aktualizovat.

Další informace o zásadách skupin a kompatibilitě se systémem Windows Vista naleznete v části 

„Aktualizace objektů zásad skupiny“ v kapitole 8, „Konfigurace zásad skupiny“, knihy Microsoft 
Windows Vista Kapesní rádce administrátora (Computer Press, 2007).
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Vylepšení architektury
Chcete-li skutečně vědět, jak systém Windows Server 2008 funguje, musíte se seznámit s tech-
nologiemi v pozadí. Přitom je nutné se zaměřit na následující oblasti:

Jádro NT
Spouštěcí prostředí
Architektura podpory

Uvedené oblasti rozebereme v následujících oddílech.

Architektura jádra
Systém Windows Vista s aktualizací SP1 nebo novější používá jádro NT 6.0 – stejné jádro jako 
systém Windows Server 2008. Díky stejnému jádru sdílejí systémy Windows Vista s aktualizací 
SP1 nebo novější a Windows Server 2008 kromě jiného také následující komponenty:

Automatické aktualizace (Automatic Updates) – odpovídá za automatické aktualizace 
operačního systému. Tím je zajištěno, že je operační systém stále aktuální a obsahuje 
nejnovější aktualizace zabezpečení. Pokud na serveru aktualizujete standardní službu 
Windows Update na službu Microsoft Update, můžete získat aktualizace i pro další 
produkty. Na serverech se systémem Windows Server 2008 se ve výchozím nastavení 
nástroj automatické aktualizace nainstaluje, ale není nastaven pro zjišťování a staho-
vání aktualizací. Automatické aktualizace lze konfigurovat pomocí nástroje Windows 
Update v Ovládacích panelech. Klepněte na tlačítko Start, dále na Ovládací pane-
ly\Zabezpečení (Control Panel\Security) a potom spusťte tento nástroj klepnutím na 
odkaz Windows Update.
Nástroj BitLocker Drive Encryption – poskytuje dodatečnou úroveň zabezpečení 
pro pevné disky serveru. Tato funkce chrání disky před útočníky, kteří získají fyzic-
ký přístup k serveru. Šifrování nástrojem BitLocker lze použít na serverech s čipem 
TPM (Trusted Platform Module) nebo bez něj. Přidáte-li tuto funkci na server pomo-
cí Průvodce přidáním funkcí (Add Features Wizard), můžete ji spravovat pomocí 
nástroje BitLocker Drive Encryption v Ovládacích panelech. Klepněte na tlačítko 
Start, dále na Ovládací panely\Zabezpečení (Control Panel\Security) a potom klepněte 
na odkaz BitLocker Drive Encryption. Další informace o používání a správě nástro-
je BitLocker Drive Encryption naleznete v kapitole 15, „Čip TPM a nástroj BitLocker 
Drive Encryption“.

Nástroj BitLocker Drive Encryption je ve výchozím nastavení povolen pouze v počítačích 

s čipem TPM. Chcete-li použít nástroj BitLocker v počítačích bez čipu TPM, musíte jej povolit 

pomocí  editoru zásad skupiny (Group Policy Editor):  v umístění Konfigurace počítače\Šablony 

pro správu\Součásti systému Windows\Šifrování jednotky pomocí služby BitLocker (Computer 

Configuration\Administrative Templates\Windows Components\BitLocker Drive Encryption) 

povolte Nastavení Ovládacích panelů: Povolit pokročilé možnosti spuštění (Advanced Startup 

Options).

Vzdálená pomoc (Remote Assistance) – poskytuje funkci odborné pomoci, kte-
rá umožňuje správci, aby odeslal pozvání ke vzdálené správě zkušenějšímu správci. 
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Zkušenější správce může pak pozvání přijmout, zobrazit plochu uživatele a dočasně 
převzít kontrolu nad počítačem za účelem řešení problému. Přidáte-li tuto funkci na 
server pomocí Průvodce přidáním funkcí (Add Features Wizard), můžete ji spravo-
vat na kartě Vzdálený přístup (Remote) dialogového okna Vlastnosti systému (System 
properties). V oblasti Ovládací panely\Systém a údržba (Control Panel\System And 
Maintenance) klepněte na odkaz Systém (System) a potom klepněte na odkaz Vzdálená 
nastavení (Remote Settings) pod nadpisem Úlohy (Tasks), abyste zobrazili související 
možnosti.
Vzdálená plocha (Remote Desktop) – poskytuje funkce pro vzdálené připojení, které 
umožňují připojit se k serveru a spravovat jej z jiného počítače. Na serverech se systé-
mem Windows Server 2008 je ve výchozím nastavení vzdálená plocha nainstalována, 
ale není povolena. Konfiguraci vzdálené plochy můžete spravovat na kartě Vzdálený 
přístup (Remote) dialogového okna Vlastnosti systému (System Properties). V oblasti 
Ovládací panely\Systém a údržba (Control Panel\System and Maintenance) klepněte 
na odkaz Systém (System) a potom na odkaz Vzdálená nastavení (Remote Settings) 
pod nadpisem Úlohy (Tasks), abyste zobrazili související možnosti. Vzdálená připo-
jení můžete navázat pomocí nástroje Připojení ke vzdálené ploše (Remote Desktop 
Connection). Klepněte na tlačítko Start, příkaz Všechny programy (All Programs), 
položku Příslušenství (Accessories) a potom klepněte na položku Připojení ke vzdálené 
ploše (Remote Desktop Connection). Další informace o konfiguraci a používání vzdá-
lené plochy naleznete v kapitole 19, „Použití vzdálené plochy při správě“.
Plánovač úloh (Task Scheduler) – umožňuje plánovat spuštění jednorázových nebo 
opakovaných úkolů, např. úkolů při rutinní údržbě. Podobně jako systém Windows 
Vista i systém Windows Server 2008 rozsáhle využívá funkce plánování úloh. Plánované 
úlohy můžete zobrazit a pracovat s nimi ve Správci serveru (Server Manager). Chcete-
-li zobrazit aktuálně nakonfigurované plánované úlohy, rozbalte uzly Konfigurace 
(Configuration), Plánovač úloh (Task Scheduler) a Knihovna plánovače úloh (Task 
Scheduler Library).
Windows Defender – pomáhá chránit server před spywarem a dalším potenciálně 
nežádoucím softwarem. Program Windows Defender můžete spouštět ručně podle 
potřeby nebo jej nakonfigurovat tak, aby se spouštěl automaticky podle předem defino-
vaného plánu. V serverových instalacích není program Windows Defender ve výcho-
zím nastavení povolen. Když program Windows Defender nainstalujete jako součást 
funkce Možnosti práce s počítačem (Desktop Experience), můžete jej spustit z nabídky 
Všechny programy (All Programs).
Možnosti práce s počítačem (Desktop Experience) – nainstaluje na server další funk-
ce plochy systému Windows Vista. Tato funkce je k dispozici v případě, že používáte 
Windows Server 2008 jako operační systém pracovní stanice. Přidáte-li tuto funkci 
pomocí Průvodce přidáním funkcí (Add Features Wizard), rozšíříte možnosti plochy 
serveru a nainstalují se také tyto programy: Windows Kalendář (Windows Calendar), 
Windows Defender, Windows Mail, Windows Media Player, Windows Fotogalerie 
(Windows Photo Gallery) a Windows SideShow.
Brána firewall systému Windows – pomáhá chránit počítač před útoky neautorizova-
ných uživatelů. Systém Windows Server 2008 obsahuje základní bránu firewall s názvem 
Brána firewall systému Windows (Windows Firewall) a vylepšenou bránu firewall, která 
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se označuje jako Brána firewall systému Windows s vyspělým zabezpečením (Windows 
Firewall With Advanced Security). Chcete-li získat přístup k základní bráně firewall, 
klepněte v oddílu Ovládací panely\Síť a Internet (Control Panel\Network and Internet) 
na odkaz Brána firewall systému Windows (Windows Firewall). Pokud chcete spus-
tit vylepšenou bránu firewall, klepněte v nabídce Nástroje pro správu (Administrative 
Tools) na odkaz Brána firewall systému Windows s vyspělým zabezpečením (Windows 
Firewall with Advanced Security).
Systémový čas (Windows Time) – synchronizuje systémový čas se světovým časem 
a tím zajišťuje jeho přesnost. Počítače lze nakonfigurovat tak, aby se synchronizovaly 
s konkrétním časovým serverem. Způsob fungování služby Systémový čas závisí na tom, 
zda je počítač členem domény, nebo pracovní skupiny. V doméně slouží k synchroni-
zaci času řadiče domény a tuto funkci lze spravovat pomocí Zásad skupin. V pracovní 
skupině se k synchronizaci času používají časové servery v Internetu a funkci můžete 
spravovat pomocí nástroje Datum a čas (Date and Time).
Bezdrátové sítě (Wireless Networking) – instaluje funkci Bezdrátové sítě, která zpří-
stupní bezdrátová připojení. Bezdrátové sítě v systému Windows Server 2008 fungují 
stejným způsobem jako v systému Windows Vista. Pokud je server vybaven bezdráto-
vým adaptérem, můžete tuto funkci povolit pomocí Průvodce přidáním funkcí (Add 
Features Wizard).

Ve většině případů lze tyto klíčové komponenty konfigurovat a spravovat přesně stejným způ-
sobem jak v systému Windows Vista, tak v systému Windows Server 2008.

Spouštěcí prostředí
Windows Server 2008 je první verzí operačních systémů Windows Server, která je skutečně 
nezávislá na hardwaru. Na rozdíl od předchozích verzí se Windows Server 2008 nespouští 
z inicializačního souboru. Místo toho se operační systém inicializuje a spouští pomocí Správce 
spouštění systému Windows (Windows Boot Manager).
Spouštěcí prostředí zásadně mění způsob, jakým operační systém startuje. Společnost 
Microsoft vytvořila spouštěcí prostředí proto, aby vyřešila několik vytrvalých problémů souvi-
sejících s integritou spouštění, integritou operačního systému a abstrakcí firmwaru. Spouštěcí 
prostředí se načítá dříve než operační systém a do spuštění operačního systému přebírá kont-
rolu 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 systému spo-
lupracovat s různými typy firmwarových rozhraní, aniž by bylo nutné operační systém těmto 
firmwarovým rozhraním přizpůsobit. Místo aktualizace operačního systému pokaždé, kdy 
vznikne nové firmwarové rozhraní, mohou vývojáři firmwarových rozhraní použít standard-
ní programovací rozhraní spouštěcího prostředí a umožnit operačnímu systému, aby s těmito 
firmwarovými rozhraními komunikoval podle potřeby.
V současnosti převládají dvě firmwarová rozhraní:

Systém BIOS (Basic Input/Output System)
Rozhraní EFI (Extensible Firmware Interface)

Díky abstrakci firmwarového rozhraní může systém Windows Server 2008 spolupracovat 
s počítači se systémem BIOS i rozhraním EFI naprosto stejným způsobem. Toto je jeden 

43KAPITOLA 1      ÚVOD DO SYSTÉMU WINDOWS SERVER 2008

1
Ú

v
o

d
 d

o
 s

y
st

é
m

u
 

W
in

d
o

w
s 

S
e

rv
e

r 
2

0
0

8

K1621_Libor_FK_02.indd   43K1621_Libor_FK_02.indd   43 9.3.2009   14:04:449.3.2009   14:04:44



z hlavních principů, pomocí nichž systém Windows Server 2008 dosahuje nezávislosti na 
hardwaru. Další informace o spouštěcím prostředí naleznete v kapitole 13, „Konfigurace 
spouštění“.
Další tajné kouzlo, kterým systém Windows Server 2008 zajišťuje svou hardwarovou nezávis-
lost, se nazývá formát WIM (Windows Imaging Format). Společnost Microsoft šíří systém 
Windows Server 2008 na médiích s bitovými kopiemi ve formátu WIM. Souborově oriento-
vaný formát WIM pomocí komprese a ukládání jediných instancí souborů výrazně zmenšu-
je 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 jediný 
binární soubor pro každou podporovanou architekturu:

Jeden binární soubor pro 32bitové architektury
Jeden binární soubor pro 64bitové architektury
Jeden binární soubor pro architektury Itanium

Poslední skrytou složkou hardwarové nezávislosti systému Windows Server 2008 je modulár-
nost. Windows Server 2008 je postaven na modulárním návrhu komponent, takže je každá 
komponenta operačního systému definována jako samostatná nezávislá jednotka nebo modul. 
Moduly mohou obsahovat další moduly. Různé příbuzné funkce operačního systému lze pro-
to 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 prostředí operačního 
systému. Další informace o přidávání komponent do systému Windows Server 2008 naleznete 
v kapitole 7, „Konfigurace rolí, služeb rolí a funkcí“.

Architektura podpory
Systém Windows Server 2008 zahrnuje rozsáhlou architekturu podpory. V jádru této architek-
tury leží integrovaná diagnostika – systém automatické nápovědy nové generace. Společnost 
Microsoft navrhla integrovanou diagnostiku tak, aby se sama opravovala a automaticky posky-
tovala diagnózu. Pokud se diagnózu nepodaří nalézt, nabídne pomoc při řešení potíží.
Integrovaná diagnostika je primárně implementována pomocí těchto komponent:

Platforma NDF (Network Diagnostics Framework)
Infrastruktura diagnostiky (WDI – Windows Diagnostics Infrastructure)

Platforma NDF je doplňkem infrastruktury diagnostiky. Platforma NDF zajišťuje diagnostiku 
potíží s konektivitou a sítěmi. Infrastruktura diagnostiky poskytuje diagnostiku problémů se 
zařízeními, pamětí a výkonem. Systém Windows Server 2008 také obsahuje několik doplňko-
vých diagnostických nástrojů.

Platforma NDF
Jak je podrobněji popsáno v kapitole 20, „Sítě protokolu TCP/IP“, implementuje systém 
Windows Server 2008 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.
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Služba Network Awareness je klíčovou součástí platformy NDF. Umožňuje, aby systém 
Windows Server 2008 zjišťoval aktuální konfiguraci sítě a stav konektivity. Tato schopnost 
je velmi důležitá, protože mnohá nastavení sítí a zabezpečení závisejí na typu sítě, ke které je 
počítač se systémem Windows Server 2008 připojen. Systém Windows Server 2008 obsahuje 
samostatné konfigurace pro doménové, privátní a veřejné sítě a dokáže zjistit změnu síťového 
připojení a také rozpoznat, zda je počítač připojen k Internetu.
Pokud odpojíte počítač od jednoho síťového přepínače nebo rozbočovače a připojíte jej k nové-
mu 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 uzamče-
ného stavu, kdy se aplikují dodatečná nastavení zabezpečení sítě. Jak je patrné na obrázku 1.2, 
stav síťového připojení lze zobrazit v Centru sítí a sdílení. Přístup k této konzole pro správu 
získáte v oblasti Ovládací panely\Síť a Internet (Control Panel\Network and Internet) klepnu-
tím na odkaz Centrum sítí a sdílení (Network and Sharing Center).

Systém Windows Server 2008 sleduje stav identifikace všech sítí, ke kterým byl server dosud 
připojen. Když systém Windows Server 2008 aktuálně identifikuje síť, zobrazí se v Centru sítí 
a sdílení stav Určování sítí (Identifying Networks). Jedná se o dočasný stav pro síť, jejíž identi-
fikace právě probíhá. Poté co systém Windows Server 2008 síť identifikuje, je tato síť označena 
jako Známá síť (Identified Network) a v Centru sítí a sdílení se zobrazí příslušný název sítě či 
domény.
Jestliže systém Windows Server 2008 nemůže síť identifikovat, je tato síť v Centru sítí a sdí-
lení označena jako Neznámá síť (Unidentified Network). V zásadách skupin můžete ve slož-
ce Konfigurace počítače\Nastavení systému Windows\Nastavení zabezpečení\Zásady správ-
ce seznamu sítí (Computer Configuration\Windows Settings\Security Settings\Network List 

Obrázek 1.2: Analýza stavu sítě v Centru sítí a sdílení
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Manager Policies) nastavit výchozí typy umístění a uživatelská oprávnění pro každý stav sítě 
a také pro všechny sítě (viz obrázek 1.3).
Při práci s Centrem sítí a sdílení se můžete pokusit o diagnostiku stavů upozornění pomo-
cí programu Diagnostika sítě (Windows Network Diagnostics), což je další klíčová součást 
platformy NDF. Chcete-li spustit diagnostiku, klepněte na ikonu upozornění nebo v seznamu 
Úlohy (Tasks) klepněte na odkaz Diagnostikovat a opravit (Diagnose and Repair). Program 
Diagnostika sítě se potom pokusí identifikovat problém sítě a nabídnout možné řešení, jak je 
zřejmé na obrázku 1.4.

Systém Windows Vista s aktualizací SP1 nebo novější a systém Windows Server 2008 obsahují 
několik vylepšených síťových funkcí, které ovlivňují činnost sítí a platformy NDF obecně. Jedná 
se mj. o tyto funkce:

Podpora protokolu SMB (Server Message Block) verze 2 – SMB je protokol sdíle-
ní souborů, který se používá v operačních systémech Windows. Systémy Windows 
Vista a Windows Server 2008 poskytují podporu protokolu SMB verze 2, která zvyšuje 
výkon původního protokolu SMB. Systém Windows Vista s aktualizací SP1 nebo nověj-
ší a systém Windows Server 2008 jako kompatibilní s pomocnou třídou SMB v rámci 
platformy NDF (Network Diagnostics Framework). Tato pomocná třída poskytuje dia-
gnostické informace, které pomáhají uživatelům při potížích s připojením ke sdíleným 
složkám. Konkrétně tato pomocná třída dokáže diagnostikovat chyby, ke kterým napří-
klad dochází, když se uživatel pokusí o přístup k neexistujícímu serveru nebo k neexis-
tující sdílené položce na existujícím serveru a když chybně zadá název sdílené položky 
a k dispozici je sdílená položka s podobným názvem.

Obrázek 1.3: Konfigurace výchozího nastavení služby Network Awareness v zásadách skupin
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Při práci se systémem Windows Vista s aktualizací SP1 nebo novější a Windows Server 2008 je 

patrné, že došlo k značnému zvýšení výkonu při přístupu k souborům a vzdáleném kopírování. 

Protokol SMB verze 2 výrazně zlepšuje možnosti přenosu souborů a poskytuje dokonalejší 

algoritmy pro jejich přenos. Navíc se pro všechny uživatele ukládají do mezipaměti miniatury 

síťových sdílených položek. Díky tomu se při práci se síťovými sdílenými položkami zobrazují 

jejich miniatury rychleji.

Implementace rozšíření služby Network Awareness – díky vylepšením algoritmů 
výběru sítě je možné, aby počítač připojený k jedné nebo více sítím pomocí dvou či více 
rozhraní (bez ohledu na to, zda jsou drátová či bezdrátová) vybral pro konkrétní přenos 
dat trasu s nejlepším výkonem. V rámci výběru nejlepší trasy volí systém Windows pro 
přenos nejvhodnější rozhraní (drátové či bezdrátové). Díky tomu se zvýhodňuje výběr 
drátových sítí oproti bezdrátovým, pokud jsou k dispozici obě rozhraní.
Změna zásad správy sítě – zásady správy sítě jsou pro drátové (IEEE 802.3) i bez-
drátové (IEEE 802.11) sítě k dispozici ve složce Konfigurace počítače\Nastavení sys-
tému Windows\Nastavení zabezpečení (Computer Configuration\Windows Settings\
Security Settings) zásad skupiny. Pokud klepnete pravým tlačítkem myši na uzel Zásady 
pevné sítě (IEEE 802.3) (Wired Network (IEEE 802.3) Policies), můžete pro počítače 
se systémem Windows Vista nebo novějším vytvořit zásadu, která umožní ověřování 
standardu IEEE 802.3 v drátových sítích. Jestliže klepnete pravým tlačítkem myši na 
uzel Zásady bezdrátové sítě (IEEE 802.11) (Wireless Network (IEEE 802.11) Policies), 
můžete vytvořit samostatné zásady pro počítače se systémy Windows XP a Windows 
Vista nebo novějšími. Tyto zásady povolí automatickou konfiguraci bezdrátových sítí, 
definují konkrétní sítě, které lze použít, a nastaví síťová oprávnění.
Změny jednotného přihlášení (Single Sign On – SSO) k drátovým a bezdrátovým 
sítím – změny jednotného přihlášení umožňují uživatelům měnit hesla při připojení 
k drátové či bezdrátové síti (na rozdíl od použití funkce pro změnu hesla přihlašování 
do systému Windows), opravit heslo chybně zadané při přihlášení a vynulovat heslo, 
jehož platnost vypršela. Všechny tyto možnosti jsou k dispozici v rámci procesu při-
hlašování k síti.

Systém Windows Vista s aktualizací SP1 nebo novější a systém Windows Server 2008 také nabí-
zejí mnohá vylepšení zabezpečení sítí. Jedná se mj. o tyto možnosti:

Protokol SSTP (Secure Socket Tunneling Protocol) a SRA (Secure Remote Access) 
– protokol SSTP umožňuje přenos dat na spojové vrstvě protokolem HTTP (Hypertext 

Obrázek 1.4: Kontrola navrženého řešení

POZNÁMKA
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Transfer Protocol)  s využitím protokolu SSL (Secure Sockets Layer – HTTPS). Protokol 
SRA zajišťuje zabezpečený přístup ke vzdáleným sítím pomocí protokolu HTTPS. 
Kombinace těchto technologií umožňuje uživatelům bezpečně přistupovat k privátní 
síti prostřednictvím připojení k Internetu. Protokoly SSTP a SRA představují zlepšení 
oproti protokolu PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) a L2TP/IPSec (Layer Two 
Tunneling Protocol/Internet Protocol Security), protože používají pro zabezpečený 
webový provoz standardní porty TCP/IP. Díky tomu mohou data procházet většinou 
bran firewall a také servery NAT (Network Address Translation) a webovými servery 
proxy. Protokol SSTP je kompatibilní s protokoly IPv4 i IPv6, takže mohou uživatelé 
vytvořit zabezpečené tunely s použitím obou variant protokolu IP. V zásadě máte k dis-
pozici technologii sítí VPN, která funguje kdekoli, takže by se měl výrazně snížit provoz 
na lince technické podpory.
Rozšíření rozhraní CryptoAPI verze 2 (CAPI2) a protokolu OCSP (Online Certificate 
Status Protocol) – rozhraní CAPI2 rozšiřuje podporu certifikátů PKI a X.509 a imple-
mentuje další funkce pro ověřování cest certifikátů, určování úložiště certifikátů a ově-
řování podpisů. Jedním z kroků ověřování cesty certifikátu je kontrola odvolání. Při 
tomto kroku se ověřuje stav certifikátu, aby bylo zajištěno, že jej jeho vydavatel neodvo-
lal. Ke kontrole stavu odvolání certifikátů se používá protokol OCSP. Rozhraní CAPI2 
také podporuje nezávislé řetězce podepsaných protokolů OCSP a další umístění pro 
stahování protokolu OCSP na základě jednotlivých vydavatelů. Nezávislé řetězce pode-
psaných protokolů OCSP mění původní implementaci protokolu OCSP tak, že může 
pracovat s odpověďmi OCSP, které jsou podepsány důvěryhodnými podepsanými pro-
tokoly OCSP. Tyto odpovědi jsou odděleny od vydavatele ověřovaného certifikátu. Díky 
dalším umístěním pro stahování protokolu OCSP lze definovat umístění pro stahování 
protokolu OCSP pro vydávání certifikátů CA jako adresy URL, které jsou přidány jako 
vlastnost certifikátu CA.

Infrastruktura diagnostiky
Infrastruktura diagnostiky (WDI – Windows Diagnostics Infrastructure) je komplexní archi-
tektura diagnostiky a řešení potíží, která poskytuje vylepšené pokyny diagnostiky, další 
podrobnosti hlášení o chybách, rozšířené protokolování událostí a rozsáhlé zásady obnovení. 
Některé funkce nápovědy a diagnostiky byly sice k dispozici již v předchozích verzích systému 
Windows, ale tyto funkce z větší části neposkytovaly samostatnou opravu ani automatickou 
diagnostiku. Systém Windows Server 2008 oproti tomu dokáže detekovat mnohé typy potíží 
hardwaru, paměti a výkonu a buď je automaticky opravit, nebo usnadnit proces jejich řešení 
uživatelem.
Infrastruktura diagnostiky se dělí do deseti širokých oblastí diagnostiky, které jsou uvedeny 
v tabulce 1.1.
Infrastruktura diagnostiky spolupracuje s mnoha dalšími novými funkcemi, které mohou zlep-
šit celkový výkon systému Windows Server 2008. Patří k nim:

Změny ovladačů zařízení a správy vstupu a výstupu – systém Windows Server 2008 
zahrnuje spolehlivější a výkonnější ovladače zařízení, které pomáhají předcházet mno-
ha běžným problémům, kdy systém přestane reagovat nebo havaruje. Zdokonalené 
rušení vstupu a výstupu (I/O) ovladačů zařízení zajišťuje, že se operační systém dokáže 
řádně zotavit z blokovacích volání a méně často se vyskytují blokovací vstupně-výstup-
ní operace disku.
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Úpravy procesu aktualizace aplikací – při procesu aktualizace může systém Windows 
Server 2008 označit používané soubory pro aktualizaci a poté tyto soubory automa-
ticky nahradit při dalším spuštění aplikace. Díky tomu se omezuje požadovaný počet 
restartů.
Optimalizované využití paměti a procesů – systém Windows Server 2008 používá 
paměť efektivněji, poskytuje uspořádané spouštění skupin podprocesů a nabízí nové 
mechanismy plánování procesů. Díky optimalizaci využití paměti a procesů systém 
Windows Server 2008 zajišťuje, že procesy spuštěné na pozadí méně ovlivňují výkon 
systému.
Vylepšené obnovení při chybách služeb – systém Windows Server 2008 používá zása-
dy obnovení služeb ve větším rozsahu než předchozí verze systému. Při obnovování 
po chybě služby systém Windows Server 2008 automaticky obsluhuje závislosti služ-
by i závislosti mimo službu. Před spuštěním havarované služby jsou spuštěny všechny 
potřebné služby a systémové komponenty, na kterých služba závisí.

Tabulka 1.1:  Klíčové oblasti diagnostiky v infrastruktuře diagnostiky

Oblast diagnostiky Popis Požadavky

Kompatibilita apli-
kací (Application 
Compatibility)

Poskytuje nástroj Pomocník s kompatibilitou 
programů (Program Compatibility Assistant 
– PCA) k diagnostice ovladačů blokovaných 
kvůli potížím s kompatibilitou. Pomocník 
s kompatibilitou programů může detekovat 
chyby způsobené aplikacemi, které se pokou-
šejí načíst historické knihovny DLL systému 
Windows nebo vytvořit objekty COM, které 
již společnost Microsoft odebrala. Pomocník 
s kompatibilitou programů může zjistit něko-
lik 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 kompatibili-
tou programů (Program 
Compatibility Assistant)

Obnovení poškozeného 
souboru (Corrupted File 
Recovery)

Poskytuje automatickou detekci, řešení potíží 
a obnovení poškozených souborů. Pokud sys-
tém Windows zjistí, že byl poškozen důležitý 
soubor operačního systému, pokusí se o ozná-
mení a obnovení. Úplné řešení problému ve 
většině případů vyžaduje restart systému.

Služba DPS (Diagnostic 
Policy Service)
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Oblast diagnostiky Popis Požadavky

Hlášení disku (Disk 
Reporting)

Poskytuje přizpůsobené výstrahy, když disk 
oznámí chybu technologie SMART (Self-
Monitoring and Reporting Technology). 
Chyby SMART mohou znamenat, že je nutné 
disk opravit nebo vyměnit. Výstrahy jsou ve 
výchozím nastavení zaznamenány do pro-
tokolu událostí a lze je také zobrazit formou 
okna s upozorněním.

Disky s hlášením o chy-
bách SMART, služba DPS 
(Diagnostic Policy Service), 
funkce Možnosti práce 
s počítačem (Desktop 
Experience). Server 
nelze konfigurovat v roli 
Terminálové služby.

Externí podpora 
(External Support)

Poskytuje nástroj MSDT (Microsoft Support 
Diagnostic Tool) pro shromažďování a odesí-
lání 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)

Výkon při spouštění 
(Boot Performance)

Poskytuje automatickou detekci a řešení 
potíží, které ovlivňují výkon při spouštění sys-
tému. Základní příčiny potíží se spouštěním 
systému jsou zaznamenány do protokolů 
událostí. Může také pomoci při řešení souvise-
jících potíží.

Služba DPS (Diagnostic 
Policy Service)

Nevrácená paměť 
(Memory Leak)

Poskytuje automatickou detekci a řešení 
potíží s nevrácenou pamětí. Potíže s nevrá-
cenou pamětí nastávají, když aplikace nebo 
komponenta systému zcela neuvolní oblasti 
fyzické paměti, které přestane používat.

Služba DPS (Diagnostic 
Policy Service)

Vyčerpání prostředků 
(Resource Exhaustion)

Poskytuje automatickou detekci a řešení 
potíží, které souvisejí s vyčerpáním virtuální 
paměti. Může také upozornit na situace, kdy 
v počítači dochází virtuální paměť, a identi-
fikovat procesy, které spotřebovávají nejvíce 
paměti. Díky tomu lze ukončit některé nebo 
všechny aplikace s vysokou spotřebou pro-
středků přímo ze zobrazeného okna Ukončete 
programy, abyste zabránili ztrátě informací 
(Close Programs to Prevent Information Loss). 
Je také zaznamenána výstraha do protokolu 
událostí.

Služba DPS (Diagnostic 
Policy Service)

Výkon při vypnu-
tí (Shutdown 
Performance)

Poskytuje automatickou detekci a řešení 
potíží, které ovlivňují výkon při vypnutí systé-
mu. Základní příčiny potíží s vypnutím systé-
mu jsou zaznamenány do protokolů událostí. 
Může také pomoci při řešení souvisejících 
potíží.

Služba DPS (Diagnostic 
Policy Service)
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Oblast diagnostiky Popis Požadavky

Výkon v úsporném 
režimu a při obnove-
ní (Standby/Resume 
Performance)

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 zazna-
menány do protokolů událostí. Může také 
pomoci při řešení souvisejících potíží.

Služba DPS (Diagnostic 
Policy Service)

Rychlost reakce 
systému (System 
Responsiveness)

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)

Další vylepšení diagnostiky
Systém Windows Server 2008 obsahuje několik nových nebo vylepšených diagnostických funk-
cí. Patří k nim mj.:

Správce restartování (Restart Manager)
Hlášení a řešení problémů (Problem Reports and Solutions)
Nástroj Oprava spouštění systému (Startup Repair Tool)
Konzola Diagnostika výkonu (Performance Diagnostics Console)
Diagnostika paměti (Windows Memory Diagnostics)

V předchozích verzích systému Windows byla aplikace v případě chyby či zablokování označe-
na termínem „Neodpovídá“. Uživatel pak musel aplikaci ukončit a znovu spustit ručně. Systém 
Windows Server 2008 se pokouší automaticky řešit potíže, které se týkají nereagujících aplikací, 
pomocí Správce restartování (Restart Manager). Správce restartování může nereagující aplikace 
ukončit a znovu spustit automaticky. V mnoha případech to znamená, že se potížemi se zablo-
kovanými aplikacemi nemusíte vůbec zabývat.
Neúspěšné instalace a nereagující aplikace a ovladače také sleduje nástroj Hlášení a řešení pro-
blémů (Problem Reports and Solutions). Pokud nastane příslušná situace, zobrazí integrovaná 
diagnostika bublinu se zprávou Vyhledat řešení (Check for Solutions). Klepnete-li na tuto bub-
linu, otevře systém Windows Server 2008 konzolu Hlášení a řešení problémů, která umožňuje 
vyhledat řešení vybraných potíží v Internetu. Seznam aktuálních potíží můžete kdykoli zobrazit 
následujícím postupem:

1.  Klepněte na ovládací panel Systém a údržba (System and Maintenance) a poté klepněte 
na odkaz Hlášení a řešení problémů (Problem Reports and Solutions).

2.  V levém podokně konzoly Hlášení a řešení problémů klepněte na odkaz Zobrazit pro-
blémy, které je třeba zkontrolovat (See Problems to Check). Konzola Hlášení a řešení 
problémů zobrazí seznam známých potíží, jak je zřejmé na obrázku 1.5.

3.  Zaškrtněte políčko problému a poté klepněte na tlačítko Vyhledat řešení (Check for 
Solutions). Systém vyhledá možná řešení na webu společnosti Microsoft.
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Chcete-li vyřešit potíže se spouštěním, můžete v systému Windows Server 2008 použít nástroj 
Oprava spouštění systému (Startup Repair Tool – StR), který se instaluje automaticky a spouští 
se v případech, kdy se systém nepodaří spustit. Nástroj Oprava spouštění systému se po spuště-
ní pokusí určit příčinu chyby spouštění analýzou protokolů spouštění a hlášení o chybách. Poté 
se nástroj pokusí problém automaticky opravit. Jestliže se nástroji nepodaří problém vyřešit, 
obnoví systém do poslední známé funkční konfigurace a poté poskytne diagnostické informace 
a možnosti podpory pro další řešení potíží.
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 konfigurovaném hard-
waru. Konkrétně se jedná o následující testy:

Vyhledat aktualizace (Check for Updates) – určuje, zda na spouštění nemají vliv nově 
nainstalované aktualizace.

Test systémového disku (System Disk Test) – určuje, zda neexistuje problém systémo-
vého disku, který by mohl zabránit spuštění. V kladném případě se nástroj pokusí opra-
vit všechny chybějící nebo poškozené soubory.
Diagnóza chyb disku (Disk Failure Diagnosis) – určuje, zda nedošlo k chybě některé-
ho z nakonfigurovaných disků.
Test metadat disku (Disk Metadata Test) – určuje, zda některý z dostupných disků 
nevykazuje problém s metadaty, který by mohl zabránit spuštění. Jak je vysvětleno 
v kapitole 16, „Správa systémů souborů v systému Windows Server 2008“, závisí struk-
tura metadat určitého disku na tom, jak je disk rozdělen na oddíly a jaký systém soubo-
rů jednotlivé oddíly používají.
Test operačního systému (Target OS Test) – určuje, zda operační systém, který se 
pokoušíte spustit, nevykazuje konkrétní potíže, které by mohly zabránit spuštění.

Obrázek 1.5: Kontrola známých problémů a vyhledání jejich řešení
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Kontrola obsahu svazku (Volume Content Check) – prozkoumá obsah diskových 
svazků, aby bylo možné zajistit jejich dostupnost.
Diagnostika správce spuštění systému (Boot Manager Diagnosis) – určuje, zda nee-
xistuje problém správce spuštění nebo položek správce spuštění, který by mohl zabránit 
spuštění systému.
Diagnostika protokolu spuštění systému (System Boot Log Diagnosis) – prozkoumá 
položky protokolu spuštění systému z předchozích spuštění, zda neobsahují konkrétní 
chyby, které by mohly souviset s potížemi spouštění.
Diagnostika protokolu událostí (Event Log Diagnosis) – prozkoumá položky pro-
tokolu událostí, zda neobsahují konkrétní chyby, které by mohly souviset s potížemi 
spouštění.
Kontrola vnitřního stavu (Internal State Check) – zkontroluje aktuální vnitřní stav 
základního spouštěcího prostředí.
Test stavu spuštění (Boot Status Test) – zkontroluje aktuální stav spouštění základního 
spouštěcího prostředí.
Kontrola stavu instalace (Setup State Check) – určuje, zda se počítač nachází ve stavu 
instalace.
Test struktury registru (Registry Hives Test) – zkontroluje strukturu registru počítače.
Diagnostika protokolu spuštění systému Windows (Windows Boot Log Diagnostics) 
– prozkoumá položky protokolu spuštění systému Windows, zda neobsahují konkrétní 
chyby, které by mohly souviset s potížemi spouštění.
Analýza kontroly chyb (Bug Check Analysis) – provede základní analýzu kontroly 
chyb operačního systému.
Test systému souborů (chkdsk) (File System Test (chkdsk)) – provede základní test 
systému souborů pomocí nástroje ChkDsk.
Diagnostika protokolu instalace softwaru (Software Install Log Diagnostics) – pro-
zkoumá položky protokolu instalace softwaru, zda neobsahují konkrétní chyby, které by 
mohly souviset s potížemi spouštění.
Opravení potíží se spouštěním (Fallback Diagnostics) – určuje, zda nebyly nastaveny 
příznaky s významem, 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 zaří-
zení 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 diskovými jednotkami 
detekovat potenciální chyby a varovat uživatele dříve, než k chybám dojde. Diagnostika hard-
waru může také pomoci v procesu zálohování, kdy upozorňuje na možné chyby disku.
Systém Windows Server 2008 může automaticky detekovat potíže s výkonem, k nimž pat-
ří pomalé spouštění aplikací, spouštění systému, přechod do úsporného režimu a obnovení 
a vypnutí systému. Pokud počítač vykazuje snížený výkon, může konzola Diagnostika výkonu 
(Performance Diagnostics) detekovat problém a poskytnout možná řešení. V případě kompli-
kovaných potíží s výkonem můžete sledovat související data výkonu a spolehlivosti v konzole 
diagnostiky spolehlivosti a výkonu. Jak je zřejmé na obrázku 1.6, k nástrojům patří Sledování 
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výkonu (Performance Monitor) a Sledování spolehlivosti (Reliability Monitor). Další informa-
ce o optimalizaci výkonu a zvýšení spolehlivosti naleznete v kapitolách 11, „Sledování a ladění 
výkonu“, a 12, „Komplexní analýza a protokolování výkonu“.

Systém Windows Server 2008 může také detekovat potíže, které souvisejí s nevrácenou pamětí 
a chybami paměti. Máte-li podezření na chybu paměti počítače, která není detekována auto-
maticky, můžete ručně spustit nástroj Diagnostika paměti (Windows Memory Diagnostics) 
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 stan-

dardní test paměti. Pokud chcete provést méně či více testů, stiskněte klávesu F1, pomo-
cí kláves se šipkou nahoru a dolů nastavte položku Kombinace testů (Test Mix) na 
hodnotu Základní (Basic), Standardní (Standard) nebo Rozšířený (Extended) a potom 
použijte požadovaná nastavení a obnovte testování stisknutím klávesy F10.

4.  Po dokončení testů se počítač automaticky restartuje. Výsledky testů můžete zobrazit po 
přihlášení k systému.

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

Obrázek 1.6: Kontrola podrobností spolehlivosti počítače
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Plánování 

systému Windows 

Server 2008

Nasazení systému Windows Server 2008 je náročný podnik, 
dokonce i v malé síti. Už jen samotné plánování postupu nasa-
zení systému Windows Server 2008 může být velmi vyčer-
pávající, zejména ve velkém podniku. Čím větší podnik, tím 
důležitější je však zajistit, aby byl proces plánování komplexní, 
plně zahrnoval cíle navrženého projektu a přesně popsal, jak 
bude těchto cílů dosaženo.
Někdy je obtížné vyhovět požadavkům všech podnikových 
jednotek. Lze toho nejlépe dosáhnout pomocí dobře naplá-
novaného postupu, který zahrnuje kontrolní body a dostatek 
příležitostí pro zapojení managementu. Pokud se kvalitně při-
pravíte, ocení to celá organizace i oddělení informačních tech-
nologií (IT). Při pečlivém plánování se také můžete vyhnout 
běžným potížím, protože předem identifikujete potenciální 
kritická místa a následně určíte, jak je co nejlépe obejít nebo 
se na ně alespoň připravit.

Přehled plánování
Při každém projektu je vhodné mít k dispozici srozumitelný 
plán a zavádění systému Windows Server 2008 do podniku 
rozhodně patří mezi složité projekty. Mnohé firmy vyvinu-
ly modely, které popisují procesy IT typu plánování a správy 
systémů. Tyto modely se často používají v jejich konzultač-
ních skupinách a každý z nich poskytuje vlastní strukturova-
nou metodu, jak přistupovat ke komplexnímu projektu. Tento 
podrobný popis osob, které budou do projektu zapojeny, úko-
lů, které budou provádět, a pořadí, ve kterém budou úkoly 
plnit, může být při rozsáhlém projektu velmi užitečný.
Všechny uvedené modely používají z větší části podobný 
postup procesem plánování, pouze jej dělí na odlišné fáze 
a popisují jej pomocí odlišných pojmů. Ukázkou jednoho 

2
K A P I T O L A

Témata kapitoly:

Přehled plánování

Určení organizačních týmů

Hodnocení cílů projektu

Analýza stávající sítě

Definování cílů a rozsahu

Definování nového síťového 

prostředí

Výběr licenčního programu 

softwaru

Závěrečná hlediska 

plánování a zavádění
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možného přístupu je model procesů Microsoft Solutions Framework (Microsoft Solutions 
Framework Process Model), popsaný v následujícím oddílu.

Model procesů Microsoft Solutions Framework
Společnost Microsoft definovala své vlastní formalizované procesy, jak implementovat řešení 
IT a správu sítě. Používají se dva modely: Microsoft Solutions Framework (MSF), který definu-
je metody projektu zavádění, a Microsoft Operations Framework (MOF), který se zaměřuje na 
správu operací. Podobně jako jiné modely procesů prošly také modely MSF a MOF několika 
vývojovými fázemi. V době psaní této knihy se společnost Microsoft orientovala na týmový 
systémový přístup.
Model procesů MSF verze 4 definuje následující fáze:

Vize (Envisioning) – během této první fáze se definují a vyjasňují cíle projektu. Pomocí 
uvedených informací lze vytvořit koncepční dokument, který shrnuje celkovou vizi, cíle 
a rozsah projektu. Sepisuje se také výchozí dokument hodnocení rizik. Posledním kro-
kem této fáze je schválení obou dokumentů.
Plánování (Planning) – po odsouhlasení cílů a rozsahu musíte tyto informace převést 
na funkční specifikace, které popisují konkrétní funkce, služby a konfigurace, jež jsou 
k dosažení cílů potřebné. Na konci této fáze dochází ke schválení hlavního projektové-
ho plánu, který popisuje postup implementace, a hlavního projektového rozvrhu, který 
určuje celkové časové schéma.
Budování (Building) – během této fáze probíhá vývoj infrastruktury systému Windows 
Server 2008, případného zákaznického kódu (aplikací či skriptů) a dokumentace. 
Vznikají marketingové dokumenty pro komunikaci s managementem a koncovými 
uživateli, jejichž cílem je získat uživatele pro myšlenku projektu. Koncovými uživateli 
přitom mohou být zaměstnanci organizace nebo spotřebitelé. Vyvíjí se testovací speci-
fikace, případy, metriky, skripty a data stejně jako výchozí provozní příručky, postupy 
podpory, znalostní báze a dokumentace řešení potíží.
Stabilizace (Stabilizing) – nové prostředí vytvořené v oddělení IT se prochází před 
zavedením pečlivými testy. V této fázi můžete zajistit, že bude platforma stabilní a při-
pravena na začátek pilotního zavádění. Postupují také práce na finalizaci instalační 
dokumentace, dokumentů pro komunikaci s koncovými uživateli, provozních doku-
mentů a poznámek k verzi.
Zavádění (Deploying) – nakonec nastává zavádění systému Windows Server 2008 do 
produkčního prostředí. Zaměstnanci IT nejdříve provedou malý pilotní projekt a po 
jeho úspěšném dokončení se systém Windows Server 2008 nasazuje ve zbývajících 
částech prostředí. Během této fáze se podle potřeby revidují procesy a postupy, probí-
há školení koncových uživatelů a správců a dokumentuje konfigurace. Vytváří se také 
úložiště veškeré hotové dokumentace.
Řízení (Governing) – od zahájení projektu po jeho dokončení i dále bude jeden nebo 
více vedoucích pracovníků IT odpovídat za vývoj celkové projektové listiny a orien-
tačních pokynů pro tým. Tito pracovníci budou sledovat celkový stav projektu, stav 
výstupů projektu a spokojenost uživatelů po zavedení systému. Budou mít také na sta-
rosti uzavření projektu, vývoj cestovní mapy dalších kroků a dokumentaci zjištěných 
poznatků.
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Tyto fáze se více méně lineárně střídají, ale neplatí to zcela přesně. Jednotlivé fáze se během 
projektu totiž často opakují.

Další informace o modelu MSF naleznete na adrese http://www.microsoft.com/msf/.

Pamatujte, že každá společnost má své vlastní interní zásady, které mohou zkomplikovat mnoho 

projektů a procesů, což se týká i oddělení IT.

Váš plán: celkový přehled
Model společnosti Microsoft je zajímavý, ale stojí za to poněkud jej upřesnit. Platí to zejména 
při spolupráci s osobami z jiných oddělení, které často nejsou s procesy IT obeznámeny. Pro 
účely této kapitoly lze proces zavádění rozdělit na přibližně sekvenční řadu úkolů:

Identifikace týmu – s výjimkou těch nejmenších instalací nového operačního systému 
se na procesech plánování i zavádění podílí vícečlenný tým. Vlastní velikost a složení 
tohoto týmu se v jednotlivých situacích liší. Shromáždíte-li správnou kombinaci zkuše-
ností a znalostí, přispějete tím k úspěchu celého projektu.
Hodnocení cílů – všechny podniky, které přecházejí na systém Windows Server 2008, 
k tomu mají mnoho důvodů. Některé z nich však nejsou pro oddělení IT zjevné. Než 
určíte rozsah projektu, je důležité pečlivě určit požadavky celé společnosti. Tím zajistíte, 
že budou splněny všechny kritické cíle.
Analýza stávajícího prostředí – prozkoumejte aktuální síťové prostředí, i když se 
domníváte, že přesně víte, jak vše funguje. Často zjistíte, že jsou vaše předpoklady platné 
pouze zčásti. Proveďte inventuru hardwaru a softwaru, shromážděte mapy sítě a sezna-
my serverů se službami, které poskytují. Identifikujte také kritické podnikové procesy 
a prozkoumejte přístupy ke správě a zabezpečení, které se aktuálně uplatňují. Systém 
Windows Server 2008 přináší mnoho zlepšení zabezpečení a správy a stojí za to zjistit, 
které z nich jsou pro vaše prostředí zvláště důležité.
Definice rozsahu projektu – rozsah projektu je často jednou z oblastí, které se nej-
hůře definují. Zaslouží si v procesu plánování obzvláštní pozornost. Definice rozsahu 
vyžaduje stanovit priority cílů různých skupin v rámci organizace a poté realisticky 
vyhodnotit, co lze dosáhnout s přijatelným rozpočtem a v rozumném časovém rámci. 
Všechny funkce a možnosti požadované celou společností obvykle nelze poskytnout ani 
při počátečním, ale dokonce ani při dodatečném zavádění.
Návrh nového síťového prostředí – po stanovení rozsahu projektu musíte vyvinout 
podrobný návrh zavádění nového operačního systému a určit části sítě, kterých se zavá-
dění bude týkat. V této fázi byste měli vytvořit dokumentaci, která bude popisovat kon-
cový stav sítě a také postup, jak se do tohoto stavu dostat. Tento návrhový dokument 
slouží jako cestovní mapa pro osoby, které budují testovací prostředí. Po zahrnutí změn 
z procesu testování bude dokument později sloužit i oddělení IT.
Testování návrhu – pečlivé testování v laboratoři se často přehlíží, ale jedná se o kritic-
ky důležitou fázi zavádění nového síťového operačního systému. Vybudujete-li testovací 
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laboratoř a vyzkoušíte v ní vzorek celého návrhu, můžete mnoho problémů určit a vyře-
šit již v kontrolovaném prostředí a nemusíte čekat, až se objeví v ostrém provozu.
Instalace systému Windows Server 2008 – poté co ověříte návrh v laboratoři a mana-
gement schválí plán zavádění, můžete začít s instalací systému Windows Server 2008 do 
produkčního prostředí. Proces instalace sestává ze dvou fází:

Pilotní fáze – během pilotní fáze nasadíte a otestujete malou skupinu severů se sys-
témem Windows Server 2008 (a případně i klienty se systémem Microsoft Windows 
Vista) v produkčním prostředí. Měli byste vybrat pilotní skupinu, pro kterou není 
problém pracovat s novými technologiemi a u které nebudou drobné výpadky před-
stavovat závažný problém. Jinými slovy, není vhodné zvolit generálního ředitele spo-
lečnosti ani finanční oddělení před zpracováním daňové uzávěrky.
Nasazení – jakmile vyhodnotíte, že pilotní fáze dopadla úspěšně, můžete začít se zavá-
děním ve zbytku společnosti. Nezapomeňte naplánovat odpovídající trvání odstávek, 
ponechejte si prostor pro pokračující drobná přerušení provozu a počítejte s vyššími 
požadavky na technickou podporu, když se uživatelé setkají s odlišnými funkcemi.

Jak jsme již zmínili, tyto kroky obvykle následující jeden po druhém, ale neplatí to stoprocent-
ně. V jisté fázi plánování pravděpodobně zjistíte, že se musíte vrátit k činnostem, které technic-
ky patří do jedné z předchozích fází. To je v praxi pozitivní, protože to znamená, že dynamicky 
přizpůsobujete svůj plán s ohledem na nově zjištěná fakta a události.

Urychlení počátečních fází 

Všechny uvedené úkoly nemusíte přidělit jednotlivým pracovníkům hned na začátku proce-

su plánování. Pokud máte k dispozici zaměstnance, kteří se mohou pustit do analýzy potřeb 

a průzkumu stávajícího a nového síťového prostředí (zhruba se jedná o úkoly managementu 

programu, managementu produktů a vývoje z modelu MSF), můžete projekt spustit současně 

s náborem zbytku projektového týmu.

Určení organizačních týmů
Projekt tohoto typu vyžaduje hodně času a úsilí a také široký rozsah znalostí, zkušeností 
a dovedností. S výjimkou správy velmi malé sítě se bude na plánování a implementaci tohoto 
projektu pravděpodobně podílet více osob. Členové týmu dostávají různé role, které jsou zamě-
řeny na odlišná hlediska projektu.
Každou z těchto rolí může obsadit jedna nebo více osob, které mohou projektu věnovat část 
své pracovní doby nebo celou její kapacitu (a v některých případech i více). Mezi rolí v týmu 
a jednotlivcem, který ji obsazuje, neexistuje žádná přímá korelace. Ve velkých organizacích 
může každou z uvedených rolí plnit pracovní tým, zatímco v malých organizacích může jedna 
osoba zastávat více rolí.

Model týmů Microsoft Solutions Framework
Stejně jako u procesů IT vytvořili mnozí dodavatelé a konzultanti modely týmů, které můžete 
využít při návrhu svého vlastního týmu. Mezi tyto modely patří model týmů Microsoft Solutions 
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Framework (Microsoft Solutions Framework Team Model), který při plánování a zavádění pro-
jektů IT počítá se sedmi týmy.

Tým architektury – stále složitější prostředí IT vyžadují někoho, kdo bude odpovídat 
za celkovou architekturu projektu a udělovat pokyny pro integraci projektu do stávají-
cí architektury. Tuto roli plní tým architektury. Ke konkrétním výstupům patří návrh 
architektury a pokyny pro řešení integrace.
Tým managementu produktů – primární zodpovědností managementu programu je 
zajistit, aby byly cíle projektu dosaženy v rámci omezení, která byla stanovena na začát-
ku projektu. Management programu se zabývá funkčním návrhem, rozpočtem, plánem 
a vykazováním. Ke konkrétním výstupům patří dokument s vizí a rozsahem, funkční 
specifikace, hlavní projektový plán, hlavní projektový rozvrh a výkazy o stavu.
Tým managementu programu – odpovídá za identifikaci podnikových a uživatel-
ských požadavků na projekt. Také zajišťuje, že výsledný plán tyto požadavky splňuje. Ke 
konkrétním výstupům patří projektová listina, orientační pokyny pro tým a také vzory 
dokumentů struktury projektu a výchozí hodnocení rizik.
Tým uživatelských zkušeností – řídí přechod uživatelů do nového prostředí. Tato čin-
nost zahrnuje přípravu a poskytování uživatelských školení a také analýzu zpětné vazby 
uživatelů při testování a pilotním zavádění. Ke konkrétním výstupům patří uživatel-
ské referenční příručky, testovací scénáře použitelnosti a grafické prvky uživatelského 
rozhraní.
Tým vývoje – odpovídá za definování fyzického návrhu a sady funkcí projektu a za 
odhad finančních a časových požadavků na dokončení projektu. Ke konkrétním výstu-
pům patří všechny potřebné zdrojové kódy a binární soubory a také nezbytné kompo-
nenty integrovaného řešení.
Tým testování – má zásadní význam pro úspěch výsledného zavedení. Navrhuje 
a vytváří testovací prostředí, vyvíjí plán testování a poté provádí testy a řeší případné 
zjištěné potíže dříve, než dojde k pilotnímu zavádění. Ke konkrétním výstupům patří 
testovací specifikace, testovací případy s očekávanými výsledky, testovací skripty, met-
riky, data a výkazy.
Tým managementu nasazení – navrhuje testovací zavádění a poté toto zavádění reali-
zuje, aby bylo možné ověřit spolehlivost zavádění před jeho celkovým přijetím. Ke kon-
krétním výstupům patří procesy a postupy zavádění, instalační skripty a nastavení kon-
figurace pro zavádění, provozní příručky, postupy nápovědy a podpory, znalostní báze, 
pomocné a školicí materiály, provozní dokumentace a dokumentace řešení potíží.

Ve vzájemné spolupráci tyto týmy řeší různá hlediska zásadního projektu, jako je nasazení sys-
tému Windows Server 2008.

Váš projektový tým
Jak říká název, není model společnosti nic než pouhý model. Slouží jako příklad, ale stejně jako 
u libovolného jiného modelu jej nemusíte nutně implementovat přesně tak, jak jej jeho autor 
navrhl. Téměř všechny projekty IT sice mají jisté společné prvky a vyžadují tedy někoho, kdo 
tyto oblasti projektu bude řešit, ale zde veškerá podobnost končí.
Jednotlivé společnosti podnikají v různých oblastech a jejich požadavky na IT se vztahují ke 
konkrétním obchodním aktivitám. To může znamenat, že bude na řízení těchto aspektů pro-
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jektu potřeba nasadit další členy týmu. Pokud například přistupují k některým vašim systé-
mům IT externí klienti nebo veřejnost, budete mít odlišné sady požadavků na uživatelskou 
spokojenost a testování než většina ostatních organizací.
Projektový tým potřebuje zkušené manažery, kteří rozumějí potřebám různých podnikových 
jednotek a dokážou tyto potřeby zastupovat. Tito vedoucí musí mít znalosti fungování podniku 
a jasnou představu o každodenních úkolech jeho zaměstnanců.
Představitelé oddělení IT přinášejí do týmu své technické zkušenosti. Účelem není pouze 
popsat vnitřní fungování sítě, ale také pomoci manažerům realisticky vyhodnotit, jak může 
technologie pomoci jejich oddělením, a oddělit nereálné cíle od těch prakticky dosažitelných.
Nezapomeňte pokrýt všechna kritická hlediska podnikových operací. Zapojte zástupce všech 
oddělení, která se zásadně spoléhají na IT. Tým musí zohlednit potřeby celé společnosti. To 
znamená, že členové projektového týmu musí shromáždit informace od provozních vedoucích 
a osob, které skutečně práci vykonávají. (Je poměrně překvapivé, že to mnoho projektových 
týmů opomíjí.)
Po sestavení týmu musí management zajistit, aby měli členové týmu dostatek času a zdrojů 
k plnění úkolů, které od nich projekt vyžaduje. To může znamenat, že část jejich běžné pra-
covní náplně nebo veškerou práci převezmou po dobu trvání projektu kolegové, nebo se může 
jednat o zajištění prostředků typu přístupu k Internetu, softwaru souvisejícího s projektem atd. 
Pokud management poskytuje tuto kritickou podporu v reálném čase, je každý projekt snazší 
a má větší pravděpodobnost úspěchu.

Nábor externistů 

Někdy nejsou v organizaci lidé s potřebnými zkušenostmi, a musíte se poohlédnout po konzul-

tantech nebo smluvních pracovnících. Vyhodnoťte, které úkoly je možné objednat externě a co 

přesně potřebujete ze smluvního vztahu získat. Zaměřte se zejména na vysoce specializované 

nebo komplexní oblasti – např. architekturu služby AD DS (Active Directory Domain Services) 

– a na problematiku, která se velmi rychle vyvíjí.

Pro outsourcing se také hodí jednorázové úkoly, např. vytváření uživatelských školicích progra-

mů a dokumentace. V oblastech, kde budete chybějící zkušenosti potřebovat trvale (jako je 

např. zabezpečení), může být rozumnější poslat na dodatečné školení stálého člena týmu.

Hodnocení cílů projektu
Důležitou součástí procesu plánování je pečlivé určení cílů, které leží v pozadí přechodu na sys-
tém Windows Server 2008. Cíle těžko dosáhnete, nebudete-li mít jejich jednoznačný seznam. 
Dokonce i v případech, že budete mít jasnou představu o jednotlivých cílech, je pravděpodobně 
nesplníte všechny. Většina velkých podnikových projektů vykazuje určité kompromisy a proces 
zavádění systému Windows Server 2008 nejspíš nebude výjimkou.
Nasazení nového operačního systému je sice v důsledku úkolem oddělení IT, ale většina důvo-
dů pro tuto změnu nevychází z tohoto oddělení. Počítače jsou nakonec nástroje, které pod-
nikům umožňují mj. zvýšit produktivitu, zdokonalit komunikaci a usnadnit obchodní úkoly. 
Oddělení IT se stará o to, aby podnikové výpočetní prostředí správně fungovalo.
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Téměř bezbolestná tvorba dokumentace 

Během procesu plánování a v počátcích používání nového síťového prostředí budete vytvářet 

mnoho dokumentů, které budou popisovat aktuální stav sítě, plánované změny, standardy IT, 

postupy správy atp. Je vhodné využít těchto aktuálních informací k vytvoření dokumentů se 

zásadami a postupy, které pomohou zajistit, že síť zůstane v souladu s novými standardy a sprá-

va bude probíhat předpokládaným způsobem.

Stejná sada dokumentů může také sloužit jako základ pro uživatelské příručky i školení správců 

a uživatelů. Dokumenty můžete zpřístupnit v podnikové síti intranet. Pokud si účastníci projek-

tu (zejména testeři) poznamenají všechny chybové stavy, se kterými se setkají, a řešení těchto 

situací, získáte také dobrý základ pro seznam nejčastějších dotazů (FAQ) a další zdroje technické 

podpory.

Podniková perspektiva
Při mnoha diskusích o podnikových důvodech pro nasazení nového softwaru se pravidel-
ně ozývají tyto motivy: zvýšení produktivity, vyloučení výpadků, snížení nákladů atp. Tyto 
aspirace často bývají poněkud neurčité (a někdy i nadnesené). Jejich převod na konkrétní cíle 
často vyžaduje jisté úsilí. Než budete v projektu pokračovat, rozhodně však stojí za to, abyste 
převodu obecných představ na konkrétní cíle věnovali určitý čas. Oddělení IT by mělo sloužit 
potřebám podniku, nikoli naopak. Pokud těmto požadavkům dobře nerozumíte, budete je 
obtížně plnit.
Nezapomeňte požádat o názor osoby, které pracují v místech nasazení projektu. Je vhodné 
zeptat se manažerů oddělení ze všech částí podniku, co požadují od IT, co nyní funguje a co 
nikoli. Tito zaměstnanci se zajímají o každodenní činnost svého výpočetního prostředí, tj. jak 
změny ovlivní schopnost jejich zaměstnanců vykonávat svou práci. Zeptejte se na schémata 
práce, jak obvyklé, tak nárazové – pracovní postup finančního oddělení v červenci není stejný 
jako v dubnu. Nezapomeňte zahrnout všechna oddělení a také významné podskupiny – perso-
nalistiku, finance, prodej, obchodní jednotky, výkonný management atd.
Měli byste také identifikovat rizika, která leží na úrovni podniku, jako např. odpor ke změnám, 
nedostatek odhodlání (často se projevuje nedostatečnými zdroji: rozpočtem, týmem, časem 
atd., nebo dokonce příležitostnými ohnisky otevřeného odporu). Zároveň vyhledejte pozitivní 
faktory, které lze využít – nadšení zaměstnanci mohou povzbudit ostatní a manažer, kterého 
získáte na svou stranu, vám pomůže odstranit mnohé překážky. Když zapojíte více osob, získáte 
spojence, kteří budou mít na úspěchu projektu zájem.

Mluvte s lidmi, kteří budou technologii používat 

Členové týmu, kteří budou z různých hledisek vyhodnocovat uživatelské zkušenosti, by měli 

s uživateli skutečně diskutovat. Jediný způsob, jak odpovídajícím způsobem vyhodnotit, co 

pracovníci potřebují v klíčových oblastech typu použitelnosti, školení a podpory, je vydat se 

do terénu a sledovat, co tito pracovníci dělají. Pokud je to možné, uspořádejte schůzku u uživa-

telské pracovní stanice, protože tím získáte přesnější představu o každodenní práci. Pokud na 

monitorech uvidíte samolepicí lístky s hesly (tento zvyk je velmi rozšířený), budete vědět, že 

máte potíže se zabezpečením.

DO DETAILU
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Určení cílů IT
Cíle IT jsou často celkem samozřejmé: zlepšit spolehlivost sítě, poskytnout vyšší zabezpečení, 
zajistit dokonalejší správu a možná dokonce implementovat určitou novou funkci. Tyto cíle se 
také snáze identifikují než cíle jiných oddělení – nakonec se přímo týkají technologie.
Při definování cílů dbejte na to, aby byly konkrétní. Je snadné říci, že zvýšíte bezpečnost, ale jak bude-
te vědět, že se vám to podařilo? Co se zlepšilo a nakolik? Cíle IT se v mnoha případech překrývají 
s implementací funkcí nebo postupů. Například při zvyšování zabezpečení budete implementovat pro-
tokol IPSec (Internet Protocol Security) a šifrovat veškerou komunikaci se vzdálenými sítěmi.
Neslibujte však příliš: cíl odstranění výpadků je sice úctyhodný, ale pravděpodobně jej ve své síti 
nedosáhnete. Určitě nechcete, aby vás na základě plnění tohoto cíle vaši nadřízení hodnotili.

Seznamte se 

Podnikové jednotky často příliš netuší, jaké jsou možnosti oddělení IT. V horších případech mají 

určitou představu, která je však mimořádně nereálná. Tento stav může vést k očekáváním, která 

jsou nepravděpodobná až absurdní. Pro všechny zúčastněné je lépe, když se tomu vyhnou.

Zásadní projekt tohoto typu spojuje zaměstnance celé společnosti. Někteří z nich patří do oddě-

lení, která obvykle vůbec nespolupracují. Jedná se o mimořádnou příležitost, kdy se mohou 

členové různých týmů ve společnosti obeznámit s fungováním oddělení IT, což platí i naopak. 

Jasnější představa o celkové situaci podniku a o fungování jiných oddělení ulehčí interakce 

oddělení IT se zbytkem společnosti.

Zkoumání interakcí oddělení IT a jiných částí podniku
Při hodnocení celkových požadavků IT a podnikového prostředí, ve kterém oddělení IT fungu-
je, je nutné zvážit několik aspektů činnosti podniku. Zamyslete se mj. nad těmito hledisky:

Uspořádání podniku – o jak velký podnik se jedná? Má podnik pobočky na různých 
adresách? Funguje v různých zemích, oblastech s odlišnými předpisy nebo překračuje 
jiné hranice? Jaké jsou typy hranic mezi odděleními nebo funkcemi?
Stabilita – nastává v podniku mnoho změn? Dochází v podnikových vztazích k častým 
reorganizacím, akvizicím, změnám atd.? Jaká rychlost růstu organizace se očekává? 
Naopak: předpokládá se v budoucnu výrazné snižování stavu zaměstnanců?
Externí vztahy – potřebujete poskytnout přístup dodavatelům, partnerům atp.? 
Vyžadují uživatelé vaší sítě přístup k některým externím sítím?
Vliv zavedení systému Windows Server 2008 – jak toto zavedení ovlivní různá oddě-
lení vaší společnosti? Jsou ve společnosti některé oblasti, které jsou zvláště citlivé na na-
rušení provozu? Je nutné při plánování zohlednit některé blížící se události?
Schopnost adaptace – dokáže se management snadno přizpůsobit změnám? Pokud 
nikoli, snažte se všechna hlediska svého plánu hned napoprvé navrhnout správně. 
Budete-li mít představu o tom, jak mohou zaměstnanci reagovat na nové technologie 
a procesy, pomůže vám to při plánování školení a podpory.

Předpovídání změn sítě
Součástí plánování je extrapolace do budoucna a odhad, jaký vliv budou mít příští podnikové 
požadavky na činnost oddělení IT. Správu složitých systémů si můžete usnadnit, když místo 
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reagování na události zaujmete aktivní přístup. Předpovídání změn sítě není věda, ale spíše 
umění. Stojí však za to, abyste se v tomto umění procvičili.
V prvé řadě se jedná o podnikové hodnocení, které závisí na faktorech typu očekávaného růstu, 
změnách zaměření podniku nebo možného zeštíhlování a outsourcingu. Každý z těchto fakto-
rů klade na oddělení IT odlišné požadavky. Dokážete-li odhadovat, co se v podniku stane a co 
budou tyto změny znamenat pro oddělení IT, můžete do návrhu své sítě zahrnout prostor pro 
budoucí růst.
Při pokusech o předpověď budoucích událostí se podívejte na historii společnosti: dochází čas-
to ke slučování, akvizicím, oddělování částí podniku atd.? V tomto případě je nutné, aby oddě-
lení IT vykazovalo značnou pružnost. Zaměstnanci oddělení IT by také měli udržovat úzké 
kontakty s osobami ve vedení podniku, aby nebyli budoucími změnami zaskočeni.
Při diskusích o zavádění systému se zajímejte o to, co jednotlivé podnikové jednotky plánují. 
Pěstujte kontakty s jinými částmi společnosti a pravidelně s jejich zaměstnanci probírejte, co 
se v jejich odděleních děje (např. jaké projekty připravují). Sledujte také vývoj v jiných společ-
nostech stejného oboru podnikání. Cenné informace o tom, co se chystá, můžete získat i z tis-
kových zpráv společnosti a z článků v externích zdrojích. Budete-li mít uši našpicované, prove-
dete jednoduchý průzkum a zamyslíte se nad potenciálními dopady toho, co jste se dozvěděli, 
můžete se na libovolný budoucí vývoj mnohem lépe připravit.

Vliv růstu na správu 

Mnohé sítě zpočátku spravuje jediný správce (nebo malý tým). Na tom není nic divného, pro-

tože sítě jsou při své počáteční implementaci většinou malé. Jak tyto sítě rostou, často se někte-

ré úkoly správy delegují jiným zaměstnancům organizace. Ačkoli to není součástí jejich pracovní 

náplně, tito pracovníci vědí, jak mohou oddělení IT pomoci. Výsledkem může být chaotický styl 

správy, kdy není pokaždé jasné, co kdo dělá. Základní postupy (např. pro zálohování dat) se 

navíc mezi jednotlivými odděleními liší, což může časem vést k problémům, jak se zaměstnanci 

střídají. Pokud je vám tento popis povědomý, měli byste se pokusit o nápravu této situace.

Analýza stávající sítě
Dříve než naplánujete nové síťové prostředí, musíte určit, v jaké situaci se aktuálně nachází stá-
vající síťová infrastruktura. Přitom je nutné stanovit výchozí stav síťového a systémového hard-
waru, instalace a konfigurace softwaru, operací, správy a zabezpečení. Nespoléhejte se na to, že 
situaci znáte, ale všechny předpoklady si ověřte.

Projektové pracovní listy ke shromáždění informací 

Ve velkém síťovém prostředí, kde je nutné shromáždit mnoho údajů o architektuře a konfiguraci, 

je často zpracování těchto dat velmi náročné. V takových případech se vám může hodit některý 

druh projektových pracovních listů. Pokud vaše společnost vlastní pracovní listy nevytvořila, 

můžete při upgradu využít listy připravené ve společnosti Microsoft. Obvykle jsou k dispozici 

v sadě pro zavádění operačního systému.

Hodnocení síťové infrastruktury
Než přejdete na nový operační systém, měli byste mít představu o tom, jak vypadá aktuální 
síť. Při návrhu úprav sítě a nasazení serverů budete potřebovat údaje o konfiguraci. Některé 
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aspekty systému Windows Server 2008, jako například lokality použité v replikaci služby Active 
Directory, jsou navíc založeny na fyzické konfiguraci sítě. (Lokalita – anglicky „site“ – je seg-
ment sítě s dobrou konektivitou, který zahrnuje jednu nebo více podsítí protokolu IP – Internet 
Protocol.)
Z těchto důvodů je vhodné vyhodnotit různá hlediska týkající se fyzického prostředí sítě. 
Zvažte mj. následující vlastnosti:

Síťová topologie – dokumentujte systémy a zařízení v síti, včetně rychlostí propojení, 
připojení k sítím WAN (Wide Area Network), lokality používající telefonické připojení 
atd. Zahrňte zařízení typu směrovačů, přepínačů, serverů a klientů a všimněte si všech 
typů adresování, např. názvů NetBIOS i adres IP pro systémy Windows.
Síťové adresování – používáte v současnosti protokol TCP/IP (Transmission Control 
Protocol/Internet Protocol)? Je adresní prostor privátní, nebo veřejný? Které podsítě 
TCP/IP se používají v jednotlivých umístěních?
Vzdálená umístění – na kolika místech se organizace fyzicky nachází? Mají všechna 
místa k dispozici širokopásmové připojení, nebo se vzdálené pobočky příležitostně při-
pojují pomocí telefonického připojení? Jaká je rychlost těchto propojení?
Vzory provozu – sledování síťového provozu vám může dát představu o aktuálním 
výkonu a může také pomoci identifikovat případná úzká hrdla a další problémy dříve, 
než se projeví. Analyzujte statistiky využití a věnujte pozornost pravidelně se opakují-
cím vzorům a neobvyklým nárůstům či poklesům aktivity, které mohou upozorňovat 
na potíže.
Zvláštní případy – vyžadují některé části sítě speciální konfiguraci, např. testovací labo-
ratoře izolované od zbytku sítě?

Mapování území 

Vytvořte mapu sítě, která bude popisovat umístění všech stávajících prostředků. Práci si můžete 

usnadnit pomocí nástrojů typu Microsoft Visio. Shromážděte o těchto prostředcích co nejvíce 

informací. Začněte od základních údajů, jako jsou systémy a aplikace nainstalované na jed-

notlivých serverech, služby, které servery poskytují, atd. Při konsolidaci serverů nebo zavádění 

nových mohou být velmi užitečná i další data, jako např. kritické procesy pracovních postupů 

a vzory provozu mezi servery. Čím snazší je propojení všech těchto informací pomocí křížových 

odkazů, tím lépe.

Hodnocení systémů
V rámci plánování byste měli dokumentovat stávající síťové servery a určit verzi operačního 
systému na každém serveru, adresu IP a název DNS (Domain Name System), stejně jako služby, 
které daný systém poskytuje. Uvedené údaje lze shromáždit následujícím postupem:

Proveďte inventuru hardwaru – sepište seznam serverového hardwaru ve své síti. 
Poznamenejte si údaje o procesoru, paměti RAM, místu na disku atd. Věnujte zvlášt-
ní pozornost starším strojům, které by mohly v případě upgradu vykazovat potíže 
s kompatibilitou.

DO DETAILU
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Identifikujte síťové operační systémy – určete aktuální operační systém každého počí-
tače, včetně celého čísla verze (i když je tvořeno mnoha číslicemi) a také aktualizací 
Service Pack, oprav hotfix a dalších doplňků standardní verze systému.
Vyhodnoťte aktuální domény systému Microsoft Windows – máte v síti domény 
systému Windows? Jedná se o domény systému Microsoft Windows NT 4.0 nebo služ-
by Active Directory? V případě více domén popište vztahy důvěryhodnosti. Sestavte 
seznam všech domén, jejich obsahu (uživatelé, prostředky či obojí) a serverů, které 
fungují jako řadiče domény.
Určete hlediska lokalizace – pokud vaše organizace přesahuje národní nebo jazykové 
hranice, identifikujte nainstalované lokalizované verze a pobočky, kde se používají. Tyto 
údaje jsou při upgradu na systém Windows Server 2008 zásadně důležité, protože pokus 
o upgrade pomocí odlišné lokalizované verze systému Windows Server 2008 nemusí 
být úspěšný.
Hodnocení softwarových licencí – zhodnoťte licence pro servery a klientský přístup. 
Díky tomu dokážete vybrat nejvhodnější program správy licencí.
Identifikujte úložiště souborů – zkontrolujte obsah a konfiguraci stávajících soubo-
rových serverů a identifikujte oddíly a svazky v každém systému. Zjistěte stávající ser-
very systému souborů DFS (Distributed File System) a obsah sdílených složek DFS. 
Nezapomeňte na sdílené položky, které slouží k uložení uživatelských dat.

Kde jsou data? 

Vyhledání sdílených složek, které se používají na úrovni oddělení, týmů, nebo dokonce jednot-

livců, sice může vyžadovat určité pátrání, ale rozhodně se vyplatí. Umožňuje totiž centralizovat 

správu dat, která jsou pro jednotlivé skupiny důležitá. Zároveň poskytuje cenné služby – např. 

zajištění pravidelného zálohování dat.

Seznam hardwaru a softwaru v počítačích s operačními systémy Windows můžete získat 
pomocí softwarových nástrojů, jako je Microsoft System Center Configuration Manager nebo 
HP Enterprise Discovery. Zjistěte typy klientů, jejichž podporu je nutné zajistit, abyste mohli 
odpovídajícím způsobem nakonfigurovat servery. V této fázi je také vhodné určit všechny kli-
entské systémy, které vyžadují upgrade (nebo výměnu), aby bylo možné používat funkce sys-
tému Windows Server 2008.

Tyto informace lze získat také pomocí skriptů příkazového řádku. Chcete-li se o skriptování 

dozvědět více, doporučuji knihu Microsoft Windows Command-Line Administrator’s Pocket 
Consultant 2nd Edition, kterou napsal William R. Stanek (Microsoft Press, 2008).

Identifikace sítových služeb a aplikací
Zaměřte se na aktuální síťové služby, poznamenejte si, které služby fungují na kterých serve-
rech, a zjistěte závislosti těchto služeb. Tento postup zopakujte pro všechny řadiče domény 
a členské servery, které budete upgradovat. Pomocí těchto informací můžete později naplá-
novat umístění serverů a hostování služeb v upgradované konfiguraci sítě. Následují příklady 
některých služeb, které je vhodné dokumentovat:

DO DETAILU

POZNÁMKA
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Služby DNS – je nutné vyhodnotit aktuální konfiguraci DNS. Pokud aktuálně použí-
váte server DNS jiného dodavatele než Microsoft, je vhodné pečlivě naplánovat podpo-
ru DNS, protože služba Active Directory se spoléhá na službu DNS systému Windows 
Server 2008. Pokyny naleznete v kapitole 23, „Návrh infrastruktury DNS“, a nezapo-
meňte si také přečíst oddíl „Zavádění globálních názvů“ na straně 778.
Služby WINS – měli byste vyhodnotit použití protokolu NetBIOS v historických apli-
kacích a počítačích se staršími verzemi operačního systému Windows. Pokuste se určit, 
zda bude v nové konfiguraci sítě nutné podporovat protokol NetBIOS (např. pro službu 
WINS – Windows Internet Naming Service). Přehled důležitých změn, včetně protoko-
lu LLMNR (Link-Local Multicast Name Resolution), naleznete v oddílu „Seznámení s 
překladem názvů“ na straně 641.
Tiskové služby – vytvořte seznam tiskáren a tiskových serverů, které jsou k jednotlivým 
tiskárnám přiřazeny. Zjistěte, kdo má na starosti různé úkoly správy a zda bude tiskárna 
publikována ve službě Active Directory. Určete také, zda budou všechny tiskové servery 
upgradovány tak, jak jsou, nebo zda je vhodné některé z nich konsolidovat. Další infor-
mace o snadném přesunu tiskáren a jejich tiskových front z jednoho tiskového serveru 
na jiný naleznete v oddílu „Migrace tiskáren a tiskových front“ na straně 841.
Síťové aplikace – sepište seznam aplikací, které se v síti aktuálně používají, včetně čísel 
verzí (a také dodatečných oprav atd.), názvů serverů, které aplikace hostují, a stupně 
důležitosti jednotlivých aplikací pro organizaci. Na základě těchto údajů určete, zda je 
potřebný upgrade nebo úpravy. Sledujte také software, který se nikdy nepoužívá, a proto 
jej není nutné zakoupit ani podporovat. Každá nepotřebná aplikace, kterou lze odebrat, 
představuje úsporu času i peněz.

Tímto seznamem vše pouze začíná. Ve své síti budete mít nepochybně mnoho dalších služeb, 
které je nutné zohlednit.

Nezapomeňte určit všechny závislosti v konfiguraci své sítě. Pokud teprve po likvidaci určitého 

serveru zjistíte, že na něm závisel kritický proces, nijak si tím svou práci neusnadníte. Seznam 

aplikací společnosti Microsoft a jiných dodavatelů, které jsou certifikovány pro kompatibilitu se 

systémem Windows Server 2008, naleznete v katalogu Windows Server Catalog (http://www.
windowsservercatalog.com/).

Identifikace bezpečnostní infrastruktury
Při dokumentování své síťové infrastruktury je nutné zkontrolovat mnoho aspektů zabezpeče-
ní sítě. Kromě bezpečnostních hledisek, která jsou specifická pro vaše síťové prostředí, byste se 
měli zabývat následujícími faktory:

Zamyslete se nad tím, kdo má přístup k čemu a proč. Určete síťové prostředky, skupiny 
zabezpečení a přiřazení přístupových oprávnění.
Zjistěte, které bezpečnostní protokoly a služby se používají. Funguje odpovídající anti-
virová ochrana, ochrana branou firewall, filtrování e-mailů atd.? Vyžadují některé apli-
kace nebo služby historické ověřování protokolu NTLM? Implementovali jste ve své síti 
infrastrukturu veřejných klíčů (PKI – Public Key Infrastructure)?
Prozkoumejte metody auditování a určete rozsah sledování přístupu a objektů.

UPOZORNĚNÍ

66 ČÁST I      PŘEHLED SYSTÉMU WINDOWS SERVER 2008 A PLÁNOVÁNÍ JEHO NASAZENÍ

K1621_Libor_FK_02.indd   66K1621_Libor_FK_02.indd   66 9.3.2009   14:04:539.3.2009   14:04:53



Stanovte, kteří zaměstnanci mohou přistupovat k Internetu a jaký typ přístupu využíva-
jí. Podívejte se na firemní důvody pro přístup, který prochází podnikovou branou fire-
wall. Skutečně potřebují přístup k Internetu všichni, kteří jej mají k dispozici, nebo byl 
přístup udělen paušálně, protože to bylo snazší než jeho výběrové poskytování? Obecný 
přístup k Internetu lze sice snáze implementovat, ale pokud se na něj podíváte z hledis-
ka zabezpečení, představuje mnoho potenciálních problémů.
Neopomíjejte ani příchozí přístup. Mají například zaměstnanci přístup ke svým datům 
z domova? V takovém případě analyzujte, jakým způsobem je chráněn tento typ 
přístupu.

Zabezpečení patří mezi oblasti, kde záleží na kvalitně stanovených metodách. Věnujte zvláštní 

pozornost všem stanoveným zásadám a postupům, ať už byly oficiálně dokumentovány nebo 

dokumentovány nebyly.

V závislosti na stávajících mechanismech zabezpečení sítě se mohou po zavedení systému 
Windows Server 2008 základní bezpečnostní metody změnit. Model zabezpečení systému 
Windows NT 4.0 (s použitím ověřování protokolu NTLM) je například po upgradu na sys-
tém Windows Server 2008 zpočátku podporován, ale po povýšení funkčních úrovní domé-
nové struktury a domény na úroveň Windows Server 2003 nebo vyšší není podpora nadále 
k dispozici.

Úvahy o přístupu k Internetu 

Z hlediska oddělení IT lze říci, že čím méně zaměstnanců může používat Internet, tím lépe. Když 

mají zaměstnanci přístup k Internetu, mohou jejich aktivity vystavit organizaci právním rizikům. 

Je nutné vyvážit požadavky zaměstnanců, kteří potřebují přístup k Internetu pro plnění svých 

úkolů, a potenciální rizika pro společnost, když se zaměstnanec zachová neodpovědně nebo 

v horším případě dokonce protizákonně.

Přístup zaměstnanců k Internetu také znamená více práce pro zaměstnance i management 

oddělení IT, protože je nutné definovat a vynucovat zásady, provádět audit a neustále sledovat 

různé hrozby, které s přístupem k Internetu souvisejí. Když k tomu přidáte pokles produktivity 

způsobený prohlížením webu, chatováním, nákupy online atd., je jasné, že povolení přístupu 

k Internetu znamená více komplikací než pouhou změnu konfigurace brány firewall.

Kontrola správy sítě
Prozkoumáte-li metody správy, které se aktuálně v síti používají, získáte hodně informací, kte-
ré vám napoví, jaké postupy jsou správné a ve kterých oblastech je možné dosáhnout zlepše-
ní. Pomocí těchto údajů můžete vyladit postupy správy sítě tak, abyste optimalizovali správu 
z hlediska nového prostředí.

Jak jste se sem dostali? 

Některé sítě jsou kompletně navrženy – skutečně zváženy, prodiskutovány, naplánovány 

atd. – zatímco jiné sítě prostě rostou. Jeden extrém představuje formálně navržené a pečlivě 

implementované schéma správy, které zahrnuje sadu podpůrné dokumentace, školení a trvalé 

sledování souladu s pravidly. Na druhém konci spektra se nachází síť, kde se metody správy 

POZNÁMKA

DO DETAILU
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prostě organicky vyvíjejí. Někdo postupoval tímto způsobem, fungovalo to, daná osoba tak 

postupovala i nadále a možná svou metodu předala i kolegům. Není divu, že tento styl se 

nejčastěji vyskytuje v malých sítích. Někde uprostřed leží pravděpodobně neobvyklejší situace: 

nesourodá sada zásad a postupů, z nichž některé byly implementovány formálně, zatímco jiné 

vznikly ad hoc.

V závislosti na tom, jakým způsobem jste se dostali k aktuálním metodám správy, můžete mít 

více či méně podrobnou dokumentaci či skutečný přehled o podrobném fungování každoden-

ní správy. I když máte plně dokumentované zásady a postupy, přesto byste měli vyhodnotit, jak 

se úkoly správy skutečně provádějí. Možná vás překvapí, co se dozvíte.

Model správy sítě
Každá společnost má svůj vlastní přístup ke správě sítě – některé jsou velmi centralizované, kdy 
i nejmenší změny provádí oddělení IT, zatímco sítě v jiných společnostech se zčásti spravují 
v podnikových jednotkách, které zajišťují aspekty typu správy uživatelů. Modely správy patří 
do těchto kategorií:

Centralizovaný – správu celé sítě zajišťuje jedna skupina, nejspíše v jednom umístění, 
ačkoli to není nutným znakem. Tento model poskytuje vysoký stupeň kontroly za cenu, 
že pracovníci IT musí provádět všechny změny sítě včetně těch nejmenších.
Decentralizovaný – tento model správy deleguje více kontroly nad každodenními 
činnostmi na místní správce určitého typu, kteří často pracují v jednotlivých odděle-
ních. Určitá hlediska správy sítě může i nadále spravovat centrální oddělení IT. V sítích 
s decentralizovanou správou se často uplatňují pečlivě definované postupy, které přesně 
určují, jak jednotlivé úkoly správy provádět.
Hybridní – v mnoha sítích se používá kombinace obou těchto metod: centralizované 
oddělení IT plní mnoho úkolů (obecně obtížnější a citlivější operace a operace s širší-
mi dopady na síť). Jednodušší úkoly (jako např. správa uživatelů) jsou přitom svěřeny 
správcům v odděleních nebo pracovních skupinách.

Zotavení po havárii
Přerušení služeb nebo ztráta dat může představovat značnou finanční ztrátu, zejména ve vel-
kých podnikových sítích. Jako součást celkového plánování zkontrolujte, zda je k dispozici 
komplexní plán zotavení po havárii IT. Jestliže takový plán existuje, je vhodné prozkoumat 
jeho rozsah a efektivitu a také ověřit, zda se plán dodržuje. Pokud plán nemáte, je na čase jej 
vytvořit a implementovat.
Dokumentujte různé archivované sady dat, časové rozvrhy, rutiny ověřování záloh, přidělení 
zaměstnanců atd. Ověřte, zda jsou k dispozici postupy k ukládání dat mimo pracoviště, aby 
byla chráněna pro případ živelné katastrofy, jako např. požáru nebo povodně.
Analyzujte následující hlediska:

Systémy a servery – jsou všechny kritické servery pravidelně zálohovány? Jsou v přípa-
dě selhání systému k dispozici sekundární nebo záložní servery?
Podniková data – vznikají pravidelné zálohy klíčových úložišť s podnikovými daty, 
např. databází, služby Active Directory atp.?
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Uživatelské informace – kde jsou uložena uživatelská data? Archivují se pravidelně? 
Má zálohovací rutina přístup ke všem informacím, které jsou pro jednotlivce důležité, 
nebo jsou tato data uložena v jejich osobních počítačích, a proto se nearchivují?

Bez ohledu na podobu aktuálního plánu zotavení po havárii ověřte, zda se plán dodržuje, dříve 

než začnete provádět zásadní změny sítě. Přechod na systém Windows Server 2008 by sice 

neměl v síti způsobit žádné vážné problémy, ale vždy je lepší, když máte své zálohy a nepotře-

bujete je, než když je tomu naopak.

Nástroje pro správu sítě
Nyní je ideální doba na hodnocení aktuálně používané sady nástrojů pro správu sítě. Věnujte 
pozornost zvláště těm, které jsou postradatelné, nekompatibilní, nadbytečné, neefektivní nebo 
jinak použitelné jen omezeně. Možná zjistíte, že některé funkce těchto nástrojů jsou nativně 
k dispozici v systému Windows Server 2008. Analyzujte následující aspekty svých nástrojů pro 
správu:

Určete, které nástroje se aktuálně používají, jaké úkoly plní, kdo s nimi pracuje atd. 
Poznamenejte si úkoly správy, které by bylo možné zjednodušit pomocí dalších 
nástrojů.
Zkontrolujte, zda se nalezené nástroje skutečně používají. Hodně programů zůstane 
v krabicích (nebo na pevném disku) a nikdo je nespouští. Když zjistíte, které nástroje 
jsou skutečně potřeba, a vyloučíte ty ostatní, můžete ušetřit peníze a zjednodušit výuku 
správců sítě.
Vzhledem ke změnám systému souborů v systému Windows Server 2008 si zvlášt-
ní pozornost zaslouží nástroje na správu disků a zálohování. Aby tyto nástroje mohly 
v systému Windows Server 2008 správně fungovat, bude pravděpodobně nutné upgra-
dovat na jejich novou verzi.

Včas myslete na potíže s kompatibilitou 

Řešení potíží s kompatibilitou může zabrat hodně času. Zaměřte se na ně proto již v počátečních 

fázích procesu. Někdy je poměrně časově náročné určit, zda bude aktuální hardware a software 

fungovat a jaké změny je nutné kvůli kompatibilitě se systémem Windows Server 2008 provést. 

Když k tomu přidáte čas, který je nutný na objednání, doručení, instalaci a konfiguraci nového 

softwaru – zejména musíte-li napsat zákaznický kód – je zřejmé, proč není dobré nechávat tyto 

úkoly na konec projektu.

Definování cílů a rozsahu
Při plánování každého rozsáhlého nasazení operačního systému je zásadně důležité určit celko-
vé cíle nasazení a rozsah ovlivněných uživatelů, počítačů, sítí a organizačních jednotek. Zásadní 
otázka týkající se rozsahu zní: co můžete realisticky očekávat, že se vám podaří v daném časo-
vém rámci s existujícími omezeními projektu, jako je složení týmu a rozpočet?
Některé z cílů, které jste identifikovali v předchozích fázích projektu, se pravděpodobně změní, 
jakmile se začnou zřetelněji rýsovat omezení a vynoří se nové potřeby a požadavky. Nejdříve 
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musíte určit, které organizační jednotky a které zaměstnance projekt ovlivní a kdo bude mít 
jakou roli. Tyto otázky se týkají obchodních cílů, kterých je nutné dosáhnout.
Musíte také identifikovat ovlivněné systémy – o které sítě WAN, místní sítě LAN, podsítě, ser-
very a klientské systémy se jedná? Kromě toho je nutné určit software, který se bude měnit 
– serverový software, klientský software a aplikace.

Plánování překročení rozsahu 

Projekty se nevyhnutelně rozrůstají. U některých se rozsah zvětšuje pozvolna, ale u jiných přímo 

bobtná. Následuje několik tipů, jak udržet zvládnutelný rozsah projektu:

Když vám někdo navrhne rozšíření projektu, v žádném případě na to okamžitě nekývněte. 

Než budete souhlasit s jakýmikoli navrženými změnami, pečlivě se zamyslete nad důsledky 

a prozkoumejte dopad na zbytek projektu a projektový tým.

Trvejte na tom, že se změnami plánu musí souhlasit management. Minimálně v některých 

případech souhlas nezískáte a navržené změny se tím automaticky odloží.

Kdykoli je to možné, požadujte v projektu ústupky. Přidání jednoho cíle by tedy mělo zna-

menat odstranění jiného, místo aby se váš seznam úkolů neustále rozšiřoval.

Pokuste se odložit všechny méně důležité navržené změny do budoucího projektu.

Určení cílů organizace
Mnohé cíle různých obchodních jednotek a oddělení IT spolu souvisejí jen volně, zatímco jiné 
jsou univerzální – každý například požaduje bezpečnost. Chcete-li pro projekt získat další oso-
by, využijte k tomu společných cílů. Pokud zaměstnanci uvidí, že se někdo zabývá jejich potře-
bami, pravděpodobně budou podporovat i cíle jiných účastníků a projekt obecně.
V této fázi máte podnikové cíle a potřebujete je seřadit podle priority. Chcete-li obecné před-
stavy převést na sadu realistických cílů, měli byste vytvořit seznamy různých kritických aspektů 
projektu a také závislostí v plánu projektu. Určete, čeho můžete vzhledem k omezením aktu-
álního projektu reálně dosáhnout. Rozhodněte se také, které požadavky leží mimo praktický 
rozsah tohoto zavádění systému Windows Server 2008, ale přitom je důležité implementovat 
je později.
Po dokončení analýzy aktuální sítě budou pravděpodobně jasnější a početnější cíle, které se pří-
mo týkají oddělení IT. Tyto cíle byste měli uspořádat tak, aby vyhovovaly stávajícím postupům 
pro správu změn v rámci vaší podnikové sítě.
Při stanovení cílů dbejte na to, abyste neslibovali příliš mnoho. Z krátkodobého hlediska je sice 
lákavé a někdy i snazší pokusit se zvládnout vše, ale není to možné. V první fázi projektu (pokud 
vůbec) se vám nejspíš nepodaří implementovat všechny jednotlivé položky ze seznamu přání 
všech uživatelů. Je stejně důležité vědět, co nemůžete udělat, jako vědět, co je ve vašich silách.

Měření úspěchu zavádění 

Bez jasně definovaných cílů je obtížné hodnotit úspěch projektu. Dbejte na to, abyste definovali 

konkrétní a měřitelné cíle, pomocí nichž lze určit, zda je každá část projektu dokončena. Všichni 

členové projektového týmu, zejména management, by s těmito milníky měli souhlasit dříve, 

než zavádění začne.

DO DETAILU

DO DETAILU
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Některé cíle je vhodné mapovat na uživatelskou funkčnost (tj. oddělení XYZ může dělat ABC), 

zatímco jiné cíle budou odpovídat úkolům správy. Své cíle popisujte podrobně: těžko se kvan-

tifikuje cíl „budou dodržovány zásady zabezpečení“, ale snadno lze sledovat cíle typu „soubory 

s definicemi virů budou aktualizovány denně“ nebo „opravy operačního systému budou insta-

lovány do 48 hodin od jejich vydání“.

Určení časového rozvrhu
Měli byste vytvořit rozvrh projektu s popisem časové osy, úkolů a přiřazení zaměstnanců. Když 
do rozvrhu zahrnete plánovaná data dokončení klíčových fází projektu, budete moci sledovat 
plnění plánu projektu a udržíte si kontrolu nad závislostmi.
Při plánování časové osy je zásadně důležité, abyste uvažovali realisticky: nikoli jen trochu 
realisticky, ale reálně realisticky. Nakonec přidělujete svůj vlastní čas. Pokud bude váš časový 
odhad příliš krátký, pravděpodobně spolu se svými spolupracovníky strávíte v kanceláři mno-
ho večerů a víkendů.
Při nasazení systému Windows Server 2008 se některé úkoly mnohokrát opakují, což by vám 
mělo usnadnit odhad času, který budete na určitou práci potřebovat: proces trvající jednu 
hodinu, který budete opakovat 25×, zabere celkem 25 hodin. Jestliže například sami instalujete 
25 nových serverů, určete, jak dlouho v praxi trvá instalace jednoho serveru, a pak proveďte 
jednoduchý výpočet.
Když získáte hrubou představu o požadovaném čase, postupujte takto:

Přidělte různé úkoly členům týmu, abyste měli jistotu, že máte na dokončení projektu 
dostatek pracovníků.
Přidejte ke svým odhadům určitý čas – projekty IT pokaždé trvají déle, než byste čekali. 
Bude to jediná rezerva, kterou nejspíše dostanete, takže nezapomeňte určitý „dodateč-
ný“ čas zakalkulovat hned na začátku.
Snažte se co nejlépe ověřit, jak dlouho trvají jednotlivé úkoly. Možná vás překvapí, kolik 
času strávíte se zdánlivě jednoduchými činnostmi. Pokud je váš počáteční odhad znač-
ně nepřesný, můžete se dostat do velké časové tísně.
Vytvořte rozvrh, který jednoznačně popisuje, kdo bude co dělat a kdy.
Požádejte o náhradní termíny, které by měly následovat po výchozím cílovém datu.
Zveřejněte rozvrh na místě, kde k němu bude mít přístup celý tým a případně i další 
zaměstnanci. Aktualizujte tento rozvrh na základě dosažených milníků, změn dat výstu-
pů atd.

Při tvorbě rozvrhu můžete využít nástroj na řízení projektů, jako je Microsoft Project. Tento typ 

nástroje je užitečný zejména při řízení projektu s mnoha členy týmu, kteří pracují na řadě vzá-

jemně závislých úkolů.

Formování rozpočtu
Proces stanovení rozpočtu je omezen mnoha faktory. Patří k nim náklady na hardware a sprá-
vu licencí, ale také náklady nesouvisející s IT. Kromě pevných nákladů na IT je také nutné vzít 
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v úvahu rozsah projektu a náklady mimo IT, které jsou závislé na požadavcích jiných odděle-
ní v rámci organizace. Chcete-li tedy sestavit rozpočet, potřebujete k tomu údaje a spolupráci 
všech oddělení v organizaci a musíte brát ohled na všechny aspekty projektu.
Mnoho projektů nakonec stojí více, než předpokládal původní rozpočet. Někdy lze tento výsle-
dek předpovídat a předejít mu pomocí vhodné analýzy a dostatečného sledování průběžných 
výdajů. Stejně jako u časové osy ponechejte také v případě rozpočtu určitou rezervu, abyste byli 
připraveni na nepředvídané okolnosti. I v těchto případech je užitečné, když víte, jaká rezerva 
překročení nákladů dosud zbývá.
Při plánování rozpočtu také počítejte s finančními obdobími. Pokud projekt sahá do dalšího 
rozpočtového období, ověřte, zda je přidělen a schválen rozpočet projektu i na další rok.

Počítejte se změnami projektu 

Pamatujte, že v průběhu realizace projektu pravděpodobně dojde ke změnám. Každá změna 

nejspíše přinese určité náklady a možná bude nutné, abyste bojovali o dodatečný rozpočet 

nebo jednali s odděleními či jednotlivci, kteří iniciují změny, a požádali je, aby dodatečné nákla-

dy pokryli z vlastního rozpočtu.

Prostor pro nepředvídané události
Bez ohledu na to, jak pečlivě svůj projekt naplánujete, téměř jistě vše nepůjde přesně podle plá-
nu. Vzhledem k tomu byste měli do plánu zahrnout nepředvídané události, ke kterým může 
dojít. Budete-li mít připraveny různé odpovědi na nečekané situace, můžete zvraty projektu 
lépe zvládat.
Začněte s problémem, který se při řízení projektů vyskytuje asi nejčastěji: nesnázemi při zís-
kávání osob, které mají podle plánu na projektu pracovat. Tento velmi běžný problém může 
narušit téměř každý projekt nebo minimálně způsobit projektovému vedoucímu značné sta-
rosti. Konečný úspěch každého projektu je nakonec závislý na lidech, kteří plní přidělené úko-
ly. Mnoho z těchto osob je však již zavaleno jinou prací a v některých fázích nemají prostě 
čas, aby se do vašeho projektu zapojili. Do svého plánu byste měli zahrnout řešení uvedených 
situací – obrátíte se na vedoucího dané osoby, nebo na dokončení úkolu automaticky nasadíte 
náhradníka?
Jinou možností, kterou lze do plánu zahrnout, je změnit implementovanou sadu funkcí. Pokud 
k takovým posunům dojde, musíte se rozhodnout, jak budete kompenzovat změny v odpraco-
vaném čase a požadovaných finančních prostředcích. Abyste si tento úkol usnadnili, identifi-
kujte následující hlediska a seřaďte je podle priority:

Cíle, které mohou vypadnout z tohoto projektu a v případě potřeby přejít do pozdější-
ho projektu
Cíle, které chcete zařadit do projektu, když se k tomu nabídne příležitost

Oba uvedené seznamy by měly obsahovat poměrně drobné položky, které nezávisejí na jiných 
procesech a službách. Vyhněte se dodatečným nákladům. Při zavádění spíše dostanete více 
času než financí.
Obecně byste si měli položit otázku, co by mohlo způsobit zásadní problémy projektu. Potom 
– což je ještě důležitější – zvažte, jak byste na takové situace reagovali. Budete-li o potenciálních 
problémech přemýšlet v předstihu a plánovat, jakým způsobem byste mohli situaci řešit, budete 
připraveni na mnoho nevyhnutelných budoucích zádrhelů.
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Nafukování projektových odhadů 

Mnoho konzultantů své projektové odhady poněkud zveličuje, zejména proto, aby zajistili, že 

nevyhnutelné překročení rozsahu později nezpůsobí problémy. Je přece mnohem lepší, když 

je klient spokojen, že byl projekt dokončen dříve a levněji, než když si stěžuje na překročení 

rozpočtu a nedodržení časového rozvrhu. Chcete-li tento přístup využít, měli byste poněkud 

prodloužit lhůty a nadsadit finanční požadavky. Jestliže projekt dokončíte dříve a levněji, tím 

lépe – ale moc tomu nevěřte.

Finalizace rozsahu projektu
Když máte cíle, znáte časovou osu a spočítali jste rozpočet, začíná jít do tuhého. Začněte 
s aspekty projektu, které mají nejvyšší prioritu, a odhadněte čas a finanční prostředky potřebné 
k dokončení každé části. Procházejte plánovaný rozsah a vyhodnoťte čas a náklady, které sou-
visejí s každou částí projektu. Tímto způsobem zajistíte, že budete mít dostatek času a prostřed-
ků, abyste projekt dokončili podle návrhu.
Při finalizaci plánu projektu by měl každý člen týmu zkontrolovat konečný rozsah projektu 
a sdělit případné pochybnosti nebo otázky týkající se tohoto návrhu. Vyzvěte tým, aby hledal 
slabá místa, neřešené závislosti a další body, kde by plán mohl selhat. Je sice lákavé v této pokro-
čilé fázi přípravy ignorovat potenciální problémy, ale doplatíte na to sami. Je mnohem snazší se 
vyhnout známým rizikům, než řešit následky těch nepředvídaných.

Požádejte o schválení plánu management 

Plán by mělo schválit vedení celého podniku a management oddělení IT, zejména pokud se 

neúčastní činnosti plánovacího týmu. Toto schválení plánu vedením by mělo proběhnout 

v několika fázích jeho realizace. Vhodná doba pro schválení nastává, když se projektový tým 

shodne na výchozích cílech. Stejně tak lze doporučit kritické křižovatky, např. když byl plán ově-

řen v laboratoři a poté znovu po úspěšném pilotním projektu. V každém případě nezapomeňte 

získat schválení managementu dříve, než provedete jakékoli instalace v produkčním prostředí.

Definování nového síťového prostředí
Když určíte celkový rozsah svého projektu zavádění systému Windows a souvisejících změn 
sítě, musíte vyvinout technické specifikace projektu s podrobným popisem konfigurací ser-
verů, změn síťové infrastruktury atd. Pokuste se co nejlépe popsat proces přechodu na novou 
konfiguraci. Na tomto dokumentu byste si měli dát záležet, protože bude sloužit jako cestovaní 
mapa vlastního přechodu. Většinu práce přitom pravděpodobně budou provádět zaměstnanci, 
kteří se neúčastnili plánovacích schůzek.

Definování architektury domén a zabezpečení
Při definování nového (aktualizovaného) síťového prostředí musíte zkontrolovat aktuální 
a navrženou infrastrukturu své sítě. Analyzujte domény, které se v síti používají, a vyhodnoťte 
důsledky na funkce zabezpečení a výkon sítě.

DO DETAILU

DO DETAILU
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Hodnocení architektury domén a změn
Pokud implementujete službu Active Directory poprvé, pravděpodobně pro vás návrh archi-
tektury domén bude poměrně pracný. Podniky, které při správě svých sítí již používají systém 
Microsoft Windows Server 2003, pravděpodobně nebudou muset provádět zásadní změny 
– pokud vůbec bude nutné něco měnit. Rozsah plánování se značně liší v závislosti na aktuál-
ním stavu sítě:

Bez domén systému Windows – pokud začínáte od nuly, čeká vás relativně hodně 
práce. Systém DNS a službu Active Directory byste měli naplánovat pečlivě a věnovat 
dostatek času zvážení důsledků svého návrhu dříve, než jej implementujete.
Domény systému Windows NT 4.0 – i tento přechod bude vyžadovat poměrně hod-
ně změn, ale poskytuje příležitost zamyslet se nad aktuální konfigurací domén a teprve 
poté začít s konfigurací služby Active Directory. Rozhodněte se, zda bude služba Active 
Directory používat stávající obory názvů DNS nebo nové obory.
Domény systému Windows 2000 nebo novější – požadované změny jsou minimál-
ní, ačkoli máte možnost v případě potřeby provést další úpravy. Cílem všech změn 
doménové struktury pravděpodobně bude optimalizace operací nebo podpora dalších 
funkcí.

Zvažte také, zda budete měnit stávající počet domén. Zbavíte se některých domén pomocí 
konsolidace?

Vliv na síť
Je také nutné vyhodnotit dopad navržených změn na aktuální činnost sítě. Zamyslete se mj. 
nad následujícími otázkami:

Změní se síťový provoz takovým způsobem, který by vyžadoval úpravy síťové infra-
struktury? Vyhodnoťte nárůst zatížení v každém síťovém segmentu a také v propoje-
ních sítí WAN.
Je nutné měnit síťová schémata názvů či adresování? Budou potřeba nové obory názvů 
DNS? Pokud ano, jsou příslušné názvy DNS zaregistrovány?
Budete ve vzdálených pobočkách používat řadiče domény jen pro čtení (RODC)? 
Budete v tomto případě také používat DNS jen pro čtení (RO DNS)?
Můžete se kompletně zbavit závislosti na službách NetBIOS a WINS? Pokud ano, budete 
používat protokol LLMNR a globální názvy DNS?

Identifikace bezpečnostních požadavků
Nyní je vhodná doba pečlivě vyhodnotit bezpečnostní opatření, která jsou v síti implemento-
vána. Analyzujte bezpečnostní zařízení, služby a protokoly a také postupy správy, abyste měli 
jistotu, že jsou odpovídající, vhodné, správně dokumentované a přísně dodržované.
Zabezpečení v systému Windows Server 2008 není shodné s předchozími verzemi serverových 
operačních systémů Windows. Výchozí nastavení zabezpečení po instalaci systému Windows 
Server 2008 jsou mnohem přísnější než v předchozích verzích. Služby, které před upgradem 
dokonale fungovaly, se proto v některých případech nemusí nadále chovat stejným způsobem. 
Některé služby, které byly dříve standardně spuštěny, jsou nyní po první instalaci zakázány.
Přiřaďte členy týmu, kteří budou odpovídat za jednotlivé aspekty plánu zabezpečení, a požádej-
te je o dokumentaci postupu jednotlivých úkolů. Měli byste přidělit mj. následující úkoly:
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Instalace pravidelných aktualizací antivirového softwaru – antivirový software je 
užitečný pouze do té míry, nakolik jsou aktuální soubory s definicemi virů. Zajistěte 
proto, aby byly vaše soubory definic aktuální. Za tímto účelem je nutné kontrolovat 
web dodavatele denně – je-li to možné, i o víkendech. Mnoho antivirových systémů 
nabízí automatické aktualizace, ale měli byste ověřit, zda se aktualizace skutečně stahují 
a instalují.
Sledování výstrah zabezpečení – zodpovědná osoba by měla pravidelně pročítat 
různé weby, které zveřejňují výstrahy zabezpečení, nebo se přihlásit k odběru jejich 
zpravodajů a e-mailových výstrah. Může se jednat např. o web společnosti Microsoft 
(http://www.microsoft.com/security/), weby dodavatelů dalšího používaného softwaru 
(http://www.symantec.com/), weby dodavatelů síťových zařízení (http://www.cisco.com/) 
a minimálně o jeden nekomerční web (jako např. http://www.SANS.org/).
Kontrola aktualizací systémového softwaru – zaměstnanci IT by měli uvažovat 
o implementaci produktu WSUS (Windows Server Update Services), který pomáhá 
poskytovat nejnovější aktualizace zabezpečení, sady Service Pack a další důležité aktu-
alizace jak pro servery, tak pro klientské stanice. Produkt WSUS umožňuje správcům, 
aby byly aktualizace automaticky vyhledávány a stahovány na centralizovaný server. 
Poté lze nakonfigurovat zásady skupin tak, aby klientské počítače získávaly automatické 
aktualizace z místního serveru WSUS. Produkt WSUS je k dispozici jako součást systé-
mu Windows Server 2008, kterou lze volitelně stáhnout.
Kontrola aktualizací firmwaru pro hardware – je důležité, aby různá zařízení v síti 
měla aktuální firmware. Zejména to platí pro zařízení související se zabezpečením, jako 
jsou brány firewall.

Změna přístupu ke správě
Zavádění systému Windows Server 2008 představuje ideální příležitost, kdy můžete vyladit své 
metody správy a vyřešit všechny potíže, které jsou způsobeny růstem a změnami sítě. Vhodně 
navržené metody správy s jasně dokumentovanými postupy mohou značně pomoci jak při 
počátečním nasazení, tak při následných operacích.

Nástroje pro správu
Služba Active Directory poskytuje rámec pro pružnou a bezpečnou správu sítě. Umožňuje 
implementovat metody správy, které se pro dané prostředí nejlépe hodí. K dispozici jsou 
mechanismy, které podporují centralizovanou i distribuovanou správu. Zásady skupiny posky-
tují centralizovanou kontrolu, zatímco vybrané možnosti správy lze bezpečně delegovat s vel-
mi jemným odstupňováním. Kombinace těchto metod umožňuje řešit správu způsobem, který 
optimálně vyhovuje pro každou jednotlivou organizaci s jejími unikátními požadavky.

Zajistěte, aby byly všechny úkoly a procesy správy jasně definovány a aby byla ke každému 

úkolu přiřazena zodpovědná osoba.

Některé změny správy budou nutné kvůli způsobu, jakým systém Windows Server 2008 fun-
guje. Možná zjistíte, že stávající nástroje pro správu již nelze použít nebo nejsou potřeba. 
Nezapomeňte se proto zamyslet nad následujícími otázkami:

POZNÁMKA

75KAPITOLA 2      PLÁNOVÁNÍ SYSTÉMU WINDOWS SERVER 2008

2
P

lá
n

o
v

á
n

í s
y

st
é

m
u

 
W

in
d

o
w

s 
S

e
rv

e
r 

2
0

0
8

K1621_Libor_FK_02.indd   75K1621_Libor_FK_02.indd   75 9.3.2009   14:04:559.3.2009   14:04:55



Fungují existující nástroje v novém operačním systému? Mnoho starších nástrojů není 
se systémem Windows Server 2008 kompatibilní – nástroje pro správu musí podporovat 
službu Active Directory, spolupracovat se systémem souborů NTFS atd.
Budou stávající nástroje po přechodu na systém Windows Server 2008 potřeba? Jestliže 
v současnosti používáte např. nástroj typu PKZIP, možná se bez něj obejdete v ope-
račním systému Windows Server 2008, který má funkci komprese ZIP integrovánu. 
Vyloučení nepotřebných nástrojů může docela dobře patřit mezi cíle projektu zavede-
ní systému Windows Server 2008. Rozhodně se pro oddělení IT vyplatí i s ohledem na 
zjednodušení správy, nižší náklady atd.

Výběr a implementace standardů
Bude také nutné zvolit a implementovat standardy. Pokud vaše oddělení IT neimplementovalo 
standardy pojmenování a postupů správy, je k tomu nyní vhodná doba. Přitom budete shro-
mažďovat informace o své stávající konfiguraci. Tím zjistíte, ve kterých oblastech se standardi-
zace používá a kde by se mohla s výhodou uplatnit.
Ověřte, zda přijaté standardy nebrání pravděpodobnému budoucímu růstu a změnám pod-
niku. Schéma vytváření uživatelských jmen z křestního jména a prvního písmene příjmení je 
velmi jednoduché a ve velmi malých firmách dobře funguje. Malé firmy však nemusí zůstat 
malé napořád – dokonce i společnost Microsoft nejdříve používala toto schéma názvů, ačkoli 
je v průběhu dalších let značně pozměnila.
Dále může být výhodné standardizovat konfiguraci systémového hardwaru a softwaru. Podpora 
100 serverů (nebo klientů) je mnohem snazší, pokud sdílejí stejnou sadu hardwarových kom-
ponent, mají podobnou konfiguraci a jsou na nich nainstalovány z větší části stejné programy. 
To je samozřejmě možné pouze v omezeném stupni a závisí to na službách a aplikacích, které 
jsou v každém jednotlivém systému potřeba. Přesto tento cíl stojí za úvahu.
Při standardizaci serverového hardwaru pamatujte na to, že minimální funkční konfigurace se 
pro různé typy serverů liší, tj. aplikační servery mají velmi odlišné požadavky než souborové 
servery. Zamyslete se také nad dopadem, jaký mají rozhodnutí přijatá v oddělení IT na jiné 
části společnosti a na jednotlivé zaměstnance. Některé záležitosti, na které byste se měli zamě-
řit, vypadají samozřejmě – například zbytečné zveřejňování jakýchkoli osobních dat – ačkoli 
překvapivé množství podniků a organizací je stále neřeší.

Standardizace je důležitá zejména v sítích, kde se stále používá systém Windows NT 4.0. Mnohá 

z těchto prostředí totiž stále zahrnují nesourodou a někdy zcela podivnou kombinaci názvů 

počítačů a zařízení.

Osobní údaje jsou soukromé! 

Všichni bychom si měli uvědomit nesmírné množství osobních údajů, které podniky shromaž-

ďují o jednotlivcích. Ještě varovnější je, jakým laxním způsobem se s většinou těchto informací 

zachází.

Zamyslete se nad používáním čísel sociálního zabezpečení v USA. Tato čísla se objevují jako ID 

studentů (a vyučující je vystavují na dveřích svých pracoven) a v rámci čísel zdravotního pojiš-

tění (a tisknou se na desítkách dokumentů, od průkazů pojištění po řidičské průkazy). A to jsme 

POZNÁMKA

DO DETAILU
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zmínili pouze dva z nejčastějších a nejznámějších příkladů nesprávného použití těchto čísel. 

Jako by to nestačilo, používají se části čísla sociálního zabezpečení jako výchozí „tajný kód PIN“ 

k některým účtům ve finančních institucích. Jedná se o stejné číslo, které Američané poskytují 

několika osobám pokaždé, kdy kdokoli z jejich rodiny vyhledá lékařskou péči. Opravdu tajné.

Tato situace se však asi začne měnit. Čísla sociálního zabezpečení jsou například zahrnuta mezi 

chráněné údaje podle zákona HIPPA (Health Information Portability and Privacy Act), který při-

náší značné tresty za neúmyslné nebo nedbalostní zveřejnění dat. Zákon HIPPA klade konkrétní 

požadavky na správu dat, která jsou důležité pro všechna oddělení IT pracující s informacemi 

o pacientech. Dokonce i bez hrozby trestního postihu by všem oddělením IT, nikoli pouze 

v oboru zdravotnictví, značně prospěla kontrola toho, jaký typ osobních údajů spravují a jak 

jsou tato data chráněna.

Správa změn
Formalizace procesů správy změn je velmi užitečná, zejména pro velké organizace a organizace 
s distribuovanými modely správy. Vytvoříte-li strukturované procesy řízení změn a implemen-
tujete přitom odpovídají auditování, můžete kontrolovat průběžnou správu kritických procesů 
IT. Díky tomu si můžete usnadnit správu sítě a snížit pravděpodobnost výskytu chyb.
Tento přístup je důležitý zejména při řešení globálních záležitostí, jako je tvorba domén nebo 
implementace zásad skupin, ale některé organizace definují mechanismy správy změn pro 
všechny možné změny bez ohledu na to, jak jsou drobné. Budete se muset rozhodnout, pro kte-
ré procesy IT je nutné definovat procesy správy změn. Přitom byste se měli snažit o rovnováhu 
mezi efektivní správou změn a přílišnou regulací správy sítě.
I když neplánujete implementaci formálního procesu správy změn, zajistěte, aby byly informa-
ce o počáteční konfiguraci shromážděny na jednom místě. Díky tomu a na základě stručných 
poznámek o všech provedených změnách budete mít alespoň data o konfiguraci a o změnách, 
které v ní proběhly. Tyto údaje se vám budou hodit i později, pokud se rozhodnete pro zave-
dení přísnějších mechanismů správy změn. Budete mít totiž alespoň základní dokumentaci 
aktuálního stavu sítě.

Úvahy o službě Active Directory
Služba Active Directory je mimořádně složitou a zásadně důležitou součástí systému Windows 
Server 2008 a měli byste ji naplánovat se zvláštní péčí. V této knize se dostaneme k praktickým 
podrobnostem v části 5 „Správa služby Active Directory a zabezpečení“. Tyto informace byste 
si měli přečíst, pokud budete navrhovat nový strom služby Active Directory.
V následujících oddílech si stručně rozebereme některé vysokoúrovňové aspekty služby Active 
Directory, které je nutné brát v úvahu. Tyto informace by měly poskytnout představu o tom, 
jak služba Active Directory zapadá do celé koncepce plánování. Jejich účelem není plánování 
nové instalace služby Active Directory.

Návrh oboru názvů služby Active Directory
Strom služby Active Directory je založen na doménové struktuře DNS, kterou je nutné imple-
mentovat před samotnou instalací prvního serveru Active Directory v doménové struktuře 
nebo v rámci této instalace. Každá doména ve stromu Active Directory je zároveň doménou 
systému DNS a Windows. Navíc zajišťuje přidružené funkce zabezpečení a správy. Systém DNS 
je komplexně integrován do služby Active Directory a poskytuje služby vyhledávání umístění 
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(také označované jako služby překladu adres IP) pro domény, servery, lokality a služby. Kromě 
toho omezuje strukturu stromu Active Directory. Při návrhu oboru názvů DNS je rozumné 
pamatovat na službu Active Directory a naopak, protože obě služby jsou pevně propojeny.

Stromy Active Directory existují v rámci doménové struktury (Forest), což je kolekce jednoho 

nebo více doménových stromů. První doména nainstalovaná do doménové struktury služby 

Active Directory funguje jako kořenová doména struktury (Forest Root).

Ze vzájemné závislosti služeb Active Directory a DNS vycházejí některé speciální faktory. 
Pokud má vaše organizace například veřejné servery DNS, musíte se rozhodnout, zda budete 
pro službu Active Directory používat svůj externí název DNS nebo jiný název domény DNS. 
Mnoho organizací raději pro službu Active Directory nepoužívá svůj externí název DNS, pokud 
z obchodních důvodů nechtějí zveřejnit adresář v Internetu. Může se například jednat o posky-
tovatele služeb Internetu (ISP), který používá přihlašovací servery služby Active Directory.
V rámci domény existuje hierarchie v podobě kontejnerových objektů označovaných jako 
organizační jednotky (Organizational Units – OU), které slouží k organizaci a správě uživatelů, 
síťových prostředků a zabezpečení. Organizační jednotka může zahrnovat související uživatele, 
skupiny či počítače a také další organizační jednotky.

Návrh oboru názvů služby Active Directory vyžaduje účast více úrovní managementu organizací 

i oddělení IT. Nezapomeňte proto na podrobnou revizi a schválení architektury domén vyhradit 

dostatečný čas.

Správa důvěryhodností domén (trust)
Důvěryhodnosti domén umožňují automatické ověřování a přístup k prostředkům mezi domé-
nami. Služba Active Directory automaticky konfiguruje vztahy důvěryhodnosti tak, že každá 
doména v doménové struktuře služby Active Directory důvěřuje všem ostatním doménám 
v rámci této struktury.
Domény služby Active Directory jsou propojeny řadou těchto tranzitivních vztahů důvěryhod-
nosti mezi všemi doménami v doménovém stromu a mezi všemi doménovými stromy v domé-
nové struktuře. Systém Windows Server 2008 umožňuje také konfigurovat tranzitivní vztahy 
důvěryhodnosti mezi různými doménovými strukturami.

Seznámení s explicitními vztahy důvěryhodnosti 

Explicitní důvěryhodnost mezi doménami může urychlit požadavky na ověřování. Díky expli-

citnímu vztahu důvěryhodnosti mohou požadavky na ověřování směřovat přímo k příslušné 

doméně a nemusí za účelem vyhledání domény, která by uživatele ověřila, prohledávat domé-

nový strom nebo strukturu.

Identifikace funkčních úrovní domén a doménových struktur
Služba Active Directory má nyní více funkčních úrovní domén a doménových struktur. Každá 
z těchto úrovní omezuje typy řadičů domén, které lze použít, a dostupnou sadu funkcí.
K dispozici jsou následující funkční úrovně domén:
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Windows 2000 – nativní režim – pokud máte pouze řadiče domény se systémem 
Windows 2000, Windows Server 2003 a Windows Server 2008, vyberte tento režim, 
který nabízí další funkce. Poskytuje úplnou univerzální funkčnost skupin, operace vno-
řování skupin pro skupiny se zabezpečením a distribuční skupiny a možnost převést 
skupiny se zabezpečením na distribuční skupiny. Navíc lze migrovat objekty zabezpeče-
ní z jedné domény do jiné pomocí historie identifikátorů zabezpečení (SID).
Windows Server 2003 – tento režim podporuje řadiče domény se systémem Windows 
Server 2003 a Windows Server 2008 a umožňuje pracovat s dalšími funkcemi služby 
Active Directory na úrovni domén. Kromě skupinových funkcí popsaných pro funkč-
ní úroveň nativního režimu Windows 2000 tento režim dále podporuje přejmenování 
domén služby Active Directory, aktualizace razítek času přihlášení a hesla pro uživatele 
InetOrgPerson. InetOrgPersons je speciální typ uživatelů, který je popsán v kapitole 35, 
„Správa uživatelů, skupin a počítačů“.
Windows Server 2008 – tento režim podporuje pouze řadiče domény se systémem 
Windows Server 2008 a umožňuje pracovat se všemi funkcemi služby Active Directory 
na úrovni domén. Kromě funkcí uvedených pro předchozí funkční úrovně domén tento 
režim podporuje replikaci systému souborů DFS (Distributed File System) pro adresá-
ře Sysvol, která poskytuje robustnější a lépe odstupňovanou replikaci tohoto adresáře, 
128bitové nebo 256bitové šifrování protokolu Kerberos standardem AES (Advanced 
Encryption Services), umožňuje zobrazit podrobnosti o posledním interaktivním při-
hlášení uživatelů a nabízí jemně odstupňované zásady hesel, které umožňují aplikovat 
nezávislé zásady hesel a uzamčení účtů pro uživatele a skupiny.

Doménové struktury mají následující funkční úrovně:
Windows 2000 – podporuje domény na funkční úrovni Windows 2000 – nativní režim
Windows Server 2003 – podporuje domény na funkčních úrovních Windows Server 
2003 a Windows Server 2008
Windows Server 2008 – podporuje domény na funkční úrovni Windows Server 2008

Když doménová struktura pracuje na funkční úrovni Windows Server 2003 nebo Windows 
Server 2008, jsou povoleny všechny funkce služby Active Directory včetně následujících:

Vylepšení replikace – každá změněná hodnota vícehodnotového atributu se nyní repli-
kuje samostatně. Díky tomu nehrozí konflikty dat a omezuje se provoz replikace. 
K dalším změnám patří zdokonalená replikace globálního katalogu a aplikačních oddí-
lů (které segregují data a napomáhají jejich replikaci).
Schéma – objekty schématu je možné deaktivovat a jsou podporovány dynamické 
pomocné třídy.
Správa – důvěryhodnosti doménové struktury umožňují snadno sdílet prostředky mezi 
více doménovými strukturami. Domény služby Active Directory lze přejmenovat a tím 
i změnit uspořádání stromu Active Directory.
Správa uživatelů – nyní se sleduje čas posledního přihlášení a jsou povolena vylepšení 
pro práci s heslem uživatelů InetOrgPerson.
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Vylepšení replikace zmíněná pro funkční úroveň Windows Server 2008 jsou podporována 

i v doménových strukturách na funkční úrovni Windows 2000, ale pouze mezi dvěma řadiči 

domény se systémem Windows Server 2008.

Výběr funkčních úrovní domény a doménové struktury je zpravidla velmi jednoduchý. 
Rozhodnutí o tom, na které funkční úrovni domény a doménové struktury bude síť fungovat, 
vychází hlavně z požadavku, aby funkční úroveň podporovala řadiče domény, které se používají 
v současnosti a jejichž instalaci očekáváte v budoucnu. Ve většině případů je žádoucí fungovat 
na nejvyšší možné úrovni, protože povoluje více funkcí. Mějte také na paměti, že veškeré změny 
funkční úrovně jsou jednosměrné, a nelze je vrátit zpět.
Definování serverových rolí služby Active Directory
Kromě toho, že slouží jako řadiče domény, plní některé řadiče domény v rámci služby Active 
Directory speciální role. Některé z těchto rolí poskytují službu celé doménové struktuře, ačkoli 
jiné jsou omezeny na doménu nebo lokalitu. Instalační program služby Active Directory tyto 
role přiřadí a nakonfiguruje, ale můžete je změnit i později.
Služba Active Directory má následující serverové role:

Hlavní operační servery – některé operace služby Active Directory je nutné pečlivě 
řídit, aby zůstala zachována integrita adresářové struktury a dat. Vybraný řadič domény 
slouží jako hlavní operační server (Operations Master) pro každou z těchto funkcí. Tento 
server poté může výhradně vykonávat určité operace, které souvisejí s danou oblastí. 
Změny schématu lze například provést pouze v řadiči domény, který funguje jako hlav-
ní server schémat (Schema Master). Pokud tento server není k dispozici, nelze schéma 
nijak měnit. Hlavní operační servery patří do dvou kategorií:
Hlavní operační servery na úrovni doménové struktury – hlavní server schémat spra-
vuje schéma a vynucuje konzistenci schématu uvnitř adresáře. Hlavní názvový server 
domény (Domain Naming Master) řídí vytváření a odstraňování domén a zaručuje, že 
každá doména v rámci struktury je jedinečná.
Hlavní operační servery na úrovni domény – hlavní server RID (RID Master) spravuje 
fond identifikátorů RID (Relative Identifier). (Identifikátor RID je číselný řetězec, který 
se používá při konstrukci identifikátorů zabezpečení pro objekty zabezpečení.)

Hlavní server infrastruktury (Infrastructure Master) zajišťuje vzájemné mapování uživatelů 
a skupin, změny členství ve skupinách a replikaci těchto změn na jiné řadiče domény.
Emulátor PDC odpovídá za zpracování změn hesel a replikaci změn hesel na jiné řadiče domény. 
Emulátor PDC musí být dostupný, aby bylo možné navázat a ověřit externí důvěryhodnosti.

Globální katalogy – server globálního katalogu poskytuje rychlý index objektů služby 
Active Directory. Pomocí tohoto indexu mnoho síťových klientů a procesů vyhledává 
objekty v adresáři. Servery globálního katalogu mohou být značně zatížené, ale přitom 
musí klientům poskytovat vysokou dostupnost, zejména při uživatelském přihlášení, 
protože globální katalog poskytuje informace o členství v univerzálních skupinách. 
Z toho vyplývá, že každá lokalita v síti by měla mít alespoň jeden server globálního 
katalogu. Případně byste měli mít řadič domény se systémem Windows Server 2003, 
kde je povoleno ukládání dat univerzálních skupin do mezipaměti.
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Servery bridgehead – servery bridgehead spravují replikaci mezi lokalitami přes poma-
lá propojení sítí WAN. Každá lokalita, která se účastní replikace s jinými lokalitami, 
obvykle obsahuje alespoň jeden server bridgehead, ačkoli jich může být i více, pokud to 
vyžadují výkonnostní hlediska.

Replikace služby Active Directory je založena na koncepci lokalit, které jsou definovány jako 

kolekce podsítí s dobrou vzájemnou konektivitou. Replikace se chová odlišně v závislosti na 

tom, zda probíhá v rámci lokality, nebo mezi lokalitami. Replikace uvnitř lokality nastává auto-

maticky každých 15 sekund, zatímco replikace mezi lokalitami je plánována a obvykle je značně 

pomalejší.

Plánování využití serverů
Při plánování využití serverů zvažte zatížení každého serveru: které služby poskytuje, jaké je 
očekávané zatížení uživateli atd. V prostředí malých sítích je běžné, že jediný server fungu-
je jako řadič domény a poskytuje služby systému DNS a protokolu DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol), případně dokonce i další služby. Ve větších sítích nedochází k agre-
gaci uvedených služeb do jediného systému, ale každou z nich může zajišťovat jeden nebo více 
samostatných serverů.

Serverové role
Systém Windows Server 2008 zahrnuje mnoho serverových rolí. Každá z nich přitom odpoví-
dá jedné nebo více službám. Pomocí těchto rolí lze spravovat mnoho služeb systému Windows 
Server 2008, ačkoli některé ze služeb nejsou v rolích obsaženy.
Plán by měl podrobně popisovat, které role (a další služby) jsou potřebné, a také počet a umís-
tění serverů. Kromě toho by měl definovat konfiguraci jednotlivých služeb. Při plánování 
využití serveru nezapomeňte zohlednit očekávané klientské zatížení a zohledněte vzdálené 
lokality, které by mohly požadovat další servery pro podporu místních operací.
Systém Windows Server 2008 má následující serverové role:

Řadič domény – řadiče domény služby Active Directory jsou pravděpodobně nejdů-
ležitějším typem síťového serveru v síti systému Windows. Řadiče domény také patří 
mezi nejvíce používané servery v síti Windows. Proto je důležité realisticky vyhodno-
tit provozní požadavky a výkon každého serveru. Nezapomeňte vzít v úvahu všechny 
sekundární role související se službou Active Directory, které bude server plnit (např. 
server globálního katalogu, hlavní operační server atd.).

Kolik řadičů domény je potřeba a které z nich budou zastávat které role?
Kolik domén musí být k dispozici v jednotlivých lokalitách?
Kam je vhodné umístit globální katalogy?
Které vzdálené pobočky (pokud existují) budou používat řadiče domény jen pro 
čtení (RODC)?

Server DNS – systém DNS je integrální součástí sítě systému Windows a závisí na něm 
mnoho důležitých funkcí (jako např. služba Active Directory). Vzhledem k tomu jsou 
nyní servery DNS nezbytným prvkem škály síťových služeb. Naplánujte dostatek serve-
rů DNS, které budou obsluhovat požadavky klientů s dostatečnou redundancí, aby byla 
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zajištěna odolnost proti chybám a výkon, a budou rozloženy v rámci sítě, aby byly k dis-
pozici všem klientům. Počítejte se vzdálenými lokalitami, které mají pomalé propojení 
s hlavní podnikovou sítí, a s lokalitami, které se mohou pouze příležitostně připojovat 
pomocí telefonického připojení.

Definujte interní i externí obory názvů.
Naplánujte cestu překladu adres IP (servery pro předávání atd.).
Určete úložiště informací DNS (soubory zóny, integrované se službou Active 
Directory, oddíly aplikace).
Rozhodněte, zda budete ve vzdálených pobočkách se řadiči domény jen pro čtení 
(RODC) potřebovat servery DNS jen pro čtení.

Při poskytování služeb názvů domény v síti se zavedenou službou Active Directory se doporu-

čuje metoda Microsoft DNS, ačkoli odpovídající funkčnost poskytují i některé jiné servery DNS. 

Vzhledem k propojení služby Active Directory a systému DNS spolu se složitostí záznamů DNS, 

které se ve službě Active Directory používají, se však v praxi se službou Active Directory nejčas-

těji používá právě implementace Microsoft DNS.

Informace systému DNS lze ukládat v klasických souborech zóny, zón integrovaných se službou 

Active Directory nebo v oddílech aplikace, které jsou novinkou systému Windows Server 2008. 

Oddíl aplikace obsahuje podmnožinu adresářových informací, které používá jediná aplikace. 

V případě systému se tento oddíl replikuje pouze na řadiče domény, které také poskytují služby 

DNS, což minimalizuje síťový provoz při replikaci DNS. K dispozici je jeden oddíl aplikace pro 

doménovou strukturu (ForestDnsZones) a další pro každou doménu (DomainDnsZones).

Server DHCP – služba DHCP zjednodušuje správu fondu adres IP, který používají ser-
verové i klientské systémy. V souvislosti s používáním služby DHCP je vhodné zvážit 
několik provozních faktorů:

Určete, zda budou servery DNS zároveň fungovat jako servery DHCP. Pokud ano, 
bude to platit pro všechny servery, nebo pouze část z nich?
Definujte faktory konfigurace serverů, jako jsou např. rozsahy DHCP a přiřazení 
rozsahů serverům, a také nastavení klientů, mj. délku zapůjčení DHCP.

Server WINS – nejdříve určete, zda ve své síti službu WINS i nadále potřebujete. Pokud 
máte ve svém síťovém prostředí starší aplikace, může být služba WINS nezbytná pro 
překlad názvů NetBIOS na adresy IP. V tomto případě zvažte následující hlediska:

Kteří klienti potřebují přistupovat k serverům WINS?
Jak je nutné konfigurovat replikaci WINS?

Služba Síťové zásady a přístup (Network Policy and Access Services) – poskytuje služ-
by integrované ochrany, směrování a vzdáleného přístupu, které umožňují zabezpečený 
a chráněný přístup vzdáleným uživatelům sítě. Zvažte následující hlediska:

Potřebujete zásady ochrany?
Musíte poskytovat směrování mezi sítěmi?
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Chcete nahradit stávající směrovače?
Máte externí uživatele, kteří potřebují přístup do interní sítě?

Aplikační server – aplikační server se systémem Windows Server 2008 hostuje dis-
tribuované aplikace, které byly vytvořeny pomocí technologií ASP.NET, Enterprise 
Services a .NET Framework 3.0. Zahrnuje více než desítku služeb rolí, které jsou 
podrobně analyzovány v knize Internet Information Server 7.0 Administrator’s Pocket 
Consultant (Microsoft Press, 2007).
Souborová služba – role souborové služby (File Services) poskytuje klíčové služby pro 
správu souborů a způsob, jakým jsou soubory zpřístupněny a replikovány v síti. Určitý 
typ souborové služby vyžaduje mnoho serverových rolí. Patří sem následující služby 
a podslužby rolí: Souborový server (File Server), Systém souborů DFS (Distributed File 
System), Obor názvů DFS (DFS Namespace), Replikace distribuovaného systému sou-
borů (DFSR) (DFS Replication), Správce prostředků souborového serveru (File Server 
Resource Manager), služba Services for Network File System (NFS), Služba Windows 
Search (Windows Search Service), Souborová služba systému Windows Server 2003 
(Windows Server 2003 File Services), Služba replikace souborů (File Replication Service 
(FRS)) a služba Indexing Service.
Tiskové služby – role tiskových služeb (Print Services) je nutná pro správu činnosti 
tiskáren v síti. Systém Windows Server 2008 umožňuje publikovat tiskárny ve služ-
bě Active Directory a připojit se k síťovým tiskárnám pomocí adresy URL (Uniform 
Resource Locator). Poskytuje také vyšší kontrolu nad tiskárnami pomocí zásad skupin.
Terminálová služba – role terminálové služby (Terminal Services) podporuje přístup 
tenkých klientů, kdy může jediný server sloužit jako hostitel síťového přístupu pro 
mnoho uživatelů. Klient s webovým prohlížečem, terminálem systému Windows nebo 
klientem vzdálené plochy se může připojit k terminálovému serveru a získat přístup 
k síťovým prostředkům.
Webový server – webové servery hostují weby a webové aplikace. Weby umístěné na 
webovém serveru mohou mít statický i dynamický obsah. Webové aplikace hostované 
na webovém serveru lze vytvářet pomocí technologií ASP.NET a .NET Framework 3.0.

Servery s více rolemi 

Jeden server běžně plní více rolí, zejména v menších sítích. Při výběru rolí, které budou sdruženy 

na jediném serveru, se pokuste vybrat role s odlišnými požadavky. Je například rozumnější 

umístit do jediného systému jednu roli náročnou na procesor (např. aplikační server) a roli (jako 

je souborový server), která se vyznačuje mnoha síťovými vstupně-výstupními operacemi, než 

zvolit dvě role, které zatěžují stejný subsystém jednoho počítače.

Výběr vhodného vydání systému Windows
Jak jsme probrali v kapitole 1, „Úvod do systému Windows Server 2008“, je k dispozici několik 
verzí systému Windows Server 2008, které jsou určeny k odlišnému typu použití. Verze zvole-
ná pro každý server závisí na požadované funkčnosti a v případě upgradů také na stávajícím 
operačním systému.
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Použití systému Windows Server 2008 Standard
Jedná se o univerzální verzi systému Windows Server 2008, která je určena pro různé účely. 
32bitová verze systému podporuje až čtyři procesory a 4 gigabajty (GB) paměti RAM. 64bito-
vá verze je kompatibilní se čtyřmi procesory a 32 GB paměti RAM. Dobře funguje jako řadič 
domény, webový, aplikační, souborový či tiskový server nebo se hodí k poskytování jiných 
síťových služeb (jako je služba DNS nebo služby vzdáleného přístupu). Nejsou podporovány 
některé pokročilé funkce, včetně Správce systémových prostředků (Windows System Resource 
Manager) a clusteringu (ačkoli je k dispozici služba Vyrovnávání zatížení sítě – Network Load 
Balancing).
Vzhledem k tomu, že systém Windows Server 2008 Standard je obecně použitelný a levnější 
než většina specializovaných verzí, volí jej většina malých a středně velkých organizací. Na sys-
tém Windows Server 2008 Standard lze upgradovat servery se systémy Windows 2000 Server 
nebo Windows Server 2003, Standard Edition.

Použití systému Windows Server 2008 Enterprise
Systém Windows Server 2008 Enterprise poskytuje stejné služby jako vydání Windows Server 
2008 Standard. Obsahuje však několik doplňků a nabízí také vyšší výkon, škálovatelnost a spo-
lehlivost. Windows Server 2008 Enterprise je k dispozici ve 32bitové i 64bitové verzi. Na sys-
tém Windows Server 2008 Enterprise lze upgradovat servery se systémy Windows 2000 Server, 
Windows 2000 Advanced Server, Windows Server 2003, Standard Edition, a Windows Server 
2003, Enterprise Edition.
Hardwarová podpora je oproti vydání Windows Server 2008 Standard vylepšena. Systém je 
kompatibilní se systémy do osmi procesorů a 64 GB paměti RAM na 32bitových platformách 
(až 2 TB paměti RAM na 64bitových platformách). Dále poskytuje dodatečné funkce, jako je 
možnost používat clustery s osmi uzly. Dovoluje pracovat se službou AD FS (Active Directory 
Federated Services) a také s více obory názvů DFS.
Díky službě AD CS (Active Directory Certificate Services) zahrnuje další komponenty a funk-
ce, jak je patrné v tabulce 2.1.

Tabulka 2.1: Možnosti služby AD CS podporované vydáními systému Windows Server 2008

Možnost podpory Web Server Standardní Enterprise Datacenter

Může sloužit jako CA ne ano ano ano

Služba zápisu síťových zařízení ne ne ano ano

Online odpovídací služba ne ne ano ano

Webový zápis certifikační autority ne ano ano ano

Upravitelné certifikáty v2/v3 ne ne ano ano

Archivace klíčů ne ne ano ano

Oddělení rolí ne ne ano ano

Omezení správce certifikátů ne ne ano ano

Delegovaná omezení agenta pro 
zápis certifikátu

ne ne ano ano
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Jak nejspíše víte, obsahuje systém Windows Server 2003 Správce systémových prostředků 
(Windows System Resource Manager), avšak pouze ve vydání Windows Server 2003, Datacenter 
Edition. Nyní můžete tuto funkci získat ve vydání Windows Server 2008 Enterprise, aniž byste 
si museli připlatit. Správce systémových prostředků umožňuje určit rozsah systémových pro-
středků (včetně procesorů a paměti), které jsou k dispozici každé aplikaci, a nastavit prioritu 
prostředků. Díky tomu lze vyladit aplikace tak, aby reagovaly co nejlépe. Lze například nastavit, 
že Microsoft Exchange Server může použít až 50 procent dostupného výkonu procesorů (CPU) 
a až 75 procent dostupné paměti, zatímco Microsoft SQL Server, který funguje na stejném ser-
veru, může spotřebovat pouze nejvýše 33 procent dostupného času procesorů a maximálně 50 
procent volné paměti. Když dále definujete, že Exchange Server má prioritu před serverem SQL 
Server, zajistíte, že Exchange Server bude vždy poskytovat optimální odezvu.

Použití systému Windows Server 2008 Datacenter
Windows Server 2008 Datacenter představuje vhodnou volbu, máte-li kriticky důležité 
a náročné aplikace nebo služby, které musí být dostupné 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. 
Jestliže například provozujete webový obchod, je tato verze operačního systému určena právě 
pro vás. Vydání Windows Server 2008 Datacenter podporuje až 64 GB paměti RAM na 32bito-
vých platformách a nejvýše 2 TB paměti RAM na 64bitových platformách. Umožňuje škálování 
až do 64 procesorů.
Na systém Windows Server 2008 Datacenter lze upgradovat pouze systémy Windows 2000 
Datacenter Server nebo Windows Server 2003, Datacenter Edition.

Projekt Datacenter nezvládnete sami 

Podpora hardwaru, která je k dispozici ve vydání Windows Server 2008 Datacenter, vyžaduje, aby 

každý výrobce serveru vytvořil vlastní vrstvu HAL (Hardware Abstraction Layer). Windows Server 

2008 Datacenter můžete v praxi získat pouze přímo od výrobce hardwaru v rámci nákupu nové-

ho serveru. Když dodavatel server nakonfiguruje, nesmíte hardware nijak měnit bez schválení 

dodavatelem, který také poskytuje veškerou podporu.

Použití systému Windows Web Server 2008
Windows Web Server 2008 poskytuje vylepšení služby IIS (Internet Information Services) 7.0 
spolu s mnoha standardními službami a funkcemi systému Windows. Prodává se přitom lev-
něji než vydání Windows Server 2008 Standard. Vydání Windows Web Server je navrženo tak, 
aby splňovalo požadavky správců, kteří provozují vyhrazené webového servery. Je optimalizo-
váno pro poskytování webových a aplikačních služeb.
Vzhledem k uvedenému zaměření chybí v tomto vydání mnohé funkce, které se používají 
v podnikovém prostředí. Server se systémem Windows Web Server 2008 například nemůže 
fungovat jako řadič domény (ačkoli se může k doméně připojit), nejsou zde k dispozici služby 
pro jiné operační systémy (jako např. UNIX a Macintosh) a servery s vydáním Windows Web 
Server 2008 nemohou být součástí serverové farmy, ačkoli se mohou stát součástí webové ser-
verové farmy s využitím služby Vyrovnávání zatížení sítě.
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Výběr licenčního programu softwaru
Licencování produktů ve většině případů přímo nesouvisí s každodenní prací správce. Nakonec 
se jedná z větší části o papírování. Potřebujete pouze vybrat licenční program, zajistit zakou-
pení příslušného počtu licencí a udržet přehled o dokladech těchto nákupů. Neberte však tuto 
povinnost na lehkou váhu jen proto, že je jednoduchá. Pokud si tyto doklady nebudete hlídat, 
může se řešení prodražit a může vás stát i hodně času a nervů.
Se serverovými produkty Windows souvisejí dva typy licencí. Při plánování byste měli zohled-
nit, jak budete nakládat s oběma těmito typy.

Serverová licence – tato licence je jednoduchá – každý počítač se systémem Windows 
Server 2008 vyžaduje jednu serverovou licenci.
Licence pro klientský přístup – každý klient nebo zařízení vyžaduje pro přístup k ser-
veru Windows další licenci. Licence pro klientský přístup (CAL – Client Access License) 
jsou doplňkem licencí klientského operačního systému a mohou ve většině sítí předsta-
vovat značný výdaj, takže své požadavky na klientský přístup pečlivě vyhodnoťte.

Další informace o aktuálních licenčních programech produktů společnosti Microsoft naleznete 

na následující adrese URL: http://www.microsoft.com/licensing/.

Maloobchodní licence produktů
Pokud je vaše firma velmi malá a nekupujete software ve velkém množství, může být pro vás 
nejjednodušší volbou nákup maloobchodních produktů. Někdy dokonce ani jinou možnost 
nemáte. I když pracujete ve velkém podniku, který využívá jednu z variant multilicencí spo-
lečnosti Microsoft, můžete se dostat do situace, kdy náhle potřebujete dokoupit další licence 
softwaru maloobchodním způsobem.

Multilicenční programy
Společnost Microsoft nabízí několik možností multilicencí. Volbou jedné z nich (nebo více) 
můžete při nákupu softwaru ušetřit značné částky. Tyto licenční programy byste měli pečlivě 
analyzovat, a než se pro některý rozhodnete, porovnat všechny dostupné možnosti.

Program Open License
Program Open License umožňuje se slevou zakoupit licence softwaru pro několik programů 
společnosti Microsoft. Příslušné smlouvy platí dva roky. Slevy programu Open License jsou 
pevné a nezvyšují se, ani když zakoupíte více softwaru při počátečním nákupu nebo v průběhu 
dvouletého trvání smlouvy.
Program Open License zahrnuje několik dílčích programů:

Open Business – pro tento multilicenční program se lze kvalifikovat nejsnáze, protože 
stačí zakoupit jen pět produktů společnosti Microsoft. Na počáteční nákup a na všech-
ny nákupy během dvouletého smluvního období zahrnuté do programu se vztahuje 
pevná sleva. Volitelně lze přidat program Software Assurance, ale způsob jeho využití 
je značně limitován.

POZNÁMKA

86 ČÁST I      PŘEHLED SYSTÉMU WINDOWS SERVER 2008 A PLÁNOVÁNÍ JEHO NASAZENÍ

K1621_Libor_FK_02.indd   86K1621_Libor_FK_02.indd   86 9.3.2009   14:04:589.3.2009   14:04:58



Open Volume – v tomto programu získáváte body za každý produkt společnosti 
Microsoft. Program vyžaduje nákup softwaru, který dosahuje určitého počtu bodů. 
Chcete-li se kvalifikovat do programu Open Volume, je nutné zakoupit software za 500 
bodů z jediné kategorie: servery, aplikace nebo systémy. Multilicenční cena se vztahuje 
pouze na kategorie softwaru, pro které splníte požadavek na minimální nákup.
Open Value – tento program je navržen pro organizace s minimálně pěti počítači, které 
chtějí použít program Software Assurance. Poskytuje možnost rozložit splácení jednou 
ročně a uděluje pevnou slevu na počáteční nákup a na všechny nákupy během tříletého 
smluvního období zahrnuté do programu. Pružnost programu dále zvyšují možnosti 
určené pro celou společnost a využití předplatného, ačkoli se na ně vztahují konkrétní 
omezení.

Je poměrně zajímavé, že program Open License nezahrnuje žádné fyzické položky, které by 
odpovídaly vašemu nákupu softwaru. Média produktů a dokumentaci si samozřejmě můžete 
dokoupit za nominální hodnotu zvýšenou o poštovné.

Program Select License
Velké společnosti, které nechtějí použít program Software Assurance, mohou zvolit program 
Select License, který je určen pro organizace s 250 nebo více počítači a předvídatelným plánem 
nákupu softwaru. Program Select License používá stejný model založený na bodech jako pro-
gram Open Volume. Minimální nákup zde činí 1 500 bodů za software alespoň z jedné katego-
rie. V rámci 1 500 bodů potřebujete nákupy za 500 ke konci prvního roku, 1 000 bodů ke konci 
druhého roku a 1 500 bodů při ukončení tříletého období.
Pokud jste ochotni přislíbit nákup většího objemu softwaru během tříletého licenčního obdo-
bí, můžete získat větší slevu. K dispozici je několik úrovní závazků k trvalým nákupům soft-
waru a každé z těchto úrovní odpovídá příslušná hodnota slevy. Jestliže se například zavážete 
k programu Select License úrovně B, získáte lepší slevu oproti úrovni A, ale musíte během tří 
let zakoupit software alespoň za 12 000 bodů (4 000 bodů ke konci prvního roku, 8 000 bodů ke 
konci druhého roku a 12 000 bodů při ukončení tříletého období).

Ačkoli musíte v průběhu tříletého smluvního období dosáhnout minimální počet bodů vyžado-

vaný pro každou cenovou úroveň, společnost Microsoft každoročně provádí úpravy, které zajistí, 

že cenové úrovně spravedlivě odrážejí skutečné nákupy. Pokud je celkový počet bodů dosažený 

za určitou skupinu produktů nižší než požadované mezní množství, upraví společnost Microsoft 

cenovou úroveň za tyto skupiny produktů směrem dolů, což znamená, že vaše budoucí licence 

budou dražší. Jestliže po dosažení 12 nebo 24 měsíců smluvního období získáte celkem třetinu 

nebo dvě třetiny vyšší cenové úrovně, upraví společnost Microsoft cenovou úroveň těchto skupin 

produktů směrem nahoru, takže vás licence softwaru k těmto produktům budou stát méně.

Program Enterprise Agreement License
Velké podniky, které mají zájem o program Software Assurance, mohou využít také program 
Enterprise Agreement License, který umožňuje vybrat standardní sadu produktů společnosti 
Microsoft a nakupovat všechny tyto produkty se slevou. Součástí programu je právo upgrado-
vat během smluvního období na nové verze softwaru. Kromě toho mají zaměstnanci oprávnění 
používat software v domácnostech.
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Tato smlouva se týká produktů, které společnost Microsoft řadí do podnikové třídy, jako je 
např. systém Microsoft Windows Vista Enterprise, sada Microsoft Office Professional a klíčové 
licence pro klientský přístup. Smlouva se podepisuje na tři roky a lze ji na konci standardního 
období prodloužit o jeden až tři roky.
Aby se vaše organizace mohla kvalifikovat do programu Enterprise Agreement License, musí 
mít alespoň 250 pracovních stanic. Tento licenční program nepoužívá body a cenová úroveň 
místo toho závisí na počtu pracovních stanic v organizaci. Organizace s 250 až 2 399 pracov-
ními stanicemi například mají cenovou úroveň A, zatímco organizace s 2 400 až 5 999 stolními 
počítači mohou využít cenovou úroveň B.

Flexibilitu lze dále zvýšit pomocí možnosti předplatného. Stejně jako u předplatného v progra-

mu Open Value se zde uplatňují konkrétní omezení.

Program Software Assurance
Programy Open Value a Enterprise Agreement License zahrnují program Software Assurance. 
Software Assurance (SA) poskytuje průběžné upgrady produktů, které jsou součástí programu, 
a také mnoho dalších výhod pro organizaci i její zaměstnance. Organizace ocení přístup k pod-
poře během „pracovních hodin“, školení vlastním tempem a speciální diskusní skupiny, zatím-
co zaměstnanci si mohou zakoupit software společnosti Microsoft se zvláštními slevami.
Tento program má několik potenciálních „chytáků“, jako jsou například omezení toho, kdo 
může telefonovat na technickou podporu. Je také důležité pamatovat na to, že chcete-li získat 
výhody programu SA pro server, musíte mít jak serverovou licenci, tak všechny licence pro kli-
entský přístup k danému serveru.

Aktivace produktu Windows 

Způsob implementace aktivace produktu Windows (WPA – Windows Product Activation) 

– a zda je vůbec implementována – závisí na zvolené metodě licencování. Pokud si kupujete 

maloobchodní produkty, je nutná standardní aktivace produktu. Máte-li určitý typ multilicenční 

smlouvy, nemusíte se aktivací produktu Windows zabývat. Pro software poskytovaný v rámci 

programu Open Licence se poskytuje opakovaně použitelný aktivační kód VLK (Volume License 
Key), ačkoli zákazníci programů Enterprise Agreement i Select License získávají speciální disky 

CD produktů s pevně zadanými kódy Product Key.

Závěrečná hlediska plánování a zavádění
Pokud připravujete novou instalaci – možná v nové organizaci či v nové pobočce stávajícího 
podniku – čeká vás značně náročné dodatečné plánování. Nevztahuje se pouze na systémy 
Windows Server 2008, ale také na další počítače (v prvé řadě klienty), zařízení, služby, aplika-
ce atd.
Podrobnosti takového projektu značně přesahují rozsah této knihy. Ve skutečnosti byly o tomto 
tématu napsány celé specializované publikace. Chcete-li implementovat síť od základů, můžete 
si jednu takovou knihu vybrat: za pozornost rozhodně stojí Microsoft Windows Server 2008 
Deployment Kit.

POZNÁMKA
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Musíte plánovat celou síť včetně oblastí následujícího typu:
Architektura infrastruktury (včetně síťové topologie, adresování, systému DNS atd.)
Návrh služby Active Directory
Servery a služby
Metody správy
Síťové aplikace
Klienti
Klientské aplikace
Klientská zařízení (tiskárny, skenery atp.)

Jedná se o náročný podnik, který vyžaduje vzdělané a pracovité zaměstnance a také dostatek 
času a dalších prostředků.

Dobré zprávy, špatné zprávy 

Jestliže odpovídáte za zavádění nové sítě systému Windows, má to dobré i špatné stránky.

Ta horší stránka je na první pohled zřejmá: může se jednat o ohromnou spoustu práce.

Dobrá stránka – dokonce velmi dobrá – spočívá v tom, že začínáte od nuly a máte příležitost 

hned napoprvé vše (nebo aspoň téměř vše) udělat správně. Mnohý správce sítě by vám 

záviděl příležitost čistého nasazení od začátku bez existujících problémů, bez nutnosti údrž-

by historického hardwaru nebo aplikací, bez jakýchkoli provizorních řešení.

Pokud se dostanete do situace, kdy máte za úkol vytvořit novou síť, využijte tuto příležitost, 

a než se dotknete prvního počítače, věnujte hodně času teoretické přípravě. Vzhledem k dostat-

ku dostupných technických informací byste se měli většině problémů vyhnout a několik málo 

zbývajících potíží rychle vyřešit.
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Instalace systému 

Windows Server 

2008

Instalace systému Windows Server 2008 může mít různé 
podoby – instalace nového systému, upgrade stávající instala-
ce systému Microsoft Windows, nebo dokonce nová instalace 
do prostředí pro spouštění více operačních systémů. Možná 
budete instalovat pouze několik systémů, ale můžete jich také 
zavádět stovky – či dokonce tisíce – v heterogenním síťovém 
prostředí.
Systém Windows Server 2008 podporuje jak interaktivní, tak 
automatizované procesy instalace. Díky tomu se můžete fle-
xibilně rozhodnout pro nejvhodnější způsob instalace a kon-
figurace tohoto operačního systému. Chcete-li si usnadnit 
správu při velkých projektech zavádění, můžete dokonce plně 
automatizovat instalaci základního nebo plně konfigurované-
ho operačního systému do zcela nového počítače.
V této kapitole si rozebereme témata, která byste měli znát 
během přípravy a vlastní instalace. Novou instalaci systému 
Windows Server 2008 lze provést třemi metodami: inter-
aktivně, bezobslužně výhradně pomocí souboru odpovědí 
a bezobslužně s použitím souborů odpovědí a Služby pro 
nasazení systému Windows (Windows Deployment Services 
– WDS). Pomocí jedné z těchto tří možností lze zavést systém 
Windows Server 2008 do jednoho či stovky počítačů – ačkoli 
druhá varianta vyžaduje značně náročnější plánování.

Rychlý úvod
Chcete-li nainstalovat systém Windows Server 2008, můžete 
počítač spustit z distribučního média systému Windows, 
spustit instalační program v rámci stávajícího operačního sys-
tému Windows, provést instalaci z příkazového řádku nebo 
použít jednu z možností automatizované instalace.
Při instalaci systému Windows Server 2008 můžete zvolit 
jeden ze dvou základních přístupů – interaktivní nebo auto-
matizovaný proces. Interaktivní instalace odpovídá tomu, jak 
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si většina lidí představuje běžnou instalaci systému Windows: instalaci, kdy procházíte jed-
notlivé kroky instalace a zadáváte přitom hodně informací. Můžete ji provést z distribučního 
média (spuštěním systému z tohoto média nebo spuštěním instalačního programu systému 
Windows z příkazového řádku). Výchozí instalační proces systému Windows při spuštění sys-
tému z maloobchodně dostupného disku DVD se systémem Windows Server 2008 je interak-
tivní. Během instalace vás program vyzve k zadání konfiguračních informací.
Automatizovaná instalace, kdy správce v praxi může určit úroveň uživatelské interakce, je 
k dispozici v několika variantách. Nejzákladnější forma bezobslužné instalace, kterou můžete 
provést, je bezobslužná instalace pouze pomocí souborů odpovědí. Jestliže chcete bezobsluž-
nou instalaci posunout na další úroveň, můžete použít soubory odpovědí spolu se Službou pro 
nasazení systému Windows. V obou případech soubor odpovědí obsahuje všechny konfigu-
rační údaje, k jejichž zadání obvykle vyzývá standardní proces instalace. Soubory odpovědí 
bezobslužné instalace lze vytvořit pomocí Správce bitových kopií systému Windows (Windows 
System Image Manager).
Standardní instalační program systému Windows Server 2008 se nazývá Setup.exe. Program 
Setup.exe lze spustit v rámci operačního systému Windows, chcete-li upgradovat stávající ope-
rační systém nebo nainstalovat systém Windows Server 2008 na jiný oddíl. Počítače se sys-
témem BIOS (x86) můžete spustit z distribučního média a tím inicializovat proces instalace. 
Ačkoli lze 32bitové systémy Intel spustit z disku DVD-ROM, v případě 64bitové architektury 
Intel (IA-64) systémů s procesory Itanium to není možné. Instalační program se spouští v pro-
středí rozhraní EFI (Extensible Firmware Interface). Chcete-li spustit instalační program sys-
tému Windows, spusťte z disku DVD zavaděč spouštění instalace \IA64\Setupldr.efi. Kromě 
metody vytváření oddílů funguje instalační program pro systémy IA-64 stejně jako ve 32bitové 
verzi.
Parametry příkazového řádku instalačních programů systému poskytují další možnosti pro 
konfiguraci procesu instalace. K dispozici jsou následující obecné instalační parametry:

Setup /m:název_složky – možnost /m:název_složky nastaví alternativní umístění sou-
borů, které bude instalační program používat během instalace – při instalaci se nejdříve 
prohledává alternativní umístění a soubory ve výchozím umístění se používají pouze 
tehdy, nejsou-li nalezeny v určeném alternativním umístění.
Setup /noreboot – parametr /noreboot zabraňuje restartu systému po dokončení fáze 
kopírování souborů. Umožňuje provést po zkopírování souborů, avšak před dalšími 
fázemi instalačního programu, další příkazy nebo operace.
Setup /tempdrive:písmeno_jednotky – parametr /tempdrive:písmeno_jednotky ozna-
čuje pevný disk, na který budou umístěny dočasné instalační soubory.
Setup /unattend:soubor_odpovědí – pokud se parametr /unattend:soubor_odpovědí 
používá se souborem odpovědí, informuje instalační program, aby provedl bezobsluž-
nou novou instalaci (novou instalaci, nikoli upgrade) na základě hodnot uložených 
v souboru odpovědí. Soubor odpovědí může obsahovat všechny konfigurační údaje, 
k jejichž zadání by instalační proces normálně vyzval uživatele, nebo část těchto údajů.
Setup /emsport:{com1|com2|usebiossettings|off} – parametr /emsport umožňu-
je určit a povolit či zakázat Službu pro nouzovou správu (Emergency Management 
Services). Výchozí hodnota parametru /emsport je usebiossettings, která získává infor-
mace z přesměrování konzoly sériového portu (SPCR – Serial Port Console Redirection) 
v systému BIOS (Basic Input/Output System) (v případě 32bitových systémů) nebo cesty 
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zařízení konzoly v 64bitových systémech s rozhraním EFI a procesory Itanium. Pokud je 
tento parametr specifikován v systému, který nepodporuje přesměrování konzoly sério-
vého portu ani rozhraní EFI, příkaz se ignoruje.

Parametry COM1 a COM2 lze použít pouze v 32bitových platformách s procesory typu x86. 

V systémech s procesory Itanium nejsou podporovány. Pokud je z příkazového řádku zakázána 

služba pro nouzovou správu (EMS), lze ji znovu povolit pomocí nastavení spouštění. K nastavení 

spouštění služby pro nouzovou správu se používá příkaz Bootcfg. Zadáním bootcfg /ems /? na 

příkazový řádek zobrazíte všechny parametry konfigurace služby pro nouzovou správu. Službu 

můžete povolit například na portu COM1 pomocí následujícího příkazu: bootcfg /ems on /port 

com1 /baud 115200.

Setup /emsbaudrate:přenosová_rychlost – přenosová rychlost použitá službou pro 
nouzovou správu se nastavuje pomocí parametru /emsbaudrate:přenosová_rychlost, 
kdy výchozí nastavení představuje nejnižší rychlost (9 600 baudů). Lze zadat přenoso-
vé rychlosti 19 200, 57 600 a 115 200 baudů. Možnost /emsbaudrate se používá spolu 
s parametrem /emsport: com1 (nebo com2). Nastavení parametru /emsbaudrate lze 
použít pouze v 32bitových platformách s procesory typu x86.

Licencování produktů
Licencování systému Windows Server 2008 má dvě hlediska: serverové licence a licence pro 
klientský přístup (CAL). Každá instalace systému Windows Server 2008 do počítače vyžaduje 
serverovou licenci. Kromě zajištění požadovaných licencí pro systém Windows Server 2008 se 
před instalací tohoto systému musíte rozhodnout pro některé schéma licencování klientského 
přístupu. K dispozici máte následující možnosti:

Pro server – každé souběžné připojení k serveru vyžaduje jednu licenci CAL. Obvykle 
to znamená, že každé připojení k danému serveru potřebuje jednu licenci CAL.
Pro zařízení nebo uživatele – licence CAL se pořizuje pro každého uživatele nebo 
zařízení připojující se k serveru. Toto schéma obvykle odpovídá jedné licenci CAL pro 
každého uživatele nebo počítač s možností přístupu k serveru.

Správa kódů Product Key a aktivace produktů závisí na vašem licenčním programu. Vliv jed-
notlivých typů licencování na instalaci popisuje tabulka 3.1.

Tabulka 3.1: Přehled kódů Product Key a aktivace systému Windows Server 2008

Licence produktů Kód Product Key Aktivace produktu

Maloobchodní licence produktu Požadován jedinečný kód Product Key WPA

Program Open License Opakovaně použitelný kód Product Key Bez WPA

Program Select License Na multilicenčním disku CD Bez WPA

Program Enterprise 
Agreement License

Na multilicenčním disku CD Bez WPA
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Párování kódů Product Key a produktů 

ID produktu, které se používá při instalaci maloobchodní verze, je určeno pro konkrétní vydání 

systému Windows Server 2008 a lze je použít pouze s maloobchodním diskem DVD. Obdobně 

platí, že kódy Open License jsou platné pouze s médii, která společnost Microsoft poskytla 

v rámci multilicence. Pokud váš podnik používá oba typy softwaru, můžete si proces instalace 

usnadnit, pokud budete mít o těchto odlišných typech klíčů přehled.

Příprava na instalaci systému 
Windows Server 2008
Instalace serverového operačního systému vyžaduje předběžné hodnocení a přípravu. Je vhod-
né zkontrolovat podrobnosti o serverovém hardwaru a instalaci, přečíst si nejnovější technické 
poznámky, ověřit zálohy a pečlivě se poradit s jinými zaměstnanci a vedoucími z oddělení IT.

Systémové požadavky na hardware
Většina verzí systému Windows Server 2008 sdílí základní požadavky, jako např. minimální 
taktovací frekvenci procesoru 1 gigahertz (GHz), 512 megabajtů (MB) paměti RAM a 10 giga-
bajtů (GB) volného místa na pevném disku (pro tři servery na platformě x86). Každé vydání 
– Web Server, Standard, Enterprise a Datacenter – se však liší v doporučeném hardwaru a další 
rozdíly spočívají v podpoře 64bitových verzí na serverech s procesory Itanium. V tabulce 3.2 
naleznete požadavky na hardware pro systémy Windows Server 2008 na 32bitových platfor-
mách s procesory typu x86, zatímco tabulka 3.3 popisuje požadavky platformy s procesory 
Itanium. Informace o rozšířených 64bitových systémech naleznete v tabulce 3.4.

Tyto hardwarové pokyny publikuje společnost Microsoft a mohou se měnit spolu s tím, jak se 

mění používané technologie. Pokud počítač nesplňuje minimální požadavky, nebude možné 

systém Windows Server 2008 nainstalovat. Jestliže počítač nevyhovuje doporučením, setkáte 

se s výkonnostními potížemi.

Tabulka 3.2: Požadavky na hardware pro počítače typu x86 (32bitové)

Verze
Min. 
rychlost 
procesoru

Doporučená 
rychlost 
procesoru

Počet 
procesorů

Min.-max. 
RAM

Doporučená 
RAM

Min. místo 
na disku

Web Server 1 GHz 2 GHz 1–2 512 MB–4 GB 2 GB 10 GB

Standardní 1 GHz 2 GHz 1–4 512 MB–4 GB 2 GB 10 GB

Enterprise 1 GHz 2 GHz 1–8 512 MB–64 GB 4 GB 20 GB

Datacenter 1 GHz 2 GHz 8–32 2 GB–64 GB 16 GB 20 GB
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Tabulka 3.3: Požadavky na hardware pro počítače s procesory Itanium (64bitové)

Verze
Min. 
rychlost 
procesoru

Doporučená 
rychlost 
procesoru

Počet 
procesorů

Min.-max. 
RAM

Doporučená 
RAM

Min. místo 
na disku

Web Server není k disp. není k disp. není k disp. není k disp. není k disp. 10 GB

Standardní 1,4 GHz 2 GHz 1–4 512 MB–32 GB 2 GB 10 GB

Enterprise 1,4 GHz 2 GHz 1–8 512 MB–64 GB 4 GB 20 GB

Datacenter 1,4 GHz 2 GHz 8–64 2 GB–2 TB 16 GB 20 GB

Tabulka 3.4: Požadavky na hardware pro rozšířené 64bitové systémy

Verze
Min. 
rychlost 
procesoru

Doporučená 
rychlost 
procesoru

Počet 
procesorů

Min.-max.
RAM

Doporučená 
RAM

Min. místo 
na disku

Web Server není k disp. není k disp. není k disp. není k disp. není k disp. není k disp.

Standardní 1,4 GHz 2 GHz 1–4 512 MB–32 GB 2 GB 4 GB

Enterprise 1,4 GHz 2 GHz 1–8 512 MB–64 GB 2 GB 4 GB

Datacenter 1,4 GHz 2 GHz 8–64 2 GB–2 TB 16 GB 20 GB

Rozdíly čisté instalace a upgradu
Pokud již máte servery s operačním systémem Windows, musíte se rozhodnout, které z nich 
budete upgradovat. Čistá instalace a upgrade se liší v následujících hlavních ohledech:

Upgrade – v případě upgradu provede instalační program systému Windows Server 
2008 čistou instalaci operačního systému, po které následuje migrace uživatelských 
nastavení, dokumentů a aplikací z předchozí verze systému Windows. Během upgradu 
zůstanou zachována uživatelská nastavení, program ponechá existující aplikace a jejich 
nastavení a není nutné provádět základní konfiguraci systému. Instalaci typu upgrade 
je vhodné použít, máte-li stávající servery s verzí operačního systému Windows, která 
umožňuje upgrade na systém Windows Server 2008, a chcete minimalizovat narušení 
provozu díky zachování stávajících nastavení, uživatelských informací a konfigurace 
aplikací.
Čistá instalace – oproti tomu čistá instalace nezachová žádná uživatelská ani systémo-
vá nastavení ani informace o nainstalovaných aplikacích. Po instalaci je nutné nakonfi-
gurovat všechny aspekty hardwaru a softwaru. Čistou instalaci byste měli použít, když 
nelze operační systém upgradovat, počítač musí umožnit spouštění více operačních 
systémů, je požadována standardní konfigurace nebo (pochopitelně) v případě, že není 
v počítači zatím nainstalován žádný operační systém.

Podporované cesty upgradu
Před provedením upgradu byste měli zkontrolovat, zda je nainstalovaný software a hardware 
serveru kompatibilní se systémem Windows Server 2008. Nástroje pro testování kompatibility 
a dokumentaci si můžete stáhnout z webového katalogu Windows Server Catalog (http://www.
windowsservercatalog.com/).
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Na systém Windows Server 2008 lze upgradovat serverové operační systémy Microsoft od ver-
ze Windows 2000. Obecně platí, že servery lze upgradovat na produkt se stejnými nebo vyššími 
možnostmi, tzn.:

Vydání Windows Server 2003 Standard nebo Enterprise lze upgradovat na vydání 
Standard nebo Enterprise systému Windows Server 2008.
Systém Windows Server 2003, Datacenter Edition, lze upgradovat na systém Windows 
Server 2008 Datacenter.
Windows Server 2003, Web Edition, lze upgradovat na systém Windows Web Server 
2008.
Windows Server 2008 Standard lze upgradovat na vydání Enterprise nebo Datacenter 
systému Windows Server 2008.
Windows Server 2008 Enterprise lze upgradovat na systém Windows Server 2008 
Datacenter.

Použití služby Windows Update
Služba Windows Update pohodlným způsobem zajišťuje, že se při instalaci serveru vždy použi-
jí nejaktuálnější ovladače a systémové soubory. Služba Windows Update se během instalace 
systému Windows připojí k distribučnímu serveru, který obsahuje aktualizované soubory. 
Služba Windows Update zahrnuje soubory s instalačními informacemi, knihovny DLL použité 
při instalaci, sestavení souborů, ovladače zařízení a systémové soubory.
Soubory služby Windows Update lze získat pomocí dvou metod:

 Soubory služby Windows Update lze získat při instalaci přímo z webu služby Windows 
Update. Tím je zajištěno, že se při instalaci použijí nejaktuálnější dostupné instalační 
soubory.
 Soubory služby Windows Update můžete stáhnout na server WSUS ve své místní síti 
a poté je sdílet, abyste klientům poskytli přístup ke konzistentní místní kopii souborů.

V případě spotřebitelů a malých firem, které nemají správce systému Windows na plný úvazek, 
se doporučuje získat soubory služby Windows Updates z webu této služby. Větší organizace se 
pravděpodobně rozhodnou pro centralizaci funkčnosti v místní síti pomocí produktu WSUS 
(Windows Server Update Services) v konfiguraci klient/server. Produkt WSUS je k dispozici 
jako součást systému Windows Server 2008, kterou lze volitelně stáhnout. Hostování souborů 
služby Windows Update v místní síti poskytuje vyšší zabezpečení. Další výhoda spočívá v tom, 
že lze zajistit, že se důležité aktualizace operačního systému nainstalují do všech počítačů 
v rámci místního síťového prostředí.

Proces služby Windows Update při instalaci operačního systému neposkytuje nové instalační 

soubory, ale místo toho poskytuje pouze aktualizované soubory, které nahrazují stávající soubo-

ry použité při instalaci. Služba Windows Update však může nabídnout ovladače zařízení, které 

nenahrazují ovladače uložené na distribučním médiu (ovladače zařízení in-box), ale které jsou 

zcela nové a poskytují dodatečnou podporu zařízení nebo systémového hardwaru.
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Použití produktu WSUS (Windows Server Update Services) 

Produkt WSUS (dříve označovaný jako Windows Update Services) zahrnuje serverovou i klient-

skou komponentu. Každý spravovaný klient vyžaduje licenci CAL k systému Windows Server. 

Serverová komponenta produktu WSUS používá datové úložiště, které je kompatibilní s databá-

zemi MSDE, WMSDE nebo SQL Server. V případě systému SQL Server vyžadují všechna zařízení 

spravovaná produktem WSUS licenci CAL k systému SQL Server nebo licenci odvozenou od 

počtu procesorů.

Produkt WSUS vyžaduje službu IIS (Internet Information Services), službu inteligentního pře-

nosu na pozadí (BITS – Background Intelligent Transfer Service) 2.0 a platformu Microsoft .NET 

Framework 3.0. Serverová komponenta produktu WSUS získává pomocí služby IIS aktualizace 

z Internetu prostřednictvím portu HTTP číslo 80 a portu HTTPS číslo 443. Produkt WSUS také 

umožňuje pomocí služby IIS automaticky aktualizovat klientské počítače potřebným klientským 

softwarem pro WSUS.

Kvůli výkonu a vyrovnávání zatížení sítě mohou velké podniky požadovat rozšířené prostředí 

produktu WSUS s více servery WSUS. V konfiguraci prostředí s více servery WSUS lze jeden server 

WSUS použít jako centrální server pro stahování aktualizací. Další servery se k tomuto serveru 

mohou připojit a získat nastavení a aktualizace, které dále distribuují klientům.

Produkt WSUS je doplňkem operačního systému Windows Server 2008. Není proto součástí 

instalace Windows Server 2008 a vyžaduje samostatnou instalaci. Jakmile stáhnete balíčky 

instalačního programu z webu společnosti Microsoft a nainstalujete je poklepáním, můžete 

nakonfigurovat související roli pomocí Správce serverů.

Úkoly před instalací
Před vlastní instalací je vhodné vyhodnotit její specifika a identifikovat všechny úkoly, které 
bude nutné provést. Následující seznam je pouze částečný. Jedná se o obecnou sadu odkazů na 
úkoly související s instalací, které je nutné provést.

Kontrola aktualizací firmwaru
Kontrola požadavků verze operačního systému
Přečtení poznámek k verzi na médiu operačního systému
Výběr upgradu nebo nové instalace
Kontrola kompatibility hardwaru systému
Konfigurace způsobu spouštění cílového počítače
Určení typu instalace: interaktivní nebo automatizovaná
Výběr režimu licencí
Volba instalačního oddílu
Určení síťové konektivity a nastavení
Identifikace informací o členství účtu v doméně nebo pracovní skupině
Odpojení nepřerušitelného zdroje napájení (UPS)
Zakázání antivirové kontroly
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Při čisté instalaci na starý hardware ověřte, zda je již nainstalován operační systém. V kladném 

případě zkontrolujte protokoly událostí nebo systému, zda neobsahují záznamy o chybách 

hardwaru, zvažte možnost spouštění více operačních systémů, dekomprimujte jednotky 

a vyřešte všechny potíže s upgradem oddílů.

Plánování služby Windows Update 

Hostování služby Windows Update na místním serveru místo stahování aktualizací přímo 

z webu společnosti Microsoft při každé instalaci operačního systému může urychlit aktualizace 

a zajistit konzistenci verzí ovladačů v rámci síťového prostředí.

Je také vhodné vyhodnotit požadavky instalace a naplánovat konfiguraci jednotek a oddílů 
v cílových počítačích. Potřebujete-li před instalací vytvořit nový oddíl nebo upravit či nafor-
mátovat systémový oddíl, můžete ke správě oddílů použít konfigurační nástroje typu DiskPart, 
Format a Convert (před začátkem automatické instalace).

Instalace systému Windows Server 2008
Pokud se chystáte provést novou instalaci systému Windows Server 2008 do nového nebo 
použitého počítače, u kterého jste fyzicky přítomni, je rozhodně nejjednodušší spustit počí-
tač z distribučního média systému Windows Server 2008. Stačí nakonfigurovat server tak, aby 
umožnil spouštění z jednotky DVD-ROM: nastavte pořadí spouštěcích zařízení ve firmwaru 
a na výzvu zadejte potřebné údaje. Výjimku představuje situace, kdy je nutné zadávat parame-
try příkazového řádku nebo spustit příkazový řádek v rámci instalace. Jestliže případně pracu-
jete v prostředí, kde se udržují funkční bitové kopie používaných operačních systémů, můžete 
provést interaktivní instalaci z distribuční složky v síti.

Instalace do systémů s procesory typu x86
Pracujete-li se systémem Windows Server 2008 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 spouš-
těcí soubory systému. Některá zařízení s výměnným úložištěm se mohou objevit v seznamu 
aktivních oddílů.
Spouštěcí – spouštěcí oddíl nebo svazek obsahuje operační systém a pomocné soubory. 
Systémový a spouštěcí oddíl nebo svazek mohou být totožné.
Stav systému (Crash Dump) – oddíl, kam se počítač v případě chyby systému pokusí zapsat 
soubory se stavem. Soubory se stavem se standardně zapisují do složky %SystemRoot%, ale lze 
je umístit na libovolný požadovaný oddíl nebo svazek.
Stránkovací soubor (Page File) – oddíl se stránkovacím souborem, který operační systém 
používá. Počítač může stránkovat paměť na více disků. V závislosti na způsobu konfigurace 
virtuální paměti proto počítač může mít více oddílů či svazků stránkovacího souboru.
Systém – 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 rozloženého (spanned) svazku.

POZNÁMKA
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Oddíly (partition) a svazky (volume) v zásadě označují totéž. Občas se však používají 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 nástroje Správa disků (Disk 

Management).

Spouštěcí a systémový oddíl jsou skutečně definovány opačně, než by se dalo očekávat. 

Spouštěcí oddíl v praxi obsahuje adresář \Windows – tak to prostě je. Chcete-li přece zastavit 

počítač, musíte klepnout na tlačítko Start, tak čemu se divíte?

Tyto svazky nebo oddíly sice mohou být stejné, ale přesto jsou povinné. Instalujete-li systém 
Windows Server 2008, vyhodnotí instalační program všechny dostupné prostředky pevných 
disků. Systém Windows Server 2008 obvykle umístí spouštěcí a systémový oddíl na stejnou 
jednotku a  oddíl označí 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 systému. V rozporu s některou dokumentací lze oddíly operačního systému zrca-
dlit. Přitom se používají dynamické disky, jak je popsáno v oddíle „Zrcadlení spouštěcích a sys-
témových svazků“ na straně 458.

Instalace do 64bitových systémů
Instalace na hardwarovou platformu Intel Architecture 64 (IA-64) s procesory Itanium se 
vyznačuje několika rozdíly. Při spuštění načte rozhraní IA-64 EFI (Extended Firmware 
Interface) spouštěcí nabídku založenou na firmwaru (místo souboru Boot.ini).
Disky počítačů s architekturou IA-64 mají strukturu oddílů označovanou jako tabulka oddí-
lů GUID (Globally Unique Identifier), která je součástí rozhraní EFI (Extensible Firmware 
Interface) a zásadně se liší od oddílů založených na hlavním spouštěcím záznamu (MBR – 
Master Boot Record) používaných na 32bitové platformě. Disk s tabulkou oddílů GUID (GUID 
Partition Table – GPT) má dva povinné oddíly a jeden nebo více volitelných oddílů (oddílů 
OEM neboli datových oddílů) – až do celkového počtu 128 oddílů:

Systémový oddíl EFI (EFI System Partition – ESP)
Oddíl MSR (Microsoft Reserved Partition – MSR)
Alespoň jeden datový oddíl

Spouštěcí nabídka IA-64 poskytuje sadu možností, mezi které patří prostředí EFI. Prostředí 
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 IA-64, použijte příkaz Map. V příslušném 
výpisu se zobrazují následující položky:

blk označuje bloky oddílů
fs# označuje čitelné systémy souborů

Změna oddílu odpovídá změně logické jednotky – zadejte číslo bloku oddílu následované 
dvojtečkou, stiskněte klávesu Enter a potom zadejte příkaz Dir a znovu stiskněte klávesu Enter, 
abyste zobrazili soubory.
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Rozhraní EFI poskytuje správce údržby spouštění (Boot Maintenance Manager), který umož-
ňuje konfigurovat spouštěcí nabídku. Pomocí správce údržby spouštění můžete zvolit jednu 
z následujících možností:

Přidat nebo odebrat možnost spouštění
Nastavení zpoždění časového limitu a možnost spouštění, která se aktivuje 
automaticky
Definovat standardní konzolová zařízení
Spustit z (vybraného) souboru
Provést studený restart

Libovolné nastavení konfigurace spouštění systému Windows Server 2008 můžete upravit pří-

kazem Bootcfg nebo pomocí ovládacího panelu Systém.

64bitové systémy s procesory Intel nelze spustit z disku DVD-ROM. Je proto nutné spus-
tit instalační program pomocí prostředí EFI. Chcete-li to provést, přejděte na alias fs#, kte-
rý je mapován na jednotku DVD-ROM, a spusťte zavaděč spouštění instalačního programu 
\Setupldr.efi.
Zbývající část instalace v systému IA-64 odpovídá 32bitové verzi instalačního programu 
s výjimkou metody vytváření oddílů IA-64. Instalační program určí, zda je k dispozici oddíl 
EFI. Pokud tento oddíl není dostupný, instalační program vytvoří (a naformátuje) oddíly EFI 
a MSR a zobrazí výzvu k vytvoření datového oddílu pro operační systém.

Vzhledem k tomu, že rozhraní EFI neposkytuje ochranu heslem, musíte všechny servery s archi-

tekturou IA-64 fyzicky zabezpečit.

Plánování oddílů
Když nyní víte, jak systém Windows Server 2008 pracuje s disky v systémech s procesory typu 
x86 i systémech s procesory Itanium, důkladně se zamyslete nad tím, jak chcete pevné disky 
rozdělit na oddíly. Spouštěcí a systémové soubory vyžadují asi 10 GB volného místa. Chcete-li 
zajistit určitou pružnost, měli byste oddíl pro operační systém vytvořit alespoň 40 GB velký. 
Díky tomu budete moci později instalovat aktualizace Service Pack a další systémové soubory. 
Nezapomeňte, že byste také měli mít dostatek místa na disku pro stránkovací soubor a výpis 
stavu systému. Doporučuji k tomu vyhradit dodatečné místo na disku, které odpovídá dvojná-
sobku instalované paměti RAM.
Ve 32bitových systémech sice můžete mít jediný pevný disk s jediným oddílem, ale vhodnější 
je používat více oddílů, i když má počítač pouze jedinou jednotku pevného disku. Díky použi-
tí více oddílů můžete oddělit soubory operačního systému od dat aplikací. Tímto způsobem 
jednak zvýšíte zabezpečení, ale také umožníte použití služeb, které vyžadují instalaci na nesys-
témové oddíly.

POZNÁMKA
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Vytvoření dalších oddílů 

Plánujete-li vytvořit více oddílů, nemusíte se tím zatěžovat při instalaci operačního systému. 

Operační systém Windows můžete nakonfigurovat tak, aby používal oddíl správné velikosti 

(např. 40 GB či více), a další potřebné oddíly vytvořit po dokončení instalace.

V případě systémů s více disky byste nyní měli uvažovat nad tím, zda chcete zvýšit odol-
nost operačního systému proti chybám pomocí diskového pole RAID (Redundant Array of 
Independent Disks). Možnosti diskových polí RAID jsou popsány v oddíle „Správa svazků na 
dynamických discích“ na straně 452 a patří k nim mj.:

Prokládání disku (RAID 0)
Zrcadlení disku nebo duplexování (RAID 1)
Prokládání disku s paritou (RAID 5)

V rámci konfigurace softwaru nelze použít variantu RAID 0 u systémových nebo spouštěcích 
svazků. Obvyklejší je zrcadlení souborů operačního systému, zatímco aplikační data jsou pro-
kládána s paritou. Plánujete-li zrcadlení operačního systému, budete potřebovat dva disky. 
Jestliže chcete vytvořit datový svazek RAID-5, musíte použít alespoň tři disky.
Funkce diskového pole RAID lze zajistit na úrovni hardwaru nebo operačního systému. Můžete 
se přesvědčit o tom, že hardwarové diskové pole RAID poskytuje optimální výkon a nejjed-
nodušší provoz. Systém Windows Server 2008 také poskytuje softwarové diskové pole RAID. 
Softwarové diskové pole RAID se implementuje pomocí dynamických disků. U čisté instalace 
by měly být disky v počítači naformátovány jako základní disky. Po instalaci pak upgradujete 
na dynamické disky, abyste mohli implementovat softwarové diskové pole RAID. U existujících 
instalací již počítač někdy obsahuje dynamické disky. Tato situace může nastat, pokud je 
v počítači aktuálně nainstalován systém Windows Server 2003 a provádíte novou instalaci sys-
tému Windows Server 2008.

Typ instalace
Při zavádění serverů lze použít jeden ze dvou typů instalace:

Instalace úplného serveru
Instalace jádra serveru

Typ instalace úplného serveru představuje možnost pro úplnou instalaci systémů Windows 
Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise a Windows Server 2008 Datacenter, 
který poskytuje kompletní funkčnost. Server lze nakonfigurovat pomocí libovolné povolené 
kombinace rolí, služeb rolí a funkcí a pro správu serveru je k dispozici úplné uživatelské roz-
hraní. Tato možnost instalace nabízí nejvíce dynamické řešení a doporučuje se při zavádění 
systému Windows Server 2008, kdy se role serveru může v čase měnit.
Typ instalace jádra serveru je možnost minimální instalace systému Windows Server 2008 
Standard, Enterprise a Datacenter, která poskytuje pevnou podmnožinu rolí. Server lze konfi-
gurovat pouze s omezenou sadou rolí a systém je možné spravovat pomocí minimálního uživa-
telského rozhraní. Tato možnost instalace se ideálně hodí pro situace, kdy požadujete vyhraze-
né servery pro konkrétní roli nebo kombinaci rolí serveru. Vzhledem k tomu, že se neinstaluje 
dodatečná funkčnost, je omezena režie, kterou způsobují různé služby, a k dispozici je více pro-
středků pro vyhrazené role.
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Typ instalace lze zvolit během instalace operačního systému. Někdy můžete chtít vyhradit ser-
ver pro konkrétní roli nebo kombinaci rolí a v jiných případech se role serveru může časem 
změnit. Obě možnosti instalace proto mají v typickém podniku své místo.

Výběr mezi instalací úplného serveru a instalací jádra serveru 

V případě instalace úplného serveru získáte plně funkční verzi systému Windows Server 2008, 

kterou můžete zavést s libovolnou povolenou kombinací rolí, služeb rolí a funkcí. U instalace 

jádra serveru máte na druhou stranu minimální instalaci systému Windows Server 2008, která 

je kompatibilní s omezenou sadou rolí a jejich kombinací. K podporovaným rolím patří služba 

AD DS (Active Directory Domain Services), server DNS, server DHCP, souborová služba a tiskové 

služby. Ve své stávající implementaci navíc instalace jádra serveru neposkytuje aplikační platfor-

mu ke spouštění serverových aplikací.

Oba typy instalace sice pracují se stejnými pravidly licencí a lze je vzdáleně spravovat pomocí 

libovolné dostupné a povolené metody vzdálené správy, ale zcela se liší z hlediska správy pomo-

cí místní konzoly. Co se týče instalace úplného serveru, získáte úplné uživatelské rozhraní, které 

obsahuje kompletní prostředí plochy pro správu serveru pomocí místní konzoly. Instalace jádra 

serveru poskytne minimální uživatelské rozhraní, které zahrnuje omezené prostředí plochy pro 

správu serveru pomocí místní konzoly.

Pojmenování počítačů
Je překvapivé, jak málo organizací věnuje čas plánování názvů, které se budou používat pro 
počítače v síti. Každopádně je milé mít servery s názvy Lucka, Petra a Vlasta nebo Kachna, 
Krtek a Hroch, ale co tyto názvy říkají o roli a umístění příslušných serverů? Uhádli jste – nic. 
Uživatelé, a dokonce i jiní správci proto mohou mít potíže najít požadované prostředky. A to 
ani nezmiňujeme noční můru správy, když se šest roztomile nazvaných serverů rozroste na 50 
nebo 500.
Místo používání názvů, které jsou lákavé nebo zvolené libovolně, se rozhodněte pro schéma 
názvů, které budou správcům i uživatelům poskytovat určité informace. To rozhodně neplatí 
o pojmenování serverů podle sedmi trpaslíků nebo postav z Pána prstenů. Uznávám, že může 
být velmi efektní mít servery pojmenované Bilbo, Gandalf, Frodo a Glum. Velmi rychle však 
přibude Galadriel, Boromir, Theoden, Eowyn a zbytek osazenstva. A v této fázi se raději při-
pravte na zodpovídání mnoha otázek, jako například: „Jak se vlastně píše Aeyowin?“ nebo „Co 
to je Thedding a kde vůbec je?“
Abyste pomohli uživatelům a omezili zátěž při správě, můžete si zvolit schéma názvů, které 
informuje o funkci a umístění počítačů. První server v konstrukčním oddělení můžete napří-
klad nazvat KonstServer01 a první server v oddělení technických služeb se může jmenovat 
TechServer01. Tyto názvy sdělují, že se jedná o servery, a označují oddělení, kde se počítače 
nacházejí.
Můžete také použít názvy serverů PodnikMail01 a PodnikIntranet01, které označují podnikový 
poštovní a intranetový server.
Konvence názvů sice mohou být užitečné, ale nepřehánějte to. Názvy KonstServer01, 
TechServer01, PodnikMail01 a PodnikIntranet01 pomáhají identifikovat počítače podle role 
a umístění, ale nejsou příliš složité. Když zůstanete u jednoduchého systému, dokážete si názvy 
počítačů snadno zapamatovat a pracovat s nimi. Vyhněte se příliš komplexním názvům typu 

DO DETAILU

102 ČÁST I      PŘEHLED SYSTÉMU WINDOWS SERVER 2008 A PLÁNOVÁNÍ JEHO NASAZENÍ

K1621_Libor_FK_02.indd   102K1621_Libor_FK_02.indd   102 9.3.2009   14:05:019.3.2009   14:05:01



BrnoSpielbergCntrHol8-Et5. Příliš složité názvy jsou ve většině případů zbytečné a nejspíš 
obsahují informace, které většina uživatelů nepotřebuje. Uživatele například nezajímá, že se 
server nachází na adrese Holandská 8 nebo v páté etáži. Tyto informace mohou být ve sku-
tečnosti příliš specifické a mohou pomoci útočníkům, kteří usilují o průnik do podnikové 
sítě nebo narušení jejího provozu. Místo toho, abyste vkládali přesné informace o umístění do 
názvu počítače, udržujte pro účely správy tabulku, která bude mapovat umístění počítačů. Do 
názvu počítače zahrňte pouze obecné údaje o umístění nebo oddělení.
Nakonec pamatujte na to, že názvy počítače musí být jedinečné v rámci domény a nesmí být 
delší než 64 znaků. Prvních 15 znaků názvu počítače se používá jako název počítače pro sys-
témy starší než Windows 2000 pro komunikaci protokolu NetBIOS a také tyto názvy musí být 
v doméně unikátní. Kvůli kompatibilitě se systémem DNS by také název měl obsahovat pouze 
alfanumerické znaky (A–Z, a–z a 0–9) a pomlčku.

Možnosti sítě a členství v doméně
Při instalaci musíte vybrat několik důležitých možností sítě a členství v doméně, jako např.:

Které protokoly bude server používat
Zda bude server členem domény
Které síťové komponenty budou nainstalovány

Protokoly
Systém Windows Server 2008 standardně instaluje pouze protokoly TCP/IP (Transmission 
Control Protocol/Internet Protocol) verze 4 a TCP/IP verze 6. V této knize budeme jak pro-
tokoly TCP/IPv4, tak TCP/IPv6 souhrnně označovat jako protokoly TCP/IP. Kvůli správné 
instalaci protokolů TCP/IP se musíte rozhodnout, zda chcete používat statické nebo dynamické 
adresování IP. V případě statického adresování IP potřebujete následující údaje:

Adresa IP
Maska podsítě nebo délka prefixu podsítě
Výchozí brána
Upřednostňovaný server DNS

U dynamického adresování IP jsou adresy IP přidělovány automaticky dostupným serverem 
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Jestliže není žádný server DHCP k dispozi-
ci, server provede vlastní automatickou konfiguraci. Automaticky konfigurované adresování 
obvykle neumožňuje směrování, takže tento problém budete muset opravit po instalaci.

Členství v doméně
Téměř každý server, který nainstalujete, bude spíše než členem pracovní skupiny členem 
domény (pokud vaše společnost nemá datové centrum nebo nepracujete výhradně v izolované 
vývojové laboratoři). Počítač lze připojit k doméně po instalaci. Chcete-li to provést, měli byste 
mít v doméně vytvořen účet počítače (nebo jej vytvořit během připojování k doméně pomo-
cí uživatele s oprávněním  skupiny Administrators nebo Account Operators). Účet počítače 
se podobá uživatelskému účtu v tom, že je zapsán v databázi účtů udržované službou AD DS 
(Active Directory Domain Services) a udržují jej řadiče domény.
Je-li server členem domény, mohou uživatelé s členstvím nebo oprávněními domény při-
stupovat k serveru a jeho prostředkům – samozřejmě na základě svých individuálních práv 

103KAPITOLA 3      INSTALACE SYSTÉMU WINDOWS SERVER 2008

3
In

st
a

la
ce

 s
y

st
é

m
u

 
W

in
d

o
w

s 
S

e
rv

e
r 

2
0

0
8

K1621_Libor_FK_02.indd   103K1621_Libor_FK_02.indd   103 9.3.2009   14:05:019.3.2009   14:05:01



a oprávnění – aniž by se museli znovu přihlašovat. To znamená, že se uživatelé mohou přihlásit 
k doméně pouze jednou a používat všechny prostředky, pokud mají pro přístup k nim příslušná 
oprávnění. Nesetkají se tedy s výzvami pro přihlášení ke každému serveru, se kterým pracují. 
Oproti tomu jestliže je server členem pracovní skupiny, musí se uživatelé přihlásit pokaždé, kdy 
chtějí pracovat se serverem a jeho prostředky.

Síťové komponenty
Při instalaci máte možnost nainstalovat síťové komponenty. Běžné síťové komponenty serverů 
jsou vybrány automaticky. Patří k nim následující položky:

Klient sítě Microsoft (Client for Microsoft Networks) – povolí počítači přístup k pro-
středkům v sítích založených na systému Windows.
Sdílení souborů a tiskáren v sítích Microsoft (File and Printer Sharing for Microsoft 
Networks) – umožňuje jiným počítačům se systémem Windows přístup k prostředkům 
v počítači (vyžadováno pro vzdálené přihlášení).
Protokol TCP/IPv4 (Internet Protocol verze 4) – Internet Protocol Version 4 (TCP/
IPv4) – umožňuje počítači komunikovat v síti pomocí protokolů TCP/IP verze 4.
Protokol IP verze 6 (TCP/IPv6) – Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) – umož-
ňuje počítači komunikovat v síti pomocí protokolů TCP/IP verze 6.
Plánovač paketů technologie QoS (QoS Packet Scheduler) – pomáhá počítači spravo-
vat tok síťového provozu a nastavit prioritu služeb.
Vstupně-výstupní ovladač mapovače zjišťování topologie linkové vrstvy (Link-Layer 
Topology Discovery Mapper I/O Driver) – umožňuje počítači zjistit a nalézt jiné počí-
tače, zařízení a síťové komponenty v síti.
Odpovídající zařízení zjišťování topologie linkové vrstvy (Link-Layer Topology 
Discovery Responder) – umožňuje, aby mohly počítač v síti zjistit a nalézt jiné 
počítače.

Při instalaci můžete nainstalovat další klienty, služby a protokoly, včetně služby Vyrovnávání 
zatížení sítě (Network Load Balancing) a protokolu RMP (Reliable Multicast Protocol). Snažte 
se však omezit instalaci dalších komponent na minimum. Instalujte jen komponenty, o kte-
rých víte, že jsou nutné. Neinstalujte takové komponenty, které byste podle svého názoru moh-
li časem potřebovat. Pamatujte, že dodatečné komponenty nejen zabírají místo na disku, ale 
mohou se také spouštět jako služby. Služby používají systémový čas procesoru a paměť a v něk-
terých případech mohou také zhoršit zabezpečení systému, protože poskytují další cestu pro 
možný průnik zvenčí.

Postup čisté instalace
Chcete-li provést čistou instalaci systému Windows Server 2008, postupujte podle následují-
cích kroků:

1.  Spusťte instalační program pomocí jedné z následujících metod:
V případě nové instalace zapněte počítač a vložte do jednotky DVD-ROM distri-
buční médium systému Windows Server 2008. Po zobrazení výzvy spusťte z média 
instalační program stisknutím libovolné klávesy.
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U čisté instalace přes stávající instalaci spusťte počítač a přihlaste se pomocí účtu 
s oprávněními správce. Vložte do jednotky DVD-ROM distribuční médium systé-
mu Windows Server 2008. Instalační program by se měl spustit automaticky. Pokud 
se program nespustí automaticky, zobrazte v Průzkumníku obsah distribučního 
média a poklepejte na program Setup.exe.

Při pokusu o instalaci systému Windows Server 2008 se může stát, že počítač nerozpozná 

instalační médium. Je-li médium poškozeno, musíte získat náhradní. Jinak zkontrolujte, zda 

je jednotka DVD nakonfigurována jako spouštěcí zařízení a zda vkládáte médium do správné 

jednotky DVD.

Pokud při instalaci dojde k potížím instalačního programu systému Windows, můžete pomocí 

možnosti Rollback ve spouštěcí nabídce spustit průvodce vrácením zpět (x:\Sources\Rollback.

exe). Pomocí tohoto průvodce se můžete pokusit o následné obnovení předchozí verze systé-

mu Windows. Jestliže je průvodce úspěšný, zajistí kompletní obnovení předchozí verze systému. 

V případě, že průvodce není dokončen úspěšně, zůstane server obvykle ve stavu, který neu-

možňuje spouštění. Poté musíte provést buď úplné obnovení předchozí instalace, nebo čistou 

instalaci systému Windows Server 2008.

2.  Na další stránce instalačního programu si všimněte, že máte k dispozici několik 
možností:

Nainstalovat (Install Now) – klepnete-li na možnost Nainstalovat (Install Now), 
spustíte instalaci.
Co je třeba vědět před instalací systému Windows Server 2008 (What To Know 
Before Installing Windows Server 2008) – po klepnutí na tuto možnost si můžete 
přečíst užitečné informace o instalaci systému Windows Server 2008.

3.  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 získat nejnovější aktualizace pro instalaci (Go Online to Get 
the Latest Updates for Installation), nebo Nezískávat nejnovější aktualizace pro instalaci 
(Do Not Get the Latest Updates for Installation).

4.  U multilicenčních a podnikových vydání systému Windows Server 2008 někdy není 
nutné při instalaci operačního systému zadávat kód Product Key. V případě malo-
obchodních verzí se však zobrazí výzva k zadání kódu Product Key. Poté pokračujte 
klepnutím na tlačítko Další (Next). Mějte na paměti následující pokyny:

Při zadávání kódu Product Key musíte zadat kód pro vydání serveru, které chcete 
nainstalovat. Nezáleží přitom na velikosti písmen a není nutné zadávat pomlčky. 
Instalační program převede všechna zadaná písmena na velká. Pokud je nutné zadat 
pomlčku, instalační program ji vloží automaticky.
Na stránce Zadejte kód Product Key pro aktivaci (Type Your Product Key for 
Activation) lze klepnout na tlačítko Další (Next) pouze v případech, je-li pole kódu 
Product Key prázdné nebo pokud jste zadali všech 29 požadovaných znaků. Jestliže 
chcete zadat kód Product Key, musíte jej vložit kompletně. Teprve poté lze klepnout 
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na tlačítko Další (Next). Pokud kód Product Key v této fázi zadat nechcete, pone-
chejte příslušné pole prázdné a klepněte na tlačítko Další (Next).
Políčko Automaticky aktivovat systém Windows v režimu online (Automatically 
Activate Windows when I’m Online) je ve výchozím nastavení zaškrtnuté, aby se 
při následujícím připojení k Internetu zobrazila výzva k aktivaci operačního sys-
tému. Systém Windows Server 2008 je nutné aktivovat během prvních 30 dní po 
instalaci. Pokud systém Windows Server 2008 ve vymezeném čase neaktivujete, 
zobrazí se chybová zpráva, že „Vypršela lhůta pro aktivaci“ (Your activation period 
has expired), nebo oznámení, že „Nemáte nainstalovánu originální verzi systému 
Windows Server 2008“ (Non-genuine version of Windows Server 2008 installed). 
Systém Windows Server 2008 poté funguje v režimu s omezenou funkčností. 
Chcete-li obnovit režim plné funkčnosti, musíte systém Windows Server 2008 akti-
vovat a ověřit.

5.  Pokud zadáte nesprávný kód Product Key, bude instalační program opakovaně zob-
razovat stránku Zadejte kód Product Key pro aktivaci (Type Your Product Key for 
Activation). Instalační program oznámí problém související s kódem Product Key 
pomocí následujícího varování v dolní části stránky: „Kód Product Key nelze ověřit. 
Zkontrolujte kód Product Key a ujistěte se, že byl zadán správně.“ (Your Product Key 
cannot be validated. Review your Product Key and make sure you have entered it cor-
rectly.) Chcete-li pokračovat, musíte kód nejdříve změnit, aby přesně odpovídal údaji 
na štítku. Pokud se vám nedaří najít chybu v kódu Product Key, je vhodné kód smazat 
a zadat jej znovu. Po opakovaném zadání kódu pokračujte klepnutím na tlačítko Další 
(Next). Za předpokladu, že jste zadali platný kód Product Key, přejdete na další stránku. 
Jinak bude nutné tento krok zopakovat.

6.  Jestliže jste kód Product Key nezadali, zobrazí se varování s dotazem, zda chcete kód 
zadat. Klepnete-li na tlačítko Ano (Yes), přejdete zpět na stránku Zadejte kód Product 
Key pro aktivaci (Type Your Product Key for Activation). Pokud klepnete na tlačítko Ne 
(No), můžete v instalaci pokračovat bez zadání kódu Product Key.

7.  Dále je nutné zvolit mezi instalací úplného serveru nebo instalací jádra serveru. Pokud 
jste se rozhodli pokračovat bez zadání kódu Product Key, je nutné poté vybrat také 
vydání systému Windows Server 2008, které se nainstaluje. Instalační program sice 
umožní vybrat libovolné vydání, ale je důležité zvolit vydání, které jste zakoupili. 
Vyberete-li nesprávné vydání, budete je muset zakoupit nebo přeinstalovat správnou 
verzi systému.

Pokud jste zadali kód Product Key a v seznamu není uvedeno vydání serveru, které chcete 

nainstalovat, klepněte na šipku Zpět (Back) a zadejte správný kód Product Key pro dané vydání 

systému Windows Server. Pamatujte, že můžete pokračovat bez zadání kódu. V tomto případě 

můžete zvolit libovolné dostupné vydání. Vyberete-li však nesprávné vydání, budete je muset 

zakoupit nebo přeinstalovat či upgradovat správnou verzi systému.

8.  Jestliže se zobrazí výzva k výběru nastavení jazyka a klávesnice, zvolte svůj jazyk, čas 
a formát měny a rozložení klávesnice. Během instalace je k dispozici pouze jedno roz-
ložení klávesnice. Pokud se jazyk klávesnice a jazyk instalovaného vydání systému 
Windows Server 2008 liší, mohou se při psaní zobrazit neočekávané znaky. Chcete-li se 
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tomu vyhnout, zkontrolujte, zda jste vybrali správný jazyk klávesnice. Když jste připra-
veni v instalaci pokračovat, klepněte na tlačítko Další (Next).

9.  Licenční podmínky systému Windows Server 2008 se oproti předchozím verzím sys-
tému Windows změnily. Po zobrazení výzvy si licenční podmínky můžete přečíst. 
Zaškrtněte políčko Přijímám licenční podmínky (I Accept The License Terms) a klep-
něte na tlačítko Další (Next).

10.  Na stránce Jaký typ instalace požadujete? (Which Type of Installation Do You Want?) je 
nutné vybrat typ instalace, kterou instalační program provede. Vzhledem k tomu, že jste 
se rozhodli pro čistou instalaci, která kompletně nahradí stávající instalaci nebo nakon-
figuruje nový počítač, zvolte typ instalace Vlastní (upřesnit) – Custom (Advanced). 
Jestliže jste instalační program nespustili přímo ze systému Windows, ale z výzvy spouš-
tění, není možnost upgradu dostupná. Chcete-li místo čisté instalace raději upgradovat, 
musíte restartovat počítač a spustit aktuálně nainstalovaný operační systém. Po přihlá-
šení je pak nutné spustit instalaci.

11.  Na stránce Kam chcete systém Windows nainstalovat? (Where Do You Want to Install 
Windows?) vyberte disk nebo disk a oddíl, kam chcete operační systém nainstalovat. 
Instalace systému Windows Server 2008 vyžaduje 8 až 40 GB volného místa na disku. 
Mějte na paměti následující pokyny:

Pokud má počítač jediný pevný disk s jediným oddílem, který zahrnuje celý disk, 
je ve výchozím nastavení zvolen oddíl celého disku a po klepnutí na tlačítko Další 
(Next) jej můžete zvolit jako umístění instalace. U disku, kde nejsou přiděleny žád-
né oddíly, je nutné vytvořit potřebný oddíl pro instalaci operačního systému, jak je 
popsáno v oddíle „Vytváření, odstraňování a rozšiřování diskových oddílů při insta-
laci“ na straně 115.
Má-li počítač více disků nebo jediný disk s více oddíly, musíte buď vybrat stávající 
oddíl, který se použije pro instalaci, nebo vytvořit nový oddíl. Informace o vytváření 
a správě oddílů naleznete v oddíle „Vytváření, odstraňování a rozšiřování diskových 
oddílů při instalaci“ na straně 115.
Může se zobrazit varovná zpráva „Je možné, že hardware tohoto počítače nepodpo-
ruje spuštění na tomto disku“ (This computer’s hardware may not support booting 
to this disk). K této situaci může dojít, pokud disk nebyl inicializován pro použití 
nebo pokud firmware počítače nepodporuje spouštění operačního systému z vybra-
ného disku. Chcete-li tento problém vyřešit, vytvořte jeden nebo více oddílů na 
všech pevných discích, které nejsou inicializovány.
Nelze vybrat ani naformátovat oddíl pevného disku, který používá systém souborů 
FAT či FAT32 nebo má jiná nekompatibilní nastavení. Pokud chcete tento problém 
vyřešit, může být vhodné převést oddíl na systém souborů NTFS. Nemožnost vybrat 
disk nebo oddíl může být také způsobena problémy s ovladači pevného disku. Proto 
je někdy nutné nainstalovat ovladače zařízení, které pevný disk vyžaduje.
Při práci s touto stránkou můžete získat přístup k příkazovému řádku, abyste moh-
li provést libovolnou předinstalační operaci, vynuceně odebrat uzamčený diskový 
oddíl nebo načíst ovladače zařízení kvůli podpoře pevných disků, které nejsou uve-
dené mezi dostupnými disky, ačkoli by měly být. Další informace naleznete v oddíle 
„Provádění dalších úkolů správy při instalaci“ na straně 110.
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12.  Pokud jste vybrali oddíl, který obsahuje předchozí instalaci systému Windows, zobrazí 
instalační program informaci 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.

13.  Klepněte na tlačítko Další (Next). Instalační program zahájí instalaci operačního sys-
tému. Program přitom zkopíruje úplnou bitovou kopii systému Windows Server 2008 
z disku do vybraného umístění a poté ji rozbalí. Instalační program dále nainstalu-
je funkce na základě konfigurace počítače a detekovaného hardwaru. Tento proces 
vyžaduje několik automatických restartů. Když instalační program dokončí svou čin-
nost, bude načten operační systém a zobrazí se přihlašovací obrazovka. K systému se 
můžete přihlásit po zadání a potvrzení hesla k účtu správce.

14.  Poté se zobrazí konzola Úlohy počáteční konfigurace (Initial Configuration Tasks). 
Pomocí této konzoly lze provést výchozí konfigurační operace, jako např. nastavit název 
počítače.

Účet správce chraňte bezpečným heslem 

Bezpečné heslo kombinuje velká a malá písmena, čísla a speciální znaky. Pokud vaše heslo pro 

správu nesplňuje požadavky systému Windows Server na bezpečné heslo, zobrazí se dialogové 

okno s vysvětlením kritérií na hesla pro správu. Pak můžete heslo změnit nebo pokračovat se 

stávajícím heslem. Použití bezpečného hesla k účtu správce je bezpečnostní krok, který se roz-

hodně vyplatí. Slabá hesla představují i nadále jeden z nejčastějších nedostatků zabezpečení sítí 

Windows, i když lze tento problém v porovnání s většinou ostatních vyřešit velmi snadno.

Postup instalace typu upgrade
Systém Windows Server 2008 sice při instalaci poskytuje možnost upgradu, ale tento upgrade 
vypadá při instalaci systému Windows Server 2008 poněkud jinak, než byste předpokládali: 
v případě upgradu provede instalační program systému Windows Server 2008 čistou instalaci 
operačního systému, po které následuje migrace uživatelských nastavení, dokumentů a aplikací 
z předchozí verze systému Windows.
Během migrační části upgradu přenese instalační program složky a soubory z předchozí insta-
lace do složky s názvem Windows.old. V důsledku toho není nadále možné předchozí instalace 
spustit. Nastavení jsou migrována proto, že systém Windows Server 2008 neukládá uživatel-
ské a aplikační údaje stejným způsobem jako starší verze systému Windows. Další informace 
o tom, kam systém Windows Server 2008 ukládá uživatelská data, naleznete v kapitole 1, „Úvod 
do systému Windows Server 2008“.
Kroky při instalaci systému Windows Server 2008 typu upgrade jsou téměř shodné jako v pří-
padě čisté instalace. Zásadní rozdíl spočívá v tom, že je nutné v kroku 10 vybrat typ instalace 
Upgrade. Jestliže jste instalační program nespustili přímo ze systému Windows, ale z výzvy 
spouštění, není možnost upgradu dostupná. Chcete-li místo čisté instalace raději upgradovat, 
musíte restartovat počítač a spustit aktuálně nainstalovaný operační systém. Po přihlášení je 
pak nutné spustit instalaci.
Vzhledem k tomu, že operační systém upgradujete, nemusíte zvolit umístění instalace. 
Instalační program přitom zkopíruje úplnou bitovou kopii systému Windows Server 2008 na 
systémový disk. Instalační program dále nainstaluje funkce na základě konfigurace počítače 
a detekovaného hardwaru.
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Když instalační program dokončí svou činnost, bude načten operační systém a zobrazí se při-
hlašovací obrazovka. Po přihlášení se zobrazí konzola Úlohy počáteční konfigurace (Initial 
Configuration Tasks), která umožňuje provést výchozí konfigurační operace.

Postup aktivace
Po nainstalování systému Windows Server 2008 byste měli nakonfigurovat síť protokolů TCP/
IP, jak je popsáno v kapitole 21, „Správa sítí TCP/IP“. Jestliže používáte typ licencí, které po 
instalaci vyžadují aktivaci produktu, měli byste systém Windows aktivovat do 30 dní od insta-
lace. Při aktivaci máte k dispozici několik možností.

Aktivace systému Windows pomocí Internetu
Před internetovou aktivací systému Windows byste měli zkontrolovat, zda Rozšířené nastavení 
zabezpečení (Enhanced Security Configuration) prohlížeče Internet Explorer umožňuje čle-
nům skupiny Administrators používat obsah Internetu. Aktuálně se jedná o výchozí nastavení. 
Můžete to ověřit následujícím postupem:

1.  Ve Správci serveru (Server Manager) vyberte stejnojmenný uzel a poté posuňte obsah 
hlavního podokna směrem dolů, abyste zobrazili sekci Informace o zabezpečení 
(Security Information).

2.  V sekci Informace o zabezpečení klepněte na odkaz Konfigurovat funkci IE ESC 
(Configure IE ESC).

3.  V dialogovém okně Rozšířené nastavení zabezpečení aplikace Internet Explorer 
(Internet Explorer Enhanced Security Configuration) zkontrolujte, zda je nastaven pře-
pínač Administrators – Zapnuto (On), a klepněte na tlačítko OK. Volitelně můžete také 
před klepnutím na tlačítko OK nastavit přepínač Users – Zapnuto (On).

Nyní lze systém Windows aktivovat pomocí Internetu, aniž by tomu bránila konfigurace zabez-
pečení. Přitom postupujte takto:

1.  Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Ovládací panely (Control Panel).
2.  Klepněte na odkazy Systém a údržba\Systém (System and Maintenance\System) a poté 

klepněte na odkaz Aktivovat systém Windows nyní (Activate Windows Now) pod nad-
pisem Aktivace systému Windows (Windows Activation).

3.  V dialogovém okně Aktivace produktu Windows (Windows Activation) klepněte na 
možnost Aktivovat produkt Windows online (Activate Windows Online Now). Počítač 
poté zkontroluje připojení k Internetu a pokusí se o aktivaci operačního systému. 
Jestliže proces není úspěšně dokončen, musíte vyřešit všechny potíže, které zabraňují 
připojení počítače k Internetu, a poté znovu klepnout na možnost Aktivovat produkt 
Windows online.

Telefonická aktivace systému Windows
Při telefonické aktivaci můžete přímo přejít na aktivaci produktu následujícím postupem:

1.  Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Ovládací panely (Control Panel).
2.  Klepněte na odkazy Systém a údržba\Systém (System and Maintenance\System) a poté 

klepněte na odkaz Aktivovat systém Windows nyní (Activate Windows Now) pod nad-
pisem Aktivace systému Windows (Windows Activation).
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3.  V dialogovém okně Aktivace produktu Windows (Windows Activation) klepněte na 
možnost Další způsoby aktivace (Show Me Other Ways to Activate) a klepněte na polož-
ku Použít automatizovaný telefonní systém (Use the Automated Phone System).

4.  Vyberte umístění země nebo oblasti a poté klepněte na tlačítko Další (Next), abyste 
získali telefonní číslo pro svou oblast. Získáte také ID instalace, což je velmi dlouhý 
číselný řetězec, který musíte zadat do automatizovaného telefonního systému služeb 
zákazníkům.

5.  Když zatelefonujete na příslušné číslo a uvedete ID instalace, získáte aktivační kód. 
Jedná se o další dlouhý číselný řetězec, který je nutné zadat na stránce Aktivace produk-
tu Windows (Activate Windows), aby mohla instalace pokračovat.

6.  Klepněte na tlačítko Další (Next) a při dokončení instalace postupujte podle zobraze-
ných pokynů.

Provádění dalších úkolů správy při instalaci
Někdy před spuštěním instalace zapomenete provést přípravnou operaci. Místo toho, abyste 
restartovali operační systém, můžete v rámci instalačního programu získat přístup k příka-
zovému řádku nebo použít pokročilé možnosti disku, abyste mohli provést potřebné úkoly 
správy.

Přístup k příkazovému řádku při instalaci
Když spustíte příkazový řádek v rámci instalačního programu, získáte přístup k prostředí 
MINWINPC, které instalační program používá k instalaci operačního systému. Když se v prů-
běhu instalace zobrazí stránka Kam chcete systém Windows nainstalovat? (Where Do You 
Want to Install Windows?), můžete spustit příkazový řádek stisknutím kláves Shift+F10. Jak je 
zřejmé z tabulky 3.5, poskytuje minimální prostředí Windows PC přístup k mnoha nástrojům 
pro příkazový řádek, které jsou k dispozici ve standardní instalaci systému Windows Server 
2008.

Tabulka 3.5: Příkazy dostupné v minimálním prostředí Windows PC

Příkaz Popis

Arp Zobrazí a upraví převodní tabulky adres IP na fyzické adresy, které používá proto-
kol ARP (Address Resolution Protocol).

Assoc Zobrazí nebo změní přiřazení přípon souborů.

Attrib Zobrazí nebo změní atributy souboru.

Cacls Zobrazí nebo změní seznamy ACL pro řízení přístupu k souborům.

Call Zavolá skript nebo název skriptu jako proceduru.

CD/Chdir Změní aktuální složku nebo zobrazí její název.

Chcp Zobrazí nebo nastaví aktivní znakovou stránku.

Chkdsk Zkontroluje výskyt chyb na disku a zobrazí zprávu.

Chkntfs Zobrazí stav svazků. Nastaví nebo vyloučí svazky z automatické systémové kontro-
ly při spuštění počítače.
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Příkaz Popis

Choice Vytvoří seznam pro výběr, ze kterého může uživatel vybírat možnosti v dávkových 
skriptech.

Cls Vymaže okno konzoly.

Cmd Spustí novou instanci příkazového řádku systému Windows.

Color Nastaví barvy okna příkazového řádku.

Comp Porovná obsah dvou souborů nebo sad souborů.

Compact Zobrazí nebo upraví kompresi souborů nebo sad souborů.

Convert Převede svazky FAT na systém souborů NTFS.

Copy Zkopíruje nebo spojí soubory.

Date Zobrazí nebo nastaví systémové datum.

Del Odstraní jeden nebo více souborů.

Dir Zobrazí seznam souborů a podsložek složky.

Diskcomp Porovná obsah dvou disket.

Diskcopy Zkopíruje obsah jedné diskety na jinou disketu.

Diskpart Vyvolá interpret příkazů v textovém režimu, který umožňuje spravovat disky, oddí-
ly a svazky pomocí samostatného příkazového řádku a příkazů, které jsou interní 
součástí nástroje Diskpart.

Doskey Edituje příkazy, znovu volá příkazy systému Windows a umožňuje vytvářet makra.

Echo Zobrazí zprávu nebo přepne stav zobrazování zpráv na zapnuto nebo vypnuto.

Endlocal V dávkovém souboru uzavírá definici lokálních změn prostředí.

Erase Viz Del.

Exit Ukončí interpret příkazů.

Expand Dekomprimuje soubory.

FC Porovná dva soubory a zobrazí rozdíly.

Find/Findstr Vyhledá textový řetězec v souborech.

For Spustí určený příkaz pro všechny soubory v sadě.

Format Formátuje disketu nebo pevný disk.

Ftp Přenáší soubory.

Ftype Zobrazí nebo změní typ souboru sloužící k přidružení přípony k programu.

Goto Interpret příkazového řádku přejde k vykonávání instrukcí v označeném řádku skriptu.

Graftabl Povolí zobrazování sady rozšířených znaků v grafickém režimu.

Hostname Vypíše název počítače.

IF Zpracovává příkazy v dávkovém souboru na základě podmínky.

Ipconfig Zobrazí konfiguraci protokolů TCP/IP.

Label Vytvoří, změní nebo odstraní jmenovku disku.

Md/Mkdir Vytvoří složku nebo podsložku.
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Příkaz Popis

Mode Konfiguruje systémové zařízení.

More Zobrazí najednou pouze jednu obrazovku výstupu.

Mountvol Spravuje přípojný bod svazku.

Move Přesune soubory z jedné složky do jiné na stejné jednotce.

Nbtstat Zobrazí stav protokolu NetBIOS.

Net Accounts Spravuje zásady uživatelských účtů a hesel.

Net Computer Přidá nebo odebere počítače z domény.

Net Config Server Zobrazí nebo upraví konfigurací služby Server.

Net Config 
Workstation

Zobrazí nebo upraví konfiguraci služby Pracovní stanice (Workstation).

Net Continue Obnoví pozastavenou službu.

Net File Zobrazí nebo spravuje otevřené soubory na serveru.

Net Group Zobrazí nebo spravuje místní skupiny.

Net Localgroup Zobrazí nebo spravuje účty místní skupiny.

Net Pause Pozastaví službu.

Net Print Zobrazí nebo spravuje tiskové úlohy a sdílené fronty.

Net Session Zobrazí seznam nebo odpojí relace.

Net Share Zobrazí nebo spravuje sdílené tiskárny a složky.

Net Start Zobrazí nebo spustí síťové služby.

Net Statistics Zobrazí statistiky pracovní stanice a serveru.

Net Stop Zastaví služby.

Net Time Zobrazí nebo synchronizuje čas v síti.

Net Use Zobrazí nebo spravuje vzdálená připojení.

Net User Zobrazí nebo spravuje účty místních uživatelů.

Net View Zobrazí síťové prostředky nebo počítače.

Netsh Vyvolá samostatný příkazový řádek, který umožňuje spravovat konfiguraci růz-
ných síťových služeb v místních i vzdálených počítačích.

Netstat Zobrazí stav síťových připojení.

Path Zobrazí nebo nastaví cestu hledání spustitelných souborů v aktuálním okně příka-
zového řádku.

Pathping Sleduje trasy a poskytuje informace o ztrátě paketů.

Pause Pozastaví zpracování skriptu a vyčká na vstup z klávesnice.

Ping Určí, zda lze navázat síťové připojení.

Popd Nastaví složku uloženou příkazem Pushd.

Print Vytiskne textový soubor.

Prompt Změní tvar příkazového řádku Windows.
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Příkaz Popis

Pushd Uloží aktuální složku a pak přejde do nové složky.

Rd/Rmdir Odstraní složku.

Recover Obnoví čitelné informace z chybného nebo poškozeného disku.

Reg Add Přidá nový podklíč nebo položku registru.

Reg Compare Porovná podklíče nebo položky registru.

Reg Copy Zkopíruje položku registru do zadané cesty klíče v místním nebo vzdáleném systému.

Reg Delete Odstraní podklíč nebo položky z registru.

Reg Query Zobrazí seznam položek pod klíčem a názvů podklíčů (pokud existují).

Reg Restore Zapíše uložené podklíče a položky zpět do registru.

Reg Save Uloží kopii vybraných podklíčů, položek a hodnot do souboru.

Regsvr32 Registruje a ruší registraci knihoven DLL.

Rem Přidá komentáře do skriptů.

Ren Přejmenuje soubor.

Replace Nahradí soubor.

Route Spravuje síťové směrovací tabulky.

Set Zobrazí nebo upraví proměnné prostředí systému Windows. Umožňuje také 
vyhodnotit číselné výrazy na příkazovém řádku.

Setlocal V dávkovém souboru zahájí definici lokálních změn prostředí.

Sfc Zkontroluje a ověří chráněné soubory operačního systému.

Shift Posune pozici nahraditelných parametrů ve skriptech.

Start Spustí nové okno příkazového řádku pro spuštění zadaného programu nebo příkazu.

Subst Mapuje cestu na písmeno jednotky.

Time Zobrazí nebo nastaví čas systému.

Title Nastaví nadpis okna příkazového řádku.

Tracert Zobrazí cestu mezi počítači.

Tree Graficky zobrazí strukturu složek jednotky nebo cesty.

Type Zobrazí obsah textového souboru.

Ver Zobrazí verzi systému Windows.

Verify Určuje, zda má systém Windows kontrolovat správnost zapsání souborů.

Vol Zobrazí jmenovku jednotky a sériové číslo.

Xcopy Kopíruje soubory a složky.

Vynucené odebrání oddílu při instalaci
Při instalaci někdy nelze vybrat požadovaný pevný disk. Tento problém může nastat v případě, 
kdy oddíl pevného disku obsahuje neplatnou hodnotu bajtového posunu. Chcete-li tyto potíže 
vyřešit, musíte odebrat oddíly pevného disku (tato operace zničí všechna související data) 
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a potom vytvořit potřebné oddíly pomocí pokročilých možností instalačního programu. Když 
se v průběhu instalace zobrazí stránka Kam chcete systém Windows nainstalovat? (Where Do 
You Want to Install Windows?), můžete odebrat nerozpoznané oddíly pevného disku následu-
jícím postupem:

1.  Spusťte příkazový řádek stisknutím kláves Shift+F10. Na příkazový řádek zadejte disk-
part. Spustí se nástroj DiskPart.

2.  Chcete-li zobrazit seznam disků v počítači, zadejte příkaz list disk. Vyberte disk příka-
zem select disk ČísloDisku, kde ČísloDisku je číslo disku, se kterým chcete pracovat.

3.  Chcete-li trvale odebrat oddíly vybraného disku, zadejte příkaz clean. Po dokončení 
procesu úklidu zadejte příkaz create partition primary size=N, kde N je velikost místa 
v megabajtech, které chcete oddílu přiřadit.

4.  Po dokončení procesu vytváření oddílu klepněte v dialogovém okně Instalace systému 
Windows (Install Windows) na tlačítko se šipkou zpět. Tím přejdete do předchozího 
okna.

5.  Na stránce Jaký typ instalace požadujete? (Which Type of Installation Do You Want?) 
spusťte vlastní instalaci klepnutím na možnost Vlastní (upřesnit) – Custom (Advanced).

6.  Na stránce Kam chcete systém Windows nainstalovat? (Where Do You Want to Install 
Windows?) klepněte na disk, který jste vyčistili, abyste jej vybrali jako oddíl pro insta-
laci. Poté můžete pokračovat v instalaci podle předchozího postupu.

Načítání ovladačů diskových zařízení při instalaci
Když se v průběhu instalace zobrazí stránka Kam chcete systém Windows nainstalovat? (Where 
Do You Want to Install Windows?), můžete pomocí možnosti Načíst ovladače (Load Drivers) 
načíst ovladače zařízení pevného disku. Tuto možnost je obvykle vhodné použít, pokud chcete 
nainstalovat operační systém na disk, který nelze vybrat, protože nejsou k dispozici jeho ovla-
dače zařízení.
Chcete-li načíst ovladače zařízení a zpřístupnit pevný disk pro instalaci, postupujte takto:

1.  Když se v průběhu instalace zobrazí stránka Kam chcete systém Windows nainstalovat? 
(Where Do You Want to Install Windows?), klepněte na možnost Načíst ovladače (Load 
Drivers).

2.  Po zobrazení výzvy vložte instalační médium do disketové jednotky, jednotky CD či 
DVD nebo připojte jednotku USB Flash a klepněte na tlačítko OK. Instalační program 
potom vyhledá ovladače zařízení na výměnných jednotkách počítače.
a)  Pokud instalační program nalezne více ovladačů zařízení, vyberte požadovaný ovla-

dač pro instalaci a klepněte na tlačítko Další (Next).
b)  Jestliže instalační program ovladač zařízení nenajde, otevřete klepnutím na tlačítko 

Procházet (Browse) dialogové okno Najít složku (Browse for Folder), kde lze vybrat 
požadovaný ovladač. Klepněte na tlačítko OK a poté na tlačítko Další (Next).

Chcete-li, aby instalační program znovu vyhledal ovladače zařízení na výměnných diskových 
jednotkách počítače, klepněte na tlačítko Prohledat znovu (Rescan). Pokud nelze ovladač zaří-
zení úspěšně nainstalovat, klepněte na tlačítko se šipkou zpět v levém horním rohu dialogového 
okna Instalace systému Windows (Install Windows), abyste přešli na předchozí stránku.
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Vytváření, odstraňování a rozšiřování 
diskových oddílů při instalaci
Když se v průběhu instalace zobrazí stránka Kam chcete systém Windows nainstalovat? 
(Where Do You Want to Install Windows?), můžete spustit příkazový řádek stisknutím kláves 
Shift+F10. Na příkazovém řádku můžete pomocí nástroje DiskPart provádět úkoly správy dis-
ků. Klíčovým úkolem je vytváření oddílů, ale v některých případech budete také potřebovat 
oddíly odstranit a rozšířit. Oddíly obecně není nutné formátovat, protože tuto operaci zajišťuje 
instalační program automaticky.
Chcete-li vytvořit, odstranit nebo rozšířit diskové oddíly, postupujte takto:

1.  Spusťte příkazový řádek stisknutím kláves Shift+F10. Na příkazový řádek zadejte disk-
part. Spustí se nástroj DiskPart.

2.  Chcete-li zobrazit seznam disků v počítači, zadejte příkaz list disk.
3.  Vyberte disk příkazem select disk ČísloDisku, kde ČísloDisku je číslo disku, se kterým 

chcete pracovat.
4.  Vypište seznam stávajících oddílů na disku pomocí příkazu list partition. Nyní lze:

Vytvořit oddíl – chcete-li vytvořit oddíl v rámci dostupného místa, zadejte příkaz 
create partition primary size=N, kde N je velikost místa v megabajtech, kterou 
chcete oddílu přiřadit.
Odstranit oddíl – vyberte oddíl pro odstranění zadáním příkazu select partition, 
za kterým následuje číslo oddílu. Poté oddíl odstraňte příkazem delete partition.
Rozšíření oddílu – vyberte oddíl pro rozšíření zadáním příkazu select partition, za 
kterým následuje číslo oddílu. Poté oddíl můžete rozšířit příkazem extend size=N, 
kde N je velikost dodatečného místa v megabajtech, kterou chcete přiřadit.

5.  Po dokončení práce s disky klepněte v dialogovém okně Instalace systému Windows 
(Install Windows) na tlačítko se šipkou zpět. Tím přejdete do předchozího okna.

6.  Na stránce Jaký typ instalace požadujete? (Which Type of Installation Do You 
Want?) spusťte vlastní instalaci klepnutím na možnost Vlastní (upřesnit) – Custom 
(Advanced).

7.  Na stránce Kam chcete systém Windows nainstalovat? (Where Do You Want to Install 
Windows?) klepněte na disk, který jste vyčistili, abyste jej vybrali jako oddíl pro insta-
laci. Poté můžete pokračovat v instalaci podle předchozího postupu.

Řešení potíží instalace
Ve většině případů je instalace dokončena normálně a operační systém Windows lze spustit 
bez jakýchkoli problémů. Někdy však instalaci nelze dokončit nebo po instalaci server nelze 
spustit. Pokud k tomu dojde, musíte zjistit příčinu potíží. Instalační problémy jsou naštěstí 
obvykle způsobeny jednoduchou příčinou. Řešení jednoduchých problémů je však bohužel 
často nejtěžší.
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Další informace o řešení potíží a obnovení naleznete v kapitole 41, „Zálohování a obnovení“. 

Kromě toho najdete tipy pro řešení potíží také v konzole Nápověda a podpora (Help and 

Support) a ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base, která je k dispozici online na adrese 

http://support.microsoft.com/. Oba informační zdroje jsou při řešení potíží užitečné.

Začněte od potenciálních zdrojů chyb
Chyby instalačního programu mohou mít různé příčiny. Většinou jsou však způsobeny nekom-
patibilními hardwarovými komponentami nebo tím, že počítač nesplňuje minimální požadav-
ky na instalaci systému Windows Server 2008. S ohledem na výše uvedené začněte při řešení 
potíží nejdříve hledat potenciální zdroje chyb a možnosti jejich odstranění.

Instalační program odmítne instalaci nebo se nespustí
Pokud některá hardwarová komponenta není kompatibilní se systémem Windows Server 
2008, může to způsobit chybu při instalaci nebo nemožnost spuštění nainstalovaného systému. 
Zkontrolujte, zda systém Windows Server 2008 detekuje systémový hardware a zda je hard-
ware uveden v katalogu Windows Server Catalog nebo v seznamu kompatibilního hardwaru 
(HCL). Jak jsme již uvedli, můžete před instalací systému Windows Server 2008 provést kon-
trolu kompatibility.
Po spuštění instalace je však příliš pozdě. V této fázi máte několik možností. Můžete restarto-
vat do fungujícího operačního systému a potom znovu spustit instalaci z příkazového řádku. 
Instalační program přitom spusťte s některou z následujících možností ladění:

/1394debug:<kanál> – povolí ladění jádra přes port FireWire (IEEE 1394) na určeném 
kanálu.
/debug:<port> – povolí ladění jádra přes port COM1 nebo COM2.
/usbdebug:<cíl> – povolí ladění jádra přes port USB na konkrétní cílové zařízení.

Tyto možnosti přepnou instalační program do režimu ladění, ve kterém lze zjistit příčinu 
potíží. Pokud instalační program zjistí konflikty hardwaru, můžete se pokusit hardware a firm-
ware serveru nakonfigurovat, abyste konflikty odstranili. Při řešení potíží s firmwarem je nutné 
restartovat server, aby se firmware aktivoval, a poté dokončit následující postup:

Prozkoumejte pořadí spouštění diskových zařízení – někdy je vhodné nakonfigurovat 
systém tak, aby se nejdříve spouštěl z disku DVD-ROM. Dbejte však opatrnosti, abyste 
po instalaci nespouštěli počítač z disku DVD-ROM v domnění, že spouštíte nově nain-
stalovaný systém – každý z nás se časem unaví a někdy se potřebujeme zastavit a na 
chvilku se zamyslet. Jestliže se potíže s instalací projevují tak, že se po instalaci ope-
račního systému vrací spouštěcí obrazovka, pravděpodobně spouštíte počítač z disku 
DVD-ROM – a nejspíš jste už tak vyčerpaní, že si to neuvědomujete.
Zkontrolujte konfiguraci zařízení plug-and-play a vyhrazená přerušení – pokud 
systém obsahuje starší komponenty nebo součásti, které nejsou kompatibilní s techno-
logií plug-and-play, může dojít ke konfliktu zařízení s pevně nastaveným přerušením. 
Zvuková karta jiného typu než plug-and-play může například vyžadovat přerušení 13, 
které již používá zařízení plug-and-play. Chcete-li tento problém obejít, musíte nakon-
figurovat přerušení 13 v rámci nastavení plug-and-play systému BIOS tak, aby bylo 
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vyhrazeno pro zařízení bez podpory technologie plug-and-play. Tím zajistíte, že se zaří-
zení plug-and-play nepokusí dané přerušení použít, a potíže ve většině případů zmizí.

Jediný zaručený způsob, jak se vyhnout potížím se zařízeními, která nejsou kompatibilní s tech-

nologií plug-and-play, je vůbec tato zařízení nepoužívat.

Místo toho, abyste trávili až několik hodin pokusy o řešení konfliktů hardwaru, můžete odebrat 
hardwarovou komponentu, která není nezbytně nutná. Možná vás překvapí, co je v této fázi 
považováno za postradatelné. Mezi postradatelné komponenty jsou zahrnuty téměř všechny, 
které nejsou nezbytné ke spuštění systému a zobrazení přihlašovací obrazovky. Pravděpodobně 
se obejdete bez síťové karty, zvukové karty, karty řadiče multimédií, videokarty s kodérem 
a dekodérem či jednotky výměnných médií. Pokud tato zařízení nejsou kompatibilní, můžete 
problém vyřešit prostě tak, že je odeberete. Vždy se můžete pokusit o opakovanou instalaci 
komponent po dokončení instalace systému.

Instalační program oznámí chybu média nebo disku DVD-ROM
Instalujete-li přímo z disku DVD-ROM systému Windows Server 2008 nebo provádíte síťovou 
instalaci ze sdílené distribuční složky, můžete se setkat s chybou média, která přeruší činnost 
instalačního programu. V případě fyzického disku DVD-ROM se můžete pokusit o jeho vyčiš-
tění, aby byl čitelnější, nebo jej vložit do jiné jednotky DVD. Pokud je příčinou problému jediná 
jednotka DVD-ROM počítače, musíte jednotku vyměnit nebo systém nainstalovat ze sdílené 
distribuční složky. Jestliže používáte sdílenou distribuční složku, možná tato složka neobsa-
huje všechny potřebné soubory nebo jste narazili na potíže s připojením k této sdílené složce. 
Pokuste se použít fyzický disk DVD-ROM.

Instalační program oznámí nedostatek systémových prostředků
Systém Windows Server 2008 vyžaduje alespoň 512 MB paměti RAM a asi 10 GB místa na dis-
ku. Jestliže systém nemá dostatek paměti, instalační program se nespustí. Pokud se instalační 
program spustí a detekuje, že není k dispozici dostatek místa na disku, odmítne někdy pokra-
čovat. V jiných případech je nutné vytvořit nový oddíl či odstranit stávající oddíl, abyste pro 
instalaci operačního systému získali dostatek volného místa.

Pokračujte, i když instalační program uvízne nebo 
přestane reagovat
I když se dostanete přes potenciální zdroje chyb, můžete se dostat do situací, kdy instalační pro-
gram uvízne nebo přestane reagovat. V těchto případech se někdy zobrazí chyba Stop.
Většina chyb Stop neobsahuje popis chyby, ale uvádí pouze záhadné kódy chyb. Pokud se setká-
te s chybou Stop, zapište si číslo nebo kód chyby a poté vyhledejte informace o řešení potíží ve 
znalostní bázi Microsoft Knowledge Base (k dispozici online na adrese http://support.micro-
soft.com/). Chcete-li se chybové obrazovky zbavit, pravděpodobně budete muset stisknout 
kombinaci kláves Ctrl+Alt+Del (někdy i několikrát), aby se server restartoval. Pokud tento 
postup chybu neodstraní, stiskněte a podržte tlačítko napájení serveru, dokud se nerestartuje. 
Případně odpojte zdroj napájení systému, vyčkejte několik sekund a potom jej znovu připojte.
Poté by se měl spustit operační systém Windows a přejít přímo zpět do instalačního programu. 
Někdy se zobrazí spouštěcí nabídka. V těchto případech zvolte možnost Instalační program 
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systému Windows (Windows Setup), aby se instalační program mohl pokusit o pokračování 
instalace. Instalační program může přestat reagovat opakovaně. Jestliže k tomu dojde, buďte 
trpěliví a proces opakujte – někdy je nutné provést několik pokusů, než je instalační program 
dokončen úspěšně.
Příčinou potíží může být také paměť RAM a procesory. Je vhodné věnovat pozornost následu-
jícím potížím:

Nekompatibilní paměť RAM – některé paměťové moduly RAM nejsou kompatibilní 
a nelze kombinovat a párovat paměti RAM různých rychlostí a typů. Zkontrolujte, zda 
mají všechny moduly RAM stejný typ a rychlost. Navíc se někdy mohou lišit svým cho-
váním moduly RAM od různých výrobců (čti: nejsou vzájemně kompatibilní). V takové 
situaci se pokuste paměť RAM vyměnit, aby všechny moduly pocházely od stejného 
výrobce.
Chybně fungující paměť RAM – statické výboje mohou paměť RAM zničit rychleji než 
cokoli jiného. Pokud jste se před prací s moduly RAM neuzemnili a nepoužili vodič pro 
vybití statické elektřiny, mohli jste paměť RAM neúmyslně spálit. Moduly pak nemusí 
fungovat vůbec nebo jen s chybami. Paměť RAM také mohla přijít v tomto stavu již od 
výrobce či distributora. Chcete-li to ověřit, můžete využít několik postupů řešení potíží. 
Můžete aktualizovat firmware tak, abyste do paměti RAM přidali čekací stav. Systém 
pak lze spustit i v případě, že je část paměti RAM vadná (výměna paměti RAM je však 
i nadále nutná). Můžete se také pokusit vyjmout některé moduly RAM nebo změnit 
jejich pořadí.
Nekompatibilní procesory – některé procesory nejsou rovnocenné a toto tvrzení neplatí 
pouze o rychlosti v megahertzech (ve které by se všechny procesory serveru obecně měly 
shodovat). Některé procesory mohou mít mezipaměť nebo konfiguraci, která není kompa-
tibilní s hardwarem serveru nebo jinými procesory. Zkontrolujte rychlost a typ procesoru, 
abyste měli jistotu, že je se serverem kompatibilní. V některých případech může být nutné 
změnit nastavení hardwarových přepínačů, což závisí na rychlosti a typu procesorů.
Chybně nakonfigurované procesory – chcete-li do serveru přidat další procesory, 
nestačí je pouze vložit. Často je nutné změnit nastavení přepínačů hardwaru, odstranit 
několik terminátorů (jeden pro napájecí komponentu a druhý pro procesor – uložte si 
je, protože je podle mých zkušeností můžete znovu potřebovat) a poté instalovat nové 
komponenty. Zkontrolujte přepínače hardwaru (i když se domníváte, že tam žádné 
nejsou) a ověřte, zda jsou přidané procesory a napájecí komponenty správně usazeny. 
Pokud se vám nedaří znovu spustit instalaci nebo celý server, může být nutné přidané 
komponenty odebrat. Dbejte však opatrnosti: pravděpodobně byste neměli pokračovat 
v instalaci, dokud není problém s procesorem vyřešen. Systémy s jedním procesorem 
mají jinou správu podprocesů a výchozí konfiguraci než víceprocesorové systémy. To 
znamená, že někdy není tak jednoduché přidat procesor po instalaci a zajistit, aby vše 
správně fungovalo.
Problémy s mezipaměti systémového procesoru – v některých případech se můžete 
setkat s potížemi mezipaměti systémového procesoru a kompatibility se systémem 
Windows Server 2008. Informace o správných nastaveních konfigurace, která jsou 
k dispozici, a o způsobu zakázání mezipaměti naleznete v dokumentaci serveru. Pokud 
máte podezření na problém tohoto typu, spusťte firmware a dočasně zakažte mezipaměť 
systémového procesoru podle dokumentace serveru. Po dokončení instalace byste měli 
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mít možnost mezipaměť znovu povolit, aby nedošlo k poklesu výkonu. Nezapomeňte 
zkontrolovat web podpory dodavatele hardwaru a znalostní bázi Microsoft Knowledge 
Base, zda nejsou potíže s mezipamětí procesoru vašeho serveru již publikovány.

Paměť RAM a procesory nejsou kompatibilní 

Možná vás překvapí, jak často je příčinou problémů nekompatibilita paměti RAM nebo proceso-

rů, zejména při instalaci serverů podnikové třídy. Jednou jsme objednali všechny komponenty 

od jediného dodavatele hardwaru, který ověřil kompatibilitu každého prvku až po nejmenší 

podrobnosti. Zjistili jsme však, že byly pro objednané systémy dodány chybné dodatečné 

procesory a paměti RAM. Pokaždé, kdy jsme přidali další procesory a paměťové moduly RAM, 

se proto server odmítl spustit. Jediné řešení bylo pokračovat v instalaci s minimální dodanou 

konfigurací procesorů a paměti RAM nebo vyčkat na dodání náhradních komponent. Při čekání 

na náhradní komponenty se sice projekt prodloužil, ale nakonec se ukázalo, že toto řešení bylo 

správné. Můžete si představit, jak jsme byli rádi, že jsme do rozvrhu projektu přidali rezervu na 

neočekávané situace – protože to neočekávané obvykle přijde.

Problém s instalací nebo konfigurací je obvykle způsoben nekompatibilitou s operačním systé-
mem Windows a lze jej vyřešit změnou nastavení firmwaru. Někdy je však příčinou problému 
vlastní firmware, a chcete-li jej vyřešit, musíte firmware upgradovat.
Zkontrolujte, zda dodavatel hardwaru neposkytuje upgradovanou verzi firmwaru. V tomto 
případě ji nainstalujte podle pokynů dodavatele. Pokud není nová verze firmwaru k dispozici, 
můžete před instalací zakázat nekompatibilní volbu. Jestliže tento postup nevede k cíli, změně-
ná možnost nebyla příčinou potíží, a než budete pokračovat, měli byste ji znovu povolit.

Opakované povolení možnosti může být nutné, protože některá nastavení firmwaru specifická 

pro dodavatele nelze po instalaci změnit. Jediným způsobem, jak možnost povolit, by tedy byla 

nová instalace operačního systému.

Uvíznutí nebo zamrznutí instalace může být také způsobeno nastaveními pevného disku, 
zejména při použití disků s rozhraním IDE (Integrated Device Electronics). Při práci s disky 
a řadiči rozhraní IDE je nutné zkontrolovat, zda systém dokáže rozpoznat jednotky i řadiče 
a zda jsou obě tato zařízení povolena a správně nakonfigurována ve firmwaru. Je vhodné zkon-
trolovat nastavení přepínačů na jednotkách a kabely, kterými jsou jednotky připojeny. Jak jsme 
již uvedli, měli byste zkontrolovat konflikty jednotek, řadičů a jiných systémových komponent. 
Může být nutné dočasně odebrat postradatelné komponenty, jako např. zvukové karty, abyste 
zjistili, zda se tím konflikt nevyřeší. Je-li jednotka DVD na stejném kanálu jako diskové jednot-
ky, pokuste se ji přesunout na sekundární kanál a nakonfigurovat ji jako nadřazené (master) 
zařízení. Můžete také vyzkoušet snížení rychlosti přenosu dat jednotek IDE.

Po instalaci
I když na server nainstalujete operační systém a přihlásíte se, nejste zatím hotovi. Měli byste 
ještě provést několik závěrečných operací po instalaci:

Kontrola zařízení – jak je popsáno v oddíle „Zobrazení podrobností o zařízeních 
a ovladačích“ na straně 234, vyhledejte pomocí Správce zařízení (Device Manager) 

ŘEŠENÍ PROBLÉMU
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nedetekované nebo chybně fungující hardwarové komponenty. Pokud naleznete problé-
my, může být nutné stáhnout a nainstalovat aktualizované ovladače počítače. Můžete je 
stáhnout z jiného systému a potom soubory přenést na nový server pomocí disku USB 
nebo je vypálit na disk CD či DVD-ROM. Jestliže jste před instalací odebrali jakýkoli 
systémový hardware, můžete jej nyní přidat zpět a znovu zkontrolovat konflikty a vyře-
šit případné potíže. Neukončujte Správce zařízení, dokud všechny hardwarové kompo-
nenty nefungují správně.
Kontrola konfigurace TCP/IP – ověřte, zda jsou správně nakonfigurovány protokoly 
TCP/IP a zda jsou zvolena případná další potřebná nastavení sítě. Vyzkoušejte síť TCP/
IP z příkazového řádku pomocí nástrojů Ping nebo Tracert a v grafickém rozhraní ope-
račního systému Windows tak, že se pokusíte o procházení sítě. Podrobnosti naleznete 
v kapitole 21.
Kontrola protokolů událostí – pomocí Prohlížeče událostí (Event Viewer) zkontroluj-
te protokoly událostí systému Windows. Do protokolů se zapisují všechna varování či 
chyby při spouštění systému. Podrobnosti naleznete v kapitole 11, „Sledování a ladění 
výkonu“.
Kontrola rozdělení disku na oddíly – pomocí konzoly Správa počítače (Computer 
Management) zkontrolujte stav oddílů na disku a dokončete jejich přípravu. Často je 
nutné vytvořit aplikační oddíl serveru nebo nakonfigurovat softwarové diskové pole 
RAID. Podrobnosti naleznete v kapitole 14, „Správa úložiště“.
Optimalizace systémové konfigurace – pomocí postupů uvedených v kapitolách 4, 
„Správa systému Windows Server 2008“, a 5, „Konfigurace systému Windows Server 
2008“, proveďte ladění operačního systému. Může být například nutné změnit nastave-
ní zobrazení, použití stránkovacího souboru virtuální paměti nebo konfiguraci služby 
Server. Někdy je také potřeba přidat na server účty místní skupiny a místních uživatelů 
podle standardních postupů IT.
Restart pro jistotu – jakmile nakonfigurujete server a optimalizujete jeho nastavení, 
proveďte závěrečný restart, abyste zajistili, že (1) server lze spustit, (2) spouští se všechny 
služby serveru a (3) nedochází k žádným dalším chybám. Restartovat byste měli i tehdy, 
pokud to provedené změny nevyžadují. Je lepší, když se o problémech dozvíte nyní, než 
v sobotu ve tři ráno.
Příprava zálohování a obnovení – jste téměř u konce, ale ne docela. Nezapomeňte 
vytvořit úplnou zálohu serveru. Podrobnosti o zálohování serverů a vytváření disků pro 
obnovení naleznete v kapitole 14.

Tyto postupy po instalaci jsou zásadně důležité, abyste měli jistotu, že bude server fungovat 
podle očekávání. Jakmile uvedené postupy dokončíte, měli byste mít k dispozici server, který je 
téměř připraven na svou roli v produkčním prostředí. Zatím však server neposkytujte uživate-
lům. Abyste svůj úkol řádně dokončili, musíte nainstalovat a nakonfigurovat všechny potřebné 
role, služby rolí, funkce a aplikace. Konfigurace těchto komponent rozhodně vyžaduje hodně 
práce nad rámec instalace operačního systému. Při instalaci těchto dodatečných komponent 
a aplikací může být nutné jednou či vícekrát systém restartovat nebo na jistou dobu zabloko-
vat uživatelům přístup k serveru či je požádat, aby se k němu nepřipojovali. Nezapomeňte, že 
z pohledu uživatelů je obvykle lepší, když určitý prostředek vůbec nemají, než když jej dosta-
nou a pak jim jej někdo vezme (i když jen dočasně). Chcete-li mít spokojenější uživatele, nej-
dříve finalizujte konfiguraci serveru a teprve pak jej nasaďte.
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Správa systému 

Windows Server 

2008

Počítače se systémem Windows Server 2008 jsou jádrem libo-
volné sítě typu Microsoft Windows. Tyto systémy poskytují 
nezbytné služby a aplikace uživatelům a síti jako celku. Jako 
správce máte za úkol zajistit, aby byly tyto systémy neustále 
funkční. Musíte se proto seznámit s dostupnými možnostmi 
správy a naučit se, jak je optimálně využívat. Správa počítačů 
se systémem Windows Server 2008 je založena na nástrojích 
správy a podpory, které si rozebereme v této kapitole.
Spuštění většiny nástrojů pro správu vyžaduje oprávnění 
správce. Jestliže váš aktuální účet do této skupiny nepatří, 
musíte poskytnout pověření účtu Administrator po zobra-
zení výzvy nástroje Řízení uživatelských účtů (User Account 
Control). Podrobné informace o nástroji Řízení uživatelských 
účtů (User Account Control) naleznete v kapitole 10, „Správa 
softwaru a řízení uživatelských účtů“.

Práce s nástroji pro správu
Každý popis správy systémů Windows Server 2008 musí zahr-
novat nástroje pro správu a podporu, které jsou součástí ope-
račního systému. Jedná se o nástroje, které budete používat 
každodenně, takže byste se s nimi měli lépe seznámit.
Ke správě systémů Windows Server 2008 je určeno mnoho 
nástrojů. Nejčastěji přitom budete pracovat s následujícími:

Ovládací panely (Control Panel) – kolekce nástro-
jů ke správě konfigurace systému. Ovládací panely 
můžete uspořádat různými způsoby v závislosti na 
používaném zobrazení. Zobrazení není nic jiného než 
způsob uspořádání a prezentace možností. Výchozí 
zobrazení ovládacích panelů je zobrazení kategorií, 
které poskytuje přístup k nástrojům podle kategorie, 
nástroje a klíčových úkolů. Alternativu představuje 
klasické zobrazení ovládacích panelů, které řadí jed-
notlivé nástroje samostatně podle názvu.

4
K A P I T O L A

Témata kapitoly

Práce s nástroji pro správu

Použití konzoly Úlohy 

počáteční konfigurace 

(Initial Configuration Tasks)

Použití konzoly Správa 

počítače

Použití konzoly Správce 

serveru

Použití Ovládacích panelů

Použití konzoly Systém
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Grafické nástroje pro správu – klíčové nástroje pro správu síťových počítačů a jejich 
prostředků. Chcete-li tyto nástroje použít, můžete je jednotlivě vybrat v hierarchické 
nabídce Nástroje pro správu (Administrative Tools).
Průvodci pro správu – nástroje, které jsou určeny k automatizaci klíčových úkolů sprá-
vy. Mnoho průvodců pro správu je dostupných ze Správce serveru (Server Manager), 
což je ústřední konzola pro správu systému Windows Server 2008.
Nástroje pro příkazový řádek – většinu nástrojů pro správu lze spustit z příkazového 
řádku. Kromě těchto nástrojů poskytuje systém Windows Server 2008 další programy, 
které jsou užitečné při práci se systémy Windows Server 2008.

V následujících oddílech si tyto nástroje pro správu stručně představíme. V dalších kapitolách 
této knihy naleznete o klíčových nástrojích více podrobností. Pamatujte na to, že pro práci 
s těmito nástroji je někdy nutný účet s oprávněními správce.

Použití ovládacích panelů
Ovládací panely (Control Panel) obsahují nástroje pro práci s nastavením a konfigurací systé-
mu. V případě klasické nabídky Start můžete získat přístup k těmto nástrojům tak, že klepnete 
na tlačítko Start, přejdete na příkaz Nastavení (Settings) a poté klepnete na položku Ovládací 
panely (Control Panel). Pokud používáte jednoduchou nabídku Start, můžete tyto nástroje 
použít po klepnutí na tlačítko Start a výběru příkazu Ovládací panely (Control Panel).
Mnoho ovládacích panelů a souvisejících dialogových oken Vlastnosti (Properties) můžete ote-
vřít přímo, když klepnete na tlačítko Start, zadáte název položky ovládacích panelů s příponou 
.cpl a stisknete klávesu Enter. Ve složce Windows\System32 jsou tyto položky uvedeny s typem 
Položka ovládacích panelů (Control Panel Item). Chcete-li například zobrazit dialogové okno 
Internet – vlastnosti, zadejte inetcpl.cpl.
Některé běžné nástroje, které se dříve nacházely v Ovládacích panelech, byly přesunuty. 
Systém Windows Server 2008 nepoužívá ovládací panel Přidat nebo odebrat programy (Add 
or Remove Programs). Dostupné služby a komponenty na serveru se spravují pomocí pravi-
del, služeb rolí a funkcí, které jsou popsány v kapitole 7, „Konfigurace rolí, služeb rolí a funk-
cí“. Ke správě nainstalovaných programů slouží nástroj Programy a funkce (Programs and 
Features). Nástroj Naplánované úlohy (Scheduled Tasks) se nyní nazývá Plánovač úloh (Task 
Scheduler) a je k dispozici v konzolách Správa počítače (Computer Management) a Správ-
ce serveru (Server Manager) a naleznete jej také jako položku nabídky Nástroje pro správu 
(Administrative Tools).

Použití grafických nástrojů pro správu
Většina nástrojů pro správu se nachází v nabídce Nástroje pro správu (Administrative Tools) 
a můžete je spustit tak, že klepnete na tlačítko Start, přejdete na příkaz Všechny programy (All 
Programs) a poté vyberete položku Nástroje pro správu (Administrative Tools). Jak je patrné 
v tabulce 4.1, při práci se systémem Windows Server 2008 můžete využít desítky nástrojů pro 
správu. Volba nástroje závisí na požadované činnosti a někdy i na tom, jakou požadujete míru 
kontroly nad funkcí operačního systému, kterou chcete spravovat. Některé nástroje, včetně 
Správce serveru (Server Manager) a Správa počítače (Computer Management), si rozebereme 
v další části tohoto oddílu. Dalšími nástroji se budeme zabývat v dalších částech této kapitoly 
nebo v příslušných kapitolách této knihy.
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Tabulka 4.1: Nástroje pro správu

Nástroj pro správu Popis

Domény a vztahy důvěryhodnosti 
služby Active Directory (Active Directory 
Domains and Trusts)

Umožňuje spravovat vztahy důvěryhodnosti mezi doménami.

Služba AD RMS (Active Directory Rights 
Management Services)

Umožňuje zobrazit a změnit nastavení konfigurace clusterů 
služby AD RMS v podniku.

Lokality a služby Active Directory 
(Active Directory Sites and Services)

Umožňuje vytvářet lokality a spravovat replikaci dat služby 
Active Directory.

Uživatelé a počítače služby Active 
Directory (Active Directory Users and 
Computers)

Umožňuje spravovat uživatele, skupiny, kontakty, počítače, 
organizační jednotky (OU) a další objekty ve službě AD DS 
(Active Directory Domain Services).

Certifikační autorita (Certification 
Authority)

Umožňuje vytvářet a spravovat serverové certifikáty pro ser-
very a uživatele v síti. Certifikáty slouží k podpoře šifrování 
a ověřování infrastruktury veřejných klíčů.

Správa počítače (Computer 
Management)

Umožňuje spravovat služby, zařízení, disky a konfiguraci 
systémového hardwaru. Používá se také pro přístup k dalším 
systémovým nástrojům.

Datové zdroje (ODBC) – Data Sources 
(ODBC)

Umožňuje přidávat, odebírat a konfigurovat zdroje dat 
a ovladače ODBC (Open Database Connectivity).

Správa systému souborů DFS (DFS 
Management)

Umožňuje vytvářet a spravovat distribuované systémy sou-
borů (DFS), které spojují sdílené složky z různých počítačů.

DHCP Umožňuje konfigurovat a spravovat službu DHCP (Dynamic 
Host Configuration Protocol).

DNS Umožňuje konfigurovat a spravovat službu DNS (Domain 
Name System), kterou lze také integrovat se službou Active 
Directory.

Prohlížeč událostí (Event Viewer) Umožňuje zobrazit protokoly událostí systému a spravovat 
konfiguraci protokolu událostí.

Správa clusteru s podporou převzetí 
služeb při selhání (Failover Cluster 
Management)

Umožňuje spravovat převzetí služeb clusteru při selhá-
ní, které je dostupné ve vydáních Windows Server 2008 
Enterprise a Windows Server 2008 Datacenter. Clustering 
umožňuje spolupráci skupin počítačů a zajišťuje odolnost 
proti selhání a další výpočetní kapacitu.

Správce služby Fax 
(Fax Service Manager)

Umožňuje spravovat faxové služby a servery.

Správce prostředků souborového 
serveru (File Server Resource Manager)

Umožňuje spravovat příděly adresářů, blokování souborů 
a hlášení.

Správa zásad skupiny (Group Policy 
Management)

Umožňuje konfigurovat a spravovat objekty zásady skupin 
(GPO).

Správce Internetové informační služby 
(IIS) 6.0 – Internet Information Services 
(IIS) 6.0 Manager

Umožňuje spravovat servery Windows Web se službou IIS 6.0.
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Nástroj pro správu Popis

Správce Internetové informační služby 
(IIS) – Internet Information Services (IIS) 
Manager

Umožňuje spravovat servery Windows Web se službou IIS 
7.0 nebo novější.

Iniciátor iSCSI (iSCSI Initiator) Umožňuje připojit se k cílům iSCSI a konfigurovat nastavení 
připojení.

Místní zásady zabezpečení (Local 
Security Policy)

Umožňuje zobrazit a spravovat nastavení místních zásad 
zabezpečení.

Diagnostika paměti (Memory 
Diagnostics Tool)

Umožňuje provádět diagnostické testy fyzické paměti počítače.

Správce vyrovnávání zatížení sítě 
(Network Load Balancing Manager)

Umožňuje spravovat nastavení konfigurace služby 
Vyrovnávání zařízení sítě (Network Load Balancing) a clustery.

Server NPS – Network Policy Server Umožňuje spravovat klientská nastavení, zásady a servery 
zásad přístupu k síti.

Správa tisku (Print Management) Umožňuje spravovat tiskové servery se systémem Windows 
2000 nebo novějším a také související tiskárny, tiskové fron-
ty, ovladače tisku atd.

Sledování spolehlivosti a výkonu 
(Reliability and Performance Monitor)

Umožňuje zobrazit podrobnosti o spolehlivosti a výkonu 
systému. Konfiguruje sledování a shromažďování dat pro 
získání diagnostických informací a sestav výkonu.

Vzdálené plochy (Remote Desktops) Umožňuje připojení k více vzdáleným plochám.

Směrování a vzdálený přístup (Routing 
and Remote Access)

Umožňuje konfiguraci a správu služby Směrování a vzdálený 
přístup (Routing and Remote Access), která řídí rozhraní smě-
rování, dynamická směrování protokolu IP a vzdálený přístup.

Průvodce konfigurací zabezpečení 
(Security Configuration Wizard)

Umožňuje vytvářet zásady zabezpečení založené na rolích 
serveru.

Správce serveru (Server Manager) Umožňuje spravovat role, služby rolí a funkce. Poskytuje pří-
stup k diagnostice, konfiguraci a úložišti.

Služby (Services) Umožňuje spravovat spouštění a konfiguraci služeb systému 
Windows.

Služba Services for 
Network File System (NFS)

Umožňuje konfigurovat a spravovat službu Services for NFS.

Správa sdílených složek a úložišť (Share 
and Storage Management)

Umožňuje spravovat síťové sdílené položky a svazky. 
Poskytuje úložiště pro sítě SAN (Storage Area Network).

Průzkumník úložišť (Storage Explorer) Umožňuje zobrazit a spravovat úložiště v sítích SAN.

Konfigurace systému (System 
Configuration)

Umožňuje řešit potíže po spuštění a spravovat spouštěcí 
konfiguraci systému.

Plánovač úloh (Task Scheduler) Umožňuje zobrazit a spravovat naplánované úlohy.

Konfigurace Terminálové služby 
(Terminal Services Configuration)

Umožňuje spravovat konfigurace protokolu Terminálové 
služby a nastavení serveru.

Správce Terminálové služby (Terminal 
Services Manager)

Umožňuje spravovat a sledovat uživatele, relace a procesy 
Terminálové služby.
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Nástroj pro správu Popis

Služba pro nasazení systému Windows 
(Windows Deployment Services)

Umožňuje spravovat služby, zařízení a bitové kopie systému, 
které se používají při zaváděních.

Brána firewall systému Windows 
s vyspělým zabezpečením (Windows 
Firewall with Advanced Security)

Umožňuje konfigurovat a spravovat zásady brány firewall 
a protokolu IPSec (IP Security).

Zálohování serveru (Windows Server 
Backup)

Umožňuje spravovat zálohování a obnovení. Dovoluje také 
naplánovat automatické zálohování.

Správce systémových prostředků 
(Windows System Resource Manager)

Umožňuje spravovat využití prostředků pro jednotlivé pro-
cesory.

WINS Umožňuje spravovat službu WINS. Tato služba překládá 
názvy protokolu NetBIOS na adresy IP a používá se u počíta-
čů se staršími systémy než Microsoft Windows 2000.

Při správě systému, ke kterému jste aktuálně přihlášeni, a také jiných systémů v doménách 
Windows Server 2008 lze obvykle používat grafické nástroje. V konzole Prohlížeče událostí 
(Event Viewer) například můžete určit počítač, se kterým chcete pracovat, když klepnete pra-
vým tlačítkem myši na uzel Prohlížeč událostí (Event Viewer) v levém podokně a vyberete pří-
kaz Připojit se k jinému počítači (Connect to Another Computer). Zobrazí se dialogové okno 
Vybrat počítač (Select Computer), které je znázorněno na obrázku 4.1. Potom lze klepnout na 
přepínač Jinému počítači (Another Computer) a zadat jeho název, jak je patrné na obrázku.

Nyní se můžete připojit k dalšímu serveru pomocí alternativních pověření. V tomto případě 

zaškrtněte políčko Připojit se jako jiný uživatel (Connect as Another User) a klepněte na tlačít-

ko Nastavit uživatele (Set User). Když vyberete nebo zadáte požadovaný název účtu ve tvaru 

DOMÉNA\UživatelskéJméno, jako např. CPANDL\WilliamS, zadejte heslo účtu a klepněte na 

tlačítko OK.

Dostupnost administrativních nástrojů na serveru závisí na jeho konfiguraci. Když přidáte role, 
služby rolí a funkce, jsou na server nainstalovány související nástroje pro správu. Vzdálená 
správa systému Windows Server 2008 je k dispozici po instalaci Nástrojů pro vzdálenou správu 
serveru (Remote Server Administration Tools). Chcete-li spravovat roli, službu role nebo funk-
ci na jiném serveru a nástroj pro správu není dostupný, můžete příslušný nástroj nainstalovat 
následujícím postupem:

POZNÁMKA

Obrázek 4.1: Připojení k jinému počítači umožňuje spravovat vzdálené prostředky
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1.  Klepněte na tlačítko Správce serveru (Server Manager) na panelu Snadné spuště-
ní (Quick Launch). Případně klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje 
pro správu (Administrative Tools) a klepněte na položku Správce serveru (Server 
Manager).

2.  V okně Správce serveru vyberte uzel Funkce (Features) a klepněte na odkaz Přidat 
funkce (Add Features).

3.  V dialogovém okně Vybrat funkce (Select Features) naleznete nástroje pro správu 
pod položkou Nástroje pro vzdálenou správu serveru (Remote Server Administration 
Tools). Nástroje jsou uspořádány do dvou obecných kategorií: Nástroje pro správu rolí 
(Role Administration Tools) a Nástroje pro správu funkcí (Feature Administration 
Tools). Rozbalte uzel Nástroje pro vzdálenou správu serveru.

4.  Chcete-li nainstalovat nástroj pro správu, zaškrtněte políčko vedle související funkce. 
Po výběru prvního nástroje zobrazí systém Windows Server 2008 zprávu s varováním, 
že jsou pro vzdálenou správu prostředků vyžadovány další funkce. Klepněte na možnost 
Přidat požadované funkce (Add Required Features).

5.  Klepněte na tlačítko Další (Next) a potom na tlačítko Install (Nainstalovat).

Nástroje společnosti Microsoft pro vzdálenou správu serveru pro systém Windows Vista jsou 
k dispozici na webech Stažení softwaru a Windows Update jako volitelné aktualizace systému 
Windows Vista Business. Tyto nástroje umožňují vzdáleně spravovat role a funkce v systé-
mu Windows Server 2008 z počítače se systémem Windows Vista s aktualizací Service Pack 1 
nebo novější. Tyto nástroje nahrazují sadu Windows Server 2003 Administration Tools Pack. 
Nástroje jsou kompatibilní s 32bitovými i 64bitovými verzemi systému Windows Vista a umož-
ňují spravovat 32bitové i 64bitové verze systému Windows Server 2008 bez ohledu na to, zda 
jsou nainstalovány jako úplný server nebo jádro serveru.
Nástroje společnosti Microsoft pro vzdálenou správu serveru pro systém Windows Vista 
byste neměli instalovat do počítače, ve kterém je nainstalována sada Windows Server 2003 
Administration Tools Pack nebo Window 2000 Administration Tools Pack. Před instalací 
nástrojů společnosti Microsoft pro vzdálenou správu serveru pro systém Windows Vista je nut-
né z počítače odebrat všechny předchozí verze nástrojů sady Administration Tools Pack.

Použití nástrojů pro příkazový řádek
Součástí systému Windows Server 2008 je mnoho nástrojů pro příkazový řádek. Většina 
nástrojů pro správce vyžaduje ke své funkci protokoly TCP/IP. Před testováním těchto nástrojů 
je proto nutné nainstalovat síťové protokoly TCP/IP.

Základní nástroje
Jako správce byste se měli seznámit s následujícími nástroji pro příkazový řádek:

Appcmd – zobrazí a spravuje konfiguraci služby IIS.
Arp – zobrazí a spravuje mapování adres IP na fyzické adresy, pomocí kterého systém 
Windows Server 2008 odesílá data v síti TCP/IP.
Bcdedit – zobrazí a spravuje konfigurační data spouštění pro místní systém.
Dnscmd – zobrazí a spravuje konfiguraci služeb DNS.
Diskpart – zobrazí a spravuje diskové oddíly v místních a vzdálených systémech.
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Ftp – spustí integrovaný klient FTP.
Hostname – zobrazí název počítače pro místní systém.
Ipconfig – zobrazí vlastnosti protokolů TCP/IP pro síťové adaptéry nainstalované v sys-
tému. Pomocí tohoto nástroje lze také obnovit a uvolnit informace služby DHCP.
Nbtstat – zobrazí statistiky a aktuální připojení rozhraní NetBIOS over TCP/IP.
Net – zobrazí sadu užitečných síťových příkazů.
Netsh – zobrazí a spravuje konfiguraci sítě pro místní a vzdálené počítače.
Netstat – zobrazí aktuální připojení protokolů TCP/IP a statistiky protokolů.
Nslookup – při použití se službou DNS zkontroluje stav hostitele nebo adresu IP.
Pathping – sleduje síťové cesty a zobrazí informace o ztrátě paketů.
Ping – testuje připojení ke vzdálenému hostiteli.
Route – spravuje směrovací tabulky v systému.
Schtasks – zobrazí a spravuje plánované úlohy v místních a vzdálených systémech.
ServerManagerCmd – zobrazí a spravuje role, služby rolí a funkce v systému.
Tracert – při testování určí použitou síťovou cestu ke vzdálenému systému.
Wbadmin – provádí operace zálohování a obnovení, včetně obnovení stavu systému 
a obnovení libovolného typu disku do alternativního umístění. Načítá také podrobnosti 
disků včetně názvu, identifikátoru GUID, dostupného místa a souvisejících svazků.
Wevtutil – zobrazí a spravuje protokoly událostí v místních a vzdálených systémech.

Chcete-li se tyto nástroje pro příkazový řádek naučit používat, zadejte na příkazový řádek 
název nástroje následovaný znaky /?. Systém Windows Server 2008 pak poskytne přehled 
použití příkazu (ve většině případů).
Použití nástrojů Net
Většinu úkolů, ke kterým lze využít nástroje Net, lze snáze provést pomocí grafických nástrojů 
pro správu a ovládacích panelů. Některé nástroje Net jsou však velmi užitečné, chcete-li úkoly 
provést rychle nebo získat potřebné údaje, zejména v rámci relací Telnet na vzdálených systé-
mech. Jedná se o následující příkazy:

Net Start – spustí službu v systému.
Net Stop – zastaví službu v systému.
Net Time – zobrazí aktuální systémový čas nebo synchronizuje systémový čas s jiným 
počítačem.
Net Use – umožní připojení a odpojení od sdíleného prostředku.
Net View – zobrazí seznam síťových prostředků, které jsou v systému k dispozici.

Chcete-li se některý z nástrojů Net pro příkazový řádek naučit používat, zadejte na příka-
zový řádek řetězec net help následovaný názvem příkazu, jako např. net help start. Systém 
Windows Server 2008 pak poskytne přehled použití příkazu.
Použití prostředí Windows PowerShell
Chcete-li dále rozšířit možnosti skriptů pro příkazový řádek, můžete nainstalovat prostředí 
Windows PowerShell. Prostředí PowerShell poskytuje plně vybavený příkazový řádek, kde 
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můžete pracovat s integrovanými příkazy označovanými jako rutiny (cmdlet) a programova-
cími funkcemi stejně jako se standardními nástroji pro příkazový řádek. Prostředí PowerShell 
sice není součástí výchozí instalace, ale můžete je nainstalovat následujícím postupem:

1.  Klepněte na tlačítko Správce serveru (Server Manager) na panelu Snadné spuště-
ní (Quick Launch). Případně klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje 
pro správu (Administrative Tools) a klepněte na položku Správce serveru (Server 
Manager).

2.  V okně Správce serveru vyberte uzel Funkce (Features) a klepněte na odkaz Přidat 
funkce (Add Features).

3.  V dialogovém okně Vybrat funkce (Select Features) posuňte seznam směrem dolů 
a zaškrtněte položku Prostředí Windows PowerShell (Windows PowerShell).

4.  Klepněte na tlačítko Další (Next) a potom na tlačítko Install (Nainstalovat).

Zahrnutá verze prostředí PowerShell však nemusí být nejaktuálnější. Proto je vhodné zkon-
trolovat, zda není na webu Stažení softwaru k dispozici novější verze. Po instalaci prostře-
dí PowerShell naleznete zástupce programu v nabídce Start. Chcete-li vyvolat prostředí 
PowerShell z příkazového řádku, nezapomeňte, že příslušný spustitelný soubor (powershell.
exe) se nachází v adresáři %SystemRoot%\System32\WindowsPowerShell\Verze, kde Verze 
označuje nainstalovanou verzi prostředí PowerShell, jako např. v1.0 nebo v2.0. Cesta adresáře 
k nejaktuálněji nainstalované verzi by ve výchozím nastavení měla být součástí cesty k příka-
zům. Díky tomu lze spustit prostředí PowerShell z příkazového řádku bez nutnosti nejdříve 
přejít do příslušného adresáře.
Po spuštění prostředí Windows PowerShell můžete na výzvu zadat název rutiny, která je spuš-
těna v zásadě podobně jako příkaz pro příkazový řádek. Rutiny lze spouštět i ze skriptů. Název 
rutiny obsahuje dvojici anglického slovesa a podstatného jména. Sloveso sděluje, jakou má 
rutina obecnou funkci. Podstatné jméno informuje o tom, s čím konkrétně rutina pracuje. 
Rutina get-variable například buď načte všechny proměnné prostředí Windows PowerShell 
a vrátí jejich hodnoty nebo načte konkrétně zadanou proměnnou prostředí a vrátí její hodnoty. 
K rutinám jsou obecně přidružena tato slovesa:

Get- – dotáže se na konkrétní objekt nebo na podmnožinu typu objektu, jako např. na 
konkrétní poštovní schránku nebo všechny uživatele poštovních schránek.
Set- – upraví konkrétní nastavení objektu.
Enable- – povolí nastavení nebo zasílání pošty příjemci.
Disable- – zakáže povolené nastavení nebo zasílání pošty příjemci.
New- – vytvoří novou instanci položky, jako např. novou poštovní schránku.
Remove- – odebere instanci položky, jako např. poštovní schránku.

Chcete-li získat kompletní seznam dostupných rutin, zadejte na výzvu prostředí Windows 
PowerShell příkaz help *-*. Dokumentaci ke konkrétní rutině můžete zobrazit zadáním příka-
zu help následovaným názvem rutiny, jako např. help get-variable.
Všechny rutiny mají také konfigurovatelné aliasy, které fungují jako zástupce pro spuštění 
rutin. Chcete-li zobrazit seznam všech dostupných aliasů, zadejte get-item -path alias: na 
výzvu prostředí PowerShell. Pokud chcete vytvořit alias, který vyvolá libovolný příkaz, použijte 
následující syntaxi:
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new-item –path alias:NázevAliasu –value:ÚplnáCestaPříkazu

kde NázevAliasu je název vytvářeného aliasu a ÚplnáCestaPříkazu je úplná cesta ke spouštěné-
mu příkazu, jako např.:

new-item –path alias:sm –value:c:\windows\system32\compmgmtlauncher.exe

Tento příkaz vytvoří alias sm pro spuštění Správce serveru. Chcete-li tento alias použít, stačí při 
práci v prostředí PowerShell zadat sm a stisknout klávesu Enter.

Použití konzoly 
Úlohy počáteční konfigurace
Konzola Úlohy počáteční konfigurace (Initial Configuration Tasks) – viz obr. 4.2. – usnadňuje rychlé 
nastavení nového serveru. Systém Windows Server 2008 automaticky spustí tuto konzolu po dokon-
čení instalace operačního systému. Pokud konzolu nechcete spouštět po každém přihlášení, zaškrt-
něte políčko Nezobrazovat toto okno při přihlášení (Do Not Show This Window at Logon) v levém 
dolním rohu okna konzoly. Pokud jste konzolu zavřeli a chcete ji znovu otevřít nebo jste ji nakonfi-
gurovali tak, aby se nespouštěla automaticky, můžete ji kdykoli spustit, když klepnete na tlačítko Start, 
zadáte do pole Hledat příkaz oobe a stisknete klávesu Enter.
Konzola Úlohy počáteční konfigurace (Initial Configuration Tasks) umožňuje provádět výcho-
zí konfigurační operace včetně těch, které jsou uvedeny v tabulce 4.2. Příslušné úlohy a tech-
nologie konfigurace si podrobně popíšeme v této a dalších kapitolách.
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Tabulka 4.2: Úlohy počáteční konfigurace

Možnost konfigurace Popis

Přidat funkce (Add Features) Tato možnost spustí Průvodce přidáním funkcí (Add Features 
Wizard), pomocí nějž lze nainstalovat funkce na server. Ve výcho-
zím nastavení nemají servery nakonfigurovány žádné funkce.

Přidat role (Add Roles) Tato možnost spustí Průvodce přidáním rolí (Add Roles Wizard), 
pomocí nějž lze nainstalovat role na server. Ve výchozím nasta-
vení nemají servery nakonfigurovány žádné role.

Konfigurovat síť (Configure 
Networking)

Tato možnost zobrazí konzolu Síťová připojení (Network 
Connections). V této konzole lze konfigurovat dostupná síťová 
připojení.

Konfigurovat bránu Windows Firewall 
(Configure Windows Firewall)

Tato možnost zobrazí základní nástroj Windows Firewall. Poté 
lze základní bránu firewall nakonfigurovat.

Stáhnout a nainstalovat aktualizace 
(Download and Install Updates)

Tato možnost zobrazí ovládací panel Windows Update, kde 
poté můžete povolit automatické aktualizace nebo zkontrolo-
vat dostupnost aktualizací.

Povolit automatické aktualizace 
a odeslání vašeho názoru (Enable 
Automatic Updating and Feedback)

Tato možnost povolí automatické aktualizace systému 
Windows a zasílání zpětné vazby. Servery ve výchozím nasta-
vení nejsou nakonfigurovány pro automatickou aktualizaci, ale 
mají povoleno poskytování automatické zpětné vazby.

Povolit vzdálenou plochu (Enable 
Remote Desktop)

Tato možnost zobrazí dialogové okno Vlastnosti systému 
(System Properties) s vybranou kartou Vzdálený přístup 
(Remote). Poté můžete nakonfigurovat funkci vzdálené plochy.

Zadat název a doménu počítače 
(Provide Computer Name and 
Domain)

Tato možnost zobrazí dialogové okno Vlastnosti systé-
mu (System Properties) s vybranou kartou Název počítače 
(Computer). Potom lze změnit název počítače a údaje o doméně.

Nastavit časové pásmo (Set Time 
Zone)

Tato možnost zobrazí dialogové okno Datum a čas (Date and 
Time). Potom lze nakonfigurovat časové pásmo serveru.

Použití konzoly Správa počítače
Konzola Správa počítače (Computer Management) obsahuje nástroje pro správu místních 
a vzdálených systémů. Nástroje dostupné ve stromu konzoly poskytují klíčové funkce a dělí se 
na tři dále uvedené kategorie, jak je patrné na doprovodném obrázku:

Systémové nástroje (System Tools)
Úložiště (Storage)
Služby a aplikace (Services and Applications)
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Systémové nástroje konzoly Správa počítače
Systémové nástroje pro správu počítače umožňují spravovat systémy a zobrazovat systémové 
informace. Dostupné jsou následující systémové nástroje:

Plánovač úloh (Task Scheduler) – umožňuje zobrazit knihovnu Plánovač úloh (Task 
Scheduler Library) a také vytvářet a spravovat úlohy.
Prohlížeč událostí (Event Viewer) – umožňuje zobrazit protokoly událostí ve vybra-
ném počítači. Protokoly událostí se budeme zabývat v kapitole 11, „Sledování a ladění 
výkonu“.
Sdílené složky (Shared Folders) – umožňuje spravovat vlastnosti sdílených složek 
a také relace uživatelů, kteří se sdílenými složkami pracují, a soubory, které uživa-
telé používají. Správa sdílených složek je popsána v kapitole 17, „Sdílení souborů 
a zabezpečení“.
Místní uživatelé a skupiny (Local Users and Groups) – v jiných počítačích než řadi-
čích domény (DC) umožňuje spravovat místní uživatele a místní skupiny uživatelů 
v aktuálně vybraném počítači. Místní uživatelé a místní skupiny uživatelů nejsou sou-
částí služby Active Directory a k jejich správě slouží zobrazení Místní uživatelé a skupi-
ny (Local Users and Groups). Řadiče domény nemají místní uživatele ani skupiny a pro-
to zde zobrazení Místní uživatelé a skupiny není k dispozici. Další informace o místních 
uživatelích a skupinách naleznete v kapitole 35, „Správa uživatelů, skupin a počítačů“.
Spolehlivost a výkon (Reliability and Performance) – umožňuje sledovat spolehlivost 
a výkon systému pomocí grafů a protokolů. Tento nástroj také umožňuje upozornit 
uživatele na nepříznivé výkonnostní podmínky. Další informace o protokolování a upo-
zorňování výkonu naleznete v oddíle „Protokolování výkonu“ na straně 368.
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Správce zařízení (Device Manager) – používá se jako ústřední umístění při kontrole 
stavu všech zařízení nainstalovaných v počítači a při aktualizaci příslušných ovladačů 
zařízení. Tento nástroj také dovoluje řešit potíže se zařízeními. Správa zařízení je popsá-
na v kapitole 8, „Správa a řešení potíží hardwaru“.

Nástroje úložiště konzoly Správa počítače
Nástroje úložiště pro správu počítače zobrazují informace o diskových jednotkách a poskytují 
přístup k nástrojům pro jejich správu. Dostupné jsou následující nástroje úložiště:

Vyměnitelné úložiště (Removable Storage) – umožňuje spravovat zařízení vyměnitel-
ných médií a páskové knihovny. Usnadňuje také sledování pracovních front a požadav-
ků operátorů, které souvisejí se zařízeními vyměnitelných médií. Další informace 
o vyměnitelném úložišti naleznete v kapitole 19, „Použití vyměnitelných médií“.
Správa disků (Disk Management) – umožňuje spravovat pevné disky a způsob jejich 
rozdělení na oddíly. Tímto nástrojem lze také spravovat sady svazků a disková pole 
RAID (Redundant Array of Independent Disks). Správou disků se budeme zabývat 
v oddíle „Konfigurace úložiště“ na straně 422.

Nástroje služeb a aplikací konzoly Správa počítače
Nástroje služeb a aplikací pro správu počítače pomáhají spravovat služby a aplikace nainsta-
lované na serveru. Všechny úlohy související s aplikacemi nebo službami, které lze realizovat 
v samostatném nástroji, lze provést i prostřednictvím uzlu Služby a aplikace (Services and 
Applications). Pokud je například v aktuálně vybraném systému nainstalována služba DHCP, 
můžete ji spravovat pomocí uzlu Aplikace a služby tohoto serveru. Stejně tak je možné použít 
nástroj DHCP ve složce Nástroje pro správu (Administrative Tools). V obou případech lze pro-
vést stejné operace.

Použití konzoly Správce serveru
Konzola Správce serveru (Server Manager), která je znázorněna na dalším obrázku, umožňuje 
provádět klíčové úkoly správy systému. Při práci s tímto nástrojem strávíte hodně času a měli 
byste jej znát do nejmenších podrobností. Konzolu Správce serveru lze spustit jednou z násle-
dujících metod:

Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu (Administrative 
Tools) a klepněte na položku Správce serveru (Server Manager).
Klepněte na tlačítko Správce serveru (Server Manager) na panelu Snadné spuštění 
(Quick Launch).

Zobrazení hlavního okna obsahuje dvě podokna a připomíná konzolu Správa počítače. Strom 
konzoly v levém podokně slouží k navigaci a výběru nástrojů. Primární uzly v levém podokně 
jsou rozděleny do pěti hlavních kategorií:

Role (Roles) – poskytuje přehled o stavu rolí nainstalovaných na serveru a také mož-
nosti pro jejich správu. U každé nainstalované role naleznete uzel, který můžete vybrat 
a zobrazit podrobný stav role. Po rozbalení uzlu role zobrazíte související nástroje pro 
správu.
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Funkce (Features) – poskytuje přehled o stavu funkcí nainstalovaných na serveru 
a také možnosti pro jejich správu. V konzole Správce serveru jsou zahrnuty i přidané 
funkce – jako např. Zálohování serveru (Windows Server Backup).
Diagnostika (Diagnostics) – poskytuje přístup k obecným nástrojům pro správu služeb 
a zařízení, sledování výkonu a zobrazení událostí.
Konfigurace (Configuration) – poskytuje přístup k obecným konfiguračním ná-
strojům.
Úložiště (Storage) – poskytuje přístup k nástrojům pro správu jednotek.

Pravé podokno slouží ke zobrazení podrobností. Když v levém podokně vyberete uzel nejvyšší 
úrovně Správce serveru (Server Manager), získáte v pravém podokně přehled konfigurace ser-
veru. Pod nadpisem Souhrn serverů (Server Summary) naleznete následující sekce:

Informace o počítači (Computer Information) – sekce Informace o počítači obsahuje 
seznam s podrobnostmi o názvu počítače, názvu pracovní skupiny nebo domény, názvu 
účtu místního správce, konfiguraci sítě a ID produktu. Najdete zde také možnosti pro 
změnu vlastností systému, zobrazení síťových připojení a konfiguraci vzdálené plochy.
Informace o zabezpečení (Security Information) – sekce Informace o zabezpečení 
podrobně uvádí stav brány Windows Firewall, konfiguraci služby Windows Update, 
čas poslední kontroly a instalace aktualizací a stav funkce IE ESC (Internet Explorer 
Enhanced Security Configuration). K dispozici jsou také možnosti pro přístup k bráně 
firewall systému Windows s vyspělým zabezpečením, ke konfiguraci aktualizací, spuš-
tění Průvodce konfigurací zabezpečení (Security Configuration Wizard) a ke konfigu-
raci Rozšířeného nastavení zabezpečení aplikace Internet Explorer (Internet Explorer 
Enhanced Security Configuration).
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Pokud je povolena funkce IE ESC, jsou zóny zabezpečení Internetu nakonfigurovány takto: 

zóna Internet (Internet zone) je nastavena na hodnotu Středně vysoká (Medium-High), zóna 

Důvěryhodné servery (Trusted Sites) je nastavena na hodnotu Střední (Medium), zóna Místní 

intranet (Local Intranet) je nastavena na hodnotu Středně nízká (Medium-Low) a zóna Servery 

s omezeným přístupem (Restricted Servers) je nastavena na hodnotu Vysoká (High). Při povolení 

funkce IE ESC se změní následující nastavení Internetu: je zapnuto dialogové okno Rozšířené 

nastavení zabezpečení (Enhanced Security Configuration), vypnuty rozšíření prohlížeče jiných 

dodavatelů, vypnuty zvuky na webových stránkách, vypnuty animace na webových stránkách, 

zapnuta kontrola podpisů stažených programů, zapnuto odvolání certifikátů serverů, šifrované 

stránky nejsou ukládány, po ukončení prohlížeče jsou odstraněny dočasné soubory Internetu, 

jsou zapnuta varování při změnách zabezpečeného a nezabezpečeného režimu a je zapnuta 

ochrana paměti.

Souhrn rolí (Roles Summary) – sekce Souhrn rolí zobrazuje seznam rolí nainstalova-
ných na serveru. V této sekci také naleznete možnosti pro přechod na role, přidávání 
rolí a jejich odebírání.
Souhrn funkcí (Features Summary) – sekce Souhrn funkcí zobrazuje seznam funkcí 
nainstalovaných na serveru. V této sekci jsou dále k dispozici možnosti pro přidávání 
a odebírání funkcí.
Zdroje informací a podpora (Resources and Support) – sekce Zdroje informací a pod-
pora obsahuje seznam aktuálních nastavení Zlepšování softwaru a služeb na základě 
zkušeností uživatelů (Customer Experience Improvement Program) a nástroje Hlášení 
o chybách systému Windows (Windows Error Reporting). Najdete zde také možnosti 
pro zapojení do programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživate-
lů (CEIP), konfiguraci nástroje Hlášení o chybách systému Windows (WER) a přístup 
k sekci online Windows Server – TechCenter na webu společnosti Microsoft.

Kromě rolí a funkcí, které jsou součástí výchozí instalace systému Windows Server 2008, umož-
ňuje nástroj Správce serveru integraci dalších rolí a funkcí, které jsou k dispozici na webech 
Stažení softwaru a Windows Update jako volitelné aktualizace systému Windows Server 2008.

Použití Ovládacích panelů
Klepnete-li na hlavním panelu na tlačítko Start a poté na příkaz Ovládací panely (Control 
Panel), zobrazí se okno Ovládací panely. Okno Ovládací panely obsahuje konzoly a nástroje 
pro správu serverového hardwaru a nastavení operačního systému. Ovládací panely v systému 
Windows Server 2008 lze zobrazit dvěma způsoby:

Zobrazení ovládacích panelů s kategoriemi, které vidíte na následujícím obrázku, slouží 
jako výchozí. Poskytuje přístup k systémovým nástrojům podle kategorií, nástrojů a klí-
čových úloh. Zobrazení ovládacích panelů s kategoriemi se také prostě označuje jako 
Ovládací panely.
Alternativní zobrazení klasických ovládacích panelů má stejný vzhled a funkčnost jako 
Ovládací panely v systému Windows 2000 a předchozích verzích systému Windows. 
V případě klasických ovládacích panelů je každý ovládací panel uveden samostatně pod 
svým názvem.

POZNÁMKA
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Zobrazení kategorií poskytuje rychlý přístup k často používaným úkolům, takže se obvykle 
využívá nejčastěji. V tomto zobrazení se Ovládací panely otevírají jako konzola, ve které je uve-
den seznam kategorií nástrojů. Každá kategorie má odkaz nejvyšší úrovně a pod ním je několik 
nejčastěji používaných úkolů dané kategorie.
Po klepnutí na odkaz kategorie získáte seznam nástrojů v dané kategorii. Pro každý nástroj 
uvedený v kategorii je k dispozici odkaz, který umožňuje nástroj otevřít. Pod ním se nachází 
několik nejčastěji používaných úkolů tohoto nástroje.
Ve zobrazení ovládacích panelů s kategoriemi lze všechny nástroje a úkoly spustit jedním 
klepnutím. Levé podokno konzoly obsahuje odkaz, který umožňuje přejít na domovskou strán-
ku Ovládacích panelů, odkazy na každou kategorii a odkazy na naposledy prováděné úkoly. 
Toto okno je velmi efektivní, a navíc se snadno používá.
Jak již možná víte, poskytují některé ovládací panely poměrně jednoduché rozhraní a snadno 
se používají, zatímco jiné nástroje jsou značně složité. Nástroji, které nevyžadují žádné nebo 
téměř žádné vysvětlení, se v tomto textu nebudeme zabývat. Dále v tomto oddíle naleznete 
popis některých komplexnějších nástrojů.

Při práci v zobrazení kategorií ovládacích panelů si v pravém horním rohu můžete všimnout 

pole Hledat. Chcete-li rychle přejít na hledanou položku, zadejte část názvu nástroje nebo 

úkolu. Uveďme si příklad: Úkol změny nastavení zobrazení je obvykle dostupný po klepnutí na 

Ovládací panely\Vzhled a přizpůsobení\Individuální nastavení (Control Panel\Appearance and 

Personalization\Personalization), takže je nutné přejít přes několik stránek Ovládacích panelů. 

Pokud místo toho zadáte do pole Hledat klíčové slovo zobrazit, můžete tento úkol rychle 

zobrazit a klepnout na něj.

POZNÁMKA
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Použití konzoly Vzhled a přizpůsobení
V systému Windows Server 2008 jsou individuální nastavení dostupná po klepnutí na 
tlačítko Start, Ovládací panely (Control Panel), Vzhled a přizpůsobení (Appearance and 
Personalization) a nakonec Individuální nastavení (Personalization). Jak je zřejmé z obráz-
ku 4.2, tento postup zobrazí stránku Individuální nastavení (Personalization) v ovládacích 
panelech.

K dispozici jsou následující individuální nastavení:
Barva a zobrazení okna (Window Color and Appearance) – nastaví úroveň vizuál-
ních efektů a barevné schéma uživatelského rozhraní. Na stránce Individuální nasta-
vení (Personalization) klepněte na odkaz Barva a zobrazení okna (Window Color and 
Appearance). Ze seznamu Barevné schéma (Color Scheme) zvolte požadované barev-
né schéma. Klepnutím na tlačítko OK uložte nastavení nebo pokračujte následují-
cím postupem. V dialogovém okně Nastavení vzhledu (Appearance Settings) lze také 
nastavit efekty vzhledu písem na obrazovce, stíny pod nabídkami a zobrazení obsahu 
oken při přetažení. V dialogovém okně Nastavení vzhledu klepněte na tlačítko Efekty 
(Effects) a potom nakonfigurujte efekty zobrazení pomocí dostupných možností. 
Systém Windows Server 2008 ve výchozím nastavení vyhlazuje hrany písem na obra-
zovce, aby byla lépe čitelná. Toto nastavení obvykle vyhovuje. V případě monitorů typu 
CRT můžete raději zvolit nastavení Standardní (Standard). U displejů LCD zvolte spíše 
nastavení ClearType.

Obrázek 4.2: Přizpůsobení vzhledu systému Windows Server 2008
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Pozadí plochy (Desktop Background) – řídí použité barvy a obrázky na pozadí plo-
chy. U systému Windows Server 2008 je obvykle vhodné nastavit plnou barvu, abyste 
zajistili, že nebude výkon serveru snížen kvůli zobrazení uživatelských pozadí. Na strán-
ce Individuální nastavení (Personalization) v ovládacích panelech klepněte na odkaz 
Pozadí plochy (Desktop Background). V seznamu Umístění (Location) je standardně 
vybrána položka Plné barvy (Solid Colors), která umožňuje zvolit některou z 50 barev 
pozadí nebo vytvořit vlastní barvu pozadí. Klepněte na tlačítko Další (More) a poté 
v dialogovém okně Barva (Color) vyberte nebo namíchejte vlastní barvu. Když nalezne-
te barvu, kterou chcete použít, vyberte ji klepnutím a poté klepněte na tlačítko OK.
Zvuky (Sounds) – řídí systémové zvuky systému Windows Server 2008. Na strán-
ce Individuální nastavení (Personalization) v ovládacích panelech klepněte na odkaz 
Zvuky (Sounds). Ze seznamu Zvukové schéma (Sound Scheme) zvolte požadované 
zvukové schéma a klepněte na tlačítko OK. Chcete-li systémové zvuky vypnout, zvol-
te schéma Bez zvuku (No Sounds), a pokud chcete systémové zvuky zapnout, vyberte 
schéma Výchozí nastavení (Windows Default). Obecně není vhodné službu Zvuk sys-
tému Windows (Windows Audio Service) povolovat, takže při dotazu na povolení této 
služby klepněte na tlačítko Ne (No).
Spořič obrazovky (Screen Saver) – řídí spořič obrazovky a způsob jeho zobrazení. 
Spořiče obrazovky se aktivují, když je počítač po určitou dobu nečinný. Poskytují také 
možnost automaticky chránit počítač heslem při spuštění spořiče obrazovky. Když se 
počítač nepoužívá, provádí systém Windows Server 2008 na pozadí mnoho úkolů údrž-
by. Na stránce Individuální nastavení (Personalization) v ovládacích panelech klepně-
te na odkaz Spořič obrazovky (Screen Saver). Ze seznamu Spořič obrazovky (Screen 
Saver) vyberte požadovaný spořič a klepněte na tlačítko OK. Můžete sice nainstalo-
vat dodatečné spořiče obrazovky, ale standardní spořiče jsou nejlepší. Možnost Žádný 
(None) vypne spořič obrazovky. Položka Prázdný (Blank) zobrazí prázdnou obrazov-
ku, tj. obrazovku s černým pozadím a bez textu a obrázků. Logo systému Windows 
(Windows Logo) nepravidelně zobrazuje logo systému Windows a čáry různého sklonu 
na černém pozadí.
Ukazatele myši (Mouse Pointers) – řídí ukazatele myši použité v systému Windows 
Server 2008. Na stránce Individuální nastavení (Personalization) v ovládacích panelech 
klepněte na odkaz Ukazatele myši (Mouse Pointers). Ze seznamu Schéma (Scheme) 
zvolte požadované schéma ukazatelů a uložte nastavení klepnutím na tlačítko OK.
Motiv (Theme) – nastaví použitý motiv systému Windows Server 2008. Motiv je kolek-
ce nastavení vzhledu, která zahrnuje pozadí plochy, zvuky a ukazatele myši systému 
Windows Server 2008. Na stránce Individuální nastavení (Personalization) v ovláda-
cích panelech klepněte na odkaz Motiv (Theme). V dialogovém okně Nastavení motivů 
(Theme Settings) klepněte na tlačítko Uložit jako (Save As) a potom v dialogovém okně 
Uložit jako uložte aktuální nastavení vzhledu jako svůj motiv. Chcete-li použít motiv 
uložený do alternativního umístění, klepněte v seznamu Motiv (Theme) na položku 
Procházet (Browse) a potom v dialogovém okně Otevřít motiv (Open Theme) vyberte 
soubor typu .theme, který obsahuje uložený motiv.
Nastavení zobrazení (Display Settings) – řídí použité monitory systému Windows 
Server 2008, jejich rozlišení a obnovovací frekvenci. Umožňuje také rozšířit plochu 
na druhý monitor. Na stránce Individuální nastavení (Personalization) v ovládacích 
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panelech klepněte na odkaz Nastavení zobrazení (Display Settings). Zobrazí se dialogo-
vé okno Nastavení zobrazení (Display Settings). Pomocí jezdce Rozlišení (Resolution) 
nastavte velikost zobrazené plochy, např. 1 600 × 1 200 pixelů. V seznamu Barvy (Colors) 
vyberte barevnou hloubku, např. Nejvyšší (32 bitů) – Highest (32 Bit). Klepněte na tla-
čítko OK.

Použití nástroje Datum a čas
Nástroj Datum a čas (Date and Time), který vidíte na obrázku 4.3, umožňuje zobrazit datum, 
čas a časové pásmo systému. Datum a čas počítače lze ručně nastavit následujícím postupem:

1.  Na hlavním panelu klepněte na hodiny v oznamovací oblasti a poté klepněte na odkaz 
Změnit nastavení data a času (Change Date and Time Settings). Zobrazí se dialogové 
okno Datum a čas (Date and Time Settings).

2.  Chcete-li změnit datum a čas, klepněte na tlačítko Změnit datum a čas (Change Date 
and Time). Pomocí možností znázorněných na obrázku 4.3 nastavte příslušné systémo-
vé datum a čas a klepněte na tlačítko OK.

3.  Chcete-li změnit časové pásmo, klepněte na tlačítko Změnit časové pásmo (Change 
Time Zone). V dialogovém okně zobrazeném na obrázku 4.4 nastavte časové pásmo 
počítače. Některá časová pásma se řídí letním časem. Pokud vyberete časové pásmo, kde 
část roku platí letní čas, můžete zaškrtnout políčko Automaticky upravit hodiny na let-
ní čas (Automatically Adjust Clock for Daylight Saving Time). Pokud zrušíte zaškrtnutí 
tohoto políčka, letní čas se nepoužije.

4.  Když nastavíte počítač tak, aby pracoval s letním časem, oznámí okno Datum a čas infor-
maci o datu a čase, kdy letní čas začíná a končí, a také způsob nastavení hodin. Chcete-li 
týden před touto změnou zobrazit upozornění, zaškrtněte políčko Oznámit tuto změnu 
s týdenním předstihem (Remind Me One Week before This Change Occurs).

5.  Uložte svá nastavení klepnutím na tlačítko OK.

Obrázek 4.3: Nastavení data a času počítače
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Udržujte přesný systémový čas, abyste umožnili přihlášení 

Význam nastavení data a času byste neměli podceňovat. V doméně se systémový čas kontro-

luje během přihlášení. Nesoulad o více než několik minut mezi řadičem domény a počítačem, 

ke kterému se přihlašujete, může znemožnit přihlášení. Pamatujte na to, že řadiče domény se 

ve všech svých operacích interně řídí univerzálním časem. I když tedy ignorují časové pásmo, 

může vést jeho nesprávné nastavení k tomu, že vás počítač odmítne přihlásit. Místo toho, abyste 

nastavovali čas jednotlivých počítačů v doméně ručně, můžete pomocí služby Systémový čas 

(Windows Time Service) synchronizovat čas v síti automaticky.

Použití nástroje Možnosti složky
Nástroj Možnosti složky (Folder Options) znázorněný na následujícím obrázku umožňuje řídit 
způsob zobrazení souborů a složek v Průzkumníku Windows a nastavit širokou škálu možností 
složek a souborů, včetně typu použité plochy, použitých zobrazení složky, zda se používají sou-
bory offline a zda lze položky otevřít jedním klepnutím nebo poklepáním.

Obrázek 4.4: Změna časového pásma počítače
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Chcete-li spustit nástroj Možnosti složky systému Windows Server 2008, klepněte na tlačít-
ko Start, příkaz Ovládací panely (Control Panel), Vzhled a přizpůsobení (Appearance and 
Personalization) a nakonec Možnosti složky (Folder Options). Jako správce pravděpodobně 
budete chtít na kartě Obecné (General) nastavit následující možnosti:

Otevřít položku klepnutím (vybrat ukázáním) – Single-Click to Open an Item 
(Point to Select) – vyberte tuto možnost, chcete-li otevírat položky jedním klepnutím 
a vybírat je ukázáním.
Zobrazovat skryté soubory a složky (Show Hidden Files and Folders) – pomocí této 
možnosti lze zobrazit skryté soubory a složky.
Skrýt příponu souborů známých typů (Hide Extensions for Known File Types) 
– pokud zrušíte zaškrtnutí tohoto políčka, budou zobrazeny názvy souborů i jejich 
přípony.
Skrýt chráněné soubory operačního systému (Hide Protected Operating System 
Files) – zrušte zaškrtnutí tohoto políčka, abyste mohli zobrazovat a používat soubory 
operačního systému, které jsou standardně skryté.

Vzhledem k tomu, že možnosti nabídky a Ovládacích panelů se standardně otevírají jedním 

klepnutím, můžete nakonfigurovat svůj systém tak, aby otevíral jedním klepnutím i položky 

typu dokumentů. Tímto způsobem se vyhnete pochybnostem, zda v konkrétním případě stačí 

klepnout, nebo je nutné poklepat. Máte-li nakonfigurovánu možnost jednoho klepnutí, vybe-

rete položku ukázáním.

Použití nástroje Místní a jazykové nastavení
Nástroj Místní a jazykové nastavení (Regional and Language Options) umožňuje nastavit 
standardy a formáty specifické pro konkrétní zemi, jak je patrné na následujícím obrázku. 
V různých zemích se mohou lišit měrné jednotky, měna a formát data. Chcete-li nastavení 
změnit, klepněte postupně na Ovládací panely (Control Panel), Hodiny, jazyk a oblast (Clock, 
Language, and Region) a poté na odkaz Místní a jazykové nastavení (Regional and Language 
Options). Výběrem jazyka (země) ze seznamu Aktuální formát (Current Format) zvolíte všech-
na příslušná nastavení čísel, měny, data a času. Jsou také zobrazeny příklady formátovacích 
standardů pro vybranou oblast.
Tato nastavení můžete přizpůsobit, když klepnete na tlačítko Vlastní nastavení tohoto formá-
tu (Customize This Format) a poté v dialogovém okně Vlastní místní nastavení (Customize 
Regional Options) upravíte základní nastavení čísel, měny, času a data pro svou oblast. Místní 
nastavení také určují vaše aktuální umístění při zobrazování místních informací v dialogových 
oknech a v rámci oken služby nápovědy a podpory. Systémové umístění lze nastavit pomo-
cí seznamu Aktuální umístění (Location) na kartě Umístění (Location). Je vhodné sledovat 
používané lokalizované verze a umístění, ve kterých se používají.
Chcete-li konfigurovat podporu dalších jazyků zobrazení a vstupu, spusťte nástroj Místní 
a jazykové nastavení výše uvedeným způsobem. Na kartě Klávesnice a jazyky (Keyboards 
and Languages) klepněte na tlačítko Nainstalovat/odinstalovat jazyky (Install/Uninstall 
Languages). Klepněte na možnost Nainstalovat jazyky (Install Languages) a vyberte požado-
vané jazyky pro instalaci nebo po klepnutí na tlačítko Procházet složku (Browse For Folder) 

POZNÁMKA
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vyhledejte složku, která obsahuje soubory jazyka. Klepněte postupně na tlačítka Další (Next) 
a Dokončit (Finish).

Použití konzoly Systém
Pomocí konzoly Systém (System) lze zobrazit systémové informace a provádět základní úko-
ly konfigurace. Chcete-li otevřít konzolu Systém, klepněte v Ovládacích panelech na odkazy 
Systém a údržba (System and Maintenance) a Systém (System). Jak je zřejmé z obrázku 4.5, 
dělí se konzola Systém na čtyři základní oblasti, které obsahují odkazy na běžné úkoly a pře-
hled systému:
Verze systému Windows (Windows Edition) – zobrazí vydání a verzi operačního systému. 
Kromě toho uvádí všechny nainstalované aktualizace Service Pack.
Systém (System) – zobrazí procesor, paměť a typ operačního systému nainstalovaného v počí-
tači. U typu operačního systému se rozlišují 32bitové a 64bitové systémy.
Název počítače, doména a nastavení pracovní skupiny (Computer Name, Domain, and 
Workgroup Settings) – poskytuje název a popis počítače a podrobnosti o doméně a pracov-
ní skupině. Chcete-li libovolné z těchto údajů změnit, klepněte na odkaz Změnit nastavení 
(Change Settings) a poté v dialogovém okně Vlastnosti systému (System Properties) klepněte 
na tlačítko Změnit (Change).
Aktivace systému Windows (Windows Activation) – informuje o tom, zda byl operační sys-
tém aktivován, a zobrazí kód Product Key. Pokud systém Windows Server 2008 nebyl zatím 
aktivován, můžete klepnutím na uvedený odkaz spustit proces aktivace. Poté postupujte podle 
pokynů průvodce. Chcete-li změnit kód Product Key, klepněte na odkaz Změnit kód Product 
Key (Change Product Key) a zadejte nový kód.
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Při práci v konzole Systém poskytují odkazy v levém podokně rychlý přístup ke klíčovým 
nástrojům podpory, mj.:

Správce zařízení (Device Manager)
Vzdálená nastavení (Remote Settings)
Upřesnit nastavení systému (Advanced System Settings)

Multilicenční verze systému Windows Server 2008 sice nemusí vyžadovat aktivaci ani zadání 
kódů Product Key, ale maloobchodní verze tohoto systému je nutné aktivovat a zadat kódy 
Product Key. Pokud nebyl operační systém Windows Server 2008 aktivován, můžete jej akti-
vovat klepnutím na odkaz Klepnutím sem aktivujete systém Windows nyní (Click Here To 
Activate Windows Now) pod nadpisem Aktivace systému Windows (Windows Activation).
Oproti předchozím verzím systému Windows můžete kód Product Key zadaný při instala-
ci podle potřeby měnit, abyste dodrželi svůj plán licencí. Chcete-li změnit kód Product Key, 
postupujte takto:

1.  Klepněte v Ovládacích panelech na odkazy Systém a údržba (System and Maintenance) 
a Systém (System).

2.  V konzole Systém klepněte pod nadpisem Aktivace systému Windows (Windows 
Activation) na odkaz Změnit kód Product Key (Change Product Key).

3.  V průvodci Aktivace produktu Windows (Windows Activation) zadejte hodnotu kódu 
Product Key.

Obrázek 4.5: Zobrazení vlastností systému pomocí konzoly Systém
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4.  Po klepnutí na tlačítko Další (Next) dojde k ověření kódu Product Key. Poté je nutné 
operační systém znovu aktivovat.

Z konzoly Systém je možné otevřít dialogové okno Vlastnosti systému (System Properties) 
a spravovat pomocí něj vlastnosti systému. Pod nadpisem Název počítače, doména a nastave-
ní pracovní skupiny (Computer Name, Domain, and Workgroup Settings) klepněte na odkaz 
Změnit nastavení (Change Settings).
Dialogové okno Vlastnosti systému umožňuje konfigurovat vlastnosti systému včetně vlast-
ností pro správu konfigurace operačního systému, spouštění, vypínání, hardwarových profilů 
a uživatelských profilů. Systém je nejpokročilejším nástrojem ovládacích panelů a dostupné 
možnosti jsou uspořádány na několika kartách.
Karta Název počítače (Computer Name) zobrazuje úplný název počítače daného systé-
mu a informace o případném členství v doméně. Úplný název počítače je v zásadě shodný 
s názvem DNS tohoto počítače, který také určuje umístění počítače v hierarchii služby Active 
Directory. Chcete-li změnit název počítače nebo jej přesunout do nové domény, použijte jeden 
z následujících postupů:

U členských serverů (nikoli řadičů domény) můžete klepnutím na tlačítko Změnit 
(Change) upravit název systému a doménu přidruženou k počítači. Zobrazí se dialo-
gové okno Změny názvu počítače nebo domény (Computer Name/Domain Changes), 
které je znázorněno na obrázku na další stránce. Chcete-li změnit název počítače, 
zadejte nový název do pole Název počítače (Computer Name). Jestliže chcete změnit 
členství počítače v doméně nebo pracovní skupině, zvolte příslušný přepínač Domény 
(Domain) nebo Pracovní skupiny (Workgroup) a zadejte nový název domény či pracov-
ní skupiny. Klepněte na tlačítko OK. Pokud změníte doménu počítače, bude do ní počí-
tač přesunut. V tomto případě se může zobrazit výzva k zadání příslušných pověření pro 
připojení počítače do dané domény.
U řadičů domény můžete klepnutím na tlačítko Změnit upravit název počítače. Tato 
operace však způsobí, že řadič domény nebude dočasně k dispozici pro další počítače 
v doméně. Pomocí této funkce nelze změnit doménu, ve které řadič domény fungu-
je. Chcete-li změnit doménu, musíte pomocí nástroje Dcpromo snížit úroveň řadiče 
domény na členský server, změnit ID sítě počítače pomocí nástroje Systém a potom 
zvýšit úroveň serveru nástrojem Dcpromo tak, aby byl opět řadičem domény.
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Dialogové okno Vlastnosti systému zahrnuje tyto další karty:
Hardware – umožňuje konfigurovat nastavení aktualizace ovladačů službou Windows 
Update (Windows Update Driver Settings). Pokud tato nastavení povolíte, bude systém 
Windows Server 2008 v rámci normálního procesu aktualizací kontrolovat aktualiza-
ce ovladačů. Na kartě Hardware klepněte na tlačítko Nastavení aktualizace ovladačů 
službou Windows Update (Windows Update Driver Settings). Vyberte požadované 
nastavení aktualizace. K dispozici jsou tyto možnosti: Zjistit automaticky (doporučeno) 
– Check for Drivers Automatically (Recommended), Před vyhledáváním ovladačů po 
připojení nového zařízení vždy zobrazit dotaz (Ask Me Each Time I Connect A New 
Device before Checking for Drivers) nebo Při připojení zařízení nevyhledávat ovladače 
(Never Check for Drivers when I Connect A Device). Uložte svá nastavení klepnutím 
na tlačítko OK.
Upřesnit (Advanced) – umožňuje řídit mnohé klíčové funkce operačního systému 
Windows, včetně výkonu aplikací, uživatelských profilů, spouštění a obnovení, proměn-
ných prostředí a hlášení o chybách. Uživatelskými profily se budeme zabývat v kapitole 
35 a výkonem aplikací v kapitole 11.
Vzdálený přístup (Remote) – umožňuje řídit požadavky na vzdálenou pomoc a připo-
jení ke vzdálené ploše. Požadavky na vzdálenou pomoc se primárně používají v pracov-
ních stanicích, nikoli na serverech. Informace o vzdálené ploše naleznete v kapitole 19, 
„Použití vzdálené plochy při správě“.
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Konfigurace 

systému Windows 

Server 2008

Když začnete pracovat se systémem Windows Server 2008, 
brzy si všimnete, že plocha a nabídka Start vypadají jinak 
než v předchozích verzích operačního systému Windows. 
V prvé řadě je do nabídky Start integrována nová funkce hle-
dání a k dispozici je mnoho nových možností. Používáte-li 
systém Windows Server 2008 pravidelně jako svůj pracovní 
operační systém, můžete pomocí Průvodce přidáním funkcí 
(Add Features Wizard) nainstalovat funkci Možnosti práce 
s počítačem (Desktop Experience). Tím do systému doplní-
te další funkce, které jsou normálně dostupné pouze ve ver-
zi Windows Vista. Jedná se mj. o tyto dodatečné programy: 
Windows Kalendář (Windows Calendar), Windows Defender, 
Windows Mail, Windows Media Player, Windows Fotogalerie 
(Windows Photo Gallery) a Windows SideShow.
Většina funkcí systému je sice i nadále řízena pomocí 
Ovládacích panelů, ale mnohé funkce pro správu jsou dostup-
né pomocí konzoly MMC (Microsoft Management Console). 
Brzy zjistíte, že pro konzolu MMC je k dispozici mnoho při-
pravených nástrojů pro správu a hodně z nich je dostupných 
přes nabídku Nástroje pro správu (Administrative Tools). 
Skutečná síla konzoly MMC však spočívá v její rozšiřitelné 
architektuře, která umožňuje vytvářet uživatelské nástroje pro 
správu.
Tato a následující kapitola se zaměřují na úpravy konfigura-
ce systému Windows Server 2008. V této kapitole se naučíte, 
jak přizpůsobit rozhraní operačního systému. V kapitole 6, 
„Správa systému Windows Server 2008 pomocí konzoly 
MMC“, se dozvíte, jak používat a přizpůsobit konzolu MMC 
pomocí rozšiřitelné architektury, kterou společnost Microsoft 
poskytuje. Jak vidíte, po optimalizaci prostředí budete směřo-
vat k dokonalému zvládnutí systému Windows Server 2008.

5
K A P I T O L A

Témata kapitoly

Optimalizace systému 

nabídek

Přizpůsobení plochy 

a hlavního panelu

Optimalizace panelů 

nástrojů
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Optimalizace systému nabídek
Nabídka Start umožňuje mj. spouštět programy, otevírat složky, prohledávat počítač a získá-
vat nápovědu. Stejně jako v systému Windows Server 2003 poskytuje nabídka Start v systému 
Windows Server 2008 dvě zobrazení:

Standardní – výchozí je standardní zobrazení nabídky Start, které umožňuje snadný 
přístup k programům, složkám a hledání.
Klasické – alternativou je klasická nabídka Start, která vzhledově odpovídá nabídce 
Start v systému Windows 2000 a předchozích verzích systému Windows.

Ve většině případů je vhodné používat spíše standardní než klasickou nabídku Start, protože 
standardní nabídka zahrnuje vylepšení pro snadnější přístup k programům a složkám v počí-
tači. Standardní nabídku Start lze také lépe přizpůsobit.
Chcete-li přepnout zobrazení nabídky, klepněte pravým tlačítkem myši na tlačítko Start, pří-
kazem Vlastnosti (Properties) zobrazte dialogové okno Vlastnosti Hlavního panelu a nabídky 
Start (Taskbar and Start Menu Properties) a potom vyberte buď možnost Nabídka Start (Start 
Menu), která zobrazí standardní nabídku Start, nebo možnost Klasická nabídka Start (Classic 
Start Menu). To je jeden ze způsobů změny rozhraní. Nyní si ukážeme další metody pro změny 
rozhraní. Začneme řízením obsahu nabídky Start.

Navigace v možnostech nabídky Start
Pravé podokno standardní nabídky Start poskytuje přístup k často používaným složkám 
a funkcím. Na první pohled se sice může zdát, že tato část nabídky Start je podobná nabídce 
Start v systému Windows Server 2003, ale zdání zde klame. Cílová umístění přístupná pomocí 
těchto tlačítek se totiž zásadně liší.
V systému Windows Server 2003 jsou uživatelské dokumenty standardně uloženy v osob-
ních složkách %SystemDrive%\Documents and Settings\%UserName%. Ve svých osobních 
složkách máte složku Dokumenty (My Documents), která dále obsahuje další složky, jako např. 
Obrázky (My Pictures) a Hudba (My Music). V systému Windows Server 2003 také naleznete 
složky s názvem Tento počítač (My Computer), Naposledy otevřené dokumenty (My Recent 
Documents) a Místa v síti (My Network Places).
V systému Windows Server 2008 již tyto dobře známé složky neexistují. Počítač může na tyto 
složky odkazovat pouze v případě, že jste provedli upgrade operačního systému. Hlavní složka 
profilu pak může obsahovat zástupce na umístění, kde se tyto složky nacházely v době, kdy 
došlo k migraci starých nastavení. Tito zástupci by obvykle odkazovali na umístění ve slož-
ce %SystemDrive%\Windows.old.
V systému Windows Server 2008 jsou dokumenty standardně umístěny v osobních složkách 
v rámci složky %SystemDrive%\Users\%UserName%. Jak je zřejmé na obrázku 5.1, zahrnuje 
osobní složka následující složky:

Kontakty (Contacts) – ukládá kontakty k použití v poštovních programech.
Plocha (Desktop) – ukládá konfiguraci plochy.
Dokumenty (Documents) – ukládá dokumenty textového procesoru.
Stažené soubory (Downloads) – ukládá programy a datové soubory, které jste stáhli 
z Internetu.
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Oblíbené položky (Favorites) – ukládá oblíbené položky Internetu.
Odkazy (Links) – ukládá internetové odkazy.
Hudba (Music) – ukládá hudební soubory.
Obrázky (Pictures) – ukládá obrázky.
Uložené hry (Saved Games) – obsahuje data uložených her.
Hledání (Searches) – obsahuje uložená hledání.
Videa (Videos) – ukládá videosoubory.

S ohledem na tyto složky lze nyní správně přiřadit možnosti běžných složek v nabídce Start. 
Odshora dolů se jedná o tato funkční tlačítka:

Osobní složka (Personal Folder) – zobrazí vaše přihlašovací jméno. Výběrem této 
možnosti otevřete svou osobní složku.
Dokumenty (Documents) – otevře složku Dokumenty v rámci osobních složek pomocí 
Průzkumníka Windows.
Počítač (Computer) – otevře zobrazení Počítač v Průzkumníku Windows. Můžete tak 
přistupovat k jednotkám pevných disků a k zařízením s vyměnitelným úložištěm.
Síť (Network) – spustí Průzkumník sítě (Network Explorer). Toto okno umožňuje pro-
cházet počítače a zařízení v síti.
Ovládací panely (Control Panel) – otevře okno Ovládací panely, které poskytuje pří-
stup k nástrojům pro konfiguraci systému a správu.
Výchozí programy (Default Programs) – zobrazí výchozí programy v Ovládacích 
panelech. Tímto způsobem lze zvolit programy, které bude systém Windows Server 
2008 standardně používat pro dokumenty, obrázky a další typy souborů.
Nástroje pro správu (Administrative Tools) – zobrazí nabídku nebo okno Nástroje pro 
správu pro přístup k nástrojům pro správu počítače.

Obrázek 5.1: Osobní složka v systému Windows Server 2008
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Nápověda a podpora (Help and Support) – zobrazí konzolu Nápověda a podpora. 
Umožňuje procházet nebo vyhledávat témata nápovědy.
Spustit (Run) – zobrazí dialogové okno Spustit. Toto okno dovoluje spouštět příkazy.

Dříve jste možná používali možnost Spustit (Run), ale jak se můžete přesvědčit, pole Hledat 

(Search) se používá mnohem snáze. Kromě toho, že lze pole Hledat otevřít a spustit v něm 

příkazy rychleji, ale při spouštění příkazů si také můžete ušetřit psaní.

Do pravého podokna nabídky Start lze přidat funkce pomocí dialogového okna Upravit nabíd-
ku Start (Customize Start Menu). Klepněte pravým tlačítkem myši na tlačítko Start a vyberte 
příkaz Vlastnosti (Properties). V dialogovém okně Vlastnosti Hlavního panelu a nabídky Start 
(Taskbar and Start Menu Properties) klepněte na tlačítko Vlastní (Customize) na kartě Nabídka 
Start (Start Menu). V dialogovém okně Upravit nabídku Start (Customize Start Menu) vyberte 
příslušné možnosti nebo zrušte jejich výběr a poté dvakrát klepněte na tlačítko OK.
Můžete přidat následující možnosti:

Oblíbené položky (Favorites) – zobrazí oblíbené odkazy jako nabídku. Díky tomu lze 
rychle přistupovat k oblíbeným umístěním.
Hry (Games) – otevře v Průzkumníku Windows složku Hry společnosti Microsoft.
Hudba (Music) – otevře v Průzkumníku Windows složku Hudba v rámci osobní 
složky.
Obrázky (Pictures) – otevře složku Obrázky v rámci osobních složek pomocí 
Průzkumníka Windows.
Tiskárny (Printers) – otevře okno Tiskárny. Okno poskytuje přístup k aktuálně nakon-
figurovaným tiskárnám.

Pod seznamem programů nabídky Start v levém podokně je zobrazeno pole Hledat (Search). 
Umožňuje rychle prohledávat počítač nebo Internet. S polem Hledat můžete pracovat násle-
dujícími způsoby:

Chcete-li pole použít, prostě klepněte na tlačítko Start a zadejte hledaný text. Výsledky 
hledání se zobrazí v levém podokně nabídky Start. Výběrem výsledku spustíte program 
nebo otevřete složku či soubor.
Chcete-li výsledky hledání vymazat a přejít zpět do normálního zobrazení, klepněte na 
tlačítko Vymazat (Clear) s modrým symbolem X napravo od pole Hledat nebo stiskně-
te klávesu Escape.

Pokud do pole Hledat chcete zadat nějaký text, nemusíte na ně předtím klepnout. Můžete pří-
mo zadávat hledaný text a průběžně se zobrazují odpovídající výsledky.

Přizpůsobení hledání 

Způsob, jakým hledání funguje, lze přizpůsobit pomocí relevantních možností hledání v dialogo-

vém okně Upravit nabídku Start (Customize Start Menu). Klepněte pravým tlačítkem myši na tla-

čítko Start a vyberte příkaz Vlastnosti (Properties). V dialogovém okně Vlastnosti Hlavního panelu 

a nabídky Start (Taskbar and Start Menu Properties) klepněte na tlačítko Vlastní (Customize) na 
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kartě Nabídka Start (Start Menu). Posuňte obsah dialogového okna Upravit nabídku Start smě-

rem dolů, dokud se nezobrazí možnost Prohledat komunikaci (Search Communications). Tyto 

možnosti pak dovolují řídit, jakým způsobem se funkce hledání chová:

Prohledat komunikaci (Search Communications) – určí, zda bude systém Windows 

prohledávat e-mailové zprávy vytvořené programem Windows Mail.

Prohledat oblíbené položky a historii (Search Favorites and History) – určí, zda bude 

systém Windows prohledávat oblíbené položky a historii Internetu.

Prohledat soubory (Search Files) – určí, zda bude systém Windows prohledávat všechna 

indexovaná umístění souborů, pouze umístění souborů aktuálně přihlášeného uživatele 

nebo žádná dodatečná umístění.

Prohledat programy (Search Programs) – určí, zda bude systém Windows prohledávat 

umístění nainstalovaných programů.

Úpravy obsahu nabídky Start
Bez ohledu na to, zda se rozhodnete používat standardní nebo klasickou nabídku Start, můžete 
tuto nabídku přizpůsobit přidáním, odebráním, přesunutím, zkopírování, řazením a přejme-
nováním položek nabídky. Standardní nabídka Start však poskytuje s ohledem na přizpůsobení 
určitou výhodu oproti klasické nabídce. Jak je patrné z obrázku 5.2, má tato nabídka následu-
jící funkce:

Seznam připojených položek – zobrazuje se v levém horním rohu nabídky a umožňuje 
přidávat položky, které by měly být v nabídce zobrazeny vždy. Pokud položku v sezna-
mu již nadále nechcete, můžete ji také odebrat.
Seznam často používaných programů – zobrazuje se pod seznamem připojených 
položek a obsahuje nejčastěji používané programy. Operační systém Windows spravu-
je tento seznam automaticky v závislosti na tom, jak programy používáte. Můžete však 
určit, kolik položek se zde bude zobrazovat, a položky ze seznamu lze také odebrat. Není 
ale možné položky do tohoto seznamu přidat.
Tlačítko Všechny programy (All Programs) – je zobrazeno v levém dolním rohu 
nabídky a poskytuje přístup k nabídkám programů. Položky zobrazené v této nabídce 
odpovídají položkám, které jsou dostupné z klasické nabídky Start výběrem příkazu 
Programy (Programs), včetně všech položek, které se normálně zobrazují nad nabíd-
kou Programy. Můžete změnit uspořádání položek, aby vyhovovalo vašim potřebám 
a preferencím.

Položky v seznamu připojených položek a v seznamu často používaných programů se v klasic-

ké nabídce Start nezobrazují. Můžete však přidat položky na začátek nabídky Start nad složku 

Programy (Programs).

Přidávání, kopírování a přesunování položek nabídky
Chcete-li přidat položku do seznamu připojených položek, projděte systém nabídek, dokud se 
nedostanete k zástupci požadovaného programu. Když jej naleznete, klepněte na něj pravým 
tlačítkem myši a z místní nabídky vyberte příkaz Připojit k nabídce Start (Pin to Start Menu). 
Nyní je zástupce programu připojen k nabídce Start. Zástupce můžete případně přidat do 
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seznamu připojených položek také tak, že přetáhnete zástupce, složku nebo ikonu programu na 
tlačítko Start a uvolníte tlačítko myši dříve, než se zobrazí nabídka. Pamatujte, že tyto postupy 
jsou určeny pro standardní nabídku Start. Klasická nabídka Start žádný seznam připojených 
položek neobsahuje.
Program lze přidat do horní části klasické nabídky Start nad složku Programy (Programs). 
Chcete-li to provést, přetáhněte zástupce z libovolného místa nabídky, plochy nebo okna 
Průzkumníku Windows na začátek nabídky. Tímto způsobem vytvoříte kopii položky, místo 
abyste zástupce přesunuli. Zajistíte tak, že zástupce zůstane ve svém původním umístění. Pokud 
později položku v horní části nabídky Programy odstraníte, budete i nadále moci k položce při-
stupovat z původního umístění.

Po klepnutí pravým tlačítkem myši se nezobrazují místní nabídky 

Zobrazování místní nabídky po klepnutí na položku pravým tlačítkem myši závisí na možnosti 

konfigurace nabídky přetažení. Pokud se po klepnutí pravým tlačítkem myši na položku nezob-

razí místní nabídka, byla zakázána možnost nabídky Povolit přetahování myší (Enable Dragging 

and Dropping). Chcete-li místní nabídky povolit, klepněte pravým tlačítkem myši na tlačítko 

Start, zvolte příkaz Vlastnosti (Properties) a potom klepněte na tlačítko Vlastní (Customize). 

Zaškrtněte políčko Povolit místní nabídky a přetahování myší (Enable Context Menus and 

Dragging and Dropping).

Obrázek 5.2: Standardní nabídka Start obsahuje dvě oblasti, které lze přizpůsobit: seznam připo-
jených položek a seznam často používaných programů
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Také standardní nabídka Start podporuje přetahování. V praxi můžete přetáhnout položku 
z jakékoli části nabídky do libovolné jiné části nabídky, bez ohledu na to, kterou nabídku prá-
vě používáte. Tímto způsobem lze přidat položku do požadované části nabídky. Klepněte na 
položku, se kterou chcete pracovat, podržte tlačítko myši stisknuté a přejděte do umístění, kam 
chcete položku v nabídce přidat. Zobrazí se tmavá čára, která označuje umístění nové položky 
po uvolnění tlačítka myši.
Pomocí přetažení lze také do nabídky přesunout položky z plochy nebo Průzkumníka 
Windows. V tomto případě operační systém Windows ponechá položku na původním místě 
a v nabídce Start vytvoří její kopii. Žádný problém se neobjevuje ani v případě, že přetahujete 
jinou položku než zástupce. Operační systém automaticky vytvoří zástupce, který bude polož-
ku v nabídce Start představovat. Díky tomu můžete do nabídky přetáhnout soubor nebo složku 
a vytvořit zástupce daného souboru či složky pro rychlý přístup.

Operační systém Windows vytvoří zástupce pouze tehdy, přetáhnete-li soubor nebo složku 

do umístění v nabídce. Pokud přetáhnete soubor nebo složku do nabídky a potom uvolníte 

tlačítko myši nad jedním z odkazů na dokumenty, jako je např. složka Dokumenty (Documents), 

systém Windows Server 2008 nevytvoří zástupce, ale přesune vybranou položku do složky 

dokumentů.

Nelze přetahovat položky 

Všechny uvedené informace o přetahování položek platí za předpokladu, že je v nabídce Start 

povolena funkce přetažení. Jestliže je však tato funkce zakázána, nelze položky přetahovat do 

nabídky Start, z nabídky ani v rámci ní. Chcete-li přetahování povolit, klepněte pravým tlačítkem 

myši na tlačítko Start, zvolte příkaz Vlastnosti (Properties) a potom klepněte na tlačítko Vlastní 

(Customize). Zaškrtněte políčko Povolit místní nabídky a přetahování myší (Enable Context 

Menus and Dragging and Dropping).

Pokud chcete položku zkopírovat do nového umístění, stiskněte klávesu Ctrl, klepněte na 
položku a při přetahování položky do nového umístění podržte tlačítko myši stisknuté. Vedle 
ukazatele myši se zobrazí symbol plus (+), který znamená, že položku nepřesunujete, ale kopí-
rujete. Uvolněte tlačítko myši a poté uvolněte klávesu Ctrl. Stejným způsobem lze položky zko-
pírovat z nabídky na plochu, do složky nebo na panel nástrojů.

Nezapomeňte, že když přetahujete položku z levé strany standardní nabídky Start do nabídky 

Všechny programy (All Programs), systém Windows Server 2008 položku vždy zkopíruje. Proto 

není nutné držet klávesu Ctrl stisknutou. Totéž platí při přetahování položek z nabídky Všechny 

programy do seznamu připojených položek.

Zvýrazňování a skrývání položek nabídky
Při práci s nabídkou Start byste měli vědět o dvou dalších funkcích, které se vám mohou 
zamlouvat, ale také nemusí: automatické zvýrazňování a skrývání položek nabídky.
Používáte-li standardní nabídku Start a nainstalujete nové programy, operační systém Windows 
ve výchozím nastavení zvýrazní nově vytvořené nabídky a položky nabídky. Toto zvýraznění 
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přetrvává, dokud položku nespustíte (nebo několik dní). Účelem je, abyste mohli nové položky 
snáze najít a také měli přehled o provedených změnách nabídky Start. Někteří uživatelé jsou 
touto funkcí nadšeni a jiní ji nesnášejí. Pokud vás zvýraznění rozptyluje, můžete se ho zbavit. 
Chcete-li to provést, klepněte pravým tlačítkem myši na tlačítko Start, zvolte příkaz Vlastnosti 
(Properties) a potom klepněte na tlačítko Vlastní (Customize). Zrušte zaškrtnutí políčka 
Zvýraznit nově nainstalované programy (Highlight Newly Installed Programs), jak je zřejmé 
na následujícím obrázku:

V případě klasické nabídky Start operační systém Windows standardně zobrazí nejčastěji 
používané položky a skryje ostatní. Tato funkce slouží k tomu, aby byly nabídky přehlednější 
a kratší a mohli jste snáze najít položky, které spouštíte nejčastěji. Dvojitá šipka na konci hie-
rarchické nabídky informuje o přítomnosti dalších položek, které nejsou zobrazeny. Chcete-li 
tyto položky zobrazit, klepněte na dvojitou šipku nebo vyčkejte několik sekund a nabídka se 
rozšíří automaticky.
Nově zobrazené položky jsou zobrazeny se světlým pozadím, aby byly lépe viditelné. Opět se 
jedná o funkci, kterou si nejspíš buď oblíbíte, nebo ji budete proklínat. Nemějte obavy – i tuto 
funkci lze vypnout. Chcete-li to provést, klepněte pravým tlačítkem myši na tlačítko Start, 
zvolte příkaz Vlastnosti (Properties) a potom klepněte na tlačítko Vlastní (Customize). Zrušte 
zaškrtnutí políčka Používat individuální nabídky (Use Personalized Menus), jak je znázorněno 
na následujícím obrázku:

Možnost Používat individuální nabídky je určena pouze pro nabídku Start. Nemá vliv na jiné 

programy, které by mohly tuto funkci používat, jako např. Microsoft Internet Explorer nebo 

Microsoft Office. Chcete-li povolit či zakázat individuální nabídky v těchto aplikacích, musíte to 

provést v rámci nastavení konkrétních programů.

POZNÁMKA

154 ČÁST II      SPRÁVA SYSTÉMŮ WINDOWS SERVER 2008

K1621_Libor_FK_02.indd   154K1621_Libor_FK_02.indd   154 9.3.2009   14:05:199.3.2009   14:05:19



Řízení seznamu často používaných programů
U výchozí nabídky Start spravuje systém Windows seznam často používaných programů 
v závislosti na frekvenci jejich používání. Seznam obsahuje pouze zástupce na soubory typu 
.exe. V seznamu se nezobrazí zástupci jiných spustitelných souborů, bez ohledu na to, jak často 
je používáte. Uplatňuje se také hodně výjimek. Jestliže například název zástupce spouštějícího 
program obsahuje libovolný z následujících řetězců, nebude v seznamu zobrazen:

Documentation
Help
Install
More Info
Readme
Read Me
Read First
Setup
Podpora
What’s New
Remove

Seznam vyloučených názvů či jejich částí závisí na hodnotě AddRemoveNames v umístě-
ní registru HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Explorer\FileAssociation. Dále je zakázáno zobrazení v seznamu pro následující spustitelné 
programy:

Setup.exe
Install.exe
Isuninst.exe
Unwise.exe
Unwise32.exe
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St5unst.exe
Rundll32.exe
Msoobe.exe
Lnkstub.exe
Msascui.exe

Seznam vyloučených programů je řízen hodnotou AddRemoveApps, která se nachází ve 
stejném umístění registru jako předchozí zmíněná hodnota. Další programy, které nechcete 
v seznamu zobrazit, můžete registrovat přidáním do hodnoty KillList v tomto umístění regis-
tru. Následující programy jsou v seznamu Kill uvedeny standardně:

Explorer.exe
Dvdplay.exe
Mplay32.exe
Msohtmed.exe
Quickview.exe
Rundll.exe
Rundll32.exe
Taskman.exe
Bck32api.dll

Operační systém Windows pomocí těchto hodnot registru řídí položky, které se zobrazují 
v seznamu často používaných programů. Tyto hodnoty, zejména seznam Kill, můžete v přípa-
dě potřeby přizpůsobit. Lze také řídit, zda a jak se bude seznam konfigurovat. Operační systém 
Windows ve výchozím nastavení zobrazuje v seznamu až šest často používaných programů. 
Toto chování lze změnit nastavením počtu zobrazených programů na hodnotu od 0 do 30. 
Použijete-li hodnotu 0, nezobrazí se žádné často používané programy a v praxi tím tuto funkci 
zakážete. Libovolná jiná hodnota nastaví maximální počet často spouštěných programů, které 
operační systém může v nabídce Start zobrazit.
Chcete-li funkci často používaných programů zakázat, klepněte na tlačítko Start pravým tla-
čítkem myši a zvolte příkaz Vlastnosti (Properties). Zrušte zaškrtnutí políčka Uložit a zobrazit 
seznam naposledy otevřených aplikací (Store and Display a List of Recently Opened Programs) 
a klepněte na tlačítko OK.
Chcete-li určit maximální počet programů, které se mohou v seznamu často používaných 
programů objevit, klepněte pravým tlačítkem myši na tlačítko Start, zvolte příkaz Vlastnosti 
(Properties) a potom klepněte na tlačítko Vlastní (Customize). Zadejte požadovanou hod-
notu do pole Počet naposledy použitých aplikací, které se mají zobrazit (Number of Recent 
Programs to Display), jak je patrné na obrázku 5.3. Pokud chcete vymazat statistiku využívání 
programů, postupujte takto:

1.  Klepněte pravým tlačítkem myši na tlačítko Start a vyberte příkaz Vlastnosti (Properties). 
Zrušte zaškrtnutí políčka Uložit a zobrazit seznam naposledy otevřených aplikací (Store 
and Display a List of Recently Opened Programs) a klepněte na tlačítko OK. Po klepnutí 
na tlačítko OK operační systém Windows vymaže všechny stávající statistiky o použí-
vání programů.

156 ČÁST II      SPRÁVA SYSTÉMŮ WINDOWS SERVER 2008

K1621_Libor_FK_02.indd   156K1621_Libor_FK_02.indd   156 9.3.2009   14:05:199.3.2009   14:05:19



2.  Klepněte pravým tlačítkem myši na tlačítko Start a vyberte příkaz Vlastnosti (Properties). 
Zaškrtněte políčko Uložit a zobrazit seznam naposledy otevřených aplikací (Store and 
Display a List of Recently Opened Programs) a klepněte na tlačítko OK. Po klepnutí na 
tlačítko OK vytvoří operační systém Windows seznam znovu a začne do něj přidávat 
programy pokaždé, kdy je spustíte.

Řazení a přejmenování položek nabídky
Když instalujete nové programy, operační systém Windows obvykle přidává zástupce pro-
gramů do nabídek v abecedním pořadí. To je krok vpřed oproti chování předchozích verzí 
systému a programy díky tomu nejsou uvedeny ve zdánlivě náhodném pořadí. U standardní 
nabídky Start je možnost Seřadit nabídku Všechny programy podle názvů (Sort All Programs 
Menu by Name) ve výchozím nastavení povolena, takže jsou nabídky automaticky uspořádány 
abecedně.
Pokud pracujete s klasickou nabídkou Start, nabídky se automaticky neřadí, ačkoli je můžete 
spolu se všemi podnabídkami nabídky Programy seřadit v jednom kroku ručně. Chcete-li to 
provést, klepněte pravým tlačítkem myši na tlačítko Start, zvolte příkaz Vlastnosti (Properties) 
a potom klepněte na tlačítko Vlastní (Customize). V dialogovém okně Vlastní nastavení klasic-
ké nabídky Start (Customize Classic Start Menu) klepněte na tlačítko Seřadit (Sort).

Operační systém Windows udržuje mnohá nastavení nabídek odděleně od standardní i klasické 

nabídky Start. Týká se to např. nastavení přetahování a pořadí řazení. To znamená, že pokud 

změníte pořadí nabídky pomocí klasické nabídky Start, po přechodu na standardní nabídku 

Start se změny neprojeví.

Obrázek 5.3: Řízení maximálního počtu často používaných programů, 
které se zobrazují v nabídce, pomocí hodnoty od 0 do 30
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S tematikou řazení položek souvisí jejich přejmenování. Chcete-li přejmenovat položku nabíd-
ky, klepněte na ni a zvolte příkaz Přejmenovat (Rename). Upravte název položky a klepněte na 
tlačítko OK. Přejmenováním položky můžete změnit její zařazení a systém Windows Server 
2008 se ve výchozím nastavení pokusí nabídku automaticky znovu seřadit.

Odebrání položek z nabídky Start
Systém Windows Server 2008 poskytuje několik možností, jak odebrat položky z nabídky Start. 
Je-li položka uvedena v seznamu připojených položek, můžete ji ze seznamu odstranit tak, že 
na ni klepnete pravým tlačítkem myši a zvolíte příkaz Odebrat z nabídky Start (Unpin from 
Start Menu). Pokud to uděláte a program je zároveň obsažen v seznamu často používaných 
programů, může se bohužel okamžitě znovu objevit v tomto seznamu. Jestliže chcete zajistit, že 
se program neobjeví v žádném umístění, klepněte na položku pravým tlačítkem a zvolte příkaz 
Odebrat z tohoto seznamu (Remove from This List). Jedná se o stejnou možnost, která slouží 
k odebrání položky ze seznamu často používaných programů. (Naneštěstí však odebrání není 
trvalé. Pokud budete program i nadále používat, může se v seznamu často používaných progra-
mů objevit znovu. Chcete-li tedy definitivně zablokovat zobrazení programu v seznamu často 
používaných programů, nastavte jej mezi vyloučené programy, jak je popsáno v oddíle „Řízení 
seznamu často používaných programů“ na straně 155.)
Odebrat lze i jiné typy položek nabídky. Chcete-li odebrat běžnou položku nabídky, klepněte 
na ni pravým tlačítkem myši a zvolte příkaz Odstranit (Delete). Po zobrazení výzvy potvrďte 
odebrání položky klepnutím na tlačítko Ano (Yes).

Pamatujte, že odstranění položky z nabídky neznamená odinstalování příslušného programu. 

Tento postup odstraní pouze zástupce programu.

Přizpůsobení plochy a hlavního panelu
Ve výchozím nastavení se na ploše systému Windows Server 2008 zobrazuje pouze Koš (Recycle 
Bin) a hlavní panel. To je vše. Všechny ostatní položky byly odebrány, aby bylo možné plochu 
libovolným způsobem přizpůsobit. Problém spočívá v tom, že některé chybějící položky, jako 
např. Tento počítač, Síť a Internet Explorer, byly poměrně užitečné. Minimálně si většina z nás 
na tyto položky natolik zvykla, že je na ploše automaticky očekáváme. Jste-li tedy poněkud kon-
zervativní, možná při úpravách plochy budete chtít ze všeho nejdříve přidat často používané 
programy, soubory a složky a také obnovit chybějící položky. Dále můžete požadovat přizpů-
sobení hlavního panelu, aby fungoval požadovaným způsobem. Hlavní panel se ve výchozím 
nastavení automaticky neskrývá ani nezamyká. Obsahuje také položky, které možná nechcete.

Konfigurace položek plochy
Systém Windows Server 2008 umožňuje přetahovat zástupce programů, soubory a složky 
z okna Průzkumníka Windows na plochu. Stačí, když klepnete na položku, kterou chcete pře-
sunout, podržíte stisknuté tlačítko myši a přetáhnete položku do umístění na ploše. Když tlačít-
ko myši uvolníte, je položka přesunuta z původního umístění na plochu. Pokud chcete polož-
ku místo přesunutí zkopírovat, stiskněte klávesu Ctrl, klepněte na položku a při přetahování 
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položky do nového umístění podržte tlačítko myši stisknuté. Na ploše uvolněte tlačítko myši 
a poté uvolněte klávesu Ctrl.
V praxi můžete pomocí postupu pro kopírování a přesunutí přidat na plochu zástupce své 
osobní složky a položek Počítač, Síť a Ovládací panely. Tyto položky však lze na plochu přidat 
i jiným způsobem, aby se nezobrazily jako zástupce, ale jako standardní ikony plochy. Klepněte 
pravým tlačítkem myši na prázdnou část plochy a zvolte příkaz Přizpůsobit (Personalize). 
V levém podokně okna Individuální nastavení (Personalization) klepněte pod nadpisem 
Úlohy (Tasks) na odkaz Změnit ikony plochy (Change Desktop Icons). Zobrazí se dialogové 
okno Nastavení ikon na ploše (Desktop Icon Settings), které je znázorněno na následujícím 
obrázku.

V dialogovém okně Nastavení ikon na ploše vyberte položky, které chcete na ploše zobrazit, 
např. Počítač (Computer), Síť (Network) a Ovládací panely (Control Panel). Ikony Počítač a Síť 
nabízejí několik možností využití, které nejsou na první pohled zjevné, ale dokážou ušetřit 
hodně času.
Ikonu Počítač lze použít následujícími způsoby:

Klepněte na ni pravým tlačítkem myši a příkazem Spravovat (Manage) spusťte Správce 
serveru (Server Manager).
Klepněte na ni pravým tlačítkem myši a příkazem Vlastnosti (Properties) zobrazte kon-
zolu Systém v ovládacích panelech.
Klepněte na ni pravým tlačítkem myši a příkazem Připojit síťovou jednotku (Map 
Network Drive) nebo Odpojit síťovou jednotku (Disconnect Network Drive) můžete 
spravovat síťové sdílené položky.

Ikonu Síť lze použít následujícími způsoby:
Klepněte na ni pravým tlačítkem myši a příkazem Prozkoumat (Explorer) vyhledejte 
počítače v síti.
Klepněte na ni pravým tlačítkem myši a příkazem Vlastnosti (Properties) zobrazte 
Centrum sítí a sdílení (Network and Sharing Center).
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Klepněte na ni pravým tlačítkem myši a příkazem Připojit síťovou jednotku (Map 
Network Drive) nebo Odpojit síťovou jednotku (Disconnect Network Drive) můžete 
spravovat síťové sdílené položky.

Konfigurace hlavního panelu
Hlavní panel je jedním z prvků plochy, které většina uživatelů považuje za samozřejmé. Lidé se 
ptají: „Tady mám hlavní panel, na co můžu klepnout?“ místo aby uvažovali tímto způsobem: 
„Tady je hlavní panel. Kvůli urychlení přístupu sleduje všechny spuštěné programy a můžu si jej 
přizpůsobit tak, jak potřebuji.“ Kromě tlačítka Start má hlavní panel tři základní části:

Snadné spuštění (Quick Launch) – tento panel poskytuje rychlý přístup k ploše a často 
používaným aplikacím. Technicky se jedná o typ panelu nástrojů a umožňuje rozsáhlé 
přizpůsobení.
Programy a panely nástrojů – tato část zobrazuje ikony spuštěných programů, které lze 
seskupit podle typu, a také vybrané panely nástrojů.
Oznamovací oblast – obsahuje systémové hodiny a ikony programů, které byly auto-
maticky spuštěny při startu systému a fungují na pozadí.

Chování a vlastnosti těchto oblastí hlavního panelu lze mnoha způsoby změnit.

Změna velikosti a umístění hlavního panelu
Ve výchozí konfiguraci se hlavní panel zobrazuje v dolní části obrazovky a jeho velikost je 
nastavena na zobrazení jednoho řádku položek. Pokud není umístění hlavního panelu uzamče-
no, můžete jej přesunout na libovolný okraj plochy Windows a podle potřeby změnit jeho veli-
kost. Chcete-li hlavní panel přesunout, prostě na něj klepněte a při tažení na jiný okraj plochy 
podržte stisknuté tlačítko myši. Když přesunujete myš směrem k levému, pravému, hornímu 
nebo dolnímu okraji plochy, zobrazí se šedý obrys, který znázorňuje cílové umístění hlavního 
panelu. Jakmile uvolníte tlačítko myši, hlavní panel se objeví v novém umístění.
U hlavního panelu ukotveného vlevo nebo vpravo je často nutné změnit jeho velikost, aby byl 
širší než obvykle a bylo možné přečíst názvy programů. Podle mých zkušeností je toto nasta-
vení užitečné při řešení potíží systému, kdy mám spuštěno mnoho programů a potřebuji mezi 
nimi rychle přepínat. Oproti tomu panel ukotvený nahoře plochu zdánlivě vyčistí od nepořád-
ku. Toto nastavení se mi osvědčilo, když nechci použít funkci Automaticky skrýt (Auto Hide).
Chcete-li změnit velikost hlavního panelu, přesuňte ukazatel myši nad okraj panelu a potom 
jej v závislosti na umístění panelu přetáhněte nahoru či dolů nebo doleva či doprava. Pokud 
změníte velikost hlavního panelu tak, že není viditelný (jinak než funkcí Automaticky skrýt), 
měl by se na okraji obrazovky, kde je hlavní panel ukotven, zobrazovat šedý pruh. Když umís-
títe ukazatel myši nad tento šedý pruh, měl by se ukazatel myši změnit na ukazatel pro změ-
nu velikosti a umožnit úpravu hlavního panelu tak, aby byl viditelný. V počítačích s klávesou 
Windows můžete také stisknout tuto klávesu a z okraje obrazovky s minimalizovaným hlavním 
panelem se vysune nabídka Start, která ukáže jeho umístění.

Jestliže hlavní panel nelze z určitého umístění přesunout, odhlaste se a znovu se přihlaste. Za 

předpokladu, že hlavní panel není uzamčen, by jej poté mělo být možné přesunout.
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Použití automatického skrývání a uzamykání
Systém Windows Server 2008 obsahuje několik funkcí, které řídí viditelnost hlavního pane-
lu. Můžete povolit funkci Automaticky skrýt (Auto Hide), která zajistí skrytí hlavního panelu, 
když se nepoužívá. Hlavní panel lze také uzamknout, aby nebylo možné jej přesunout ani změ-
nit jeho velikost. Můžete také nastavit, aby se aktivní hlavní panel zobrazoval nad jinými okny. 
Jakmile hlavní panel umístíte a nastavíte jeho požadovanou velikost, doporučuji povolit všech-
ny tři uvedené možnosti. Díky tomu získá hlavní panel pevné umístění a je zobrazen pouze 
tehdy, když na něj ukážete. Tím zajistíte, že nebude náhodně skrytý za jinými okny.
Jak je zřejmé na následujícím obrázku, můžete tyto možnosti povolit, když na hlavní panel 
klepnete pravým tlačítkem myši a z místní nabídky zvolíte příkaz Vlastnosti (Properties). Poté 
podle potřeby zaškrtněte políčka Uzamknout hlavní panel (Lock The Taskbar), Automaticky 
skrývat hlavní panel (Auto-Hide The Taskbar) a Zobrazit hlavní panel nad ostatními okny 
(Keep The Taskbar on Top of Other Windows). Potom klepněte na tlačítko OK.

Uzamčení hlavního panelu nezabrání jeho budoucím změnám. Chcete-li hlavní panel změnit, 

stačí na něj klepnout pravým tlačítkem myši a zrušit zaškrtnutí políčka Uzamknout hlavní panel 

(Lock The Taskbar). Potom můžete provést libovolné požadované změny a případně hlavní panel 

opět uzamknout, abyste zajistili, že jsou nová nastavení chráněna před náhodnou změnou.

Seskupení podobných položek hlavního panelu
Systém Windows může seskupovat podobné položky hlavního panelu, aby byl přehledněj-
ší. Pokud například otevřete více konzol MMC a hlavní panel potřebuje více místa pro další 
položky, jsou tyto konzoly seskupeny do jediného tlačítka. Chcete-li poté některou z nich ote-
vřít, klepněte na tlačítko a vyberte požadovanou konzolu MMC. Z jistého hlediska je tato funk-
ce užitečná, ale může být i matoucí.
Chcete-li řídit možnosti seskupení podobných položek, klepněte na hlavní panel pravým tla-
čítkem myši a z místní nabídky zvolte příkaz Vlastnosti (Properties). Poté zaškrtněte políčko 
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Seskupovat podobná tlačítka hlavního panelu (Group Similar Taskbar Buttons), chcete-li tuto 
možnost povolit. Jestliže ji chcete zakázat, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Řízení programů v oznamovací oblasti
Oznamovací oblast se nachází na pravém konci hlavního panelu. Zobrazuje systémové hodiny 
a také ikony programů, které operační systém automaticky načetl při spuštění a které fungují 
na pozadí. Oznámení operačního systému a programů se chovají odlišně:

Přesunete-li ukazatel nad systémovou oznamovací ikonu, zobrazí se stavové okno, které 
poskytuje informace o oznámení.
Přesunete-li ukazatel nad systémovou oznamovací ikonu a klepnete, zobrazí se řídicí okno, 
které poskytuje informace o oznámení a umožňuje konfigurovat související funkci.
Přesunete-li ukazatel nad programovou oznamovací ikonu a klepnete, zobrazí se místní 
nabídka (pokud je k dispozici).
Přesunete-li ukazatel nad programovou oznamovací ikonu a poklepete na ni, otevřete 
příslušný program nebo okno.

Programy specifické pro uživatele, které jsou spuštěny na pozadí, se spravují pomocí složky Po spuš-
tění (Startup). Složka Po spuštění se konfiguruje na dvou úrovních. Pod složkou %SystemDrive%\
ProgramData\Microsoft\Windows\Nabídka Start\Programy (%SystemDrive%\ProgramData\
Microsoft\Windows\Start Menu\Programs) se nachází složka Po spuštění (Startup), která slouží 
pro všechny uživatele daného systému. Každý program se zástupcem v této složce je spuštěn 
na pozadí bez ohledu na to, který uživatel se přihlásí. V rámci dat profilu jednotlivých uživate-
lů je k dispozici složka Po spuštění (Startup) specifická pro přihlašovací účet každého uživatele. 
Nachází se v umístění %SystemDrive%\Users\%UserName%\AppData\Roaming\Microsoft\
Windows\Nabídka Start\Programy (%SystemDrive%\Users\%UserName%\AppData\Roaming\
Microsoft\Windows\Start Menu\Programs). Programy se zástupci v osobní složce Po spuště-
ní jsou spuštěny pouze v případě přihlášení daného uživatele. Chcete-li přidat nebo odebrat 
programy po spuštění pro všechny uživatele, klepněte pravým tlačítkem myši na tlačítko Start 
a z místní nabídky vyberte příkaz Procházet položky všech uživatelů (Explore All Users). Otevře 
se Průzkumník Windows s vybranou složkou nabídky Start, jak je patrné na obrázku 5.4.
V levém podokně poklepejte na složku Programy (Programs) pod složkou Nabídka Start (Start 
Menu) a vyberte složku Po spuštění (Startup). Nyní lze přidat či odebrat programy po spuštění 
pro všechny uživatele následujícím způsobem:

Chcete-li přidat programy po spuštění, vytvořte zástupce na program, který chcete 
spouštět.
Jestliže chcete program po spuštění odebrat, odstraňte jeho zástupce ze složky Po 
spuštění.

Můžete také přidat či odebrat programy po spuštění pro jednotlivé uživatele, např. pro uživa-
tele Administrator. Chcete-li to provést, přihlaste se jako uživatel, jehož aplikace po spuš-
tění chcete spravovat. Klepněte pravým tlačítkem myši na tlačítko Start a z místní nabídky 
vyberte příkaz Prozkoumat (Explore). Otevře se Průzkumník Windows se složkou Nabídka 
Start (Start Menu) ve vybraném uživatelském profilu. V levém podokně poklepejte na složku 
Programy (Programs) pod složkou Nabídka Start (Start Menu) a vyberte složku Po spuštění 
(Startup). Nyní můžete přidat či odebrat programy po spuštění daného uživatele výše uvede-
ným postupem.

162 ČÁST II      SPRÁVA SYSTÉMŮ WINDOWS SERVER 2008

K1621_Libor_FK_02.indd   162K1621_Libor_FK_02.indd   162 9.3.2009   14:05:219.3.2009   14:05:21



Proč se kvůli přístupu do složky Po spuštění přihlašovat jako daný uživatel? 

Možná přemýšlíte nad tím, proč doporučuji přihlásit se jako uživatel, jehož aplikace po spuštění 

chcete nastavit. Technicky to není nutné, ale usnadníte si tím práci. Proč? Když totiž vyberete 

příkaz Prozkoumat, dostanete se přímo do složky Nabídka Start daného uživatele. Když se 

dostanete do správného uživatelského profilu, máte tím někdy napůl vyhráno. Platí to zejména 

v systémech, které byly upgradovány, přejmenovány či přeinstalovány a které pro každého 

uživatele obsahují několik různých položek profilu. Pokud se nemůžete přihlásit jako daný uživa-

tel, otevřete uživatelskou složku na systémové jednotce a postupně procházejte datové složky 

uživatelského profilu. Tyto složky jsou označeny názvem účtu.

Uživatelsky vybrané programy spuštěné na pozadí jsou jediným typem programu, který se 
zobrazuje v oblasti oznámení. Některé programy, jako např. Windows Update, spravuje ope-
rační systém Windows. Služba Windows Update se například pravidelně spouští a kontroluje 
aktualizace operačního systému. Když zjistí dostupnost aktualizace, může to oznámit uživate-
li a umožnit mu, aby aktualizaci nainstaloval. Jiné typy programů se při instalaci konfigurují 
tak, aby se při startu systému spouštěly na pozadí. Jedná se například o antivirové programy. 
Zobrazení ikon oznamovací oblasti pro tyto programy lze obvykle povolit či zakázat v nasta-
vení příslušné aplikace. Systém Windows Server 2008 také poskytuje společné rozhraní, které 
umožňuje řídit, zda budou v oblasti oznámení zobrazeny ikony těchto programů. Díky tomu 
lze nezávisle pro jednotlivé programy určit, zda a jak se budou ikony zobrazovat.
Chcete-li nastavit zobrazení ikon v oznamovací oblasti, klepněte pravým tlačítkem myši na 
hlavní panel a z místní nabídky zvolte příkaz Vlastnosti (Properties). V dialogovém okně 
Vlastnosti Hlavního panelu a nabídky Start (Taskbar and Start Menu Properties) klepněte na 

Obrázek 5.4: Příkazem Procházet položky všech uživatelů se dostanete do složky Nabídka Start 
pro všechny uživatele počítače. Potom přejděte do složky Po spuštění pod složkou Programy.

DO DETAILU

163KAPITOLA 5      KONFIGURACE SYSTÉMU WINDOWS SERVER 2008

5
K

o
n

fi
g

u
ra

ce
 

sy
st

é
m

u
 W

in
d

o
w

s 
S

e
rv

e
r 

2
0

0
8

K1621_Libor_FK_02.indd   163K1621_Libor_FK_02.indd   163 9.3.2009   14:05:219.3.2009   14:05:21



kartu Oblast oznámení (Notification Area). Pokud chcete zobrazit všechny ikony, zrušte zaškrt-
nutí políčka Skrýt neaktivní ikony (Hide Inactive Icons) a klepněte na tlačítko OK. Jestliže 
chcete vzhled ikon přizpůsobit, zaškrtněte políčko Skrýt neaktivní ikony a klepněte na tlačítko 
Upravit (Customize). Zobrazí se dialogové okno Upravit ikony oznamovací oblasti (Customize 
Notifications), které je znázorněno na obrázku 5.5.
Nyní můžete optimalizovat chování oznámení pro položky, které jsou v oznamovací oblasti 
aktuálně zobrazené, i pro položky, které byly zobrazeny v minulosti, ale momentálně nejsou 
aktivní. Sloupec Ikona (Icon) ukazuje název programu. Sloupec Chování (Behavior) informu-
je o aktuálně vybraném chování oznámení, což je obvykle hodnota Skrýt, pokud není aktivní 
(Hide when Inactive). Lze však nastavit také hodnotu Skrýt (Hide) nebo Zobrazovat (Show).

Když zaškrtnete políčko Skrýt neaktivní ikony (Hide Inactive Icons) v dialogovém okně Vlastnosti 

Hlavního panelu a nabídky Start (Taskbar and Start Menu Properties), můžete klepnout pravým 

tlačítkem myši v oznamovací oblasti a poté příkazem Customize Notifications (Upravit ikony 

oznamovací oblasti) přímo otevřít stejnojmenné dialogové okno.

Optimalizace panelů nástrojů
Pro hlavní panel je k dispozici několik vlastních panelů nástrojů. Většina uživatelů je nejlépe 
obeznámena s panelem Snadné spuštění (Quick Launch), který poskytuje rychlý přístup k běž-
ně používaným programům a ploše systému Windows. Hlavní panel může zobrazovat i další 
panely nástrojů, které se dodávají se systémem Windows Server 2008, a lze také vytvořit vlastní 
panely nástrojů.

Přizpůsobení panelu nástrojů Snadné spuštění
Panel nástrojů Snadné spuštění (Quick Launch) obsahuje tlačítka, která poskytují rychlý pří-
stup ke Správci serveru (Server Manager) a ploše Windows. Pokud se ve vaší organizaci použí-
vají zákaznické aplikace nebo standardní sady aplikací, můžete na panel Snadné spuštění při-

POZNÁMKA

Obrázek 5.5: Oznámení položek oznamovací oblasti lze přizpůsobit
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dat tlačítka pro tyto aplikace. Když aplikaci nadále nepotřebujete, můžete dodatečná tlačítka 
později odebrat.
Chcete-li přidat tlačítko na panel Snadné spuštění, klepněte na položku nebo zástupce, které-
ho chcete na panel umístit, podržte tlačítko myši stisknuté a přetáhněte položku či zástupce 
na panel Snadné spuštění. Když je ukazatel v umístění, kam chcete položku či zástupce vložit, 
uvolněte tlačítko myši. Jestliže chcete tlačítko z panelu Snadné spuštění odebrat, klepněte pra-
vým tlačítkem myši na tlačítko panelu a z místní nabídky zvolte příkaz Odstranit (Delete). Po 
zobrazení výzvy k potvrzení akce klepněte na tlačítko Ano (Yes).

Obnovení tlačítka Zobrazit plochu 

Tlačítko Zobrazit plochu (Show Desktop) je nejužitečnější ze všech tlačítek panelu Snadné 

spuštění. Když na toto tlačítko klepnete poprvé, operační systém přenese plochu Windows do 

popředí před všechna otevřená okna. Při druhém klepnutí na tlačítko operační systém obnoví 

původní zobrazení a odešle plochu zpět na pozadí. Pokud toto tlačítko náhodou odstraníte, 

můžete jej znovu vytvořit, ale proces se poněkud liší od vytváření běžného zástupce. Zobrazit 

plochu je totiž speciální tlačítko, které je nutné vytvořit pomocí souboru příkazů Průzkumníka 

Windows Explorer s názvem Zobrazit plochu.scf (Show Desktop.scf ).

Stejně jako u jiných prvků systému nabídek mají také možnosti panelu Snadné spuštění svůj 

protějšek v systému souborů. Možnosti panelu Snadné spuštění naleznete ve složce %System 

Drive%\Users\%UserName%\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch. 

Úplná cesta k potřebnému souboru Zobrazit plochu tedy bude %SystemDrive%\Users\

%UserName%\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Zobrazit plochu.

scf (%SystemDrive%\Users\%UserName%\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\

Quick Launch\Show Desktop.scf ). Chcete-li obnovit tlačítko panelu nástrojů, máte několik 

možností. Můžete zkopírovat zástupce Zobrazit plochu z profilu jiného uživatele nebo můžete 

soubor Zobrazit plochu.scf vytvořit znovu. Chcete-li vytvořit soubor Zobrazit plochu.scf, postu-

pujte takto:

1.  Spusťte Poznámkový blok a potom zadejte následující řádky textu:

[Shell]
Command 2
IconFile explorer.exe,3
[Taskbar]
Command=ToggleDesktop

2.  Z nabídky Soubor (File) vyberte příkaz Uložit (Save) a uložte soubor do složky %SystemDrive%\

Users\%UserName%\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch. Použijte 

název souboru Zobrazit plochu.scf.

Pokud neznáte skutečné umístění profilu aktuálního uživatele, otevřete příkazový řádek a zadej-

te příkaz set userprofile. Příkazový řádek pak zobrazí hodnotu proměnné.

Zobrazení dalších vlastních panelů nástrojů
Kromě panelu nástrojů Snadné spuštění, který jsme popsali v předchozím oddíle, jsou na hlav-
ním panelu k dispozici tři další panely nástrojů s možností přizpůsobení:
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Adresa (Address) – poskytuje textové pole Adresa (Address), kam lze zadat adresy 
URL (Uniform Resource Locators) a další adresy, které chcete navštívit. Může se jednat 
o adresy na webu, v místní síti nebo v místním počítači. Zadáte-li úplné cesty k soubo-
rům, automaticky se spustí výchozí aplikace pro zobrazení daného souboru, jako např. 
Internet Explorer nebo Microsoft Office Word. V souvislosti s panelem Adresa jste si 
možná neuvědomili, že zachovává stejnou historii adres jako panel Adresa v aplikaci 
Internet Explorer. To znamená, že pokud jste dříve otevřeli dokument na síťové sdílené 
složce, můžete k němu rychle znovu získat přístup pomocí historie.
Odkazy (Links) – poskytuje přístup ke složce Odkazy (Links) v nabídce Oblíbené 
položky (Favorites) aplikace Internet Explorer. Chcete-li přidat odkazy na soubory, 
webové stránky nebo jiné prostředky, přetáhněte zástupce na panel nástrojů Odkazy. 
Pokud chcete odkazy odebrat, klepněte na ně pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz 
Odstranit (Delete). Po zobrazení výzvy potvrďte akci klepnutím na tlačítko Ano (Yes).
Plocha (Desktop) – poskytuje přístup ke všem zástupcům na místní ploše, abyste pro 
přístup k nim nemuseli minimalizovat okna ani použít tlačítko Zobrazit plochu na 
panelu Snadné spuštění.

Chcete-li zobrazit nebo skrýt jednotlivé panely nástrojů, klepněte na hlavní panel pravým tla-
čítkem myši, v místní nabídce přejděte na položku Panely nástrojů (Toolbars) a vyberte panel 
nástrojů, který chcete použít. Tímto způsobem zapnete nebo vypnete zobrazení daného panelu 
nástrojů.

Vypnutí názvů panelů nástrojů, aby zabíraly méně místa 

Ve výchozím nastavení se pro všechny panely nástrojů s výjimkou panelu Snadné spuštění 

zobrazuje jejich název. Tento název plýtvá místem na hlavním panelu a můžete jej vypnout. 

Klepněte na panel nástrojů pravým tlačítkem myši a potom klepnutím zrušte zaškrtnutí mož-

nosti Zobrazit názvy (Show Title). Tato možnost funguje jako přepínač. Chcete-li název opět 

zobrazit, opakujte stejný postup.

Vytvoření osobních panelů nástrojů
Kromě dostupných vlastních panelů nástrojů můžete také vytvořit i osobní panely nástrojů. 
Osobní panely nástrojů jsou založeny na stávajících složkách a jejich tlačítka se odvozují od 
obsahu složky. Uživatelé nejčastěji vytvářejí panely nástrojů, které odkazují na složky v počí-
tači nebo na sdílené složky v síti. Pokud například často přistupujete ke složkám C:\Windist, 
C:\Windows\System32\LogFiles a C:\Windows\System32\Inetsvr, můžete přidat panel nástro-
jů, který nabídne tlačítka pro rychlý přístup k těmto prostředkům. Potom můžete do některé ze 
složek jednoduše přejít klepnutím na odpovídající tlačítko panelu nástrojů.
Osobní panely nástrojů můžete vytvořit tak, že klepnete na hlavní panel pravým tlačítkem 
myši, v místní nabídce přejděte na položku Panely nástrojů (Toolbars) a poté zvolíte příkaz 
Nový panel nástrojů (New Toolbar). Zobrazí se dialogové okno Nový panel nástrojů – zvolit 
složku (New Toolbar – Choose a Folder), které vidíte na následujícím obrázku:
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V dalším kroku vyberte ze seznamu Složka (Folder) složku, kterou chcete nastavit jako panel 
nástrojů. Po klepnutí na tlačítko Vybrat složku (Select Folder) se složka zobrazí jako nový panel 
nástrojů na hlavním panelu. Přidáte-li do složky zástupce, zobrazí se tito zástupci automaticky 
na panelu nástrojů jako tlačítka, na která lze klepnout. Nezapomeňte, že pokud se rozhodnete, 
že panel nástrojů nadále nepotřebujete a zavřete jej, musíte složku znovu vybrat, abyste ji mohli 
na hlavním panelu opět zobrazit.
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Správa systému 

Windows Server 

2008 pomocí 

konzoly MMC

V této kapitole se dozvíte, jak lze používat a přizpůsobit kon-
zolu Microsoft Management Console (MMC). Naleznete zde 
také diskusi o nástrojích pro správu, které jsou na konzole 
MMC založeny. Můžete se naučit mnoho postupů, které vám 
pomohou lépe porozumět systému Windows Server 2008. Jak 
již bylo uvedeno v předchozí kapitole, ve skutečnosti platí, že 
dokonalé osvojení konzoly MMC je nezbytné pro úplné zvlád-
nutí systému Windows Server 2008.

Úvod do konzoly MMC
Konzola MMC a standardní nástroje pro správu, které ji 
používají, pomáhají snáze spravovat počítač, uživatele a jiné 
prvky síťového prostředí. Konzola MMC nejen zjednodušu-
je správu, ale pomáhá také integrovat mnoho samostatných 
nástrojů operačního systému Windows.
Jednotné rozhraní přináší značné výhody, protože jakmile 
se seznámíte se strukturou jednoho nástroje MMC, můžete 
nabyté znalosti aplikovat na všechny ostatní nástroje MMC. 
Stejně významná je možnost vytvářet vlastní konzoly a při-
způsobovat existující konzoly. V praxi lze kombinovat kom-
ponenty pro správu a vytvořit vlastní konfiguraci konzoly 
a poté tuto konzolu uložit pro budoucí použití. Potom v jedi-
né konzole získáte rychlý přístup k nástrojům, které používáte 
nejčastěji.
U vybraných modulů snap-in konzola MMC podporuje:

Výběr a úpravu více položek. Tyto funkce umožňují 
vybrat více objektů a provádět s nimi stejné operace 
včetně úprav.

6
K A P I T O L A

Témata kapitoly

Úvod do konzoly MMC

Použití konzoly MMC

Vytváření vlastních konzol 

MMC

Návrh vlastních panelů úloh 

pro konzolu MMC

Publikování a distribuce 

vlastních nástrojů
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Funkce přetažení. Díky těmto funkcím lze v modulu snap-in Uživatelé a počítače služby 
Active Directory (Active Directory Users and Computers) provádět operace typu pře-
tažení uživatele, počítače nebo skupiny z jedné organizační jednotky (OU) do jiné.

Modul snap-in Uživatelé a počítače služby Active Directory (Active Directory Users and 
Computers) umožňuje:

Obnovit přístupová oprávnění k objektům na jejich výchozí hodnoty, zobrazit efektivní 
oprávnění k objektu a zobrazit nadřazenou položku zděděného oprávnění.
Uložit dotazy služby Active Directory a opakovaně je používat, aby bylo možné snadno 
spouštět běžné nebo složité dotazy.

Pokud jste již používali konzolu MMC v systému Microsoft Windows Server 2003, možná vás 
zajímá, co je v systému Windows Server 2008 nového. První změna spočívá v tom, že konzo-
la MMC v systému Windows Server 2008 má nové číslo verze. Jedná se o konzolu MMC 3.0, 
která nabízí několik vylepšení:

Ve všech nástrojích konzoly a v architektuře MMC bylo jako doplněk nabídky Akce 
(Action) přidáno podokno Akce (Action). Toto podokno usnadňuje zjištění dostup-
ných akcí pro vybrané položky.
Na panel nástrojů bylo doplněno tlačítko Zobrazit nebo skrýt seznam akcí (Show/Hide 
Action Pane). Toto tlačítko umožňuje zobrazit či skrýt podokno Akce.
Dialogové okno Přidat nebo odebrat moduly snap-in (Add/Remove Snap-Ins) bylo pře-
pracováno tak, aby umožňovalo snazší přidávání nebo odebírání modulů snap-in. Byly 
přidány i další funkce, které umožňují kontrolovat dostupná rozšíření modulů snap-in 
a organizovat moduly snap-in jejich vnořováním.
Bylo zdokonaleno oznamování o chybách a konzola MMC nyní poskytuje možnosti 
řešení chyb, které by mohly způsobit její selhání.

Konzola MMC 3.0 je k dispozici jako aktualizace systémů Windows 2000 a novějších. Návrh kon-
zoly MMC 3.0 je kompatibilní s moduly snap-in, které byly vytvořeny pro verze MMC 2.0 a MMC 
1.2. Tyto moduly snap-in lze přidat do konzoly MMC 3.0 a fungují v ní stejně jako ve verzích kon-
zoly MMC, pro které byly navrženy. Pomocí konzoly MMC 3.0 lze otevřít konzolu vytvořenou ve 
verzi MMC 2.0 nebo 1.2. Pokud pak konzolu budete ukládat, zobrazí se výzva k uložení konzoly 
ve formátu MMC 3.0. Tímto způsobem konzolu aktualizujete pro použití architektury MMC 3.0. 
Konzolu však nadále nebude možné otevřít v počítačích, kde se používají předchozí verze MMC. 
Důvodem je, že verze MMC 2.0 a 1.2 nepodporují moduly snap-in ani konzoly MMC 3.0.
Pamatujte, že konzola MMC neposkytuje univerzální řešení pro správu. Některé funkce správy 
nejsou pro konzolu MMC implementovány. Hodně vlastností systému a operačního systému se 
konfiguruje pomocí ovládacích panelů. Mnoho dalších funkcí systému a správy je dostupných 
prostřednictvím průvodců. Většině nástrojů pro správu bez ohledu na jejich typ odpovídají 
nástroje pro příkazový řádek, které lze spustit jako samostatné spustitelné soubory z příkazo-
vého řádku.
Skutečně dobrou zprávou však je, že můžete všechny nástroje jiného typu než MMC, a dokonce 
nástroje pro příkazový řádek integrovat do vlastní konzoly, když na ně vytvoříte odkazy. Takto 
vytvořená vlastní konzola bude i nadále sloužit jako ústřední bod pro správu a můžete pomocí 
ní rychle získat přístup k libovolnému nástroji, se kterým rutinně pracujete. Další informace 
naleznete v oddíle „Vytváření vlastních konzol MMC“ na straně 179.
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Použití konzoly MMC
Konzola MMC vytváří architekturu aplikací pro správu a nabízí jednotné rozhraní správy. Není 
určena k tomu, aby aplikace pro správu nahradila. Díky svému návrhu spíše plní úlohu ústřed-
ního rozhraní. Vzhledem k tomu konzola MMC sama o sobě neposkytuje žádné funkce sprá-
vy. Používá doplňující komponenty označované jako moduly snap-in, které jí dávají potřebné 
funkce pro správu.

Moduly snap-in konzoly MMC
Chcete-li využít možnosti nabízené architekturou MMC, můžete do konzoly přidat libovolný 
z dostupných samostatných modulů snap-in. Konzola je prostě kontejner modulů snap-in, kte-
rý používá architekturu MMC. Společnost Microsoft poskytuje desítky předem definovaných 
modulů snap-in, které nabízejí potřebné funkce pro správu. Také nástroje od nezávislých doda-
vatelů softwaru nyní používají moduly snap-in konzoly MMC.

Termíny konzola a nástroj se často používají jako synonyma. V textu například často najdete 

odkaz na určitý nástroj, ačkoli technicky se jedná o předem nakonfigurovanou konzolu, která 

obsahuje modul snap-in. Uživatelé a počítače služby Active Directory (Active Directory Users 

and Computers) je například nástroj, který umožňuje správu uživatelů, skupin a počítačů. 

Některé nástroje však nepatří mezi konzoly. Nástroj Systém v okně Ovládací panely je nástroj pro 

správu vlastností systému, ale nejedná se o konzolu.

Do jediné konzoly lze sice načíst více modulů snap-in, ale většina předem nakonfigurovaných 
konzol obsahuje pouze jeden modul snap-in. Většina nástrojů v nabídce Nástroje pro sprá-
vu (Administrative Tools) se například skládá z předem nakonfigurované konzoly s jediným 
modulem snap-in. Dokonce i nástroj Správa počítače (Computer Management), znázorněný 
na obrázku 6.1, je tvořen předem nakonfigurovanou konzolou, do které je přidán modul snap-
in stejného názvu.

POZNÁMKA

Obrázek 6.1: Nástroj Správa počítače je založen na předem nakonfigurované konzole, do které je 
přidán modul snap-in Správa počítače
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Rozmanité funkce modulu snap-in Správa počítače dobře dokládají, jak mohou mít modu-
ly snap-in uzly a rozšiřující komponenty. Uzel (Node) definuje úroveň v rámci konzoly nebo 
modulu snap-in. Nástroj Správa počítače má kořenový uzel označený jako Správa počíta-
če (Computer Management) a tři uzly nejvyšší úrovně, které se nazývají Systémové nástroje 
(System Tools), Úložiště (Storage) a Služby a aplikace (Services and Applications). Rozšiřující 
komponenta (Extension Component) je typ modulu snap-in, který umožňuje rozšířit funkč-
nost stávajícího modulu snap-in. Nástroj Správa počítače má mnoho rozšíření. Ve skutečnosti 
všechny položky pod uzly nejvyšší úrovně jsou rozšíření – a mnohá z těchto rozšíření mohou 
mít svá vlastní rozšíření.
Tato konkrétní rozšíření se také implementují jako samostatné moduly snap-in. Když je 
použijete ve své vlastní konzole, poskytují stejnou funkčnost jako v předem nakonfigurovaných 
nástrojích pro správu. Mnohá rozšíření jsou implementována jako rozšiřující moduly snap-in 
i samostatné moduly snap-in. Mnohá neznamená všechna: některá rozšíření jsou určena pouze 
k tomu, aby přidávala funkce do stávajících modulů snap-in, a nejsou zároveň implementována 
jako samostatné moduly snap-in.
Pamatujte, že rozšíření jsou volitelná a lze je do modulu snap-in zahrnout nebo je z něj vylou-
čit změnou možností v rámci konzoly během jejího návrhu. Pokud například nechcete, aby 
jistý uživatel pracoval s nástrojem Správa disků (Disk Management) z konzoly Správa počítače, 
můžete upravit možnosti rozšíření této konzoly v počítači daného uživatele a odebrat položku 
pro správu disků. Uživatel pak nebude mít možnost spravovat disky z konzoly Správa počítače. 
Příslušný uživatel však i nadále může disky spravovat pomocí jiných nástrojů.

Režimy konzoly MMC
Konzola MMC má dva provozní režimy: autorský režim a uživatelský režim. V autorském 
režimu lze vytvářet a upravovat návrh konzoly přidáváním nebo odebíráním modulů snap-in 
a nastavením možností konzoly. V uživatelském režimu je návrh konzoly zablokován a není 
možné jej měnit. Standardní nástroj konzoly pro správu se ve výchozím nastavení otevírají 
v uživatelském režimu, a proto tyto nástroje nemůžete upravovat.
Když otevřete konzolu, která se nachází v autorském režimu, máte v nabídce Soubor (File) 
k dispozici další možnosti, které pomáhají při návrhu rozhraní. Pomocí těchto možností lze 
vytvářet nové konzoly, otevřít existující konzoly, uložit stávající konzolu, přidat nebo odebrat 
moduly snap-in a nastavit možnosti konzoly. Když oproti tomu pracujete s jedním z předem 
nakonfigurovaných nástrojů nebo s libovolným jiným nástrojem v uživatelském režimu, máte 
k dispozici jen omezenou nabídku Soubor. Uživatelský režim poskytuje přístup k omezené sadě 
možností konzoly a kromě toho lze konzolu ukončit.
V autorském režimu je navíc dostupná nabídka Oblíbené položky (Favorites), pomocí které lze 
přidávat a uspořádat oblíbené položky. Tato nabídka se v uživatelském režimu nezobrazuje.
Když dokončíte návrh nástroje konzoly, měli byste přejít do uživatelského režimu. Nástroje 
konzoly je vhodné spouštět v uživatelském režimu a autorský režim je vhodné používat pouze 
při jejich konfiguraci. Jsou definovány tři úrovně uživatelského režimu:

Uživatelský režim – Úplný přístup (User Mode – Full Access) – uživatelé mohou při-
stupovat ke všem příkazům pro správu v konzole MMC, ale nemohou přidávat nebo 
odebírat moduly snap-in ani měnit vlastnosti konzoly.
Uživatelský režim – Omezený přístup, více oken (User Mode – Limited Access, 
Multiple Window) – uživatelé mohou přistupovat pouze k oblastem stromu konzo-
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ly, které byly zobrazeny při uložení konzoly. Uživatelé mohou vytvářet nová okna, ale 
nemohou zavřít existující okna.
Uživatelský režim – Omezený přístup, jedno okno (User Mode – Limited Access, 
Single Window) – uživatelé mohou přistupovat pouze k oblastem stromu konzoly, které 
byly zobrazeny při uložení konzoly, a nemohou otevírat nová okna.

Možnosti vytváření modulů snap-in a jejich  

dostupnost může záviset na nastavení zásad skupin 

Pamatujte, že uživatel s příslušnými oprávněními může kdykoli přejít do autorského režimu, když 

klepne pravým tlačítkem na konzolu a vybere příkaz Autor (Author) nebo spustí nástroj konzoly 

z příkazového řádku s parametrem /A. V autorském režimu mohou uživatelé změnit konfiguraci 

nástroje. Jeden ze způsobů, jak tomu zabránit, představuje omezení možností vytváření v zása-

dách skupin.

Můžete omezit veškeré vytváření uživateli na úrovni místního počítače, organizační jednotky 

nebo domény, když povolíte zásadu Zabránit uživateli přejít do autorského režimu (Restrict the 

User from Entering Author Mode) ve složce Konfigurace uživatele\Šablony pro správu\Součásti 

systému Windows\Konzola Microsoft Management Console (User Configuration\Administrative 

Templates\Windows Components\Microsoft Management Console) v zásadách skupiny.

Je také možné nastavit konkrétní omezené a povolené moduly snap-in a rozšíření. Lze to pro-

vést např. tak, že nejdříve zakážete použití všech modulů snap-in, když povolíte zásadu Omezit 

přístup uživatelů pouze k výslovně povoleným modulům snap-in (Restrict Users to the Explicitly 

Permitted List of Snap Ins) ve složce Konfigurace uživatele\Šablony pro správu\Součásti sys-

tému Windows\Konzola Microsoft Management Console (User Configuration\Administrative 

Templates\Windows Components\Microsoft Management Console) v zásadách skupiny. Potom 

povolte specifické moduly snap-in a rozšíření pomocí nastavení zásad ve složce Konfigurace 

uživatele\Šablony pro správu\Součásti systému Windows\Konzola Microsoft Management 

Console (User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Microsoft 

Management Console) v zásadách skupiny. Všechny ostatní moduly snap-in a rozšíření pak 

budou zakázány.

Případně můžete zakázat zásadu Omezit přístup uživatelů pouze k výslovně povoleným modu-

lům snap-in (Restrict Users to the Explicitly Permitted List of Snap Ins) a potom výslovně zablo-

kovat moduly snap-in tak, že je zakážete pomocí nastavení zásad ve složce Konfigurace uživa-

tele\Šablony pro správu\Součásti systému Windows\Konzola Microsoft Management Console 

(User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Microsoft Management 

Console) v zásadách skupiny. Všechny ostatní moduly snap-in a rozšíření pak budou povoleny.

Než se pokusíte implementovat zásady skupin nebo měnit objekty zásad skupin, přečtěte si 

kapitolu 36, „Správa zásad skupin“. Pokud se dostanete do problémů – když například zakážete 

všechny moduly snap-in, ale zapomenete povolit moduly snap-in nutné pro správu – můžete 

obnovit výchozí konfiguraci zásad skupin pomocí nástroje Dcgpofix pro příkazový řádek, jak je 

popsáno v oddíle „Oprava výchozích zásad skupin“ na straně 1209.

Režim konzoly je uložen při jejím uložení a aplikuje se, když konzolu otevřete. V autorském 
režimu můžete režim konzoly změnit pomocí dialogového okna Možnosti (Options), které lze 
zobrazit příkazem Možnosti (Options) v nabídce Soubor (File). Režim nelze změnit, je-li kon-
zola spuštěna v uživatelském režimu. To však neznamená, že nelze přejít zpět do autorského 
režimu, kde můžete provádět další změny podle potřeby.

DO DETAILU
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Chcete-li otevřít libovolný existující nástroj konzoly v autorském režimu, klepněte na ikonu 
nástroje pravým tlačítkem myši a zvolte příkaz Autor (Author). Tato možnost funguje i pro 
předem nakonfigurované nástroje pro správu. Stačí klepnout na příslušnou položku nabídky 
v nabídce Nástroje pro správu (Administrative Tools) pravým tlačítkem myši a poté zvolit pří-
kaz Autor. Tím získáte úplnou kontrolu nad návrhem konzoly. Pamatujte však, že pokud pro-
vedete změny, pravděpodobně byste neměli přepsat existující soubor konzoly typu .msc. Místo 
toho, abyste po provedení změn vybrali v nabídce Soubor příkaz Uložit, zvolte tedy příkaz 
Uložit jako (Save As) a uložte konzolu s jiným názvem nebo do jiného umístění.

Do autorského režimu lze také přejít pomocí parametru /A při spuštění nástroje konzoly z příka-

zového řádku nebo dialogového okna Spustit (Run).

Okna konzoly MMC a spouštění
Jak je patrné na obrázku 6.2, obsahuje okno konzoly MMC tři podokna: strom konzoly, hlavní 
podokno a podokno akcí. Vlevo se nachází strom konzoly. Poskytuje hierarchický seznam uzlů, 
které jsou v konzole dostupné. V horní části stromu je umístěný kořen konzoly, který může být 
přímo označen jako Kořen konzoly (Console Root) nebo se může nazývat stejně jako modul 
snap-in, jak je tomu u předem nakonfigurovaných nástrojů. Moduly snap-in se obvykle zobrazu-
jí jako uzly pod kořenem konzoly. Moduly snap-in mohou mít také uzly – příkladem je nástroj 
Správa počítače. V každém případě platí, že pokud jsou pod kořenem konzoly další uzly, můžete 
je rozbalit klepnutím na symbol plus vlevo od názvu uzlu, případně poklepáním na uzel.

POZNÁMKA

Obrázek 6.2: Okna konzoly MMC zahrnují strom konzoly, podokno podrobností a podokno akcí
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Hlavní podokno se také označuje jako podokno podrobností a jeho obsah se mění v závislosti 
na položce, která je vybrána ve stromu konzoly. Pracujete-li s jedním z uzlů stromu konzoly na 
nejnižší úrovni, někdy můžete v podokně podrobností zvolit jedno ze dvou zobrazení: standard-
ní nebo rozšířené zobrazení. Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že rozšířené zobrazení obvyk-
le poskytuje rychlé odkazy pro přístup k souvisejícím často prováděným úkolům a podrobný 
popis vybrané položky. Tyto položky nejsou ve standardním zobrazení k dispozici.
Nástroj konzoly můžete spustit např. tak, že jej vyberete v nabídce Nástroje pro správu nebo 
poklepete na jeho ikonu na ploše nebo v Průzkumníku Windows. Nástroje konzoly lze také 
spustit z pole Hledat v nabídce Start a pomocí příkazového řádku. Spustitelný soubor konzo-
ly MMC se nazývá Mmc.exe. Chcete-li jej spustit, klepněte na tlačítko Start, zadejte do pole 
Hledat příkaz mmc a stiskněte klávesu Enter nebo zadejte příkaz mmc na příkazový řádek. 
V obou případech se zobrazí prázdná konzola, pomocí níž můžete navrhnout svůj vlastní 
nástroj pro správu.
Chcete-li pracovat se stávající konzolou, můžete uvést soubor konzoly, který se použije při 
spuštění konzoly MMC. Tímto způsobem se v praxi spouštějí předem nakonfigurované nástro-
je a další nástroje, které sami vytvoříte. Pokud například klepnete pravým tlačítkem na položku 
Správa počítače v nabídce Nástroje pro správu a potom vyberete příkaz Vlastnosti, zobrazí se 
následující cíl (spuštěný příkaz) položky nabídky:

%SystemRoot%\System32\Compmgmt.msc /s

První část cíle (%SystemRoot%\System32\Compmgmt.msc) je cesta k souboru příslušného 
souboru typu Microsoft Saved Console (.msc). Druhou částí cíle (/S) je parametr příkazového 
řádku, který se použije při spuštění konzoly MMC. Je zřejmé, že konzolu MMC můžete spouš-
tět tak, že zadáte cestu k souboru .msc a případné požadované parametry příkazu s následující 
syntaxí:

mmc CestaSouboru Parametr(y)

kde CestaSouboru je cesta k požadovanému souboru .msc a část Parametr(y) může zahrnovat 
libovolný z následujících parametrů:

/A – povolí autorský režim, který umožňuje provádět změny předem nakonfiguro-
vaných konzol a také jiných konzol, které byly předtím nastaveny do uživatelského 
režimu.
/S – zabrání zobrazení úvodní obrazovky konzoly, která se obvykle zobrazuje, když je 
konzola MMC spuštěna v předchozí verzi operačního systému Windows. Při spouštění 
v operačním systému Windows Server 2008 není tento parametr nutný.
/32 – spustí 32bitovou verzi konzoly MMC. Parametr je potřebný pouze v případě, že 
chcete výslovně spustit 32bitovou verzi konzoly MMC v 64bitovém systému Windows.
/64 – spustí 64bitovou verzi konzoly MMC, která je dostupná pouze v 64bitových ver-
zích systému Windows.

Většina nástrojů konzoly se nachází v adresáři %SystemRoot%\System32. Díky tomu jsou zahr-
nuty do výchozí cesty hledání spustitelných souborů. Vzhledem k tomu, že typ souborů .msc 
je přidružen ke konzole MMC, otevírají se soubory tohoto typu pomocí programu Mmc.exe. 
Libovolný z předem nakonfigurovaných nástrojů, které jsou uloženy ve složce %SystemRoot%\
System32, lze spustit zadáním názvu souboru následovaným příponou .msc. Prohlížeč událostí 
(Event Viewer) je například možné spustit tímto příkazem:
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eventvwr.msc

Tato možnost je dostupná proto, že přidružení souborů .msc zajišťuje jejich spuštění progra-
mem Mmc.exe. (Přidružení souborů lze prozkoumat pomocí příkazů ASSOC a FTYPE pro 
příkazový řádek.)
Některé nástroje konzoly nejsou uloženy v adresáři %SystemRoot%\System32 ani v cestě hle-
dání. V případě těchto nástrojů je nutné zadat celou cestu k souboru.

Použití 32bitových a 64bitových verzí konzoly MMC

Parametry /32 a /64 příkazu mmc mají smysl pouze v 64bitových verzích systému Windows. 

64bitová verze operačního systému Windows umožňuje spustit jak 32bitovou, tak 64bitovou 

verzi konzoly MMC. U 32bitových verzí konzoly MMC se používají 32bitové moduly snap-in. 

Pro 64bitové verze konzoly MMC jsou určeny 64bitové moduly snap-in. Nelze však kombinovat 

nekompatibilní konzoly MMC a moduly snap-in. 32bitovou verzi konzoly MMC lze použít pouze 

s 32bitovými moduly snap-in. Obdobně 64bitová verze konzoly MMC je funkční pouze s 64bito-

vými moduly snap-in. Pokud si nejste jisti, kterou verzi použít, je zpravidla nejlepší parametr /32 

nebo /64 nezadávat. Operační systém Windows tak může automaticky vybrat použitou verzi 

v závislosti na modulu snap-in v souboru .msc, který otevíráte.

Když konzola obsahuje jak 32bitové, tak 64bitové moduly snap-in a nezadáte parametr /32 ani 

/64, systém Windows otevře podmnožinu nakonfigurovaných modulů snap-in. Pokud konzola 

obsahuje více 32bitových modulů snap-in, otevře systém Windows 32bitové moduly. Jestliže 

v konzole převažují 64bitové moduly snap-in, otevře systém Windows 64bitové moduly. Pokud 

explicitně uvedete parametr /32 nebo /64 u konzoly, která zahrnuje 32bitové i 64bitové moduly 

snap-in, otevře systém Windows pouze moduly s danou bitovou verzí. V 64bitových systémech 

jsou 32bitové verze modulů snap-in uloženy ve složce %SystemRoot%\SysWow64 a 64bitové 

verze modulů snap-in jsou uloženy ve složce %SystemRoot%\System32. Prozkoumáte-li obsah 

těchto složek, můžete zjistit, zda jsou dostupné 32bitové a 64bitové verze modulů snap-in.

Dostupnost nástrojů MMC
Rozsah předem nakonfigurovaných konzol MMC na serveru obecně závisí na nainstalovaných 
rolích, službách rolí a funkcích. Při instalaci dalších rolí, služeb rolí a funkcí jsou nainstalová-
ny další nástroje pro správu. Může se přitom jednat o nástroje konzoly i o standardní nástroje. 
Chcete-li používat určitý nástroj, nemusíte se spoléhat jen na instalaci rolí, služeb rolí a funkcí. 
V praxi můžete nainstalovat kompletní sadu nástrojů pro správu do libovolné instalace úplné-
ho serveru bez ohledu na to, které role, služby rolí nebo funkce se používají.
Při instalaci úplné sady nástrojů pro správu postupujte takto:

1.  V okně Správce serveru (Server Manager) vyberte v levém podokně uzel Funkce 
(Features) a klepněte na odkaz Přidat funkce (Add Features). Tím spustíte Průvodce 
přidáním funkcí (Add Features Wizard).

2.  Na stránce Vybrat funkce (Select Features) zaškrtněte políčko Nástroje pro vzdálenou 
správu serveru (Remote Server Administration Tools). Tím vyberte všechny dostupné 
nástroje v uzlech Nástroje pro správu rolí (Role Administration Tools) a Nástroje pro 
správu funkcí (Feature Administration Tools). Pokud se zobrazí výzva k přidání role 
Webový server (IIS) – Web Server (IIS), postupujte při přidávání této role na server 
podle pokynů. Klepněte na tlačítko Další (Next).

DO DETAILU
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3.  Klepněte na tlačítko Nainstalovat (Install). Když průvodce dokončí instalaci nástrojů 
pro správu, klepněte na tlačítko Zavřít (Close).

Tyto nástroje jsou pak dostupné z nabídky Nástroje pro správu (Administrative Tools) a lze 
je také rychle spustit z pole Hledat nebo pomocí příkazového řádku zadáním samotného 
názvu souboru (ve většině případů). Občas je rychlejší otevřít konzoly z příkazového řádku. 
Například na serveru, který je optimalizován ke zpracování služeb na pozadí a nikoli uživatel-
sky spouštěných programů, může být procházení nabídek příliš pomalé. Chcete-li si v těchto 
případech usnadnit práci, můžete využít seznam klíčových nástrojů konzoly a názvů jejich sou-
borů .msc v tabulce 6.1.

Tabulka 6.1: Klíčové nástroje konzoly a názvy jejich souborů .msc

Název nástroje Název souboru .msc

Domény a vztahy důvěryhodnosti služby Active Directory (Active Directory 
Domains and Trusts)

domain.msc

Služba AD RMS (Active Directory Rights Management Services) AdRmsAdmin.msc

Lokality a služby Active Directory (Active Directory Sites and Services) dssite.msc

Uživatelé a počítače služby Active Directory (Active Directory Users and 
Computers)

dsa.msc

Editor ADSI (ADSI Edit) adsiedit.msc

Certifikační autorita (Certification Authority) certsrv.msc

Správa počítače (Computer Management) compmgmt.msc

Správa systému souborů DFS (DFS Management) dfsmgmt.msc

Správce DHCP (DHCP Manager) dhcpmgmt.msc

Správce DNS (DNS Manager) dnsmgmt.msc

Prohlížeč událostí (Event Viewer) eventvwr.msc

Správa clusteru s podporou převzetí služeb při selhání (Failover Cluster 
Management)

cluadmin.msc

Správce služby Fax (Fax Service Manager) fxsadmin.msc

Správce prostředků souborového serveru (File Server Resource Manager) fsrm.msc

Správa zásad skupiny (Group Policy Management) gpmc.msc

Autorita pro registraci stavu (Health Registration Authority) hcscfg.msc

Místní zásady zabezpečení (Local Security Policy) secpol.msc

Server NPS – Network Policy Server nps.msc

Správce online odpovídací služby (Online Responder Manager) ocsp.msc

Správa tisku (Print Management) printmanagement.msc

Sledování spolehlivosti a výkonu (Reliability and Performance Monitor) perfmon.msc

Vzdálené plochy (Remote Desktops) tsmmc.msc

Směrování a vzdálený přístup (Routing and Remote Access) rrasmgmt.msc

Služby (Services) services.msc
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Název nástroje Název souboru .msc

Services for NFS (Services for Network File System) nfsmgmt.msc

Správa sdílených složek a úložišť (Share and Storage Management) storagemgmt.msc

Průzkumník úložišť (Storage Explorer) storexpl.msc

Správce úložiště pro sítě SAN (Storage Manager for SANs) sanmmc.msc

Plánovač úloh (Task Scheduler) taskschd.msc

Konfigurace Terminálové služby (Terminal Services Configuration) tsconfig.msc

Správce Terminálové služby (Terminal Services Manager) tsadmin.msc

Správce brány TS (TS Gateway Manager) tsgateway.msc

Správce vzdálených aplikací RemoteApp TS (TS Remote App Manager) remoteprograms.msc

Služby UDDI (UDDI Services) uddi.msc

Služba pro nasazení systému Windows (Windows Deployment Services) wdsmgmt.msc

Brána firewall systému Windows s vyspělým zabezpečením (Windows 
Firewall with Advanced Security)

wf.msc

Zálohování serveru (Windows Server Backup) wbadmin.msc

Správce systémových prostředků (Windows System Resource Manager) wsrm.msc

Správce služby WINS (WINS Manager) winsmgmt.msc

Konzola MMC a vzdálené počítače
Některé moduly snap-in lze nastavit tak, aby fungovaly s místním nebo vzdáleným systémem. 
V tomto případě se za názvem modulu snap-in ve stromu konzoly zobrazí v závorkách název 
počítače. Když modul snap-in pracuje s místním počítačem, zobrazí se za názvem modulu snap-in 
údaj (Místní) – (Local). Když modul snap-in používá vzdálený počítač, zobrazí se za názvem 
modulu snap-in název vzdáleného počítače v závorkách, jako např. (PODNIKSERVER01).
Obecně platí, že bez ohledu na použitý typ modulu snap-in lze určit požadovaný počítač jed-
ním ze dvou způsobů. V rámci konzoly MMC můžete klepnout pravým tlačítkem myši na uzel 
modulu snap-in ve stromu konzoly a vybrat příkaz Připojit se k jinému počítači (Connect to 
Another Computer). Zobrazí se dialogové okno Vybrat počítač (Select Computer), které vidíte 
na následujícím obrázku:

Chcete-li, aby modul snap-in pracoval s počítačem, ve kterém je konzola spuštěna, vyber-
te možnost Místní počítač (Local Computer). Jinak zvolte možnost Jiný počítač (Another 
Computer) a zadejte název požadovaného počítače nebo jeho adresu IP (Internet Protocol). 
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Pokud název počítače ani adresu IP neznáte, klepněte na tlačítko Procházet (Browse) a vyhle-
dejte počítač v zobrazeném okně.
Téměř všechny moduly snap-in, které umožňují pracovat s místními i vzdálenými systémy, lze 
spustit z příkazového řádku se zaměřením na vybraný počítač. O této skryté funkci mnoho 
uživatelů neví nebo jí nerozumí. Stačí při spuštění konzoly z příkazového řádku nastavit zamě-
ření pomocí následujícího parametru:

/computer=VzdálenýPočítač

kde VzdálenýPočítač je název nebo adresa IP vzdáleného počítače, který chcete v modulu 
snap-in otevřít, jako např.:

eventvwr.msc /computer=podnikserver01

U modulů snap-in, které souvisejí se službou Active Directory, je k dispozici několik skrytých 
možností. V případě modulů Uživatelé a počítače služby Active Directory (Active Directory 
Users and Computers), Lokality a služby Active Directory (Active Directory Sites and Services) 
a Domény a vztahy důvěryhodnosti služby Active Directory (Active Directory Domains and 
Trusts) můžete pomocí parametru /Server otevřít modul snap-in a připojit se ke konkrétní-
mu řadiči domény. Pokud například chcete spustit modul Uživatelé a počítače služby Active 
Directory a připojit se k řadiči domény PODNIKSVR02, můžete to provést zadáním následu-
jícího příkazu:

dsa.msc /server=PodnikSvr02

Moduly Uživatelé a počítače služby Active Directory a Lokality a služby Active Directory umož-
ňují pomocí parametru /Domain otevřít modul snap-in a připojit se k řadiči domény ve vybra-
né doméně. Pokud například chcete spustit modul Uživatelé a počítače služby Active Directory 
a připojit se k doméně cpandl.com, můžete to provést zadáním následujícího příkazu:

dsa.msc /domain=cpandl.com

Vytváření vlastních konzol MMC
Pokud zjistíte, že stávající nástroje konzoly nevyhovují vašim požadavkům nebo bude-
te požadovat vlastní nástroj pro správu se zvolenými funkcemi, můžete vytvořit své vlastní 
nástroje konzoly. Přitom můžete určit, které funkce bude konzola obsahovat, které moduly 
snap-in bude používat a které dodatečné příkazy budou k dispozici.
Vytváření vlastních nástrojů konzoly sestává z následujících kroků:

1.  Vytvořte konzolu pro nástroj.
2.  Přidejte do konzoly moduly snap-in. Můžete přitom použít moduly snap-in konzolo-

vých nástrojů společnosti Microsoft i nástroje konzoly od jiných dodavatelů.
3.  Po dokončení návrhu uložte konzolu v uživatelském režimu, aby byla připravena 

k použití.
Jednotlivými kroky se budeme podrobně zabývat v následujících oddílech. Volitelně můžete 
vytvořit jedno nebo více zobrazení panelu úloh, které bude obsahovat zástupce na příkazy 
nabídky, příkazy prostředí a navigační komponenty, které chcete do svého vlastního nástroje 
zahrnout. Postupy pro vytváření zobrazení panelu úloh si popíšeme v oddíle „Návrh vlastních 
panelů úloh pro konzolu MMC“ na straně 189.
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Krok 1: Vytvoření konzoly
Prvním krokem při vytváření vlastního nástroje konzoly je vytvořit konzolu, která bude sloužit 
jako rámec. Nejdříve otevřete prázdnou konzolu MMC v autorském režimu. Klepněte na tlačít-
ko Start, zadejte do pole Hledat příkaz mmc a stiskněte klávesu Enter. Otevře se prázdná kon-
zola s názvem Konzola1 (Console1), která má výchozí kořen konzoly (viz obrázek 6.3).

Chcete-li svůj vlastní nástroj založit na stávající konzole, můžete otevřít její soubor .msc a přidat 
jej do nové konzoly. V nabídce Soubor (File) vyberte příkaz Otevřít (Open) a potom v dialogo-
vém okně Otevřít vyhledejte soubor typu .msc, se kterým chcete pracovat. Jak jsme již uvedli, 
většina souborů .msc se nachází v adresáři %SystemRoot%\System32. Všechny stávající konzoly, 
které vyberete, se automaticky otevřou v autorském režimu. Nezapomeňte, že obecně není vhod-
né přepsat existující soubor .msc novým souborem .msc, který vytváříte. Když proto ukládáte 
vlastní konzolu, zvolte v nabídce Soubor místo příkazu Uložit raději příkaz Uložit jako.
Jestliže chcete začít od začátku, budete vycházet od prázdné konzoly, kterou jste právě otevřeli. 
Nejdříve je nutné přejmenovat kořen konzoly, aby spolu se souvisejícím oknem získal smyslu-
plnější název. Pokud například vytváříte nástroj konzoly, který bude pomáhat při správě služby 
AD DS (Active Directory Domain Services), můžete kořen konzoly nazvat Správa služby Active 
Directory. Chcete-li přejmenovat kořen konzoly a příslušné okno, klepněte na kořen pravým 
tlačítkem myši a vyberte příkaz Přejmenovat (Rename). Zadejte požadovaný název a stiskněte 
klávesu Enter.
Dále je nutné zvážit, kolik oken musí nástroj konzoly obsahovat. Většina nástrojů konzoly má 
jediné okno, ale jak je patrné na obrázku 6.4, může konzola sestávat z více oken, přičemž každé 
z nich poskytuje vlastní zobrazení kořene konzoly. Okna lze do konzoly přidat příkazem Nové 
okno (New Window) v nabídce Okno (Window). Jakmile přidáte okno, pravděpodobně budete 
požadovat, aby konzola MMC okna automaticky uspořádala vedle sebe způsobem, který vidíte 
na obrázku. Okna lze uspořádat příkazem Vodorovně nad sebe (Tile Horizontally) v nabídce 
Okno. Není to však nutné. Kdykoli máte otevřeno více oken, můžete mezi nimi přepínat pomo-
cí možností v nabídce Okno.

Obrázek 6.3: Otevřete prázdnou konzolu s výchozím kořenem konzoly
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Použití více oken v konzolách

Většina nástrojů konzoly má pouze jediné okno z dobrého důvodu: tvůrci nástroje chtěli udržet 

rozhraní co nejjednodušší. Když použijete více oken, vytváříte další zobrazení kořene konzoly. 

Rozhraní se tím často zbytečně komplikuje. V některých případech se však nástroj konzoly s více 

okny může hodit. Více zobrazení kořene konzoly může například s výhodou zobrazovat různé 

oblasti nástroje. Toho lze dosáhnout pomocí více oken.

Krok 2: Přidání modulů snap-in do konzoly
Když přemýšlíte o uspořádání nástroje a možnosti použít další zobrazení kořene konzoly, měli 
byste také zvážit typy modulů snap-in, které chcete do konzoly přidat. Každý z nástrojů uve-
dených v tabulce 6.1 je k dispozici jako samostatný modul snap-in, který můžete přidat do své 
konzoly. Pokud jste do počítače nainstalovali nějaké nástroje jiných dodavatelů, mohou tyto 
nástroje obsahovat samostatné moduly snap-in, které lze také uplatnit. Mnoho dalších modulů 
snap-in je k dispozici i od společnosti Microsoft.
Opět uvažujte o modulech snap-in v typech nebo kategoriích, nikoli o konkrétních modulech 
snap-in, které chcete použít. Moduly snap-in mžůete uspořádat do skupin tak, že vytvoříte 
složky k uložení modulů určitého typu či kategorie. Jestliže například vytváříte nástroj konzoly 
pro správu služby Active Directory, můžete zjistit, že chcete pracovat se čtyřmi obecnými typy 

Obrázek 6.4: Konzoly sice mohou obsahovat více oken, ale většina konzol má pouze jediné okno

DO DETAILU
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modulů snap-in: Obecné, Zásady, Zabezpečení a Podpora. Poté v konzole vytvoříte čtyři složky 
s těmito názvy.
Složky se implementují jako moduly snap-in, které přidáte do kořene konzoly. Chcete-li přidat 
složky do kořene konzoly, postupujte takto:

1.  V hlavním okně konzoly MMC zvolte z nabídky Soubor (File) příkaz Přidat nebo odebrat 
modul snap-in (Add/Remove Snap-In). Jak je zřejmé na obrázku 6.5, zobrazí tento příkaz 
dialogové okno Přidat nebo odebrat moduly snap-in (Add or Remove Snap-Ins).

2.  Seznam Moduly snap-in k dispozici (Available Snap-Ins) zobrazí všechny dostup-
né moduly snap-in. V seznamu vyhledejte modul snap-in s názvem Složka (Folder). 
Vyberte modul Složka a klepněte na tlačítko Přidat (Add). Modul snap-in Složka je při-
dán do seznamu Vybrané moduly snap-in (Selected Snap-Ins). Opakujte tento postup 
pro každou složku, kterou chcete použít. Pokud zkoušíte tento příklad a chcete použít 
čtyři složky, klepněte na tlačítko Přidat ještě třikrát, aby se v seznamu Vybrané moduly 
snap-in zobrazily čtyři moduly snap-in Složka.

3.  Nyní dialogové okno Přidat nebo odebrat moduly snap-in zavřete klepnutím na tlačítko 
OK a přejděte zpět do vytvářené konzoly.

Po přidání složek je musíte přejmenovat. Klepněte na první složku pravým tlačítkem myši 
a zvolte příkaz Přejmenovat (Rename). Zadejte nový název a stiskněte klávesu Enter. Pokud 
sledujete příklad, přejmenujte složky takto: Obecné, Zásady, Zabezpečení a Podpora. Jakmile 
dokončíte přejmenování složek, přidejte podobným postupem příslušné moduly snap-in do 
své konzoly:

1.  V hlavním okně zvolte z nabídky Soubor (File) příkaz Přidat nebo odebrat modul 
snap-in (Add/Remove Snap-In). Zobrazí se dialogové okno Přidat nebo odebrat modu-
ly snap-in (Add or Remove Snap-Ins), které je znázorněno na předchozím obrázku 
6.5.

Obrázek 6.5: Přidané moduly snap-in jsou uvedeny v seznamu Vybrané moduly snap-in
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2.  Klepněte na tlačítko Upřesnit (Advanced). Zaškrtněte políčko Povolit změnu nadřaze-
ného modulu snap-in (Allow Changing the Parent Snap-In). Klepnete-li na tlačítko OK, 
okno Přidat nebo odebrat moduly snap-in se aktualizuje a zobrazí rozbalovací nabídku 
Nadřazený modul snap-in (Parent Snap-In).

3.  V rozbalovací nabídce Nadřazený modul snap-in zvolte složku, kterou chcete použít. 
V seznamu Moduly snap-in k dispozici vyberte modul, který chcete přidat jako pod-
řízený uzel do vybrané složky, a klepněte na tlačítko Přidat. Když dokončíte přidávání 
modulů snap-in do vybrané složky, přidejte stejným postupem moduly snap-in do dal-
ších složek.

4.  Když dokončíte přidávání modulů snap-in do složek, zavřete dialogové okno Přidat 
nebo odebrat moduly snap-in a přejděte zpět do vytvářené konzoly.

Některé moduly snap-in vyzvou k výběru počítače, který chcete spravovat, jak je zřejmé na 
následujícím obrázku:

Chcete-li, aby modul snap-in fungoval s libovolným počítačem, ve kterém je konzola spuštěna, 
vyberte možnost Místní počítač (Local Computer). Jinak zvolte možnost Jiný počítač (Another 
Computer) a zadejte název požadovaného počítače nebo jeho adresu IP. Pokud název počítače 
ani adresu IP neznáte, klepněte na tlačítko Procházet (Browse) a vyhledejte počítač v zobraze-
ném okně.

Určení spravovaného počítače

Chcete-li zajistit, že bude možné při spuštění konzoly z příkazového řádku určit, který počítač 

bude spravovat, musíte zaškrtnout políčko Povolit změnu vybraného počítače při spuštění 

z příkazového řádku (Allow The Selected Computer to Be Changed when Launching from the 

Command Line). Když vyberete tuto možnost a uložíte konzolu, můžete nastavit spravovaný 

počítač pomocí parametru /Computer=VzdálenýPočítač.

Některé moduly snap-in se přidávají pomocí průvodců s několika konfiguračními stránka-
mi. Když tedy zvolíte tyto moduly snap-in, spustí se příslušný průvodce, který vám pomůže 
při konfiguraci použití modulu snap-in. Jeden z modulů snap-in, které používají průvodce, 
se nazývá Odkaz na webovou adresu (Link to Web Address). Přidáte-li tento modul snap-in, 
spustí se Průvodce odkazem na webovou adresu (Link to Web Address Wizard), který je zná-
zorněn na následujícím obrázku. Průvodce vás vyzve k vytvoření zástupce Internetu. Do pole 
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zadejte adresu URL (Uniform Resource Locator), kterou chcete použít, klepněte na tlačítko 
Další (Next), zadejte popisný název adresy URL a klepněte na tlačítko Dokončit (Finish). Když 
potom zvolíte příslušný modul snap-in ve stromu konzoly, zobrazí se v podokně podrobností 
příslušná webová stránka.

Při přidávání modulů snap-ins můžete také prozkoumat dostupná rozšíření. V dialogovém 
okně Přidat nebo odebrat moduly snap-in (Add or Remove Snap-Ins) zvolte dříve vybraný 
modul snap-in a klepněte na tlačítko Upravit rozšíření (Edit Extensions). V dialogovém okně 
Rozšíření modulu snap-in (Extensions For …) jsou ve výchozím nastavení povolena všechna 
dostupná rozšíření, jak je zřejmé na následujícím obrázku. Chcete-li tedy toto chování změnit, 
můžete vybrat přepínač Povolit pouze vybraná rozšíření (Enable Only Selected Extensions) 
a potom zrušit zaškrtnutí jednotlivých políček pro rozšíření, která chcete vyloučit.
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Obrázek 6.6 znázorňuje příklad konzoly s moduly snap-in, které jsou uspořádány do dříve 
uvedených složek:

Obecné – obsahuje moduly Uživatelé a počítače služby Active Directory (Active 
Directory Users and Computers), Lokality a služby Active Directory (Active Directory 
Sites and Services) a Domény a vztahy důvěryhodnosti služby Active Directory (Active 
Directory Domains and Trusts).
Zásady – obsahuje moduly Správa zásad skupiny (Group Policy Management) a Výsled-
ná sada zásad (Resultant Set of Policy).
Zabezpečení – obsahuje moduly Šablony zabezpečení (Security Templates) a Konfigu-
race a analýza zabezpečení (Security Configuration and Analysis).
Podpora – obsahuje odkazy na znalostní bázi Microsoft Knowledge Base, technickou 
podporu Microsoft a domovskou stránku systému Windows Server.

Krok 3: Uložení dokončené konzoly
Když dokončíte návrh, můžete svůj vlastní nástroj konzoly uložit. Před tím byste však měli 
zvážit několik závěrečných hledisek návrhu:

Jaké chcete výchozí zobrazení konzoly
Který uživatelský režim chcete použít
Kterou ikonu chcete použít
Jak chcete nástroj konzoly nazvat a kam jej chcete umístit

Nastavení výchozího zobrazení konzoly před uložením
Konzola MMC standardně zachovává informaci o posledním vybraném uzlu nebo modulu 
snap-in a ukládá ji jako výchozí zobrazení konzoly. Pokud ve vytvořeném ukázkovém nástroji 
rozbalíte složku Obecné, vyberete položku Uživatelé a počítače služby Active Directory a poté 
konzolu uložíte, je tento výběr uložen také a použije se při dalším otevření konzoly.
Pamatujte, že následná zobrazení závisejí na výběru uživatele.

Obrázek 6.6: Vlastní konzola s moduly snap-in uspořádanými do čtyř složek
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V uloženém zobrazení je rozbalena pouze složka s vybraným modulem snap-in. Používáte-li 

složky a vyberete modul snap-in ve složce, je uloženo rozšířené zobrazení složky s vybraným 

modulem snap-in. Pokud rozbalíte jiné složky, jejich stav se v konzole neuloží.

Nastavení režimu konzoly před uložením
Když dokončíte přípravu nástroje konzoly, vyberte v nabídce Soubor (File) příkaz Možnosti 
(Options). V dialogovém okně Možnosti, které je zobrazeno na následující stránce, můžete 
změnit režim konzoly, aby byla připravena k použití.
Ve většině případů je vhodné použít volbu Uživatelský režim – Úplný přístup (User Mode 
– Full Access). Úplný přístup má následující vlastnosti:

Uživatelé mají k dispozici nabídku Okno (Window), která jim umožňuje otevírat nová 
okna, a mohou také klepnout pravým tlačítkem na uzel nebo modul snap-in a otevřít 
nové okno příkazem Otevřít v novém okně (New Window from Here).
Uživatelé mohou klepnout pravým tlačítkem, zvolit příkaz Nové zobrazení panelu úloh 
(New Taskpad View) a vytvořit nové zobrazení panelu úloh.

Pokud je uživatelský režim nastaven na Omezený přístup, více oken (Limited Access, Multiple 
Window), vykazuje konzola tyto vlastnosti:

Uživatelé mají k dispozici nabídku Okno (Window), která jim umožňuje uspořádat 
okna, a mohou také klepnout pravým tlačítkem na uzel nebo modul snap-in a otevřít 
nové okno příkazem Otevřít v novém okně (New Window from Here).
Uživatelé nemohou klepnout pravým tlačítkem a vytvářet nové zobrazení panelu úloh 
příkazem Nové zobrazení panelu úloh (New Taskpad View).

Uživatelský režim nastavený na možnost Omezený přístup, jedno okno (Limited Access, Single 
Window) se projevuje takto:

Uživatelé nemají k dispozici nabídku Okno (Window) a nemohou ani klepnout pravým 
tlačítkem na uzel nebo modul snap-in a otevřít nové okno příkazem Otevřít v novém 
okně (New Window from Here).
Uživatelé nemohou klepnout pravým tlačítkem a vytvářet nové zobrazení panelu úloh 
příkazem Nové zobrazení panelu úloh (New Taskpad View).

Chcete-li uživatelům zabránit ve změnách zobrazení, máte k dispozici dvě užitečné funkce pří-
kazu Možnosti z nabídky Soubor:

Neukládat změny této konzoly (Do Not Save Changes to This Console) – zaškrtně-
te toto políčko, chcete-li uživatelům znemožnit ukládání změn konzoly. Pokud zrušíte 
zaškrtnutí tohoto políčka, zobrazení se automaticky změní v závislosti na posledním 
nastavení uživatele před ukončením konzoly.
Umožnit uživateli upravovat vlastní zobrazení (Allow the User to Customize Views) 
– zaškrtněte toto políčko, pokud chcete uživatelům umožnit, aby přidávali okna se 
zaměřením na vybranou položku konzoly. Jestliže zrušíte zaškrtnutí tohoto políčka, 
uživatelé nebudou mít možnost přidávat přizpůsobená zobrazení.

POZNÁMKA
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Nastavení ikony konzoly před uložením
Při práci v dialogovém okně Možnosti můžete nastavit vlastní ikony svých nástrojů konzoly. 
Všechny nástroje konzoly vyvinuté ve společnosti Microsoft mají své vlastní ikony. Tyto ikony 
můžete použít i pro své vlastní nástroje konzoly nebo můžete poměrně snadno vybrat ikony 
z jiných programů společnosti Microsoft. V dialogovém okně Možnosti (které se zobrazí pří-
kazem Možnosti z nabídky Soubor) klepněte na tlačítko Změnit ikonu (Change Icon). Zobrazí 
se dialogové okno Změnit ikonu (Change Icon), které vidíte na následujícím obrázku:

V dialogovém okně klepněte na tlačítko Procházet (Browse). Ve výchozím nastavení by se mělo 
zobrazit dialogové okno Otevřít (Open) s adresářem nastaveným na %SystemRoot%\System32. 
V tomto případě zadejte do pole Název souboru (File Name) hodnotu shell32.dll a klepněte 
na tlačítko Otevřít (Open). Nyní by se mělo zobrazit dialogové okno Změnit ikonu (Change 
Icon) s vybraným souborem Shell32.dll. Zde můžete vybrat jednu z několika set ikon, které jsou 
registrovány pro použití s prostředím operačního systému (viz následující obrázek). Zvolte iko-
nu, klepněte na tlačítko OK a zavřete dialogové okno Možnosti dalším klepnutím na tlačítko 
OK. Nadále bude k vašemu vlastnímu nástroji konzoly přidružena ikona.
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Uložení nástroje konzoly na plochu, do nabídky Start nebo do složky
Když nastavíte uživatelský režim, můžete nástroj konzoly uložit. Nástroj konzoly se může zob-
razit jako jedna z těchto položek:

Ikona na ploše – vyberte v nabídce Soubor příkaz Uložit jako a potom přejděte struk-
turou složek do složky %SystemRoot%\Users\%UserName%\Plocha (%SystemRoot%\
Users\%UserName%\Desktop). Proměnná %UserName% zde označuje uživatele, který 
bude s nástrojem pracovat. Po zadání názvu konzoly klepněte na tlačítko Uložit.
Možnost nabídky Start pro všechny uživatele – vyberte v nabídce Soubor příkaz Uložit 
jako a potom přejděte strukturou složek do složky %SystemRoot%\ProgramData\
Microsoft\Windows\Nabídka Start\Programy\Nástroje pro správu (%SystemRoot%\
ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools). Po 
zadání názvu konzoly klepněte na tlačítko Uložit.
Možnost nabídky Start pro vybraného uživatele – vyberte v nabídce Soubor příkaz Uložit 
jako a potom přejděte strukturou složek do složky %SystemRoot%\Users\%UserName%\
AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Nabídka Start\Programy\Nástroje pro správu 
(%SystemRoot%\Users\%UserName%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start 
Menu\Programs\Administrative Tools). Proměnná %UserName% zde označuje uživatele, 
který bude s nástrojem pracovat. Po zadání názvu konzoly klepněte na tlačítko Uložit.
Ikona složky – vyberte v nabídce Soubor příkaz Uložit jako a potom přejděte do složky, 
kam chcete nástroj konzoly umístit. Po zadání názvu konzoly klepněte na tlačítko 
Uložit.

Změna názvu nástroje pomocí dialogového okna Možnosti

Název zobrazený v záhlaví okna nástroje konzoly ve výchozím nastavení odpovídá názvu soubo-

ru, který určíte při uložení nástroje. Pokud jste v autorském režimu, můžete název nástroje kon-

zoly změnit v dialogovém okně Možnosti. V nabídce Soubor vyberte příkaz Možnosti a potom 

zadejte název do pole v horní části karty Konzola (Console).
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Návrh vlastních panelů úloh 
pro konzolu MMC
Chcete-li zjednodušit správu nebo omezit dostupné úkoly pro méně zkušené správce nebo 
uživatele ze skupiny Power Users, můžete do nástroje konzoly přidat panel úloh. Pomocí panelů 
úloh lze vytvořit vlastní zobrazení nástrojů konzoly, které obsahují zástupce příkazů nabídky, 
příkazů prostředí a navigačních komponent.

Úvod do panelů úloh
Panely úloh v zásadě umožňují vytvořit stránku s úlohami, které lze pak rychle spouštět 
klepnutím na příslušný odkaz zástupce bez nutnosti použít stávající nabídku nebo rozhraní 
poskytované moduly snap-in. V konzole můžete vytvořit více panelů úloh a každý z nich je 
přístupný jako zobrazení panelu úloh. Pokud jste pracovali se systémem Windows XP nebo 
Windows Vista, pravděpodobně si pamatujete na přepracované Ovládací panely, které jsou 
vytvořeny pomocí zobrazení panelu úloh ve složce Ovládací panely. Stejně jako většina panelů 
úloh má složka Ovládací panely dvě funkce: poskytuje přímý přístup k příkazům nebo úlohám, 
takže nemusíte procházet nabídky, a omezuje dostupné možnosti na skupinu předem defino-
vaných úloh.
Panely úloh lze vytvářet při práci s nástrojem konzoly v autorském režimu. Panely úloh mohou 
obsahovat následující položky:

Příkazy nabídky – umožňují spouštět standardní možnosti nabídky zahrnutých modu-
lů snap-in.
Příkazy prostředí – umožňují spouštět skripty či programy nebo otevírat webové 
stránky.
Navigační komponenty – umožňují přejít na uložené zobrazení v nabídce Oblíbené 
položky (Favorites).

Příkazy panelů úloh se také označují jako úlohy. Úlohy lze jednoduše spustit klepnutím na jejich 
odkazy. V případě příkazů nabídky spustíte klepnutím na odkazy příkazy nabídky. U příkazů 
prostředí spustíte klepnutím na odkazy přidružené skripty nebo programy. Klepnete-li na 
odkazy navigačních komponent, zobrazí se určená navigační zobrazení. Pokud jsou panely 
úloh ve více úrovních, musíte zahrnout navigační komponenty, které uživatelům umožní přejít 
zpět na panel úloh nejvyšší úrovně. V principu to připomíná umístění odkazu na domovskou 
stránku na webových stránkách.
Obrázek 6.7 představuje panel úloh, který byl vytvořen pro modul snap-in Uživatelé a počítače 
služby Active Directory a přidán do vlastního nástroje, který jsme vytvořili v předchozí části 
této kapitoly.
Jak je zřejmé, je zobrazení stránky úloh označeno jako Správa služby AD a poskytuje následu-
jící příkazy:

Vytvořit počítač – umožňuje spustit průvodce Nový objekt – počítač (New Object 
– Computer).
Najít objekty – umožňuje otevřít dialogové okno Najít uživatele, kontakty a skupiny 
(Find Users, Contacts, and Groups).
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Vytvořit skupinu – umožňuje spustit průvodce Nový objekt – skupina (New Object 
– Group).
Vytvořit uživatele – umožňuje spustit průvodce Nový objekt – uživatel (New Object 
– User).
Připojit k doméně – umožňuje vybrat použitou doménu.
Vytvořit pokročilý dotaz – umožňuje definovat dotaz služby Active Directory a uložit 
jej pro opakované použití.

Můžete přidat také možnost Připojit se k doménové struktuře, která by byla užitečná při výběru 

použité doménové struktury. V tomto případě panel úloh neomezuje možnosti. Místo toho 

spíše poskytuje odkazy pro rychlý přístup k často spouštěným úlohám. V dalším oddíle se dozví-

te, jak lze uživatelské možnosti omezit.

Úvod do stylů zobrazení panelů úloh
Panely úloh lze uspořádat několika odlišnými způsoby. Ve výchozím nastavení mají dvě zob-
razení: rozšířené zobrazení panelu úloh a standardní zobrazení. Rozšířené zobrazení obsahu-
je seznam definovaných úloh a může také zahrnovat spravované položky konzoly. Standardní 
zobrazení obsahuje pouze spravované položky konzoly. Při vytvoření panelu úloh máte mož-
nost skrýt standardní zobrazení pouhým zaškrtnutím políčka Skrýt kartu Standardní (Hide 
Standard Tab).
Rozšířené zobrazení panelu úloh lze uspořádat pomocí svislého seznamu, vodorovného sezna-
mu nebo bez seznamu. Ve svislém seznamu, který jsme si již představili na obrázku 6.7, jsou 
příkazy panelu úloh uvedeny vlevo od položek konzoly, k jejichž správě slouží. Tento organi-
zační přístup funguje dobře, když máte dlouhý seznam úloh a chcete přesto umožnit, aby uživa-
telé pracovali se souvisejícími moduly snap-in.

Obrázek 6.7 Vlastní konzola s panelem úloh, který používá svislý seznam

POZNÁMKA

190 ČÁST II      SPRÁVA SYSTÉMŮ WINDOWS SERVER 2008

K1621_Libor_FK_02.indd   190K1621_Libor_FK_02.indd   190 9.3.2009   14:05:339.3.2009   14:05:33



U vodorovného seznamu, který je znázorněn na obrázku 6.8, jsou položky konzoly spravované 
panelem úloh uvedeny nad příkazy panelu. Tato koncepce je nejvhodnější, chcete-li zobrazit 
více sloupců příkazů panelu úloh a přitom umožnit práci se souvisejícími moduly snap-in.

V některých případech není žádoucí zobrazovat položky konzoly spravované panelem úloh ve 
stejném zobrazení jako úlohy. V této situaci můžete určit, že se nepoužije žádný seznam. Pokud 
zvolíte možnost Bez seznamu (No List), jsou příkazy panelu úloh zobrazeny na kartě panelu 
samostatně (v tomto případě Správa služby AD) a uživatelé mohou přistupovat k souvisejícím 
položkám konzoly po klepnutí na kartu Standardní.

Omezení možností uživatelů v panelech úloh

Jak jsme uvedli, můžete omezit možnosti, které mají uživatelé v nástrojích konzoly, když vybe-

rete možnost Bez seznamu a zaškrtnete políčko Skrýt kartu Standardní (Hide Standard Tab). 

Nezapomeňte, že pokud nástroj konzoly neobsahuje panel úloh pro modul snap-in, budou 

mít uživatelé i nadále možnost spravovat modul snap-in běžným způsobem. Panel úloh zob-

razený na obrázku 6.8 například nedefinuje žádné úlohy pro správu zásad nebo zabezpečení, 

takže budou moduly snap-in v těchto složkách plně přístupné. Chcete-li zajistit, aby uživatelé 

nemohli s těmito moduly snap-in pracovat přímo, musíte pro ně definovat panely úloh nebo 

do aktuálního panelu úloh či na jiný panel přidat úlohy, které zajistí přístup k příkazům nabídky 

z těchto modulů snap-in.

Pokud vyberete možnost Bez seznamu, můžete omezit možnosti uživatelů pro definované 
úlohy a zakázat jim přistupovat ke spravovaným položkám konzoly. V tomto případě nastavte 
skrytí karty Standardní. Když budou poté uživatelé pracovat se spravovanými položkami kon-
zoly, mohou provádět jen úlohy definované na panelu úloh, např. úlohy, které jsou znázorněny 
na obrázku 6.9.

Obrázek 6.8 Vlastní konzola s panelem úloh, který používá vodorovný seznam

DO DETAILU
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Vytváření a správa panelů úloh
Všechny nástroje konzoly, které obsahují alespoň jeden modul snap-in, mohou mít přidružený 
panel úloh. Chcete-li vytvořit panel úloh, musíte konzolu otevřít v autorském režimu a poté 
postupovat takto:

1.  Ve své vlastní konzole MMC klepněte pravým tlačítkem myši na složku nebo položku 
konzoly, se kterou chcete pracovat, zvolte příkaz Akce (Action) a poté příkazem Nové 
zobrazení panelu úloh (New Taskpad View) spusťte Průvodce vytvořením zobrazení 
panelu úloh (New Taskpad View Wizard). Nezapomeňte, že jediný panel úloh umožňu-
je spravovat více položek konzoly.

2.  V Průvodci vytvořením zobrazení panelu úloh klepněte na tlačítko Další (Next) 
a nakonfigurujte zobrazení panelu úloh (příklad viz obrázek 6.10). Vyberte styl pod-
okna podrobností – Svislý seznam (Vertical List), Vodorovný seznam (Horizontal List) 
nebo Bez seznamu (No List) – a nastavte styl popisů úloh na položku Text nebo Tip 
(InfoTip). Můžete se také rozhodnout pro skrytí karty Standardní (tato volba omezí 
prováděné úkoly pouze v případě, že současně vyberete styl Bez seznamu). Při výběru 
možností průvodce zobrazuje náhled dokončeného panelu úloh. Pokračujte klepnutím 
na tlačítko Další (Next).

3.  Na stránce Opakované použití panelu úloh (Taskpad Reuse), která je znázorněna na 
obrázku 6.11, je nutné zvolit, zda se zobrazení panelů úloh použije pouze pro vybranou 
položku stromu (položku, na kterou klepnete pravým tlačítkem myši), nebo na libovol-
nou další položku stromu stejného typu. Pokud vyberete druhou variantu, máte také 
možnost změnit výchozí zobrazení všech položek, které se použijí na panelu úloh, na 
zobrazení panelu úloh. Obvykle je vhodné tímto způsobem zobrazení standardizovat, 
zejména pokud jste skryli kartu Standardní a nechcete uživatelům poskytnout jiné mož-
nosti. Klepněte na tlačítko Další (Next).

Obrázek 6.9: Pomocí stylu Bez seznamu a skrytí karty Standardní můžete omezit možnosti uživatelů
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Všechny moduly snap-in mají v zásadě stejný typ. Pokud tedy použijete panel úloh na libovol-

nou jinou položku stromu stejného typu, může panel úloh obsahovat libovolný modul snap-in, 

který jste do konzoly přidali.

4.  Dále nastavte název a popis panelu úloh. Název se zobrazuje v horní části panelu úloh 
a na kartě v dolní části panelu. Popis je uveden v horní části panelu úloh pod jeho 
názvem. Klepněte na tlačítko Další (Next).

5.  Na poslední stránce průvodce můžete vytvořit panel úloh klepnutím na tlačítko 
Dokončit (Finish). Políčko Po dokončení průvodce přidat do tohoto panelu další úlo-
hy (Add New Tasks to This Taskpad after the Wizard Closes) je standardně zaškrtnuté. 
Pokud tedy klepnete na tlačítko Dokončit, aniž byste zaškrtnutí políčka zrušili, spustí 
se průvodce Průvodce novou úlohou (New Task Wizard), který vám pomůže vytvořit 
úlohy pro panel úloh.

Obrázek 6.10: Konfigurace zobrazení panelu úloh v Průvodci vytvořením zobrazení panelu úloh

Obrázek 6.11: Výběr cíle panelu úloh

POZNÁMKA
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Chcete-li vytvořit více panelů úloh, můžete tento postup opakovat. U ukázkové konzoly byste 
mohli požadovat panel úloh pro každou složku. V tomto případě byste vytvořili tři další panely 
úloh. Všechny další vytvořené panely úloh lze vložit do stejného umístění stromu konzoly nebo 
do jiné části stromu. Pokud je do stejné části stromu konzoly umístěno více panelů úloh, jsou 
přístupné pomocí karet v podokně podrobností.
Dokud se nacházíte v autorském režimu, můžete všechny vytvořené panely úloh snadno upravit 
nebo odebrat. Chcete-li upravit zobrazení panelu úloh, klepněte pravým tlačítkem na položku, 
kde jste panel úloh definovali, a z místní nabídky vyberte příkaz Upravit zobrazení panelu úloh 
(Edit Taskpad View). Otevře se dialogové okno Vlastnosti (Properties) se dvěma kartami:

Obecné (General) – pomocí možností na kartě Obecné, kterou vidíte na následujícím 
obrázku, lze řídit styl panelu úloh a zobrazit či skrýt kartu Standardní. Po klepnutí na 
tlačítko Možnosti (Options) můžete určit, pro které položky se zobrazení panelu úloh 
použije.
Úlohy (Tasks) – pomocí karty Úlohy lze zobrazit seznam aktuálních úloh, které jsou 
pro panel úloh definovány. Související možnosti umožňují vytvářet nové úlohy nebo 
spravovat stávající úlohy.

Vytváření a správa úloh
Úlohy lze vytvářet pomocí Průvodce novou úlohou (New Task Wizard). Tento průvodce se 
ve výchozím nastavení spustí automaticky, jakmile dokončíte tvorbu zobrazení panelu úloh. 
Průvodce lze také spustit pomocí dialogového okna Vlastnosti (Properties) panelu úloh. Na 
kartě Úlohy (Tasks) klepněte na tlačítko Nový (New). Případně v konzole MMC klepněte pra-
vým tlačítkem na složku nebo položku konzoly, kde jste panel úloh definovali, a z místní nabíd-
ky vyberte příkaz Upravit zobrazení panelu úloh (Edit Taskpad View).
Po spuštění Průvodce novou úlohou klepněte na tlačítko Další (Next) a vyberte typ příkazu 
takto:

Zvolte možnost Příkaz nabídky (Menu Command), chcete-li spouštět standardní mož-
nosti nabídek integrovaných modulů snap-in.
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Zvolte možnost Příkaz prostředí (Shell Command), chcete-li spouštět skripty či progra-
my nebo otevírat webové stránky.
Zvolte možnost Navigace (Navigation), chcete-li umožnit přechod na uložené zobrazení 
v nabídce Oblíbené položky (Favorites).

Následující obrazovky závisí na typu vytvářené úlohy.

Vytváření úloh příkazů nabídky
Když se rozhodnete vytvořit příkaz nabídky, vyberte zdroj příkazu, jak je patrné na obrázku 
6.12. Zdroj příkazu se určuje jako uzel ze stromu konzoly nebo ze seznamu v podokně výsled-
ků pro položku, která je vybrána při spuštění průvodce. Pokud jako zdroj zvolíte Uzel stromu 
(Node in The Tree), vyberte ve stromu konzoly modul snap-in a potom zvolte jeden z dostup-
ných příkazů tohoto modulu snap-in. Dostupné příkazy se mění v závislosti na tom, který 
modul snap-in jste vybrali.
Dále nastavte název a popis úlohy. Název slouží jako označení odkazu zástupce na příslušnou 
úlohu. Popis je zobrazen jako text pod odkazem zástupce nebo jako tip, v závislosti na tom, jak 
jste panel úloh nakonfigurovali.

Na stránce Ikona úlohy (Task Icon) můžete zvolit ikonu pro úlohu. Chcete-li vybrat některou 
z ikon dostupných z konzoly MMC, zvolte přepínač Ikony konzoly MMC (Icons Provided by 
MMC). Klepnutím ikonu vyberete a zobrazíte její význam a alternativní významy. Pokud chce-
te použít jinou sadu ikon, klepněte na přepínač Vlastní ikona (Custom Icon) a klepněte na tla-
čítko Procházet (Browse). Zobrazí se dialogové okno Změnit ikonu (Change Icon). Klepnutím 
na tlačítko Procházet zobrazíte dialogové okno Otevřít. Ve výchozím nastavení by se mělo zob-
razit dialogové okno Otevřít (Open) s adresářem nastaveným na %SystemRoot%\System32. 
V tomto případě zadejte do pole Název souboru (File Name) hodnotu shell32.dll a klepněte 
na tlačítko Otevřít (Open). Nyní by se mělo zobrazit dialogové okno Změnit ikonu (Change 
Icon) s vybraným souborem Shell32.dll. Zde můžete vybrat jednu z několika set ikon, které jsou 
registrovány pro použití s prostředím operačního systému.

Obrázek 6.12: Vyberte zdroj příkazu a poté zvolte příkaz ze seznamu dostupných příkazů
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Když znovu klepnete na tlačítko Další, průvodce potvrdí vytvoření úlohy a zobrazí aktuální 
seznam úloh na panelu úloh poté, co dokončíte vytvoření aktuální úlohy klepnutím na tlačítko 
Dokončit. Chcete-li vytvořit jinou úlohu, zaškrtněte políčko Po klepnutí na tlačítko Dokončit 
spustit průvodce znovu (When I Click Finish, Run This Wizard Again) a poté tento postup 
opakujte. Jinak klepněte pouze na tlačítko Dokončit.

Vytváření úloh příkazů prostředí
Když se rozhodnete vytvořit příkaz prostředí, vyberte příkazový řádek úlohy, jak je zřejmé na 
obrázku 6.13.

K dispozici jsou následující možnosti:
Příkaz (Command) – úplná cesta k souboru nebo cesta UNC (Universal Naming 
Convention) k příkazu, který chcete spustit, jako např. C:\Skripty\Checkpol.bat nebo 
\\Podnikserver01\Skripty\Checkpol.bat. Jako příkaz lze uvést skript prostředí či dávko-
vý skript nebo program. Pokud si příslušnou cestu nepamatujete, klepněte na tlačítko 
Procházet a poté v dialogovém okně Otevřít vyhledejte program, který chcete spustit.
Parametry (Parameters) – parametry příkazového řádku, které chcete předat skriptu 
nebo programu. Klepnutím na šipku vpravo vedle pole Parametry zobrazíte proměnné, 
které lze použít (souvisejí s modulem snap-in, který jste původně vybrali při vytváření 
panelu úloh). Vyberte proměnnou, kterou chcete přidat do seznamu parametrů příka-
zového řádku.
Spustit v (Start In) – spouštěcí (neboli základní) adresář zvoleného skriptu či progra-
mu, jako např. C:\Temp.
Spustit (Run) – typ okna, ve kterém chcete skript nebo program spouštět: normální, 
minimalizované nebo maximalizované.

Dále nastavte název a popis úlohy. Název slouží jako označení odkazu zástupce na příslušnou 
úlohu. Popis je zobrazen jako text pod odkazem zástupce nebo jako tip, v závislosti na tom, jak 
jste panel úloh nakonfigurovali.

Obrázek 6.13: Nastavte příkazový řádek skriptu nebo programu, který chcete spustit
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Dále můžete vybrat ikonu úlohy. Jak jsme již uvedli, lze vybrat možnost Ikony konzoly MMC 
(Icons Provided by MMC) nebo Vlastní ikona (Custom Icon). Používáte-li vlastní ikony, prav-
děpodobně je budete vybírat ze souboru Shell32.dll v adresáři %SystemRoot%\System32.
Když znovu klepnete na tlačítko Další, průvodce potvrdí vytvoření úlohy a zobrazí aktuální 
seznam úloh na panelu úloh poté, co dokončíte vytvoření aktuální úlohy klepnutím na tlačítko 
Dokončit. Chcete-li vytvořit jinou úlohu, zaškrtněte políčko Po klepnutí na tlačítko Dokončit 
spustit průvodce znovu (When I Click Finish, Run This Wizard Again) a poté tento postup 
opakujte. Jinak klepněte pouze na tlačítko Dokončit.

Vytváření navigačních úloh
Navigační úlohy umožňují vytvořit odkazy z jednoho panelu úloh na jiný nebo z panelu 
úloh na uložené zobrazení konzoly. Pokud chcete vytvářet navigační úlohy, musíte nejdříve 
uložit zobrazení konzoly nebo zobrazení určitého panelu úloh do nabídky Oblíbené položky 
(Favorites). Chcete-li to provést, přejděte v autorském režimu na příslušnou část stromu kon-
zoly, abyste vybrali panel úloh nebo položku, na kterou chcete navigovat, a poté v nabídce 
Oblíbené položky (Favorites) vyberte příkaz Přidat k oblíbeným položkám (Add to Favorites). 
V dialogovém okně Přidat k oblíbeným položkám (viz obrázek 6.14) zadejte název oblíbené 
položky a klepněte na tlačítko OK. Poté můžete vytvořit navigační úlohu vybraného panelu 
úloh, který danou oblíbenou položku používá.

Navigační úlohy lze vytvořit pomocí Průvodce novou úlohou (New Task Wizard). V Průvodci 
novou úlohou zvolte jako typ úlohy Navigace (Navigation). Dále vyberte oblíbenou položku, 
na kterou uživatelé přejdou po klepnutí na příslušný odkaz. Jak je znázorněno na obrázku 6.15, 
máte k dispozici pouze oblíbené položky, které jste vytvořili dříve uvedeným postupem.
Dále nastavte název a popis úlohy. Název slouží jako označení odkazu zástupce na příslušnou 
úlohu. Popis je zobrazen jako text pod odkazem zástupce nebo jako tip, v závislosti na tom, jak 
jste panel úloh nakonfigurovali. Vytváříte-li odkaz na hlavní stránku nástroje konzoly, můžete 
jej označit Domovská stránka.
Dále můžete vybrat ikonu úlohy. Jak jsme již uvedli, lze vybrat možnost Ikony konzo-
ly MMC (Icons Provided by MMC) nebo Vlastní ikona (Custom Icon). Pokud jste vytvo-
řili odkaz s názvem Domovská stránka, můžete z konzoly MMC zvolit odpovídající iko-
nu. Používáte-li vlastní ikony, pravděpodobně je budete vybírat ze souboru Shell32.dll 
v adresáři %SystemRoot%\System32.

Obrázek 6.14: Uložení aktuálního zobrazení nástroje konzoly do nabídky Oblíbené položky
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Když znovu klepnete na tlačítko Další, průvodce potvrdí vytvoření úlohy a zobrazí aktuální 
seznam úloh na panelu úloh poté, co dokončíte vytvoření aktuální úlohy klepnutím na tlačítko 
Dokončit. Chcete-li vytvořit jinou úlohu, zaškrtněte políčko Po klepnutí na tlačítko Dokončit 
spustit průvodce znovu (When I Click Finish, Run This Wizard Again) a poté tento postup 
opakujte. Jinak klepněte pouze na tlačítko Dokončit.

Uspořádání, úpravy a odebrání úloh
Pokud jste v autorském režimu, můžete upravovat úlohy a jejich vlastnosti v dialogovém okně 
Vlastnosti (Properties). Chcete-li toto okno zobrazit, klepněte pravým tlačítkem na položku, 
kde jste panel úloh definovali, a z místní nabídky vyberte příkaz Upravit zobrazení panelu úloh 
(Edit Taskpad View). Na kartě Úlohy (Tasks) zobrazené na obrázku 6.16 máte k dispozici tyto 
možnosti:

Uspořádat úlohy – chcete-li úlohy seřadit v konkrétním pořadí, vyberte úlohu a poté 
nastavte její pořadí klepnutím na tlačítko Nahoru (Move Up) nebo Dolů (Move 
Down).
Vytvořit nové úlohy – chcete-li vytvořit novou úlohu, klepněte na tlačítko Nový (New) 
a poté definujte úlohu pomocí Průvodce novou úlohou (New Task Wizard).
Upravit existující úlohy – chcete-li úlohu upravit, vyberte ji a klepněte na tlačítko 
Upravit (Modify).
Odebrat úlohy – chcete-li úlohu odebrat, vyberte ji a klepněte na tlačítko Odebrat 
(Remove).

Publikování a distribuce vlastních nástrojů
Jak jste viděli, poskytuje konzola MMC kompletní rámec pro vytváření vlastních úloh, které lze 
na míru přizpůsobit požadavkům široké uživatelské základny. V případě správců můžete vytvo-
řit vlastní konzoly, které budou přizpůsobeny jejich specializaci, např. správě zabezpečení, sítě 
nebo uživatelů. U začínajících správců nebo pokročilých uživatelů s delegovanými oprávnění-
mi můžete vytvářet vlastní konzoly s panely úloh se seznamy běžných příkazů, které uživatelům 

Obrázek 6.15: Vyberte dříve definované oblíbené položky, které chcete použít
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pomáhají konzolu používat. Seznam lze dokonce omezit, aby tito uživatelé mohli přistupovat 
pouze k vybraným příkazům.
Vzhledem k tomu, že vlastní konzoly se ukládají jako běžné soubory, můžete je publikovat 
a šířit stejně jako libovolný jiný soubor. Konzoly je možné umístit na síťový souborový server 
do sdílené složky. Konzoly můžete odeslat e-mailem přímo uživatelům, kteří s nimi budou pra-
covat. Případně lze nástroje publikovat ve službě Active Directory. Dokonce je můžete přímo 
zkopírovat do nabídky Start příslušných počítačů, jak jsme si dříve ukázali.
V každém případě potřebují uživatelé příslušná oprávnění ke spouštění úloh a přístupu 
k modulům snap-in. Tato oprávnění je nutné udělit pro konkrétní počítač nebo síť. Pamatujte 
také na to, že verze konzoly MMC dodávaná se systémem Windows Server 2003 a předchozími 
verzemi operačního systému Windows neumožňuje spouštět nástroje vytvořené pomocí verze 
MMC, která se dodává se systémem Windows Server 2008 (MMC 3.0). Pokud jste do počítače 
konzolu MMC 3.0 ručně nenainstalovali, je tato verze k dispozici pouze v systémech Windows 
Server 2008 a Windows Vista.

Obrázek 6.16: Na kartě Úlohy (Tasks) v okně Vlastnosti (Properties) 
panelu úloh lze uspořádat, vytvářet, upravovat a odebírat úlohy
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Konfigurace 

rolí, služeb rolí 

a funkcí

Systém Windows Server 2008 má odlišnou architekturu konfi-
gurace než předchozí verze systému. Během přípravy serverů 
na použití se instalují a konfigurují následující komponenty:

Serverové role – jsou související sady softwarových 
komponent, které serverům umožňují plnit určitou 
funkci pro uživatele a jiné počítače v síti. Počítači lze 
přidělit jedinou roli, jako např. službu AD DS (Active 
Directory Domain Services), nebo může poskytovat 
více rolí.
Služby rolí – jsou softwarové komponenty, které 
zajišťují funkci serverových rolí. S každou servero-
vou rolí souvisí jedna nebo více služeb rolí. Některé 
serverové role, jako např. služba DNS (Domain 
Name Service) a protokol DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol), mají jedinou funkci a při 
instalaci role se nainstaluje i tato funkce. Jiné role, mj. 
služby Síťové zásady a přístupu (Network Policy and 
Access Services) a AD CS (Active Directory Certificate 
Services), poskytují více služeb rolí, které lze nainstalo-
vat. V případě těchto serverových rolí můžete vybrat, 
které služby rolí budou nainstalovány.
Funkce – jsou softwarové komponenty, které posky-
tují další funkční možnosti. Funkce, jako např. služ-
ba WINS a Zálohování serveru (Windows Server 
Backup), lze instalovat a odebírat nezávisle na rolích 
a službách rolí. V závislosti na konfiguraci může být 
v počítači nainstalováno více funkcí nebo také žádná 
funkce.

Role, služby rolí a funkce je možné konfigurovat pomocí 
konzoly Správce serveru (Server Manager). Konzola Správce 
serveru má svůj protějšek pro příkazový řádek s názvem 
ServerManagerCmd.exe. Tento nástroj lze nainstalovat jako 
volitelnou funkci.

7
K A P I T O L A

Témata kapitoly

Použití rolí, služeb rolí 

a funkcí

Zpřístupnění dodatečných 

komponent

Instalace komponent 

pomocí Správce serveru

Instalace komponent na 

příkazovém řádku
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Použití rolí, služeb rolí a funkcí
Dříve než začnete měnit konfiguraci serveru, byste měli pečlivě zvážit, jak přidání či odebrání 
role, služby rolí nebo funkce ovlivní celkový výkon serveru. Obvykle je sice žádoucí kombino-
vat doplňkové role, ale tento postup zvyšuje zatížení serveru, takže je nutné příslušným způ-
sobem vyladit serverový hardware. Pamatujte také na to, že role, služby rolí a funkce mohou 
záviset na jiných rolích, službách rolí a funkcích. Při instalaci rolí, služeb rolí a funkcí zobrazí 
nástroj Správce serveru výzvu k instalaci všech dalších požadovaných rolí, služeb rolí či funk-
cí. Jestliže se pokusíte odebrat požadovanou komponentu nainstalované role, služby rolí nebo 
funkce, zobrazí Správce serveru varování, že danou komponentu nelze odebrat, pokud součas-
ně neodeberete další roli, službu rolí nebo funkci.
Tabulka 7.1 poskytuje přehled primárních rolí a souvisejících služeb rolí, které lze zavést na 
server se systémem Windows Server 2008. Kromě rolí a funkcí, které jsou standardní součás-
tí instalace systému Windows Server 2008, umožňuje Správce serveru integraci dalších rolí 
a funkcí dostupných na webu Stažení softwaru jako volitelné aktualizace systému Windows 
Server 2008.

Tabulka 7.1: Primární role a související služby rolí systému Windows Server 2008

Role Popis

Služba AD CS (Active 
Directory Certificate 
Services)

Služba AD CS poskytuje funkce nutné pro vydávání a odvolávání digitál-
ních certifikátů uživatelům, klientským počítačům a serverům. Obsahuje 
tyto služby rolí: Certifikační autorita (Certification Authority), Webový zápis 
k certifikační autoritě (Certification Authority Web Enrollment), protokol 
OCSP (Online Certificate Status Protocol) a protokol MSCEP (Microsoft 
Simple Certificate Enrollment Protocol).

Služba AD DS (Active 
Directory Domain 
Services)

Služba AD DS poskytuje nezbytné funkce k ukládání údajů o uživatelích, 
skupinách, počítačích a jiných objektech v síti a zpřístupňuje tyto informa-
ce uživatelům a počítačům. Řadiče domény umožňují uživatelům a počíta-
čům v síti přístup k povoleným síťovým prostředkům.

Služba AD FS (Active 
Directory Federation 
Services)

Služba AD FS doplňuje funkce ověřování a správy přístupu ve službě AD 
DS o webová rozšíření. Patří sem následující služby a podslužby rolí: služba 
Federation Service, server proxy služby Federation Service (Federation 
Service Proxy), Weboví agenti služby AD FS (AD FS Web Agents), Agent 
pracující s deklaracemi (Claims-Aware Agent) a Agent pracující s tokeny 
systému Windows (Windows Token-Based Agent).

Služba AD LDS (Active 
Directory Lightweight 
Directory Services)

Služba AD LDS poskytuje datové úložiště pro aplikace s podporou adresá-
ře, které nevyžadují službu AD DS a není nutné je zavést na řadičích domé-
ny. Neobsahuje další služby rolí.

Služba AD RMS (Active 
Directory Rights 
Management Services)

Služba AD RMS poskytuje řízený přístup k chráněným e-mailům, dokumen-
tům, webovým stránkám v intranetu a dalším typům souborů. Obsahuje 
tyto služby rolí: server AD RMS (Active Directory Rights Management 
Server) a Podpora federace identit (Identity Federation Support).
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Role Popis

Aplikační server 
(Application Server)

Aplikační server umožňuje, aby server hostoval distribuované aplika-
ce vytvořené pomocí technologií ASP.NET, Enterprise Services a .NET 
Framework 3.0. Zahrnuje více než desítku služeb rolí, které jsou podrobně 
analyzovány v knize Internet Information Services (IIS) 7.0 Administrator’s 
Pocket Consultant (Microsoft Press, 2007).

Server DHCP (DHCP 
Server)

Server DHCP poskytuje centralizovanou kontrolu nad adresováním pro-
tokolu IP (Internet Protocol). Servery DHCP mohou přiřazovat dynamické 
adresy IP a základní nastavení protokolů TCP/IP jiným počítačům v síti. 
Neobsahuje další služby rolí.

Server DNS (DNS Server) DNS je systém překladu adres IP, který překládá názvy počítačů na adresy 
IP. Servery DNS jsou zásadně důležité při překladu adres IP v doménách 
služby Active Directory. Neobsahuje další služby rolí.

Faxový server (Fax Server) Faxový server poskytuje centralizovanou kontrolu nad odesíláním a pří-
jmem faxů v podniku. Faxový server může fungovat jako brána pro faxo-
vání a dovoluje spravovat prostředky faxování, jako např. úlohy a hlášení, 
a faxová zařízení na serveru nebo v síti. Neobsahuje další služby rolí.

Souborová služba (File 
Services)

Souborová služba poskytuje klíčové služby pro správu souborů a způsob, 
jakým jsou soubory zpřístupněny a replikovány v síti. Určitý typ souboro-
vé služby vyžaduje mnoho serverových rolí. Patří sem následující služby 
a podslužby rolí: Souborový server (File Server), Systém souborů DFS 
(Distributed File System), Obor názvů DFS (DFS Namespace), Replikace dis-
tribuovaného systému souborů (DFSR) (DFS Replication), Správce prostřed-
ků souborového serveru (File Server Resource Manager), služba Services 
for Network File System (NFS), Služba Windows Search (Windows Search 
Service), Souborová služba systému Windows Server 2003 (Windows 
Server 2003 File Services), Služba replikace souborů (File Replication 
Service (FRS)) a služba Indexing Service.

Služba Síťové zásady 
a přístup – Network 
Policy And Access 
Services (NPAS)

Služba NPAS poskytuje klíčové služby pro správu směrování a vzdáleného 
přístupu v sítích. Obsahuje tyto služby rolí: server NPS (Network Policy 
Server), služba Směrování a vzdálený přístup – Routing and Remote Access 
Services (RRAS), služba vzdáleného přístupu (Remote Access Service), 
Směrování (Routing), Autorita pro registraci stavu (Health Registration 
Authority) a protokol HCAP – Host Credential Authorization Protocol 
(HCAP).

Tiskové služby (Print 
Services)

Tiskové služby poskytují klíčové služby pro správu síťových tiskáren a ovla-
dačů tisku. Obsahuje tyto služby rolí: Tiskový server (Print Server), služba 
LPD (LPD Service) a Tisk pomocí Internetu (Internet Printing).

Terminálová služba 
(Terminal Services)

Terminálová služba poskytuje služby, které uživatelům umožňují spouštět 
aplikace systému Windows nainstalované na vzdáleném serveru. Když 
uživatelé spustí aplikaci na terminálovém serveru, dochází ke spouště-
ní a zpracování na serveru a po síti se přenášejí pouze data z aplikace. 
Obsahuje tyto služby rolí: Terminálový server (Terminal Server), služba 
Licencování TS (TS Licensing), služba Zprostředkovatel relací Terminálové 
služby (TS Session Broker), Brána Terminálové služby (TS Gateway) a TS 
Web Access.
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Role Popis

Služby UDDI – Universal 
Description Discovery 
Integration (UDDI) 
Services

Služby UDDI umožňují sdílet informace o webových službách v rámci 
organizace i mezi organizacemi. Obsahuje tyto služby rolí: Databáze služ-
by UDDI (UDDI Services Database) a Webová aplikace služby UDDI (UDDI 
Services Web Application).

Webový server (IIS) – Web 
Server (IIS)

Webový server (IIS) hostuje weby a webové aplikace. Weby umístěné na 
webovém serveru mohou mít statický i dynamický obsah. Webové apli-
kace hostované na webovém serveru lze vytvářet pomocí technologií 
ASP.NET a .NET Framework 3.0. Při zavádění webového serveru můžete 
jeho konfiguraci spravovat pomocí modulů a nástrojů pro správu služby 
IIS 7.0. Zahrnuje několik desítek služeb rolí, které jsou podrobně analy-
zovány v knize Internet Information Services (IIS) 7.0 Administrator’s Pocket 
Consultant.

Služba pro nasazení 
systému Windows 
– Windows Deployment 
Services (WDS)

Služba pro nasazení systému Windows poskytuje služby pro zavádění počí-
tačů se systémem Windows v podniku. Obsahuje tyto služby rolí: server 
pro nasazení systému Windows (Deployment Server) a Transportní server 
(Transport Server).

Windows SharePoint 
Services

Služba Windows SharePoint Services umožňuje týmovou spolupráci 
založenou na propojení osob a informací. Server služby SharePoint server 
je v praxi webový server s úplnou instalací služby IIS a spravovanými apli-
kacemi, které poskytují potřebné funkce pro spolupráci.

Produkt WSUS (Windows 
Server Update Services)

Produkt WSUS (Windows Server Update Services) společnosti Microsoft 
umožňuje distribuovat aktualizace, které jsou poskytovány službou 
Microsoft Update, do počítačů v organizaci. K distribuci aktualizací slouží 
centralizované servery, aby každý počítač nemusel aktualizace stahovat ze 
služby Microsoft Update individuálně.

Tabulka 7.2 poskytuje přehled primárních funkcí, které lze zavést na server se systémem 
Windows Server 2008. Na rozdíl od předchozích vydání systému Windows nejsou někte-
ré důležité serverové funkce instalovány automaticky. Chcete-li například používat integro-
vané funkce zálohování a obnovení operačního systému, musíte funkci Zálohování serveru 
(Windows Server Backup) přidat ručně.

Tabulka 7.2: Primární funkce systému Windows Server 2008

Funkce Popis

.NET Framework 3.0 Poskytuje rozhraní API platformy .NET Framework 3.0 pro vývoj aplikací. 
K dalším dílčím funkcím patří Funkce rozhraní .NET Framework 3.0 (.NET 
Framework 3.0 Features), Prohlížeč XPS (XPS Viewer) a Aktivační kom-
ponenty technologie Windows Communication Foundation – Windows 
Communication Foundation (WCF) Activation Components.

Nástroj BitLocker Drive 
Encryption

Poskytuje hardwarové zabezpečení dat založené na šifrování celého 
svazku, které zabraňuje manipulaci s diskem, když je operační systém ve 
stavu offline. Počítače s čipem TPM (Trusted Platform Module) mohou 
používat nástroj BitLocker Drive Encryption v režimu Klíč při spuštění 
(Startup Key) nebo Pouze modul TPM (TPM-only). Oba režimy nabízejí 
včasné ověřování integrity.
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Funkce Popis

Serverové rozšíření 
Služba inteligentního 
přenosu na pozadí (BITS) 
– Background Intelligent 
Transfer Service (BITS) 
Server Extensions

Poskytuje inteligentní přenosy na pozadí. Když je tato funkce nainstalo-
vána, může server fungovat jako server BITS, který může přijímat soubory 
odeslané z klientských stanic. Tato funkce není nutná pro stahování na 
klientské stanice pomocí služby BITS.

Sada Connection Manager 
Administration Kit (CMAK)

Poskytuje funkce pro generování profilů Správce připojení (Connection 
Manager).

Možnosti práce s počíta-
čem (Desktop Experience)

Poskytuje na serveru další funkce plochy systému Windows Vista. 
K doplněným funkcím systému Windows Vista patří program Windows 
Media Player, motivy plochy a program Windows Fotogalerie (Windows 
Photo Gallery). Tyto funkce sice umožňují používat server jako pracovní 
stanici, ale mohou snížit jeho celkový výkon.

Clustering s podporou 
převzetí služeb při selhání 
(Failover Clustering)

Poskytuje funkce clusteringu, které umožňují spolupráci více serverů 
kvůli zvýšení dostupnosti služeb a aplikací. Clustering je kompatibilní 
s mnoha službami, k nimž patří souborové a tiskové služby. Ideálními 
kandidáty pro clustering jsou poštovní a databázové servery.

Správa zásad sku-
piny (Group Policy 
Management)

Nainstaluje Konzolu pro správu zásad skupiny (Group Policy 
Management Console – GPMC), která poskytuje centralizovanou správu 
zásad skupin.

Klient tisku přes Internet 
(Internet Printing Client)

Poskytuje funkce, které umožňují klientům připojit se k tiskárnám na 
webových tiskových serverech pomocí protokolu HTTP.

Server iSNS (Internet 
Storage Name Server)

Poskytuje správu a serverové funkce zařízení typu Internet SCSI (iSCSI), 
které serveru umožňují zpracovávat žádosti o registraci nebo zrušení 
registrace a dotazy od zařízení iSCSI.

Sledování portu LPR (Line 
Printer Remote) – Line 
Printer Remote (LPR) Port 
Monitor

Nainstaluje nástroj Sledování portu LPR, který umožňuje tisk na zařízení 
připojená k počítačům se systémem UNIX.

Řízení front zpráv 
(Message Queuing)

Poskytuje správu a serverové funkce pro distribuované řízení front zpráv. 
Je také k dispozici sada souvisejících dílčích funkcí.

Funkce Multipath I/
O (MPIO)

Poskytuje funkce potřebné k používání více datových cest úložného zaří-
zení.

Vyrovnávání zatížení sítě 
– Network Load Balancing 
(NLB)

Služba vyrovnávání zatížení sítě poskytuje odolnost proti selhání a vyrov-
návání zatížení aplikacím a službám protokolu IP díky tomu, že distribu-
uje příchozí aplikační požadavky mezi skupinu zúčastněných serverů. 
Ideálními kandidáty pro vyrovnávání zatížení jsou webové servery.

Protokol PNRP (Peer Name 
Resolution Protocol)

Poskytuje funkce protokolu LLMNR (Link-Local Multicast Name 
Resolution), které umožňují činnost služeb allows překladu adres IP typu 
peer-to-peer. Když nainstalujete tuto funkci, mohou se aplikace spuštěné 
na serveru zaregistrovat a překládat adresy IP protokolem LLMNR.

Vzdálená pomoc (Remote 
Assistance)

Umožňuje vzdáleným uživatelům připojení k serveru, aby mohli poskyto-
vat nebo přijímat vzdálenou pomoc.
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Funkce Popis

Nástroje pro vzdálenou 
správu serveru – Remote 
Server Administration 
Tools (RSAT)

Instaluje nástroje pro správu rolí a funkcí, které lze použít při vzdálené 
správě jiných počítačů se systémem Windows Server 2008. K dispozici 
jsou možnosti pro jednotlivé nástroje nebo můžete nainstalovat nástroje 
z kategorie nejvyšší úrovně nebo dílčí kategorie.

Správce vyměnitelného 
úložiště – Removable 
Storage Manager (RSM)

Nainstaluje nástroj Správce vyměnitelného úložiště, který umožňuje sprá-
vu vyměnitelných médií a zařízení s vyměnitelnými médii.

Vzdálené volání procedur 
(RPC) prostřednictvím 
serveru proxy HTTP 
– Remote Procedure Call 
(RPC) over HTTP Proxy

Nainstaluje server proxy pro předávání zpráv RPC z klientských aplikací 
na server pomocí protokolu HTTP. Vzdálené volání procedur (RPC) pro-
střednictvím serveru proxy HTTP představuje alternativu klientského 
přístupu k serveru pomocí připojení sítě VPN.

Jednoduché služby TCP/IP 
(Simple TCP/IP Services)

Nainstaluje další služby protokolů TCP/IP, včetně služeb Character 
Generator, Daytime, Discard, Echo a Quote of the Day.

Server SMTP (Simple 
Mail Transfer Protocol) 
– Simple Mail Transfer 
Protocol (SMTP) Server

SMTP je síťový protokol, který umožňuje řídit přenos a směrování e-mai-
lových zpráv. Když je tato funkce nainstalována, může server fungovat 
jako základní server SMTP. Potřebujete-li plně funkční řešení, musíte nain-
stalovat poštovní server, jako je např. Microsoft Exchange Server 2007.

Služba SNMP (Simple 
Network Management 
Protocol) – Simple 
Network Management 
Protocol (SNMP) Services

Protokol SNMP zjednodušuje správu sítí TCP/IP. Pomocí protokolu SNMP 
lze zajistit centralizovanou správu sítě, která obsahuje zařízení kompa-
tibilní s tímto protokolem. Protokol SNMP také umožňuje sledování sítě 
prostřednictvím softwaru pro správu sítí.

Správce úložiště pro sítě 
SAN (Storage Manager For 
SANs)

Nainstaluje konzolu Správce úložiště pro sítě SAN (Storage Manager for 
SANs). Tato konzola poskytuje centrální rozhraní pro správu zařízení sítí 
SAN (Storage Area Network). Můžete zobrazit úložné podsystémy, vytvá-
řet a spravovat logické jednotky (LUN) a spravovat cílová zařízení iSCSI. 
Zařízení SAN musí podporovat službu VDS (Visual Disk Services).

Subsystém pro uni-
xové aplikace (SUA) – 
Subsystem for UNIX-based 
Applications (SUA)

Poskytuje funkce pro spouštění programů systému UNIX. Další nástroje 
pro správu si můžete stáhnout z webu společnosti Microsoft.

Interní databáze systé-
mu Windows (Windows 
Internal Database)

Nainstaluje databázový systém SQL Server 2005 Embedded Edition. Díky 
tomu může server používat relační databáze s rolemi a funkcemi systému 
Windows, které vyžadují interní databázi. Jedná se např. o službu AD 
RMS, službu UDDI, produkt WSUS (Windows Server Update Services), 
službu Windows SharePoint Services a Správce systémových prostředků 
(Windows System Resource Manager).

Prostředí Windows 
PowerShell

Nainstaluje prostředí Windows PowerShell, které poskytuje vylepšené 
prostředí příkazového řádku pro správu systémů Windows.

Služba WAS (Windows 
Process Activation 
Service)

Podporuje distribuované webové aplikace, které používají protokol HTTP 
a jiné protokoly.
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Funkce Popis

Prostředí zotavení systé-
mu Windows (Windows 
Recovery Environment)

Prostředí zotavení umožňuje obnovit server pomocí možností obnovení, 
pokud nejsou dostupné možnosti obnovení poskytované výrobcem ser-
veru.

Zálohování serveru 
(Windows Server Backup)

Umožňuje zálohovat a obnovovat operační systém, stav systému a libo-
volná data uložená na serveru.

Správce systémových 
prostředků (Windows 
System Resource Manager 
– WSRM)

Umožňuje spravovat využití prostředků na úrovni jednotlivých procesorů.

Server WINS (WINS Server) Služba WINS překládá názvy počítačů na adresy IP. Když je tato funkce 
nainstalována, může počítač fungovat jako server WINS.

Bezdrátové sítě (Wireless 
Networking)

Umožňuje serveru používat připojení a profily bezdrátových sítí.

Zpřístupnění dodatečných komponent
Společnost Microsoft navrhla Správce serveru a podpůrnou architekturu pro správu kompo-
nent tak, aby je bylo možné rozšiřovat. Díky tomu lze snáze poskytovat doplňkové role, služby 
rolí a funkce operačního systému. Některé dodatečné komponenty jsou k dispozici ke stažení 
z webu společnosti Microsoft. Patří k nim Windows Media Server 2008 a Windows SharePoint 
Server 2008.
Tyto komponenty můžete zpřístupnit pro instalaci a konfiguraci následujícím postupem:

1.  Stáhněte si z webu společnosti Microsoft balíček nebo balíčky instalačního programu. 
Tyto balíčky jsou zpravidla k dispozici jako sada souborů typu MSU (Microsoft Update 
Standalone Package – samostatný balíček služby Microsoft Update).

2.  Poklepáním zaregistrujte každý balíček instalačního programu k použití.
3.  Pokud je na serveru spuštěn nástroj Správce serveru (Server Manager), restartujte jej 

nebo aktualizujte jeho obsah, abyste zpřístupnili nové komponenty.
4.  Pomocí příslušného průvodce ve Správci serveru nainstalujte a nakonfigurujte doplň-

kovou roli, službu rolí nebo funkci.

Instalace komponent pomocí Správce serveru
Správce serveru (Server Manager) je primární nástroj pro správu rolí, služeb rolí a funkcí. 
Pomocí tohoto nástroje lze nejen přidávat či odebírat role, služby rolí a funkce, ale můžete zde 
také zobrazit podrobnosti o konfiguraci a stav těchto softwarových komponent.

Zobrazení nakonfigurovaných rolí a služeb rolí
Když v levém podokně zvolíte položku Role (Roles), zobrazí Správce serveru seznam nainstalo-
vaných rolí. Hlavní zobrazení uzlu Role obsahuje položku Souhrn rolí (Roles Summary), která 
uvádí počet nainstalovaných rolí a jejich názvy. V případě chybových událostí určité serverové 
role zobrazí Správce serveru vlevo od názvu této role ikonu upozornění.
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Názvy rolí v okně Role (Roles) fungují jako odkazy a po klepnutí lze získat přístup k podrob-
nostem příslušné role, jak je patrné na obrázku 7.1. K dispozici jsou následující podrobnosti 
role:

Souhrnné informace o stavu souvisejících systémových služeb. Správce serveru zob-
razí počet souvisejících služeb (pokud existují), které jsou spuštěny nebo zastaveny, 
jako např. „Systémové služby: 9 spuštěno, 1 zastavena.“ (System Services: 9 Running, 
1 Stopped.). Chcete-li službu spravovat, vyberte ji a poté klepněte na odkaz Zastavit 
(Stop), Spustit (Start) nebo Restartovat (Restart). Pokud není služba spuštěna a domní-
váte se, že by měla být, můžete tento problém obvykle vyřešit tak, že ji zastavíte a znovu 
spustíte klepnutím na tlačítko Restartovat.
Souhrnné informace o událostech, které související služby a komponenty generovaly 
v posledních 24 hodinách, včetně podrobností o případném výskytu chyb, jako např. 
„Události: 31 upozornění, 191 informačních v posledních 24 hodinách.“ (Events: 31 
warning(s), 191 informational in the last 24 hours.). Pokud vyberete událost a klepne-
te na odkaz Zobrazit vlastnosti (View Properties), můžete o události získat podrobné 
informace.
Souhrnné informace o nainstalovaných službách rolí, včetně jejich počtu a stavu všech 
jednotlivých služeb rolí (Nainstalováno nebo Nenainstalováno), které lze s danou rolí 
použít.

Podrobnosti můžete ručně obnovit příkazem Aktualizovat (Refresh) v nabídce Akce (Action). 
Chcete-li nastavit jiný výchozí interval aktualizace, klepněte na odkaz Konfigurovat aktualizaci 
v dolní části hlavního podokna, pomocí dostupných možností nastavte nový interval aktualiza-
ce a poté klepněte na tlačítko OK. Jinak Správce serveru podrobnosti aktualizuje automaticky.

Obrázek 7.1: Zobrazení podrobností o stavu nainstalovaných rolí
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Správa serverových rolí
Když ve Správci serveru zvolíte položku Role (Roles), zobrazí se v podokně Souhrn rolí (Roles 
Summary) podrobnosti o aktuálně nainstalovaných rolích. V sekci Souhrn rolí naleznete mož-
nosti pro přidávání a odebírání rolí. Pamatujte na to, že některé role nelze přidávat současně 
s jinými a v těchto případech je nutné role nainstalovat samostatně. Jiné role nelze kombinovat 
se stávajícími rolemi a na tento fakt vás systém upozorní.

Přidání serverové role
Serverovou roli můžete přidat následujícím postupem:

1.  V okně Správce serveru (Server Manager) vyberte v levém podokně uzel Role (Roles) 
a klepněte na odkaz Přidat role (Add Roles). Tím spustíte Průvodce přidáním rolí (Add 
Roles Wizard). Pokud průvodce zobrazí stránku Než začnete (Before You Begin), pře-
čtěte si úvodní text a klepněte na tlačítko Další (Next). Pokud při příštím spuštění toho-
to průvodce nechcete stránku Než začnete zobrazovat, zaškrtněte před klepnutím na 
tlačítko Další (Next) políčko Tuto stránku ve výchozím nastavení přeskočit (Skip This 
Page By Default).

2.  Na stránce Vybrat role serveru (Select Server Roles) zaškrtněte políčka role nebo rolí, 
které chcete nainstalovat (viz obrázek 7.2).

Obrázek 7.2: Výběr rolí pro instalaci
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Přidání role AD DS (Active Directory Domain Services) nenakonfiguruje server jako řadič 

domény. Chcete-li server nastavit jako řadič domény, musíte spustit nástroj Dcpromo.exe, jak 

je popsáno v kapitole 33, „Implementace služby Active Directory“. Jestliže dále plánujete použít 

řadič domény současně jako server DNS, společnost Microsoft doporučuje, abyste nainstalovali 

roli AD DS (Active Directory Domain Services) a poté nástrojem Dcpromo nakonfigurovali ser-

ver jako server DNS a řadič domény. Server s instalací jádra serveru může fungovat jako řadič 

domény a může také sdružovat libovolné role FSMO (Flexible Single Master Operations) pro 

službu Active Directory.

3.  Pokud jsou k instalaci role nutné další funkce, jak je znázorněno na obrázku 7.3, zobrazí 
se dialogové okno Chcete přidat funkce požadované pro funkci (Add Features Required 
for). Klepnutím na možnost Přidat požadované funkce (Add Required Features) zavře-
te dialogové okno a přidáte požadované komponenty do instalace serveru. Pokračujte 
dvojím klepnutím na tlačítko Další (Next).

Občas je při instalaci role nebo služby rolí nutné nainstalovat dodatečné služby rolí. Postup 

připomíná instalaci dodatečných funkcí. V tomto případě se zobrazí dialogové okno Chcete při-

dat služby rolí požadované pro funkci (Add Role Services Required for). Klepnutím na možnost 

Přidat požadované služby rolí (Add Required Role Services) zavřete dialogové okno a přidáte 

požadované komponenty do instalace serveru.

4.  Pro každou z přidávaných rolí se zobrazí řada souvisejících stránek, které umožňují 
konfigurovat přidružené služby rolí a také nastavit další potřebné podrobnosti o konfi-
guraci. Když budete vybírat nebo rušit výběr služeb rolí, pamatujte před klepnutím na 
tlačítko Další (Next):

Pokud vyberete službu rolí s dalšími požadovanými funkcemi nebo službami rolí, 
zobrazí se dialogové okno se seznamem dodatečných požadovaných funkcí či rolí. 
Když požadované funkce nebo role zkontrolujete, potvrďte jejich přidání a zavřete 
dialogové okno. Klepnete-li místo toho na tlačítko Storno (Cancel), Průvodce přidá-
ním rolí dříve vybranou službu rolí zruší.

POZNÁMKA

POZNÁMKA

Obrázek 7.3: Potvrďte, že chcete nainstalovat i požadované funkce
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Jestliže se pokusíte odebrat službu rolí, která je požadována vzhledem k předchozí 
službě rolí, zobrazí se upozornění na závislé služby, které musí Průvodce přidáním 
rolí také odebrat. Ve většině případů je vhodné zachovat předchozí výběr klepnu-
tím na tlačítko Storno (Cancel). Klepnete-li na tlačítko Odebrat závislé služby rolí 
(Remove Dependent Role Services), odebere Průvodce přidáním rolí také dříve 
vybrané závislé služby, což může narušit očekávané funkce serveru.

5.  Na stránce Potvrdit vybrané možnosti instalace (Confirm Installation Selections) klep-
něte na odkaz Tisk, odeslání e-mailem nebo uložení těchto informací (Print, E-Mail, Or 
Save This Information). Tím vygenerujete zprávu o instalaci a zobrazíte ji v prohlížeči 
Internet Explorer. Poté můžete zprávu vytisknout nebo uložit pomocí standardních 
funkcí aplikace Internet Explorer. Když zkontrolujete možnosti instalace a podle potře-
by je uložíte, spusťte proces instalace klepnutím na tlačítko Nainstalovat (Install).

6.  Když Průvodce přidáním rolí dokončí instalaci vybraných funkcí na server, zobrazí se 
stránka Výsledky instalace (Installation Results). Zkontrolujte podrobnosti o instalaci 
a přesvědčete se, že byly všechny fáze instalace úspěšně dokončeny. Pokud libovolná 
část instalace neskončila úspěšně, zjistěte důvod chyby a poté použijte následující postu-
py řešení potíží:

Klepnutím na odkaz Tisk, odeslání e-mailem nebo uložení těchto informací (Print, 
E-Mail, Or Save This Information) vytvořte nebo aktualizujte zprávu o instalaci 
a zobrazte ji v prohlížeči Internet Explorer.
Pomocí posuvníku přejděte v aplikaci Internet Explorer do dolní části zprávy 
o instalaci a poté klepnutím na možnost Úplný protokol (pouze pro odstraňování 
potíží) – Full Log (for Troubleshooting Only) zobrazte protokol Správce serveru 
v Poznámkovém bloku.
V Poznámkovém bloku stiskněte klávesy Ctrl+F, zadejte aktuální datum v přísluš-
ném formátu podle svého jazykového nastavení (jako např. 30.8.2009) a klepněte na 
tlačítko Najít další (Find Next). Poznámkový blok poté v protokolu přejde na první 
položku pro aktuální datum.
Zkontrolujte položky Správce serveru související s potížemi při instalaci a vhodným 
způsobem potíže vyřešte.

Aby mohla být instalace nebo odebrání role, služby rolí nebo funkce dokončena, je někdy nutné 

server restartovat. V tomto případě se zobrazí výzva k restartu serveru při dokončení Průvodce 

přidáním rolí. Když server restartujete a znovu se přihlásíte, Správce serveru proces instalace 

nebo odebrání dokončí.

Odebrání serverové role
Serverovou roli můžete odebrat následujícím postupem:

1.  V okně Správce serveru (Server Manager) vyberte v levém podokně uzel Role (Roles) 
a klepněte na odkaz Odebrat role (Remove Roles). Tím spustíte Průvodce odebráním 
rolí (Remove Roles Wizard). Pokud průvodce zobrazí stránku Než začnete (Before You 
Begin), přečtěte si úvodní text a klepněte na tlačítko Další (Next). Pokud při příštím 
spuštění tohoto průvodce nechcete stránku Než začnete zobrazovat, zaškrtněte před 

POZNÁMKA

211KAPITOLA 7      KONFIGURACE ROLÍ, SLUŽEB ROLÍ A FUNKCÍ

7
K

o
n

fi
g

u
ra

ce
 r

o
lí

, 
sl

u
že

b
 r

o
lí

 a
 f

u
n

k
cí

K1621_Libor_FK_02.indd   211K1621_Libor_FK_02.indd   211 9.3.2009   14:05:429.3.2009   14:05:42



klepnutím na tlačítko Další (Next) políčko Tuto stránku ve výchozím nastavení přesko-
čit (Skip This Page by Default).

2.  Na stránce Odebrat role serveru (Remove Server Roles) průvodce vybere aktuálně 
nainstalované role, jak je patrné na obrázku 7.4. Zrušte zaškrtnutí políčka u role, kterou 
chcete odebrat, a klepněte na tlačítko Další (Next).

3.  Pokud se pokusíte odebrat roli, na které závisí jiná role (viz obrázek 7.5), zobrazí se upo-
zornění, že roli nelze odebrat, dokud současně neodeberete také jinou roli. Klepnete-li 
na tlačítko Odebrat závislé služby rolí (Remove Dependent Role Services), odebere 
Průvodce odebráním rolí obě role.

Obrázek 7.4: Zrušte zaškrtnutí políčka rolí, které chcete odebrat

Obrázek 7.5: Potvrďte, že lze odebrat i závislé role
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4.  Na stránce Potvrdit vybrané možnosti odebrání (Confirm Removal Selections) zkon-
trolujte příslušné služby rolí, které Průvodce odebráním rolí na základě vašeho předcho-
zího výběru odebere, a poté klepněte na tlačítko Odebrat (Remove).

5.  Když Průvodce odebráním rolí dokončí úpravy konfigurace serveru, zobrazí se stránka 
Výsledky odebrání (Removal Results). Zkontrolujte podrobnosti o úpravách a přesvěd-
čete se, že byly všechny fáze odebrání úspěšně dokončeny. Pokud libovolná část procesu 
odebrání neskončila úspěšně, zjistěte důvod chyby a poté vyřešte potíže pomocí postu-
pů popsaných výše.

Správa služeb rolí
Chcete-li ve Správci serveru zobrazit služby rolí konfigurované pro danou roli, vyberte v levém 
podokně položku Role (Roles) a poté přejděte dolů na sekci s podrobnostmi o roli, se kterou 
chcete pracovat. V sekci podrobností naleznete seznam služeb rolí, které lze nainstalovat, a také 
aktuální stav (Nainstalováno nebo Nenainstalováno). Služby rolí pro servery lze spravovat po 
klepnutí na odkazy Přidat služby rolí (Add Role Services) nebo Odebrat služby rolí (Remove 
Role Services) pro příslušnou položku podrobností role. Některé role však neobsahují indivi-
duální služby rolí, které by bylo možné spravovat tímto způsobem. U těchto rolí lze pouze upra-
vit serverovou roli nebo roli odebrat.

Přidání služby rolí
Služby rolí můžete přidat následujícím postupem:

1.  Ve Správci serveru vyberte v levém podokně položku Role (Roles) a poté přejděte dolů 
na sekci s podrobnostmi o roli, kterou chcete spravovat. V sekci podrobností role klep-
něte na odkaz Přidat služby rolí (Add Role Services). Tím spustíte průvodce Přidat služ-
by rolí (Add Role Services).

2.  Na stránce Vybrat služby rolí (Select Role Services) průvodce zobrazí aktuálně nainsta-
lované služby šedě, takže nelze zaškrtnout příslušné políčko (viz obrázek 7.6). Chcete-li 
přidat službu rolí, zaškrtněte její políčko v seznamu Služby rolí (Role Services). Když 
dokončíte výběr služeb rolí, které chcete přidat, klepněte na tlačítko Další (Next) 
a potom na tlačítko Install (Nainstalovat).

Odebrání služby rolí
Služby rolí můžete odebrat následujícím postupem:

1.  Ve Správci serveru vyberte v levém podokně položku Role (Roles) a poté přejděte 
dolů na sekci s podrobnostmi o roli, kterou chcete spravovat. V sekci podrobností role 
klepněte na odkaz Odebrat služby rolí (Remove Role Services). Tím spustíte průvodce 
Odebrat služby rolí (Remove Role Services).

2.  Na stránce Vybrat služby rolí (Select Role Services) průvodce vybere aktuálně nainsta-
lované role, jak je patrné na obrázku 7.7. Chcete-li službu rolí odebrat, zrušte zaškrtnutí 
příslušného políčka. Pokud se pokusíte odebrat službu rolí, na které závisí jiná služba 
rolí, zobrazí se upozornění, že službu rolí nelze odebrat, dokud současně neodebere-
te také jinou službu rolí. Klepnete-li na tlačítko Odebrat závislé služby rolí (Remove 
Dependent Role Services), odebere průvodce Odebrat služby rolí obě role.

3.  Když dokončíte výběr služeb rolí, které chcete odebrat, klepněte na tlačítko Další (Next) 
a potom na tlačítko Remove (Odebrat).
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Obrázek 7.6: Vyberte služby rolí, které chcete přidat

Obrázek 7.7: Chcete-li vybrané služby rolí odebrat, zrušte zaškrtnutí jejich políčka
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Správa funkcí systému Windows
V předchozích verzích systému Windows bylo možné přidat nebo odebrat součásti operač-
ního systému pomocí funkce Přidat nebo odebrat součásti systému Windows (Add/Remove 
Windows Components) v ovládacím panelu Přidat nebo odebrat programy (Add Or Remove 
Programs). V systému Windows Server 2008 se komponenty operačního systému konfigurují 
jako funkce systému Windows, které lze místo přidávání či odebírání zapnout či vypnout.

Přidání funkce
Serverové funkce lze přidat následujícím postupem:

1.  V okně Správce serveru (Server Manager) vyberte v levém podokně uzel Funkce 
(Features) a klepněte na odkaz Přidat funkce (Add Features). Tím spustíte Průvodce 
přidáním funkcí (Add Features Wizard). Pokud průvodce zobrazí stránku Než začnete 
(Before You Begin), přečtěte si úvodní text a klepněte na tlačítko Další (Next). Pokud při 
příštím spuštění tohoto průvodce nechcete stránku Než začnete zobrazovat, zaškrtněte 
před klepnutím na tlačítko Další (Next) políčko Tuto stránku ve výchozím nastavení 
přeskočit (Skip This Page by Default).

2.  Na stránce Vybrat funkce (Select Features) zaškrtněte políčka funkce nebo funkcí, 
které chcete nainstalovat (viz obrázek 7.8). Pokud jsou k instalaci funkce nutné dal-
ší funkce, zobrazí se dialogové okno Chcete přidat funkce požadované pro funkci 
(Add Features Required for). Klepnutím na možnost Přidat požadované funkce (Add 
Required Features) zavřete dialogové okno a přidáte požadované komponenty do insta-
lace serveru.

Obrázek 7.8: Vyberte funkce, které chcete přidat
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3.  Když dokončíte výběr funkcí, které chcete přidat, klepněte na tlačítko Další (Next) 
a potom na tlačítko Install (Nainstalovat).

Odebrání funkce
Serverové funkce lze odebrat následujícím postupem:

1.  V okně Správce serveru (Server Manager) vyberte v levém podokně uzel Funkce 
(Features) a klepněte na odkaz Odebrat funkce (Remove Features). Tím spustíte 
Průvodce odebráním funkcí (Remove Features Wizard). Pokud průvodce zobrazí strán-
ku Než začnete (Before You Begin), přečtěte si úvodní text a klepněte na tlačítko Další 
(Next). Pokud při příštím spuštění tohoto průvodce nechcete stránku Než začnete zob-
razovat, zaškrtněte před klepnutím na tlačítko Další (Next) políčko Tuto stránku ve 
výchozím nastavení přeskočit (Skip This Page by Default).

2.  Na stránce Vybrat funkce (Select Features) vybere Průvodce odebráním funkcí aktuál-
ně nainstalované funkce, jak je zřejmé z obrázku 7.9. Chcete-li funkci odebrat, zrušte 
zaškrtnutí příslušného políčka. Pokud se pokusíte odebrat funkci, na které závisí jiná 
funkce, zobrazí se upozornění, že funkci nelze odebrat, dokud současně neodeberete 
také jinou funkci. Klepnete-li na tlačítko Odebrat závislé funkce (Remove Dependent 
Feature), odebere Průvodce odebráním funkcí obě funkce.

3.  Když dokončíte výběr funkcí, které chcete odebrat, klepněte na tlačítko Další (Next) 
a potom na tlačítko Remove (Odebrat).

Obrázek 7.9: Zrušte zaškrtnutí políčka funkcí, které chcete odebrat
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Instalace komponent na příkazovém řádku
Obdobou Správce serveru je nástroj pro příkazový řádek s názvem ServerManagerCmd.exe. 
Program ServerManagerCmd umožňuje:

Zobrazit aktuální konfiguraci
Přidat role, služby rolí a funkce
Odebrat role, služby rolí a funkce

Nástroj ServerManagerCmd nelze použít současně s některým z průvodců pro přidání či ode-

brání ve Správci serveru. V danou chvíli lze komponenty přidávat nebo odebírat pouze pomocí 

jedné instance nástroje ServerManagerCmd nebo Správce serveru.

Úvod do nástroje ServerManagerCmd
Role, služby rolí a funkce lze spravovat pomocí následujících příkazů a parametrů příkazové-
ho řádku:

-query – získá podrobný seznam aktuálního stavu serveru s ohledem na role, služby rolí 
a funkce. Pokud je uveden soubor SouborNaDisku.xml, jsou výsledky dotazu zobraze-
ny a uloženy do uvedeného souboru ve formátu XML. Volitelně lze místo parametru 
-query zadat -q.

ServerManagerCmd -query [SouborNaDisku.xml] [-logPath SouborProtokolu.
txt]

-install – nainstaluje pojmenovanou roli, službu rolí nebo funkci. Parametr -allSubFea-
tures neboli -a umožňuje nainstalovat všechny podřízené služby rolí a funkce pojmeno-
vané komponenty. Parametr -setting neboli -s dovoluje nakonfigurovat konkrétní hod-
noty požadovaných nastavení. Volitelně lze místo parametru -install zadat -i.

ServerManagerCmd -install NázevKomponenty [-setting NázevNastavení=Hod
notaNastavení] [-allSubFeatures] [-resultPath Výsledky.xml] [-restart] 
| -whatIf] [-logPath SouborProtokolu.txt]

-inputPath – přidá nebo odebere role, služby rolí a funkce podle hodnot uvedených v sou-
boru odpovědí ve formátu XML. Volitelně lze místo parametru -inputPath zadat -ip.

ServerManagerCmd -inputPath SouborOdpovědí.xml [-resultPath Výsledky.
xml] [-restart] | -whatIf] [-logPath SouborProtokolu.txt]

-remove – odebere pojmenovanou roli, službu rolí nebo funkci. Volitelně lze místo 
parametru -remove zadat -r.

ServerManagerCmd -remove NázevKomponenty [-resultPath Výsledky.xml] [-
restart] | -whatIf] [-logPath SouborProtokolu.txt]

-version – zobrazí verzi použitého nástroje Správce serveru pro příkazový řádek. 
Volitelně lze místo parametru -version zadat -v.

ServerManagerCmd -version
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Každý z příkazů přijímá další parametry a hodnoty parametrů. Většina příkazů a parametrů 
má zkrácené tvary, které lze použít místo úplného názvu. Chcete-li protokolovat podrobnosti 
o chybách do uvedeného souboru protokolu, můžete zadat parametr -logPath neboli -l. Spolu 
s příkazy -install a -remove lze použít příkaz -whatif nebo -w, který pouze zobrazí opera-
ce, které by byly provedeny při odeslání standardního příkazu. Příkazy -install a -remove lze 
kombinovat s příkazem -resultPath neboli -rp, který zapíše výsledky standardního výstupu 
do pojmenovaného souboru ve formátu XML. Příkazy -install a -remove můžete také spustit 
s příkazem -restart, který automaticky restartuje počítač (jestliže je restart potřebný k dokon-
čení operace).
S příkazy je možné použít následující hodnoty parametrů:

SouborOdpovědí.xml – používá soubor odpovědí ve formátu XML, který definuje při-
dávané či odebírané komponenty.
SouborNaDisku.xml – uloží výsledky standardního výstupu do pojmenovaného sou-
boru ve formátu XML. Výsledky jsou i v tomto případě zobrazeny a je důležité si uvě-
domit, že nezahrnují chyby, které jsou zapsány samostatně na standardní chybový 
výstup.
NázevKomponenty – určuje použitou roli, službu rolí nebo funkci.
NázevNastavení – určuje požadované nastavení pomocí jeho názvu.
HodnotaNastavení – nastaví konfigurační hodnotu nastavení.
SouborProtokolu – nastaví název textového souboru, do kterého budou zapsány 
podrobnosti o chybách protokolu.
Výsledky.xml – uloží výsledky operace instalace nebo odebrání do pojmenovaného 
souboru ve formátu XML. Výsledky jsou i v tomto případě zobrazeny.

Tabulka 7.3 poskytuje stručný přehled standardních i zkrácených tvarů parametrů nástroje 
ServerManagerCmd.

Tabulka 7.3: Standardní i zkrácené tvary parametrů nástroje ServerManagerCmd

Operace Parametr Zkrácený tvar

Změna cesty protokolu -logPath -l

Zjištění možných výsledků -whatif -w

Zobrazení verze -version -v

Instalace komponenty -install -i

Instalace ze souboru odpovědí -inputPath -ip

Dotaz na aktuální stav -query -q

Odebrání komponenty -remove -r

Restart v případě potřeby -restart

Uložení výsledků -resultPath -rp

Určení požadovaného nastavení -setting -s
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Úvod do názvů komponent
Téměř každá role, služba rolí a funkce, kterou lze nainstalovat, má název komponenty. Tento 
název identifikuje komponentu, aby s ní bylo možné manipulovat z příkazového řádku. 
Nezapomeňte, že na webu společnosti Microsoft jsou k dispozici balíčky instalačních programů 
dodatečných komponent, které můžete stáhnout a nainstalovat.
Tabulka 7.4 poskytuje hierarchický seznam názvů komponent spolu s přidruženými rolemi, 
souvisejícími službami rolí a dílčími komponentami. Při instalaci role můžete pomocí parame-
tru -allSubFeatures nainstalovat všechny podřízené služby rolí a funkce, které jsou uvedeny pod 
danou rolí. Také při instalaci služby rolí můžete pomocí parametru -allSubFeatures nainstalo-
vat všechny podřízené funkce, které jsou uvedeny pod danou službou rolí.

Tabulka 7.4: Názvy komponent pro klíčové role a služby rolí

Název komponenty Role Služba Funkce

AD-Certificate Služba AD CS (Active Directory Certificate Services)

ADCS-Cert-Authority Certifikační autorita (Certification Authority)

ADCS-Web-Enrollment Webový zápis certifikační autority (Certification Authority 
Web Enrollment)

ADCS-Online-Cert Online odpovídací služba (Online Responder)

ADCS-Device-
Enrollment

Služba zápisu síťových zařízení (Network Device Enrollment 
Service)

Služba AD DS (Active Directory Domain Services)

ADDS-Domain-
Controller

Řadič domény služby Active Directory (Active Directory 
Domain Controller)

ADDS-Identity-Mgmt Správa identit pro systém UNIX (Identity Management for 
UNIX)

ADDS-NIS Server pro službu NIS (Network Information 
Service)

ADDS-NIS Synchronizace hesel (Password 
Synchronization)

ADDS-IDMU-Tools Nástroje pro správu (Administration Tools)

Služba AD FS (Active Directory Federation Services)

ADFS-Federation Služba Federation Service

ADFS-Proxy Server proxy služby Federation Service

ADFS-Web-Agents Weboví agenti služby AD FS (AD FS Web Agents)

ADFS-Claims Agent pracující s deklaracemi (Claims-Aware 
Agent)

ADFS-Windows-Token Agent pracující s tokeny systému Windows 
(Windows Token-Based Agent)

ADLDS Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)
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Název komponenty Role Služba Funkce

DHCP Server DHCP (DHCP Server)

DNS Server DNS 
(DNS Server)

Fax Faxový server (Fax Server)

Souborová služba (File Services)

FS-FileServer Souborový server (File Server)

FS-DFS Systém souborů DFS (Distributed File System)

FS-DFS-Namespace Obory názvů DFS (DFS Namespaces)

FS-DFS-Replication Replikace distribuovaného systému souborů 
(DFSR)

FS-Resource-Manager Správce prostředků souborového serveru (File Server 
Resource Manager)

FS-NFS-Services Services for NFS (Services for Network File System)

FS-Search-Service Služba 
Windows 
Search

FS-Win2003-Services Souborová služba systému Windows Server 2003 (Windows 
Server 2003 File Services)

FS-Replication Služba replikace souborů (File Replication 
Service)

FS-Indexing-Service Služba Indexing Service

NPAS Služba Síťové zásady a přístup (Network Policy and Access Services)

NPAS-Policy-Server Server NPS – Network Policy Server

NPAS-RRAS-Services Směrování a vzdálený přístup (Routing and Remote Access)

NPAS-RRAS Služba vzdáleného přístupu (Remote Access 
Service)

NPAS-Routing Směrování (Routing)

NPAS-Health Autorita pro registraci stavu (Health Registration Authority)

NPAS-Host-Cred Protokol HCAP (Host Credential Authorization Protocol)

Print-Services Tiskové služby (Print Services)

Print-Server Tiskový server (Print Server)

Print-LPD-Service Služba LPD 
(LPD Service)

Print-Internet Tisk pomocí Internetu (Internet Printing)

Terminal-Services Terminálová služba (Terminal Services)
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Název komponenty Role Služba Funkce

TS-Terminal-Server Terminálový server (Terminal Server)

TS-Licensing Licencování TS (TS Licensing)

TS-Session-Broker Zprostředkovatel relací Terminálové služby (TS Session 
Broker)

TS-Gateway Brána Terminálové služby (TS Gateway)

TS-Web-Access TS Web Access

WDS Služba pro nasazení systému Windows (Windows Deployment Services)

WDS-Deployment Server pro nasazení systému Windows (Deployment Server)

WDS-Transport Transportní server (Transport Server)

Tabulka 7.5 obsahuje hierarchický seznam názvů komponent s přidruženými funkcemi a sou-
visejícími dílčími funkcemi. Při instalaci funkce můžete pomocí parametru -allSubFeatures 
nainstalovat všechny podřízené funkce druhé a třetí úrovně, které jsou uvedeny pod danou 
funkcí. Pokud instalujete funkci druhé úrovně, můžete pomocí parametru -allSubFeatures 
nainstalovat všechny podřízené funkce třetí úrovně, které jsou uvedeny pod danou funkcí dru-
hé úrovně.

Hvězdička za příkazem funkce znamená, že funkce zahrnuje neuvedené podřízené funkce, které 

se obvykle instalují společně pomocí dodatečného parametru -allSubFeatures.

Tabulka 7.5: Názvy komponent pro funkce a dílčí funkce

Název komponenty Funkce Funkce druhé 

úrovně

Funkce třetí úrovně

NET-Framework* Funkce rozhraní .NET Framework 3.0 (.NET Framework 3.0 Features)

BitLocker Nástroj BitLocker Drive Encryption

BITS Rozšíření serveru BITS (BITS Server Extensions)

CMAK Sada Connection Manager Administration Kit (CMAK)

Desktop-Experience Možnosti práce s počítačem (Desktop Experience)

Failover-Clustering Clustering s podporou převzetí služeb při selhání (Failover Clustering)

GPMC Správa zásad skupiny (Group Policy Management)

Internet-Print-Client Klient tisku přes Internet (Internet Printing Client)

ISNS Server iSNS (Internet Storage Name Server)

LPR-Port-Monitor Sledování portu LPR (LPR Port Monitor)

MSMQ* Řízení front zpráv (Message Queuing)

Multipath-IO Funkce Multipath I/O (MPIO)

NLB Vyrovnávání zatížení sítě (Network Load Balancing)
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Název komponenty Funkce Funkce druhé 

úrovně

Funkce třetí úrovně

PNRP Protokol PNRP (Peer Name Resolution Protocol)

qWave Sada qWave (Quality Windows Audio Video Experience)

Remote-Assistance Vzdálená pomoc (Remote Assistance)

RDC Algoritmus RDC (Remote Differential Compression)

RSAT Nástroje pro vzdálenou správu serveru (Remote Server Administration Tools)

RSAT-Role-Tools Nástroje pro správu rolí (Role Administration Tools)

RSAT-ADCS* Nástroje služby AD CS (Active Directory 
Certificate Services)

RSAT-ADDS* Nástroje služby AD DS (Active Directory 
Domain Services)

RSAT-ADLDS Nástroje služby AD LDS (Active Directory 
Lightweight Directory Services)

RSAT-RMS Nástroje služby AD RMS (Active Directory 
Rights Management Services)

RSAT-DHCP Nástroje pro server DHCP (DHCP Server Tools)

RSAT-DNS-Server Nástroje serveru DNS (DNS Server Tools)

RSAT-Fax Nástroje faxového serveru (Fax Server Tools)

RSAT-File-Services* Nástroje souborové služby (File Services Tools)

RSAT-NPAS* Nástroje služby Síťové zásady a přístup 
(Network Policy and Access Services Tools)

RSAT-Print-Services Nástroje Tiskové služby (Print Services Tools)

RSAT-TS* Nástroje Terminálové služby (Terminal 
Services Tools)

RSAT-UDDI Nástroje služby UDDI (UDDI Services Tools)

RSAT-Web-Server Nástroje webového serveru (IIS) – Web Server 
(IIS) Tools

RSAT-WDS Nástroje služby pro nasazení systému Windows 
(Windows Deployment Services Tools)

RSAT-Feature-Tools Nástroje pro správu funkcí (Feature Administration Tools)

RSAT-BitLocker Nástroje BitLocker Drive Encryption (BitLocker 
Drive Encryption Tools)

RSAT-Bits-Server Nástroje rozšíření serveru BITS (BITS Server 
Extensions Tools)

RSAT-Clustering Nástroje clusteringu s podporou převzetí 
služeb při selhání (Failover Clustering Tools)
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Název komponenty Funkce Funkce druhé 

úrovně

Funkce třetí úrovně

RSAT-NLB Nástroje služby Vyrovnávání zatížení sítě 
(Network Load Balancing Tools)

RSAT-SMTP Nástroje serveru SMTP (SMTP Server Tools)

RSAT-WINS Nástroje serveru WINS (WINS Server Tools)

Removable-Storage Správce vyměnitelného úložiště (Removable Storage Manager)

RPC-over-HTTP-Proxy Služba Vzdálené volání procedur prostřednictvím proxy serveru HTTP (RPC 
over HTTP Proxy)

Simple-TCPIP Jednoduché služby TCP/IP (Simple TCP/IP Services)

SMTP-Server Server SMTP (SMTP Server)

SNMP-Services Služba SNMP (SNMP Services)

SNMP-Service Služba SNMP (SNMP Service)

SNMP-WMI-Provider Zprostředkovatel rozhraní WMI protokolu SNMP (SNMP WMI 
Provider)

Storage-Mgr-SANS Správce úložiště pro sítě SAN (Storage Manager for SANs)

Subsystem-UNIX-Apps Podsystém pro aplikace systému UNIX (Subsystem for UNIX-Based 
Applications)

Telnet-Client Klient služby Telnet (Telnet Client)

Telnet-Server Telnet Server

TFTP-Client Klient TFTP (TFTP Client)

Windows-Internal-DB Interní databáze systému Windows (Windows Internal Database)

PowerShell Prostředí Windows PowerShell

Backup-Features Funkce služby Zálohování serveru (Windows Server Backup Features)

Backup Zálohování serveru (Windows Server Backup)

Backup-Tools Nástroje pro příkazový řádek (Command-Line Tools)

WSRM Správce systémových prostředků (Windows System Resource Manager)

WINS-Server Server WINS (WINS Server)

Wireless-Networking Služba bezdrátové sítě LAN (Wireless LAN Service)

Určení nainstalovaných rolí, služeb rolí a funkcí
Role, služby rolí a funkce nainstalované na serveru můžete zjistit zadáním příkazu server-
managercmd -query na příkazový řádek se zvýšenými oprávněními. Všechny nainstalované 
role, služby rolí a funkce jsou zvýrazněny a označeny. Za zobrazenými názvy každé role, služby 
rolí a funkce následuje název komponenty pro správu v hranatých závorkách. Role a služby rolí 
jsou ve výstupu uvedeny před funkcemi, jak je zřejmé z následujícího příkladu:

----- Role ----
[X] Služba AD CS [AD-Certificate]
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 [X] Certifikační autorita [ADCS-Cert-Authority]
 [X] Webový zápis certifikační autority [ADCS-Web-Enrollment]
 [ ] Online odpovídací služba [ADCS-Online-Cert]
 [ ] Služba zápisu sí�ových zařízení [ADCS-Device-Enrollment]
[X] Služba AD DS
 [X] Řadič domény služby Active Directory [ADDS-Domain-Controller]
 [ ] Správa identit pro systém UNIX [ADDS-Identity-Mgmt]
  [ ] Server pro službu NIS [ADDS-NIS]
  [ ] Synchronizace hesel [ADDS-Password-Sync]
  [ ] Nástroje pro správu [ADDS-IDMU-Tools]

...

----- Funkce ----
[X] Funkce rozhraní .NET Framework 3.0 [NET-Framework]
 [X] .NET Framework 3.0 [NET-Framework-Core]
 [ ] Prohlížeč XPS [NET-XPS-Viewer]
 [X] Aktivace služby WCF [NET-Win-CFAC]
  [X] Aktivace protokolem HTTP [NET-HTTP-Activation]
  [X] Aktivace jiným protokolem než HTTP [NET-Non-HTTP-Activ]
[X] Nástroj BitLocker Drive Encryption [BitLocker]
[X] Rozšíření serveru BITS [BITS]

Pro účely dokumentování konfigurace serveru můžete výstup uložit do textového souboru 
pomocí symbolu přesměrování (>), jak je patrné z tohoto příkladu:

servermanagercmd -query > MojeUloženéVýsledky.txt

V tomto případě jsou výsledky uloženy do souboru s názvem MojeUloženéVýsledky.txt. 
Chcete-li výsledky uložit do souboru ve formátu XML, zadejte prostě za parametr -query název 
souboru s příponou XML, jako např.:

servermanagercmd -query MůjSouborNaDisku.xml

Soubor uložený ve formátu XML lze snáze zpracovávat pomocí automatických metod.

Instalace komponent nástrojem ServerManagerCmd
Role, služby rolí a funkce lze nainstalovat zadáním příkazu servermanagercmd -install 
NázevKomponenty na příkazový řádek se zvýšenými oprávněními, kde NázevKomponenty 
označuje název komponenty, kterou chcete nainstalovat (viz seznam v tabulkách 7.4 nebo 7.5). 
Podřízené komponenty lze nainstalovat doplněním parametru -allSubFeatures, jak je patrné 
z následujícího příkladu:

servermanagercmd -install fs-dfs -allsubfeatures

V tomto případě instalujete službu rolí systém souborů DFS (Distributed File System) a také 
všechny podřízené služby rolí Obory názvů DFS (DFS Namespaces) a Replikace distribuova-
ného systému souborů (DFS Replication). Výstup úspěšné instalace by měl vypadat přibližně 
takto:

Spustit instalaci...
Instalace se zdařila: [Souborová služba] Systém souborů DFS.
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Instalace se zdařila: [Souborová služba] Obory názvů DFS.
Instalace se zdařila: [Souborová služba] Replikace distribuovaného systé-
mu souborů (DFSR).
<100/100>

Úspěch: Instalace se zdařila.

Pokud je k dokončení instalace nutné restartovat počítač, můžete to zajistit parametrem 
- restart nástroje ServerManagerCmd. Chcete-li instalaci před provedením vlastní operace 
nejdříve vyzkoušet, můžete zadat parametr -whatif. Jestliže se pokoušíte nainstalovat kompo-
nenty, které jsou již nainstalovány, zobrazí se zpráva o tom, že nebyly provedeny žádné změny, 
jako např.:

Beze změn: Nebyly provedeny žádné změny, protože zadané role, služby rolí 
a funkce jsou již nainstalovány nebo již byly z místního počítače odebrány.

Pokud dojde k chybě a nástroj ServerManagerCmd nemůže provést požadovanou operaci, zob-
razí se příslušná zpráva. Text chyby je obvykle uveden červeně a obsahuje příznak chyby a text 
chyby, jako např.:

Chyba zápisu: Zápis souboru protokolu se nezdařil: . Přístup k cestě 
‘C:\Windows\logs\ServerManager.log‘ byl odepřen.

Tato chyba informuje o tom, že nástroj ServerManagerCmd nemohl provést operaci, protože 
nezískal přístup pro zápis do souboru protokolu. Běžně se také setkáte s chybami, které souvi-
sejí s neplatnými argumenty zadanými na příkazovém řádku, jako např.:

ArgumentNotValid: Neplatné parametry. Lze zadat pouze parametr -install 
nebo -remove.
ArgumentNotValid: Neplatná role, služba rolí nebo funkce: ‘fs-dfsd‘. 
Název nebyl nalezen.

Zapomenete-li spustit příkazový řádek jako správce, zobrazí se chyba s informací o tom, že nástroj 

Správce serveru může spustit pouze člen standardní skupiny Administrators v místním počítači. 

Chcete-li tuto chybu vyřešit, musíte spustit příkazový řádek se zvýšenými oprávněními.

Při instalaci komponent zapisuje nástroj ServerManagerCmd rozšířené informace protokolu 
do souboru %SystemRoot%\Logs\Servermanager.log. Tyto informace protokolování podrob-
ně popisují všechny operace, které program ServerManagerCmd provedl. Chcete-li podrobné 
informace zapsat do alternativního umístění, uveďte parametr -logPath nebo -l. V tomto pří-
kladu budou údaje protokolování zapsány do souboru C:\Logs\Install.log:

servermanagercmd -install fs-dfs -allsubfeatures -logPath c:\logs\
install.log

Odebrání komponent nástrojem ServerManagerCmd
Role, služby rolí a funkce lze odinstalovat zadáním příkazu servermanagercmd -remove 
NázevKomponenty na příkazový řádek se zvýšenými oprávněními, kde NázevKomponenty 
označuje název komponenty, kterou chcete odinstalovat (viz seznam v tabulkách 7.4 nebo 7.5). 

POZNÁMKA
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Podřízené komponenty lze odinstalovat doplněním parametru -allSubFeatures, jak je patrné 
z následujícího příkladu:

servermanagercmd -remove fs-dfs -allsubfeatures

V tomto případě odinstalujete službu rolí systém souborů DFS (Distributed File System) a také 
podřízené služby rolí Obory názvů DFS (DFS Namespaces) a Replikace distribuovaného systé-
mu souborů (DFS Replication). Výstup úspěšného odebrání by měl vypadat přibližně takto:

Spustit odebírání...
Odebrání se zdařilo: [Souborová služba] Systém souborů DFS.
Odebrání se zdařilo: [Souborová služba] Obory názvů DFS.
Odebrání se zdařilo: [Souborová služba] Replikace distribuovaného systému 
souborů (DFSR).
<100/100>

Úspěch: Odebrání se zdařilo.

Pokud je k dokončení odebrání nutné restartovat počítač, můžete to zajistit parametrem 
- restart nástroje ServerManagerCmd. Stejně jako u instalace platí, že můžete odebrání před 
provedením vlastní operace nejdříve vyzkoušet, když zadáte parametr -whatif. Jestliže se 
pokoušíte odebrat komponenty, které nejsou nainstalovány, zobrazí se zpráva o tom, že nebyly 
provedeny žádné změny, jako např.:

Beze změn: Nebyly provedeny žádné změny, protože zadané role, služby rolí 
a funkce jsou již nainstalovány nebo již byly z místního počítače odebrány.

Pokud dojde k chybě a nástroj ServerManagerCmd nemůže provést požadovanou operaci, 
zobrazí se příslušná zpráva. Během procesu odebírání zapisuje nástroj ServerManagerCmd 
rozšířené informace protokolu do souboru %SystemRoot%\Logs\Servermanager.log. Tak jako 
při instalaci můžete zapsat podrobné informace do alternativního umístění pomocí parametru 
-logPath nebo -l.
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Správa a řešení 

potíží hardwaru

Pokud jste nesjednotili hardwarovou platformu, budete zpra-
vidla používat servery s různými hardwarovými komponen-
tami. To znamená, že jednotlivé servery se budou pravděpo-
dobně lišit v základních deskách, řadičích disků, grafických 
kartách a síťových adaptérech. Systém Windows Server 2008 
je naštěstí navržen tak, aby byl kompatibilní s rozsáhlým 
seznamem hardwarových zařízení. Při instalaci nového hard-
waru se systém Windows pokusí zařízení detekovat auto-
maticky. Poté nainstaluje správný software ovladače, abyste 
zařízení mohli používat. Pokud v systému Windows dojde 
k potížím se zařízením, musíte tyto potíže instalace vyřešit. 
Obvykle to znamená najít pro danou hardwarovou kompo-
nentu správný ovladač zařízení a nainstalovat jej.
Při práci se zařízeními je vhodné pamatovat zejména na to, 
že tak jako jiný software může i software ovladačů obsahovat 
chyby. Tyto chyby mohou na serverech způsobit různé typy 
problémů. Hardware může přestat fungovat, ale může dokon-
ce přestat reagovat celý server. Z tohoto důvodu je nutné 
potíže hardwaru rutinně sledovat a v případě potřeby provést 
nápravné akce. U serverů lze také doporučit, abyste udržova-
li seznam hardwaru. Díky tomu budete vědět, která zařízení 
jsou nainstalována a kdo je vyrobil.

Úvod do změn instalace 
hardwaru
Instalace hardwaru se mezi verzemi Windows Server 2003 
a Windows Server 2008 příliš nezměnila. Oproti stavu při 
uvedení systému Windows Server 2003 se však zásadně pro-
měnila situace na trhu hardwarových zařízení. Všechny počí-
tače mohou pracovat s interními i externími hardwarovými 
zařízeními.

8
K A P I T O L A

Témata kapitoly

Úvod do změn instalace 

hardwaru

Instalace zařízení

Práce s ovladači zařízení

Správa hardwaru
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Volba interních zařízení
Interní hardwarová zařízení jsou zařízení, která se instalují dovnitř počítače. Počítač je obvyk-
le nutné vypnout a odpojit od napájení. Potom můžete otevřít jeho kryt a nainstalovat interní 
zařízení.
Mnoho serverových systémů pro pracovní skupiny a podniky sice nadále používá sériově při-
pojená zařízení SCSI, ale při montáži některých serverů se tyto robustní systémy nepoužívají. 
Stále častěji se pro běžné použití konfigurují do role serverů počítače třídy pracovních stanic. 
Většina z těchto počítačů používá interní zařízení s rozhraním EIDE (Enhanced Integrated 
Drive Electronics) nebo SATA (Serial ATA).
Zařízení s rozhraním EIDE, které se také označuje jako PATA (Parallel ATA), se ve stolních 
počítačích používají již mnoho let. Při psaní této knihy se rozhraní EIDE sice stále používá, ale 
ve většině nových počítačů místo něj naleznete zařízení s rozhraním SATA. Většina výrobců 
základních desek v současnosti na své desky integruje vstupní porty rozhraní SATA. Vzhledem 
k tomu, že kabely SATA jsou značně menší než kabely EIDE, zlepšuje se přehlednost vnitřku 
počítače a usnadňuje se proudění chladicího vzduchu.
Rozhraní EIDE a SATA se vyznačují některými funkčními rozdíly, které byste měli znát. 
Typická zařízení EIDE podporují maximální přenosovou rychlost dat 100 megabitů za sekundu 
(Mb/s) a umožňují připojit na jeden kabel dvě zařízení. Většina zařízení EIDE má blok přepí-
načů s 10 piny, který umožňuje konfigurovat, zda se zařízení používá v konfiguraci jediného 
zařízení, nebo v konfiguraci primárního (nadřazeného) a sekundárního (podřízeného) zaříze-
ní. Piny na bloku přepínačů také umožňují konfigurovat nastavení pro výběr kabelu.
Obvyklá zařízení SATA oproti tomu vykazují přenosovou rychlost dat 150 nebo 300 Mb/s 
a dovolují připojit pouze jedno zařízení na kabel. Většina zařízení SATA má 8pinový blok 
přepínačů a nejsou k dispozici žádné konfigurace primárního (nadřazeného) a sekundárního 
(podřízeného) zařízení.
Systém Windows Server 2008 lze sice použít se zařízeními SCSI, EIDE i SATA, ale počítač je 
pro spolupráci s těmito zařízeními nutné konkrétně nakonfigurovat. Chcete-li například použí-
vat zařízení SCSI, musí být počítač vybaven kartou řadiče SCSI. Některé základní desky ve star-
ších počítačových systémech sice neobsahují vstupní porty SATA, ale podporu jednotek SATA 
lze přidat instalací karty řadiče SATA pro sběrnici PCI.

Volba externích zařízení
Interní hardwarová zařízení jsou zařízení, která se připojují k počítači. Vzhledem k tomu, že 
připojení externích zařízení nevyžaduje otevření krytu počítače, obvykle není nutné před jejich 
instalací počítač vypínat ani odpojovat od napájení. To znamená, že se externí zařízení snáze 
instalují a většinu z nich lze také připojit bez restartu počítače.
Moderní počítače zpravidla používají externí zařízení s rozhraními USB, FireWire, externí 
SATA (eSATA) nebo jejich kombinacemi. Na následujícím obrázku je znázorněn vzhled jed-
notlivých rozhraní.
USB 2.0 je oborový standard, který umožňuje připojit periferie k většině počítačů se systé-
mem Windows. Toto připojení přenáší data maximální rychlostí 480 Mb/s, přičemž udržitelné 
rychlosti přenosu dat se obvykle pohybují mezi 10 a 30 Mb/s. Udržitelná přenosová rychlost 
v praxi závisí na mnoha faktorech, mezi které patří typ zařízení, struktura přenášených dat 
a rychlost počítače. Každý řadič USB v počítači má pevnou šířku pásma, kterou musí sdílet 
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všechna zařízení připojená k řadiči. Jestliže port USB v počítači odpovídá starší verzi USB 1.0 
nebo 1.1, můžete k němu připojit i zařízení standardu USB 2.0, ale přenosové rychlosti budou 
značně nižší.
Rozhraní FireWire, které se také označuje IEEE 1394, poskytuje výkonné standardní připoje-
ní pro většinu počítačů se systémem Windows. Toto rozhraní je založeno na architektuře typu 
peer-to-peer, kde periferie při vyjednávání konfliktů sběrnice určují, které zařízení dokáže nej-
lépe řídit přenos dat. Rozhraní FireWire má několik konfigurací, včetně FireWire 400 a Fire-
Wire 800. Rozhraní FireWire 400, které se také nazývá IEEE 1394a, poskytuje maximální 
udržitelné přenosové rychlosti až 400 Mb/s. FireWire 800 (neboli IEEE 1394b) nabízí maximál-
ní udržitelné přenosové rychlosti do 800 Mb/s.
eSATA je mimořádně výkonný standard připojení, který se používá zejména pro vysoce výkon-
ná externí zařízení. V případě externích pevných disků poskytuje rozhraní eSATA zabezpečení, 
spolehlivé a extrémně rychlé připojení. Rozhraní eSATA dosahuje maximálních udržitelných 
přenosových rychlostí až 3 000 Mb/s. Je důležité poznamenat, že existuje několik typů konektorů 
a kabelů eSATA. Nelze také zaměňovat kabely a konektory eSATA a interního rozhraní SATA.

Použití zařízení USB a FireWire

Systém Windows Server 2008 lze sice použít s hardwarovými zařízeními USB i FireWire, ale 

počítač je nutné pro práci s těmito zařízeními specificky nakonfigurovat. Podpora sběrnice USB 

2.0 vyžaduje, aby byla do počítače nainstalována karta řadiče USB 2.0. Chcete-li zajistit podporu 

rozhraní FireWire, musíte počítač vybavit kartou řadiče FireWire.

Při práci s rozhraním USB je nutné znát některé důležité informace. V prvé řadě porty USB 1.0, 

1.1 a 2.0 vypadají velmi podobně. Typy portů USB, které jsou v počítači k dispozici, nejsnáze 

zjistíte v dokumentaci dodané s počítačem. Tato dokumentace by měla popisovat typy portů 

USB i jejich umístění. Konektory USB mají několik odlišných typů. U zařízení, která se připojují 

konektorem na kabelu, mají konektory USB 1.0/1.1 obvykle tvar písmene U, zatímco konektor 

USB 2.0 je zpravidla menší a vypadá jako široké písmeno T.

Je důležité zdůraznit, že novější displeje LCD mohou být také vybaveny porty USB 2.0, ke kte-

rým lze připojit další zařízení. Když připojíte zařízení USB k displeji, funguje tento displej jako 

rozbočovač USB. Podobně jako u jiných rozbočovačů USB platí, že všechna zařízení připojená 

USB FireWire 400 (IEEE 1394a) FireWire 800 (IEEE 1394b)

Ethernet eSATA typu I eSATA typu L

DO DETAILU
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k rozbočovači sdílejí šířku pásma. Celková šířka tohoto pásma je pak dána rychlostí vstupu 

USB, ke kterému je rozbočovač připojen v počítači. Obecně řečeno, pokud potřebujete zajistit 

dostatečný výkon zařízení USB pro koncového uživatele, nikdy tato zařízení nepřipojujte přes 

displej serveru.

Při práci s rozhraním FireWire pamatujte na to, že porty a kabely FireWire mají různé tvary 

a konektory. Díky tomu je můžete snadno rozlišit – pokud víte, co hledáte. První implementace 

rozhraní FireWire, které nazveme standardní FireWire (oproti rozhraním FireWire 400 či FireWire 

800), mají odlišný počet pinů na kabelových konektorech a odlišný počet konektorů na svých 

portech. Díky tomu lze standardní rozhraní FireWire odlišit od rozhraní FireWire 400 pozorným 

pohledem na kabely a porty. Pokud si pečlivě prohlédnete standardní kabely a porty FireWire, 

naleznete čtyři piny nebo čtyři konektory. Kabely a porty FireWire 400 jsou zakončeny šesti piny 

nebo konektory. Kabely standardního rozhraní FireWire a rozhraní FireWire 400 sice mají obdél-

níkové konektory, které jsou na jedné straně rovné a na druhé zaoblené, avšak kabely sběrnice 

FireWire 800 jsou čtvercového průřezu a na jedné z delších stran mají zářez.

Při nákupu externích zařízení se můžete rozhodnout pro zařízení s dvěma nebo třemi rozhraní-

mi. Zařízení se dvěma či třemi rozhraními poskytuje více možností konfigurace. Většina zařízení 

s dvěma rozhraními podporuje sběrnice USB 2.0 a FireWire 400, zatímco zařízení se třemi rozhra-

ními může být kompatibilní se sběrnicemi USB 2.0, FireWire 400 a FireWire 800. Některá zařízení 

jsou vybavena všemi výše uvedenými rozhraními a navíc i rozhraním eSATA.

Instalace zařízení
Ke každé hardwarové komponentě nainstalované v systému patří příslušný ovladač zařízení. 
Ovladače zajišťují nízkoúrovňovou komunikaci mezi operačním systémem a hardwarovými 
komponentami. Při instalaci hardwarové komponenty informujete operační systém o ovlada-
či, který zařízení používá. Ovladač zařízení se pak načítá automaticky a spouští se jako součást 
operačního systému.

Úvod do instalace zařízení
Oproti předchozím verzím systému Windows dokáže systém Windows Server 2008 velmi 
dobře detekovat zařízení, která byla nainstalována teprve po upgradu nebo nainstalování ope-
račního systému. Pokud zařízení nebylo nainstalováno proto, že systém Windows Server 2008 
neobsahuje ovladač, integrovaná diagnostika hardwaru ve většině případů hardware detekuje 
a poté pomocí automatického systému aktualizací načte požadovaný ovladač při dalším spuště-
ní služby Windows Update. Tato služba však musí být povolena a kromě aktualizací operačního 
systému je nutné předem povolit také aktualizace ovladačů.
Po upgradu nebo nainstalování operačního systému byste měli zkontrolovat dostupnost aktu-
alizovaných ovladačů a nainstalovat je příslušným způsobem. Teprve poté vyzkoušejte další 
metody instalace ovladačů zařízení. Aktualizace ovladačů službou Windows Update určuje, zda 
bude systém Windows Server 2008 kontrolovat ovladače automaticky. Chcete-li získat přístup 
k těmto nastavením, otevřete dialogové okno Vlastnosti systému (System Properties), klepněte 
na kartu Hardware a poté na tlačítko Nastavení aktualizace ovladačů službou Windows Update 
(Windows Update Driver Settings). Jestliže chcete, aby systém Windows po připojení nového 
zařízení kontroloval aktualizace automaticky, klepněte na přepínač Zjistit automaticky (dopo-
ručeno) – Check for Drivers Automatically (Recommended) a klepněte na tlačítko OK. Pokud 
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nechcete, aby počítač zjišťoval ovladače automaticky, zvolte přepínač Před vyhledáváním ovla-
dačů po připojení nového zařízení vždy zobrazit dotaz (Ask Me Each Time I Connect a New 
Device Before Checking for Drivers) nebo Při připojení zařízení nevyhledávat ovladače (Never 
Check for Drivers When I Connect a Device).
Aktualizace ovladačů zařízení se obvykle zobrazují jako volitelné aktualizace. Výjimku před-
stavují klíčové ovladače, např. ovladače grafických karet, síťových adaptérů a řadičů pevných 
disků. Jestliže tedy chcete zjistit, zda jsou k dispozici aktualizované ovladače zařízení, je proto 
vzhledem k těmto výjimkám vhodné zobrazit všechny dostupné aktualizace pro daný systém, 
nikoli pouze důležité aktualizace. Chcete-li nainstalovat dostupné aktualizace ovladačů zaříze-
ní, postupujte takto:

1.  V ovládacím panelu Systém a údržba (System and Maintenance) klepněte na odkaz 
Windows Update. V okně Windows Update klepněte na odkaz Zobrazit dostupné aktu-
alizace (View Available Updates). Pokud počítač nainstaloval naposledy stažené aktuali-
zace, není možnost Zobrazit dostupné aktualizace k dispozici. V tomto případě můžete 
klepnout na odkaz Zkontrolovat aktualizace (Check for Updates) a zjistit, zda nejsou 
pro daný počítač dostupné nové aktualizace, a poté tyto aktualizace případně zobrazit.

2.  V dialogovém okně Zobrazit dostupné aktualizace můžete zkontrolovat seznam dostup-
ných aktualizací. Volitelné aktualizace nejsou ve výchozím nastavení vybrány k instalaci. 
Chcete-li zajistit, že bude aktualizace nainstalována, zaškrtněte odpovídající políčko.

3. Klepnutím na tlačítko Nainstalovat (Install) vybrané aktualizace stáhnete a nainstalujete.

Po instalaci ovladače zařízení by měl systém Windows Server 2008 během několika minut dete-
kovat hardware a také zařízení automaticky nainstalovat. Pokud systém Windows Server 2008 
zařízení detekuje, ale nemůže je nainstalovat automaticky, spustí komponentu Instalace soft-
waru ovladače (Driver Software Installation), která poté spustí Průvodce nově rozpoznaným 
hardwarem (Found New Hardware Wizard). V Průvodci nově rozpoznaným hardwarem pak 
můžete pokračovat v instalaci klepnutím na možnost Vyhledat a nainstalovat ovladač (doporu-
čeno) – Locate and Install Driver Software (Recommended). Komponenta Instalace softwaru 
ovladače pak vyhledá předem nakonfigurované ovladače.
Komponenta by měla použít ovladač, který jste v počítači právě zpřístupnili kvůli dokončení 
instalace. Jestliže k tomu z nějakého důvodu nedojde, zobrazí se stránka průvodce s žádostí 
o vložení disku, který byl součástí dodávky hardwarového zařízení. Pokračujte v instalaci ruč-
ně, jak je popsáno v následující sekci.

Instalace nových zařízení
Když nainstalujete nebo připojíte nové hardwarové zařízení, musíte je nastavit tak, aby bylo 
v systému k dispozici. Většina dostupných nových zařízení je kompatibilní s technologií 
plug-and-play. Technologie plug-and-play v systému Windows Server 2008 dokonale pod-
poruje zařízení pro sběrnice USB, FireWire, PCMCIA (Personal Computer Memory Card 
International Association) neboli PC Card, PCI (Peripheral Component Interconnect) a PCI 
Express. Když zařízení typu plug-and-play připojíte poprvé, systém Windows Server 2008 na-
čte identifikační značku plug-and-play, která je uložena ve firmwaru zařízení, a poté prohledá 
svůj hlavní seznam identifikačních značek (je založen na informačních souborech instalace 
ve složce Inf). Pokud operační systém nalezne podepsaný ovladač s odpovídající identifikační 
značkou, nainstaluje ovladač a zpřístupní zařízení k použití automaticky.
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Systém Windows Server 2008 zobrazuje v oznamovací oblasti hlavního panelu bublinovou 
nápovědu, která informuje o hlavních fázích procesu instalace zařízení plug-and-play, např. 
o detekci zařízení a dokončení instalace. Při instalaci nové diskové jednotky může systém 
Windows Server 2008 například zobrazit zprávu Nalezen nový hardware: Disková jednotka 
(Found New Hardware: Disk Drive). Potom se zobrazí bublina se zprávou, že je nový hardware 
nainstalován a připraven k poutiží.
V tomto případě technologie plug-and-play fungovala očekávaným způsobem. Systém 
Windows Server 2008 zařízení detekoval, pomocí identifikace plug-and-play určil ovladač pro 
instalaci a poté zařízení nastavil. Vzhledem k tomu, že tento proces závisí na mnoha faktorech, 
nefunguje detekce a nastavení pokaždé tak hladce. Operační systém Windows někdy zobrazí 
upozornění, že byste měli provést jistou nápravnou akci.
Mezi nejčastější zprávy tohoto typu patří upozornění, které souvisí s připojením vysokorych-
lostních zařízení USB k nízkorychlostním portům USB. Tato informace je důležitá, protože 
připojujete-li externí jednotku pevného disku nebo jiné vysokorychlostní zařízení USB, nebude 
fungovat s jmenovitou rychlostí. Ve skutečnosti bude vykazovat mnohem nižší rychlost.
Originální specifikace USB je známa jako USB 1.0. Novější specifikace USB se nazývá USB 2.0 
a označuje se jako vysokorychlostní USB (Hi-Speed USB). Zařízení typu USB 2.0 lze sice při-
pojit k portům USB 1.0, ale zařízení pak fungují s rychlostí sběrnice USB 1.0 (která je mnoho-
krát nižší než v případě USB 2.0). Pokud chcete zajistit vysokorychlostní přenosy USB, musíte 
zařízení připojit k portu USB 2.0, je-li dostupný. V případě potřeby můžete do počítače přidat 
rozšiřovací kartu PCI s porty USB 2.0.
Díky technologii plug-and-play by zpravidla mělo být možné snadno nainstalovat nová zaříze-
ní jedním z následujících postupů:

U zařízení jiného typu než USB či FireWire jednoduše vypněte počítač, vložte kartu do 
příslušné patice nebo připojte zařízení k počítači, restartujte počítač a ponechejte sys-
tém Windows Server 2008, aby nové zařízení automaticky detekoval.
V případě zařízení pro sběrnici USB nebo FireWire stačí vložit zařízení do přísluš-
né patice nebo jej připojit k počítači, restartovat počítač a poté opět umožnit systému 
Windows Server 2008, aby nové zařízení detekoval automaticky.

V závislosti na zařízení by měl systém Windows Server 2008 nové zařízení zjistit automaticky 
a nainstalovat integrovaný ovladač pro podporu zařízení, jak jsme popsali výše. Zařízení by 
mělo ihned poté bez problémů fungovat. Taková je aspoň teorie, ale věci se někdy chovají jinak. 
Úspěch automatické detekce a instalace závisí na tom, zda je zařízení kompatibilní s technologií 
plug-and-play a zda je k dispozici ovladač zařízení.
Systém Windows Server 2008 obsahuje ve standardní instalaci mnoho ovladačů zařízení 
a v tomto případě by měl nainstalovat zařízení automaticky. Pokud je povolena aktualizace 
ovladačů pomocí služby Windows Update, zkontroluje systém Windows Server 2008 ovlada-
če automaticky ve službě Windows Update – buď když zařízení připojíte nebo když je systém 
poprvé detekuje. Vzhledem k tomu, že služba Windows Update neinstaluje ovladače zařízení 
automaticky, musíte kvůli instalaci ovladače zkontrolovat dostupné aktualizace ručně.
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Instalace nových ovladačů

Všechny ovladače poskytované službou Windows Update byly pečlivě otestovány v labora-

tořích Windows Hardware Quality Labs (WHQL) a s vysokou pravděpodobností by neměly 

způsobovat havárie nebo nestabilitu systému. Neměli byste však instalovat aktualizované 

ovladače jen proto, že jsou k dispozici. V produkčním prostředí zpravidla není vhodné stahovat 

a instalovat nové ovladače zařízení dříve, než je nejdříve sami pečlivě vyzkoušíte. Vždy se řiďte 

rčením: dvakrát měř, jednou řež. Nové ovladače zařízení se zpravidla instalují proto, že staré 

ovladače způsobují potíže nebo neposkytují některé funkce nových ovladačů. Pokud se nevy-

skytují potíže s ovladači ani nepožadujete dodatečné funkce, pravděpodobně je lepší ovladače 

neaktualizovat.

Když systém Windows Server 2008 detekuje připojené zařízení plug-and-play, ale nemůže 
vyhledat vhodný ovladač, zobrazí upozornění na potíže při instalaci.
V těchto případech je někdy nutné nainstalovat hardwarové zařízení ručně jako u zařízení, kte-
rá nejsou typu plug-and-play. Podrobnosti naleznete v sekci „Přidání hardwaru nekompatibil-
ního s technologií plug-and-play“ na straně 249.
Systém Windows Server 2008 zpravidla spustí komponentu Instalace softwaru ovladače (Driver 
Software Installation), která poté spustí Průvodce nově rozpoznaným hardwarem (Found New 
Hardware Wizard). V tomto případě lze instalaci dokončit následujícím postupem:

1.  V Průvodci nově rozpoznaným hardwarem pak pokračujte v instalaci klepnutím na 
možnost Vyhledat a nainstalovat ovladač (doporučeno) – Locate and Install Driver 
Software (Recommended).

2.  Komponenta Instalace softwaru ovladače pak vyhledá předem nakonfigurované ovla-
dače. Jestliže předem nakonfigurovaný ovladač nenalezne, zobrazí se žádost o vložení 
disku, který byl součástí dodávky hardwarového zařízení.

3.  Pokračujte pomocí jedné z následujících metod:
Máte-li instalační disk zařízení, vložte jej a pak postupujte podle pokynů. Zařízení 
by mělo být nainstalováno správně. Přeskočte zbývající kroky.
Jestliže instalační disk nemáte k dispozici, klepněte na možnost „Disk nemám. Jaké 
jsou další možnosti?“ (I Don’t Have the Disk. Show Me Other Options.) a postupujte 
podle zbývajících kroků tohoto návodu.

4.  Na další stránce průvodce klepněte na možnost Vyhledat ovladač v počítači (Browse My 
Computer for Driver Software).

5.  Vyberte prohledávané umístění klepnutím na tlačítko Procházet (Browse).
6.  V dialogovém okně Vyhledat složku (Browse for Folder) vyberte počáteční složku pro 

hledání a klepněte na tlačítko OK. Vzhledem k tomu, že se automaticky prohledávají 
všechny podsložky vybrané složky, můžete výběrem kořenové cesty jednotky (např. C:) 
prohledat celou jednotku.

7.  Klepněte na tlačítko Další (Next). Průvodce vyhledá a nainstaluje příslušný ovladač. 
Pokud průvodce nemůže najít vhodný ovladač, musíte jej získat a potom dokončit insta-
laci podle návodu v sekci „Instalace a aktualizace ovladačů zařízení“ na straně 242.

DO DETAILU
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Jestliže se průvodci nepodaří zařízení nainstalovat, může to být způsobeno potížemi s vlastním 

zařízením či jeho ovladačem nebo konfliktem se stávajícím hardwarem. Další podrobnosti o při-

dávání hardwaru a řešení potíží naleznete v sekci „Správa hardwaru“ na straně 248.

Po úspěšné instalaci je nutné pravidelně provádět údržbu zařízení i jeho ovladačů. Když jsou 
k dispozici nové ovladače zařízení, je vhodné vyzkoušet je nejdříve ve vývojovém nebo tes-
tovacím prostředí. Můžete tak zjistit, zda ovladače řeší problémy uživatelů nebo přinášejí 
nové požadované funkce. Pokud lze ovladače nainstalovat bez potíží a řeší stávající problé-
my, můžete poté aktualizované ovladače nainstalovat i do dalších počítačů s danými zařízení-
mi. V serverovém operačním systému je možné implementovat postup aktualizace ovladačů 
takto:

1.  Před instalací nového ovladače do každého systému zkontrolujte informace o zaříze-
ních a ovladačích. Všimněte si umístění, verze a názvu souboru stávajícího ovladače.

2.  Nainstalujte aktualizovaný ovladač a restartujte počítač. Jestliže počítač a zařízení fun-
gují po restartu normálně, můžete předpokládat, že upgrade byl úspěšně dokončen.

3.  Pokud počítač nebo zařízení po instalaci ovladače vykazuje chyby, obnovte zpět dří-
ve nainstalovaný ovladač pomocí standardních nástrojů Správce zařízení (Device 
Manager). Nelze-li počítač restartovat a obnovit ovladač, může být nutné spustit počí-
tač v nouzovém režimu (Safe Mode) nebo obnovit systém nástrojem Oprava spouštění 
systému (Startup Repair).

Zobrazení podrobností o zařízeních a ovladačích
Hardwarová zařízení lze zobrazit a konfigurovat ve Správci zařízení (Device Manager). Tento 
nástroj budete používat velmi často. Měli byste se s ním proto seznámit dříve, než začnete pra-
covat se zařízeními.
Chcete-li otevřít Správce zařízení a zobrazit podrobný seznam všech hardwarových zařízení 
nainstalovaných v systému, postupujte takto:

1.  Klepněte na tlačítko Správce serveru (Server Manager) na panelu Snadné spuštění 
(Quick Launch) nebo postupně klepněte na tlačítko Start, příkaz Nástroje pro správu 
(Administrative Tools) a položku Správce serveru (Server Manager).

2.  V okně Správce serveru rozbalte uzel Diagnostika (Diagnostics). Po rozbalení uzlu se 
zobrazí příslušné nástroje.

3.  Vyberte uzel Správce zařízení (Device Manager). Jak je patrné na obrázku 8.1, měl by 
se nyní zobrazit úplný seznam zařízení nainstalovaných v systému. Tento seznam je ve 
výchozím nastavení uspořádán podle typu zařízení.

4.  Po rozbalení typu zařízení se zobrazí seznam konkrétních instancí daného typu. V okně 
Správce zařízení lze pracovat s libovolnými nainstalovanými zařízeními. Klepnete-li na 
položku zařízení pravým tlačítkem myši, zobrazí se místní nabídka. Dostupné možnosti 
závisejí na typu zařízení, ale patří k nim mj. následující:
Vlastnosti (Properties) – zobrazí dialogové okno Vlastnosti (Properties) pro dané 
zařízení.
Odinstalovat (Uninstall) – odinstaluje zařízení a jeho ovladače.
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Zakázat (Disable) – zakáže zařízení, ale bez jeho odinstalování.
Povolit (Enable) – povolí zařízení, které je zakázáno.
Aktualizovat software ovladače (Update Driver Software) – spustí Průvodce aktu-
alizací hardwaru (Hardware Update Wizard), který umožňuje aktualizovat ovladač 
zařízení.
Vyhledat změny hardwaru (Scan for Hardware Changes) – systém Windows Server 
2008 zkontroluje konfiguraci hardwaru a určí, zda došlo k nějakým změnám.

Pokud zařízení vykazuje problémy, jsou v seznamu zařízení zobrazeny varovné symboly. Žlutý 

varovný symbol s vykřičníkem znamená problémy se zařízením. Červený symbol X označuje 

zařízení, které bylo nesprávně nainstalováno nebo jej z nějakého důvodu zakázal uživatel či 

správce.

Pomocí možností v nabídce Zobrazit (View) ve Správci serveru lze změnit výchozí hodnoty, 
které určují, jaké typy zařízení jsou zobrazeny a jakým způsobem. K dispozici jsou následující 
možnosti:
Zařízení podle typu (Devices by Type) – zobrazí zařízení podle typu nainstalovaných zaříze-
ní, jako např. diskové jednotky nebo tiskárny. Pod typem je uveden název připojení. Jedná se 
o výchozí zobrazení.
Zařízení podle připojení (Devices by Connection) – zobrazí zařízení podle typu připojení, 
jako např. kodeky zvuku a videa.
Prostředky podle typu (Resources by Type) – zobrazí stav přidělených prostředků podle typu 
zařízení, které prostředky používá. Typy prostředků jsou kanály přímého přístupu do paměti 
(DMA – Direct Memory Access), vstupně-výstupní porty (I/O – Input/Output), požadavky 
přerušení (IRQ) a paměťové adresy.

Obrázek 8.1: Práce s hardwarovými zařízeními v nástroji Správce zařízení
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Prostředky podle připojení (Resources by Connection) – zobrazí stav všech přidělených pro-
středků podle typu připojení místo typu zařízení.
Zobrazit skrytá zařízení (Show Hidden Devices) – zobrazí zařízení jiného typu než 
plug-and-play a také zařízení, která byla z počítače fyzicky odebrána, ale jejichž ovladač nebyl 
odinstalován.

Jak zobrazit a uložit nastavení zařízení pro místní a vzdálené počítače

Pomocí konzoly Správa počítače (Computer Management) lze zobrazit a používat nastavení 

ve vzdálených počítačích. Ve stromu konzoly klepněte na položku Správa počítače (Computer 

Management) a z místní nabídky vyberte příkaz Připojit k jinému počítači (Connect To Another 

Computer). V dialogovém okně Vybrat počítač (Select Computer) zvolte přepínač Jiný počítač 

(Another Computer) a poté zadejte úplný název počítače, se kterým chcete pracovat – např. 

entdc01.microsoft.com, kde entdc01 je název počítače a microsoft.com je název domé-

ny. Pokud název počítače neznáte, vyhledejte požadovaný počítač po klepnutí na tlačítko 

Procházet (Browse).

Chcete-li zobrazit podrobný seznam ovladačů pro více počítačů, můžete k tomu použít nástroj 

pro příkazový řádek Driverquery. Pomocí parametru /V získáte podrobný výstup o všech 

ovladačích. Parametrem /SI lze zobrazit vlastnosti pouze pro podepsané ovladače. Příklad: 

driverquery /v nebo driverquery /si. Jestliže chcete zapsat informace do souboru, zadejte 

symbol přesměrování výstupu (>) následovaný názvem souboru, jako např. driverquery /si > 

systémová-zařízení.txt.

Chcete-li zobrazit seznam zařízení ve vzdálených počítačích, uveďte parametr /S následovaný 

názvem počítače nebo adresou IP (Internet Protocol) vzdáleného počítače, na který se chcete 

dotázat. Lze také určit oprávnění Spustit jako (Run As) pomocí parametru /U, za kterým násle-

duje uživatelské jméno, parametr /P a uživatelské heslo. Uveďme si příklad: driverquery /v /

s podnikserver01 /u wrstanek /p 49iners.

Práce s ovladači zařízení
Ke každé hardwarové komponentě nainstalované do počítače je přidružen ovladač zařízení. 
Úkolem ovladače zařízení je popsat, jak operační systém při práci s hardwarovou komponen-
tou využívá vrstvu HAL (Hardware Abstraction Layer). Vrstva HAL zajišťuje úkoly nízkoúrov-
ňové komunikace mezi operačním systémem a hardwarovou komponentou. Při instalaci hard-
warové komponenty do operačního systému přitom systému sdělujete, který ovladač zařízení 
má použít. Ovladač zařízení se pak načítá automaticky a spouští se jako součást operačního 
systému.

Základy ovladačů zařízení
Systém Windows Server 2008 obsahuje rozsáhlou knihovnu ovladačů zařízení. V základní 
instalaci operačního systému jsou tyto ovladače spravovány v sekci ovladačů úložiště sou-
borů. Také některé aktualizace Service Pack zahrnují aktualizace souborů z úložiště ovla-
dačů. Ovladač naleznete ve složce FileRepository pod složkou %SystemRoot%\System32\
DriverStore. Složka DriverStore také obsahuje podsložky pro informace lokalizovaných ovla-
dačů. Naleznete zde podsložku pro každou jazykovou komponentu, která je v systému nakon-
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figurována. V případě lokalizovaných informací ovladačů v americké angličtině se zde nachází 
podsložka s názvem en-US.
Každý ovladač zařízení v úložišti ovladačů je certifikován tak, aby byl plně kompatibilní se 
systémem Windows Server 2008. Společnost Microsoft také ovladače digitálně podepisuje, 
aby mohl operační systém ověřit jejich pravost. Když instalujete nové zařízení kompatibilní 
s technologií plug-and-play, zkontroluje systém Windows Server 2008 úložiště ovladačů, zda 
neobsahuje kompatibilní ovladač zařízení. Jestliže je takový ovladač nalezen, operační systém 
automaticky zařízení nainstaluje.
Všechny ovladače zařízení mají přidružený informační soubor instalace. Tento soubor v tex-
tovém formátu s příponou .inf obsahuje podrobné údaje o konfiguraci instalovaného zaří-
zení. Informační soubor také identifikuje všechny zdrojové soubory, které ovladač používá. 
Zdrojové soubory mají příponu .sys. Ovladače jsou také přidruženy k souboru manifestu sou-
části (Component.Man). Soubor manifestu ve formátu XML (Extensible Markup Language) 
obsahuje podrobnosti o digitálním podpisu ovladače a může také zahrnovat informace 
plug-and-play, které zařízení používá ke své automatické konfiguraci.
Každý ovladač nainstalovaný v systému má zdrojový soubor (.sys) ve složce %SystemRoot%\
System32\Drivers. Při instalaci nového ovladače zařízení je ovladač zapsán do podsložky 
složky %SystemRoot%\System32\Drivers a nastavení konfigurace jsou uložena do registru. 
Soubor .inf ovladače řídí instalaci a zápis nastavení registru. Jestliže ovladač zatím není umís-
těn v úložišti ovladačů, nemá v systému soubor typu .inf ani jiné příslušné soubory. V tomto 
případě dojde při instalaci zařízení k zápisu souboru .inf a dalších souvisejících souborů do 
podsložky složky %SystemRoot%\System32\DriverStore\FileRepository.

Použití podepsaných a nepodepsaných ovladačů zařízení
S ohledem na nové ovladače zařízení společnost Microsoft doporučuje používat podepsané 
ovladače všude, kde je to možné. Každý ovladač zařízení v mezipaměti ovladačů je digitál-
ně podepsán. Tento podpis osvědčuje, že ovladač prošel rozsáhlým testováním v laboratořích 
WHQL (Windows Hardware Quality Lab). Ovladač zařízení s digitálním podpisem společnos-
ti Microsoft by neměl způsobit havárii ani nestabilitu systému. Přítomnost digitálního podpi-
su společnosti Microsoft také zajišťuje, že s ovladačem nikdo nemanipuloval. Pokud ovladač 
zařízení nemá digitální podpis společnosti Microsoft, nebyl na základě testování schválen pro 
používání nebo jeho původně nainstalované soubory mohl upravit jiný program. To znamená, 
že u nepodepsaných ovladačů je oproti libovolným jiným nainstalovaným programům mno-
hem vyšší pravděpodobnost, že operační systém kvůli nim přestane reagovat nebo dojde k jeho 
vážné chybě.
Záruky poskytované digitálně podepsanými ovladači se nepodepsaných ovladačů zařízení 
netýkají. Nainstalujete-li nepodepsaný ovladač, nemáte žádnou záruku, zda byl otestován. 
Jestliže programový kód takového ovladače obsahuje chyby, může způsobit zamrznutí operač-
ního systému nebo havárii serveru mnohem spíše než jakýkoli jiný program. Navzdory výše 
uvedenému je však v některých případech nutné použít nepodepsaný ovladač zařízení. Můžete 
se dostat do situací, kdy pro jisté zařízení není podepsaný ovladač k dispozici. V tomto přípa-
dě byste měli zkontrolovat dostupnost podepsaného ovladače na webových stránkách výrobce. 
Někdy totiž podepsaný ovladač existuje, jen není distribuován se zařízením nebo není uložen 
na instalačních discích systému Windows Server 2008. Pokud není podepsaný ovladač dostup-
ný, nelze se někdy použití nepodepsaného ovladače vyhnout.
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Musíte-li nainstalovat nepodepsaný ovladač, postupujte opatrně a nezapomínejte systém pečli-

vě sledovat. Pokud zjistíte, že systém záhadně přestává reagovat nebo havaruje, je příčinou prav-

děpodobně nepodepsaný ovladač a měli byste buď vrátit jeho předchozí verzi nebo jej úplně 

odinstalovat. Nezapomeňte, že selhání systému může způsobit libovolný typ vadného ovladače, 

dokonce i ovladač zobrazovacího adaptéru, síťového adaptéru nebo zvukové karty.

Aby bylo možné potížím s nepodepsanými ovladači předejít, systém Windows Server 2008 při 
pokusu o instalaci nepodepsaného ovladače zařízení standardně zobrazí varování. Můžete také 
systém Windows nastavit tak, aby se toto varování nezobrazovalo, nebo můžete instalaci nepo-
depsaných ovladačů úplně zabránit. Chcete-li spravovat nastavení ovladačů zařízení pro počí-
tače v rámci organizace, můžete k tomu použít zásady skupin. V tomto případě zásady skupin 
určují nejméně bezpečné nastavení na základě jednoho ze tří nastavení konfigurace:
Ignorovat (Ignore) – pomocí tohoto nastavení umožníte uživatelům instalovat libovolné 
nepodepsané ovladače, aniž by se zobrazila varovná zpráva se žádostí o potvrzení.
Upozornit (Warn) – toto nastavení zajistí, že se uživatelům pokaždé zobrazí výzva s možností 
pokračovat v instalaci nepodepsaného ovladače, nebo instalaci zastavit.
Blokovat (Block) – pomocí tohoto nastavení lze uživatelům zabránit, aby instalovali nepode-
psaný software ovladačů.

Jsou-li zásady skupin nastaveny na hodnotu Ignorovat nebo Upozornit, můžete nepodepsané 

ovladače nainstalovat. Jestliže jsou zásady skupin nastaveny na hodnotu Blokovat, nelze nepo-

depsané ovladače nainstalovat bez předchozí změny nastavení zásad skupin.

Nastavení podepisování ovladačů zařízení lze konfigurovat nezávisle pro jednotlivé uživate-
le pomocí zásady Podpis kódu pro ovladače zařízení (Code Signing for Device Drivers). Tuto 
zásadu naleznete v umístění Konfigurace uživatele\Šablony pro správu\Systém\Instalace ovla-
dače (User Configuration\Administrative Templates\System\Driver Installation). Když tuto 
zásadu povolíte, můžete určit zvolenou akci: Ignorovat, Upozornit nebo Blokovat. Po povolení 
zásady systém neimplementuje žádné nastavení, které by bylo méně bezpečné než platné nasta-
vení zásady.

Zobrazení informací ovladačů
Chcete-li zobrazit podrobné informace o zařízení, klepněte na ně pravým tlačítkem myši 
a zvolte příkaz Vlastnosti (Properties) nebo jednoduše poklepejte na příslušnou položku ve 
Správci zařízení. Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti (Properties) daného zařízení (viz obrá-
zek 8.1). Okno většiny zařízení obsahuje alespoň dvě karty: buď Obecné (General) a Vlastnosti 
(Properties) nebo Obecné a Ovladač (Driver).
Nejdůležitější informací na kartě Obecné je stav zařízení. Pokud zařízení funguje správně, je 
to výslovně uvedeno. V ostatních případech je zobrazen stav chyby zařízení a po klepnutí na 
tlačítko Vyhledat řešení (Check for Solutions) můžete spustit Průvodce řešením potíží se zaří-
zením. Je-li zařízení zakázáno, máte možnost zařízení povolit (jak je patrné na obrázku 8.3).
Zařízení lze dočasně zakázat klepnutím na tlačítko Zakázat (Disable) na kartě Ovladač. Pokud 
později chcete zařízení povolit, klepněte na tlačítko Povolit zařízení (Enable Device) na kartě 
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Obecné. Po spuštění Průvodce řešením potíží se zařízením klepněte na tlačítko Další (Next) 
a poté na tlačítko Dokončit (Finish).
Karta Ovladač, znázorněná na obrázku 8.4, poskytuje základní informace o poskytovateli ovla-
dače, datu vytvoření, verzi a digitálním podpisu. Neměli byste důvěřovat žádným ovladačům 
s poskytovatelem Neznámý (Unknown) ani ovladačům, u kterých je uvedeno Bez digitální-
ho podpisu (Not Digitally Signed). U ovladačů podepsaných společností Microsoft naleznete 
v položce podpisu údaj Microsoft Windows nebo Microsoft Windows Hardware Compatibility 
Publisher.

Obrázek 8.2: Dialogové okno Vlastnosti zařízení umožňuje zjistit důležité informace o zařízení, 
včetně toho, zda zařízení funguje správně

Obrázek 8.3: U zakázaných zařízení je uveden stav chyby, protože nefungují. Můžete je povolit 
klepnutím na tlačítko Povolit zařízení
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Další informace o ovladači získáte po klepnutí na tlačítko Podrobnosti o ovladači (Driver 
Details). Pokud nejsou žádné soubory ovladače potřebné nebo byly pro zařízení načteny, zob-
razí se příslušná informační zpráva. Jinak zde najdete názvy a umístění všech přidružených sou-
borů včetně ikony, která oznamuje stav podepsání každého jednotlivého souboru. Vyberete-li 
soubor v seznamu, zobrazí se podrobnosti o daném souboru v dolní části dialogového okna, 
jak je zřejmé na obrázku 8.5.

Obrázek 8.4: Na kartě Ovladač lze najít údaje o poskytovateli ovladače, datu vytvoření, verzi 
a digitálním podpisu

Obrázek 8.5: Dialogové okno Podrobnosti o souborech ovladače (Driver File Details) zobrazuje 
informace o umístění souborů ovladače, poskytovateli a verzích souborů
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Zobrazení karet Upřesnit a Prostředky a dalších nastavení
Zařízení často poskytují další karty, jako např. Upřesnit (Advanced), Prostředky (Resources) 
a Řízení spotřeby (Power Management). Většina síťových adaptérů nabízí kartu Upřesnit. Jak 
je zřejmé na obrázku 8.6, lze pomocí těchto možností řídit parametry přenosu. Tyto mož-
nosti byste měli měnit pouze v případě, že se pokoušíte řešit konkrétní potíže s výkonem 
nebo konektivitou podle pokynů výrobce zařízení nebo na základě článku ve znalostní bázi 
Microsoft Knowledge Base. Nejčastější příčinou potíží je možnost Rychlost a duplex (Speed 
& Duplex). Ve většině případů je vhodné nastavit hodnotu Automatické rozpoznávání (Auto 
Detect) nebo Automatické vyjednávání (Auto Negotiation). Při řešení konkrétního problému 
je však někdy nutné použít pevné nastavení rychlosti a duplexu, jako např. poloviční duplex, 
100 Mb/s (100 Mbps Half Duplex), nebo plný duplex, 1 000 Mb/s (1 000 Mbps Full Duplex). 
Měli byste to však provést pouze v případě, že je toto nastavení doporučeno vzhledem ke kon-
figuraci sítě nebo potížím, které se snažíte vyřešit.

Ovladač každého zařízení, které používá systémové prostředky, je vybaven kartou Prostředky 
(Resources), jak je znázorněno na obrázku 8.7.
V možnostech karty Prostředky jsou zobrazeny aktuálně přiřazené prostředky zařízení a jejich 
nastavení. K dispozici jsou čtyři typy prostředků zařízení:

DMA – kanál DMA použitý zařízením. Hodnoty se zobrazují jako celá čísla, jako např. 02.
Rozsah paměti (Memory Range) – rozsah paměťových adres použitý zařízením. 
Hodnoty se zobrazují v hexadecimálním formátu, jako např. E8206000–E8206FFF.
Rozsah I/O (I/O Range) – rozsah vstupně-výstupních portů použitý zařízením. 
Hodnoty se zobrazují v hexadecimálním formátu, jako např. 5400–543F.
IRQ (IRQ Line) – kanál IRQ použitý zařízením. Hodnoty se zobrazují jako celá čísla, 
jako např. 10.

Obrázek 8.6: Většina síťových adaptérů poskytuje kartu Upřesnit pro nastavení možností přenosu
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Zařízení mohou používat více rozsahů I/O a paměti. Grafický adaptér VGA (Video Graphics 
Adapter) v jednom z našich počítačů například používá tři rozsahy I/O a tři rozsahy pamě-
ti. Pokud je počítač vybaven systémem BIOS standardu ACPI (Advanced Configuration and 
Power Interface), může navíc několik zařízení PCI používat stejné kanály IRQ. Systém ACPI 
BIOS totiž umožňuje sdílení kanálů IRQ. Další informace o sdílení prostředků a možnostech 
konfigurace naleznete v sekci „Řešení konfliktů zařízení“ na straně 254.

Instalace a aktualizace ovladačů zařízení
Ovladače zařízení jsou nezbytné pro správnou činnost systému Windows Server 2008. Vadný 
ovladač zařízení může způsobit mnoho potíží systému, které se mohou projevovat např. tím, 
že systém nečekaně restartuje, aplikace přestávají reagovat nebo se zobrazuje modrá chybová 
obrazovka. Chcete-li usnadnit detekci a diagnostiku problémů, měli byste udržovat seznam 
všech ovladačů zařízení nainstalovaných v systémech, které spravujete. V předchozích sekcích 
jsme si ukázali, jak lze příkazem Driverquery získat seznam ovladačů v počítačích připojených 
k místní síti. Informace o ovladačích by měly být v ideálním případě uloženy na centralizované 
síťové sdílené položce, nikoli v jednotlivých počítačích. Případně můžete tyto údaje vytisknout 
a vložit do složky, kde budou pohodlně k dispozici. Poté byste měli pravidelně kontrolovat 
weby výrobců, zda neobsahují informace o známých potížích s příslušnými ovladači zařízení 
a neposkytují aktualizované ovladače. Je také vhodné využít službu Windows Update, protože 
aktualizace ovladačů jsou dostupné i zde a lze je instalovat automaticky.
U ovladačů získaných pomocí služby Windows Update si můžete být celkem jisti, že jsou nověj-
ší než nainstalované verze. V případě ovladačů, které jste stáhli sami, to však neplatí, a před 
jejich instalací byste proto vždy měli pečlivě zkontrolovat informace o verzi. Jak jsme již zmí-
nili, je verze aktuálního ovladače zobrazena v dialogovém okně Vlastnosti (Properties) ovla-
dače, jak je patrné na následujícím obrázku. Dialogové okno Vlastnosti zobrazíte poklepáním 
na zařízení ve Správci zařízení. Poté klepněte na kartu Ovladač (Driver). Kromě verze ovladače 
nezapomeňte zkontrolovat jeho datum.

Obrázek 8.7: Všechna zařízení používající systémové prostředky poskytují kartu Prostředky
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Dále ověřte informace o verzi staženého ovladače. Chcete-li to provést, rozbalte stažené soubo-
ry ovladače do složky. Ve složce byste měli najít soubory typu .dll nebo .sys. Klepněte na jeden 
z těchto souborů pravým tlačítkem myši a zvolte příkaz Vlastnosti (Properties). V dialogovém 
okně Vlastnosti pak klepněte na kartu Verze (Version), kde naleznete informace o verzi.
Chcete-li pokračovat v instalaci stažených ovladačů, zkontrolujte, zda stažené soubory ovlada-
če zahrnují instalační program. V tomto případě spusťte příslušný program, který zkopíruje do 
systému správné soubory. Poté můžete nainstalovat ovladač. Ovladače lze nainstalovat a aktu-
alizovat pomocí Průvodce nově rozpoznaným hardwarem (Found New Hardware Wizard), 
Průvodce přidáním hardwaru (Add Hardware Wizard) a Průvodce aktualizací softwaru ovla-
dače (Update Driver Software Wizard). Tito průvodci mohou standardně vyhledat aktualizo-
vané ovladače zařízení v následujících umístěních:

V místním počítači
Na instalačním disku CD hardwaru
Na webu služby Windows Update nebo na firemním serveru služby Windows Update

V zásadách skupin řídí možnosti hledání několik zásad:
Vypnout přístup ke všem funkcím programu Windows Update (Turn Off Access to 
All Windows Update Features) v kategorii Konfigurace počítače\Šablony pro správu\
Systém\Správa internetové komunikace\Nastavení internetové komunikace (Computer 
Configuration\Administrative Templates\System\Internet Communication Management\
Internet Communication Settings) – je-li toto nastavení zásady povoleno, jsou všechny funk-
ce služby Windows Update blokovány a uživatelé k nim nemohou přistupovat. Uživatelé se 
nepřipojí ani k webu služby Windows Update.
Vypnout vyhledávání ovladačů zařízení pomocí programu Windows Update (Turn Off 
Windows Update Device Driver Searching) v kategorii Konfigurace počítače\Šablony 
pro správu\Systém\Správa internetové komunikace\Nastavení internetové komunikace 
(Computer Configuration\Administrative Templates\System\Internet Communication 
Management\Internet Communication Settings) – ve výchozím nastavení lze při instalaci 
zařízení volitelně prohledávat službu Windows Update. Pokud toto nastavení povolíte, web 

243KAPITOLA 8      SPRÁVA A ŘEŠENÍ POTÍŽÍ HARDWARU

8
S

p
rá

v
a

 a
 ř

e
še

n
í 

p
o

tí
ží

 h
a

rd
w

a
ru

K1621_Libor_FK_02.indd   243K1621_Libor_FK_02.indd   243 9.3.2009   14:05:559.3.2009   14:05:55



služby Windows Update se při instalaci nového zařízení nebude prohledávat. Jestliže toto 
nastavení zakážete, služba Windows Update se při instalaci nového zařízení bude prohledávat 
vždy, když nejsou k dispozici žádné místní ovladače.
Vypnout dotazování při vyhledávání ovladačů zařízení pomocí programu Windows Update 
(Turn Off Windows Update Device Driver Search Prompt) v kategorii Konfigurace počítače\
Šablony pro správu\Systém\Instalace ovladače (Computer Configuration\Administrative 
Templates\System\Driver Installation) – pokud nenakonfigurujete nastavení Vypnout vyhle-
dávání ovladačů zařízení pomocí programu Windows Update, ovlivní toto nastavení zásady, 
zda se při hledání ovladačů pomocí služby Windows Update zobrazí výzva hledání. Je-li toto 
nastavení povoleno, správcům se nezobrazí výzva k prohledání služby Windows Update a hle-
dání proběhne či neproběhne automaticky v závislosti na nastavení Vypnout vyhledávání ovla-
dačů zařízení pomocí programu Windows Update. V opačném případě se před prohledáním 
služby Windows Update zobrazí správcům výzva.
Konfigurovat umístění hledání ovladačů (Configure Driver Search Locations) v kategorii 
Konfigurace uživatele\Šablony pro správu\Systém\Instalace ovladače (User Configuration\
Administrative Templates\System\Driver Installation) – pokud toto nastavení zásady povo-
líte, můžete uživatelům znemožnit prohledání disketových jednotek, jednotek CD, služby 
Windows Update nebo libovolné kombinace těchto umístění.
Ovladače zařízení lze nainstalovat a aktualizovat následujícím postupem:

1.  Ve Správci zařízení (Device Manager) vyberte uzel Správce zařízení (Device Manager). 
Nyní by se měl zobrazit úplný seznam zařízení nainstalovaných v systému. Tento 
seznam je ve výchozím nastavení uspořádán podle typu zařízení.

2.  Klepněte pravým tlačítkem na zařízení, které chcete spravovat, a vyberte příkaz 
Aktualizovat ovladač (Update Driver). Tím spustíte průvodce Aktualizovat software 
ovladače (Update Driver Software).

3.  Můžete určit, zda chcete nainstalovat ovladače automaticky nebo ručně výběrem ovla-
dače ze seznamu či konkrétního umístění (viz obrázek 8.8).

Aktualizované ovladače mohou doplnit funkce zařízení, zvýšit výkon a vyřešit potíže se zaříze-

ním. Zpravidla byste však neměli instalovat nejnovější ovladače do počítačů uživatelů dříve, 

než je nejdříve vyzkoušíte v testovacím prostředí. Nejdříve proveďte testování a pak přejděte 

k instalaci.

4.  Zvolíte-li automatickou instalaci ovladače, systém Windows Server 2008 vyhledá aktu-
álnější verzi ovladače zařízení a nainstaluje případně nalezený ovladač. Jestliže není 
aktuálnější verze ovladače nalezena, ponechá systém Windows Server 2008 stávají-
cí ovladač. V každém případě dokončete proces klepnutím na tlačítko Zavřít (Close) 
a poté přeskočte zbývající kroky.

5.  Pokud jste se rozhodli nainstalovat ovladač ručně, můžete zvolit jednu z následujících 
možností, jak je zřejmé na obrázku 8.9:

Vyhledat ovladač – chcete-li vyhledat ovladače, vyberte po klepnutí na tlačítko 
Procházet (Browse) prohledávané umístění. V dialogovém okně Vyhledat složku 
(Browse for Folder) vyberte počáteční složku pro hledání a klepněte na tlačítko OK. 
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Vzhledem k tomu, že se automaticky prohledávají všechny podsložky vybrané složky, 
můžete výběrem kořenové cesty jednotky (např. C:) prohledat celou jednotku.
Zvolit ovladač pro instalaci – chcete-li zvolit ovladač pro instalaci, klepněte na mož-
nost Vybrat ovladač ze seznamu (Let Me Pick from a List of Device Drivers on My 
Computer). Průvodce poté zobrazí seznam běžných typů hardwaru. Vyberte přísluš-
ný typ hardwaru, jako např. modemy nebo síťové adaptéry, a poté klepněte na tlačítko 
Další (Next). V seznamu výrobců vyhledejte výrobce zařízení a poté v pravém podokně 
zvolte příslušné zařízení.

Pokud není uveden výrobce či zařízení, které chcete použít, vložte médium s ovladačem zařízení 

do disketové jednotky, jednotky CD-ROM nebo do portu USB a klepněte na možnost Z diskety 

(Have Disk). Postupujte podle zobrazených pokynů. Poté vyberte příslušné zařízení.

6.  Když vyberete ovladač zařízení pomocí hledání nebo ručně, pokračujte v procesu insta-
lace klepnutím na tlačítko Další (Next). Po dokončení instalace ovladače klepněte na 
tlačítko Zavřít (Close). Jestliže průvodce nemůže najít odpovídající ovladač, musíte jej 
získat a poté tento postup zopakovat. Pamatujte na to, že v některých případech je nutné 
kvůli aktivaci nově nainstalovaného nebo aktualizovaného ovladače zařízení restartovat 
systém.

Omezení instalace zařízení pomocí zásad skupin
Kromě podepisování kódu a omezení hledání můžete pomocí nastavení zásad skupin povolit 
nebo zakázat instalaci zařízení v závislosti na jejich typu. Odpovídající nastavení zásad nalez-
nete v kategorii Konfigurace počítače\Šablony pro správu\Systém\Instalace zařízení\Omezení 
pro instalaci zařízení (Computer Configuration\Administrative Templates\System\Device 
Installation\Device Installation Restrictions) a patří k nim:

Obrázek 8.8: Volba automatické nebo ruční instalace ovladačů
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Povolit správcům přepsat zásady Omezení pro instalaci zařízení (Allow Administrators 
to Override Device Installation Restriction Policies)
Povolit instalaci zařízení používajících ovladače, které odpovídají těmto třídám insta-
lace zařízení (Allow Installation of Devices Using Drivers That Match These Device 
Setup Classes)
Zakázat instalace zařízení používajících ovladače, které odpovídají těmto třídám insta-
lace zařízení (Prevent Installation of Drivers Matching These Device Setup Classes)
Povolit instalaci zařízení s těmito identifikačními čísly zařízení (Allow Installation of 
Devices That Match Any of These Device IDs)
Zakázat instalaci zařízení s těmito identifikačními čísly zařízení (Prevent Installation of 
Devices That Match Any of These Device IDs)
Zakázat instalaci vyměnitelných zařízení (Prevent Installation of Removable Devices)
Zakázat instalaci zařízení nepopsaných v jiných nastaveních zásad (Prevent Installation 
of Devices Not Described by Other Policy Settings)

Tyto zásady lze konfigurovat následujícím postupem:
1.  Otevřete zásadu pro příslušnou lokalitu, doménu nebo organizační jednotku (OU).
2.  Rozbalte postupně uzly Konfigurace počítače, Šablony pro správu, Systém, Instalace 

zařízení a Omezení pro instalaci zařízení (Computer Configuration, Administrative 
Templates, System, Device Installation, Device Installation Restrictions).

3.  Poklepáním na příslušnou zásadu zobrazíte její dialogové okno Vlastnosti (Properties).
4.  Nechcete-li zásadu použít, nastavte její stav na hodnotu Není nakonfigurováno (Not 

Configured). Pokud ji chcete aplikovat, zadejte hodnotu Povoleno (Enabled), a jestliže 
chcete zabránit použití zásady, zvolte hodnotu Zakázáno (Disabled). Přípustnost všech 
hodnot přitom závisí na konfiguraci zásad skupin.

Obrázek 8.9: Vyhledání nebo výběr ovladače pro instalaci
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5.  Pokud povolujete zásadu, která má možnost Zobrazit (Show), můžete klepnutím na tla-
čítko Zobrazit (Show) otevřít dialogové okno Zobrazit obsah (Show Contents) a zadat zde 
ID zařízení, která budou spárována s touto zásadou. Dvakrát klepněte na tlačítko OK.

Vrácení předchozí verze ovladačů
Občas se můžete dostat do situace, kdy aktualizovaný ovladač nefunguje podle očekávání. 
Může způsobovat potíže, jako například chyby zařízení nebo nestabilitu systému. Zpravidla 
k tomu dochází pouze tehdy, instalujete-li z nedostatku jiné možnosti nepodepsané ovladače 
zařízení nebo betaverze nových ovladačů. Tyto ovladače mohou například poskytovat vyšší 
výkon nebo jiné výhody, které převažují nad rizikem, že ovladače způsobí havárii systému. 
Někdy se však tyto problémy vyskytují i u podepsaných ovladačů zařízení – dokonce i když 
jsou publikovány ve službě Windows Update.
Pokud máte podezření, že je příčinou potíží se systémem nebo zařízením aktualizovaný ovla-
dač, můžete se pokusit v systému obnovit dříve nainstalovaný ovladač zařízení. Přitom postu-
pujte takto:

1.  Máte-li potíže při spuštění systému, musíte systém spustit v nouzovém režimu (Safe 
Mode), jak je popsáno v sekci „Řešení potíží se spuštěním“ na straně 1337.

2.  Ve Správci zařízení (Device Manager) vyberte uzel Správce zařízení (Device Manager). 
Nyní by se měl zobrazit úplný seznam zařízení nainstalovaných v systému. Tento 
seznam je ve výchozím nastavení uspořádán podle typu zařízení.

3.  Klepněte pravým tlačítkem na zařízení, které chcete spravovat, a vyberte příkaz 
Vlastnosti (Properties). Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti (Properties) pro dané 
zařízení.

4.  Vyberte kartu Ovladač (Driver) a klepněte na tlačítko Vrátit změny ovladače (Roll Back 
Driver). Po zobrazení výzvy k potvrzení akce klepněte na tlačítko Ano (Yes).

5.  Zavřete dialogové okno Vlastnosti ovladače klepnutím na tlačítko Zavřít (Close).

Pokud jste soubor ovladače neaktualizovali, není záložní soubor ovladače k dispozici. V tomto 

případě není tlačítko Vrátit změny ovladače aktivní a není možné na ně klepnout. Dostupnost 

verzí ovladače zařízení byste pak měli zkontrolovat na webu výrobce.

Odebrání ovladačů zařízení pro odebraná zařízení
Ovladače zařízení typu plug-and-play systému Windows jsou načítány a uvolňovány automa-
ticky. Ovladač zařízení lze odebrat pouze v případě, že je zařízení připojeno. Správný postup 
odebrání zařízení ze systému tedy začíná odinstalováním souvisejícího ovladače zařízení. Poté 
lze odebrat zařízení ze systému.
Odinstalaci zařízení můžete požadovat například proto, že chcete odebrat zařízení, které již 
nepoužíváte nebo nepotřebujete. Nejdříve odinstalujete související ovladač zařízení. Ve Správci 
zařízení (Device Manager) vyberte uzel Správce zařízení (Device Manager). Klepněte pravým 
tlačítkem na zařízení, které chcete odebrat, a vyberte příkaz Odinstalovat (Uninstall). Po zob-
razení výzvy potvrďte klepnutím na tlačítko OK, že chcete ovladač skutečně odebrat. Systém 
Windows Server 2008 poté odebere související soubory a nastavení registru.
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V této fázi můžete v případě potřeby systém vypnout a odpojit příslušný hardware. Před tím 
však může být vhodné zkontrolovat, jak počítač funguje bez zařízení – pro případ, že by se 
objevily nějaké nepředvídané potíže nebo chyby. Místo odebrání zařízení se proto můžete 
rozhodnout pro jeho zakázání. Zakážete-li zařízení, zabráníte systému Windows, aby zařízení 
automaticky znovu nainstaloval po restartu systému. Pokud chcete zařízení zakázat, klepněte 
na ně pravým tlačítkem myši ve Správci zařízení a vyberte příkaz Zakázat (Disable).
Když řešíte potíže zařízení a snažíte se, aby zařízení začalo správně fungovat, můžete požado-
vat dočasné odinstalování nebo odpojení zařízení. V tomto případě lze zařízení zakázat a poté 
sledovat systém. Tak zjistíte, zda se dříve zjištěné potíže objeví znovu. Případně můžete zaří-
zení znovu nainstalovat a ověřit, zda se obnoví normální funkce. Při odinstalování a opakova-
né instalaci vynutíte, aby systém Windows obnovil původní nastavení zařízení a registru, což 
může v některých případech zajistit zotavení zařízení.
Chcete-li, aby po odinstalování ovladače zařízení systém Windows Server 2008 toto zařízení 
znovu nainstaloval, stačí k tomu restartovat počítač. Můžete se také pokusit znovu načíst zaří-
zení ve Správci zařízení příkazem Vyhledat změny hardwaru (Scan for Hardware Changes) 
v nabídce Akce (Action). V obou případech by měl operační systém detekovat odinstalované 
zařízení jako nový hardware a poté automaticky znovu nainstalovat požadovaný ovladač zaří-
zení. Pokud se to nestane, musíte zařízení znovu nainstalovat ručně pomocí Průvodce přidá-
ním hardwaru (Add Hardware Wizard), jak je vysvětleno dále v této kapitole.

Odinstalování, opakovaná instalace a zakázání 
ovladačů zařízení
Odinstalováním ovladače zařízení odinstalujete i příslušné zařízení. Když zařízení nefunguje 
správně, můžete je někdy kompletně odinstalovat, restartovat systém a poté ovladač zařízení 
nainstalovat znovu, abyste obnovili normální funkci. Zařízení lze odinstalovat a poté znovu 
nainstalovat následujícím postupem:

1.  Ve Správci zařízení (Device Manager) vyberte uzel Správce zařízení (Device Manager). 
Nyní by se měl zobrazit úplný seznam zařízení nainstalovaných v systému. Tento 
seznam je ve výchozím nastavení uspořádán podle typu zařízení.

2.  Klepněte pravým tlačítkem na zařízení, které chcete spravovat, a vyberte příkaz 
Odinstalovat (Uninstall). Po zobrazení výzvy k potvrzení akce klepněte na tlačítko 
OK.

3.  Restartujte systém. Systém Windows Server 2008 by měl detekovat přítomnost zařízení 
a automaticky znovu nainstalovat požadovaný ovladač zařízení. Jestliže není zařízení 
znovu nainstalováno automaticky, přeinstalujte je ručně postupem v sekci „Instalace 
a aktualizace ovladačů zařízení“ na straně 242.

Chcete-li zabránit automatické opakované instalaci zařízení, nepoužívejte odinstalování, ale 
zakažte zařízení. Pokud chcete zařízení zakázat, klepněte na ně pravým tlačítkem myši ve 
Správci zařízení a vyberte příkaz Zakázat (Disable).

Správa hardwaru
Technologie plug-and-play systému Windows zpravidla úspěšně detekuje a automaticky kon-
figuruje nový hardware. Pokud však hardware není kompatibilní s technologií plug-and-play 
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nebo není automaticky detekován, musíte informace o novém hardwaru zadat do systému 
Windows Server 2008 sami. Hardwarové zařízení a související ovladače se přitom do systému 
instalují pomocí Průvodce přidáním hardwaru (Add Hardware Wizard). Tento průvodce také 
dovoluje řešit potíže se stávajícím hardwarem.

Přidání hardwaru nekompatibilního s technologií 
plug-and-play
Systém Windows Server 2008 sice neumožňuje automaticky detekovat zařízení, která nejsou 
typu plug-and-play, ale spravuje mezipaměť ovladačů těchto zařízení. Tato mezipaměť ovlada-
čů obsahuje stovky ovladačů, přičemž lze použít libovolný z nich. Není-li k dispozici ovladač 
zařízení pro systém Windows Server 2008, je také možné instalovat starší ovladač. V obou pří-
padech se při instalaci zařízení uplatňuje Průvodce přidáním hardwaru. Postupujte takto:

1.  Pokud je pro zařízení k dispozici disk CD nebo instalační program ke stažení, spusťte 
příslušný program, abyste zkopírovali soubory ovladače na svůj pevný disk.

2.  Připojte zařízení k počítači. V případě interních zařízení je nutné vypnout počítač, při-
dat zařízení a poté počítač restartovat.

3.  V ovládacích panelech klepněte na odkaz Klasické zobrazení (Classic View) a poklepej-
te na panel Přidat hardware (Add Hardware).

Průvodce přidáním hardwaru lze také spustit v rámci Správce zařízení. Stačí vybrat možnost 

Přidat starší hardware (Add Legacy Hardware) z nabídky Akce (Action).

4.  V Průvodci přidáním hardwaru si přečtěte zprávu na úvodní stránce a klepněte na tla-
čítko Další (Next).

5.  Rozhodněte, zda má průvodce vyhledat nový hardware automaticky, nebo zda chcete 
vybrat hardware ze seznamu (viz obrázek 8.10).

Pokud zvolíte možnost hledání, průvodce vyhledá nový hardware a pokusí se jej 
detekovat automaticky. Procházení všech typů a možností zařízení trvá několik 
minut. Po dokončení hledání jsou zobrazena všechna nově nalezená zařízení, ze 
kterých můžete vybrat.
Jestliže jste zvolili ruční možnost nebo nejsou při automatickém hledání nalezena 
žádná zařízení, musíte vybrat typ hardwaru sami. Vyberte typ hardwaru, jako např. 
modemy nebo síťové adaptéry, a poté klepněte na tlačítko Další (Next). V seznamu 
výrobců vyhledejte výrobce zařízení a poté v pravém podokně zvolte příslušné 
zařízení.

6.  Poté co proces výběru a instalace dokončíte, klepněte na tlačítko Další (Next) a poté 
potvrďte instalaci hardwaru opakovaným klepnutím na tlačítko Další (Next).

7.  Jakmile průvodce nainstaluje ovladače hardwarového zařízení, klepněte na tlačítko 
Dokončit (Finish). Nový hardware by měl být nyní k dispozici.

Povolení a zakázání hardwaru
Pokud zařízení nefunguje správně, můžete se rozhodnout pro jeho odinstalování nebo zaká-
zání. Odinstalováním zařízení odeberete přidružení ovladače k zařízení. Dočasně se tedy 
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zdá, že bylo zařízení ze systému odebráno. Po restartu se systém Windows Server 2008 může 
pokusit o opakovanou instalaci zařízení. Systém Windows Server 2008 zpravidla zařízení typu 
plug-and-play znovu nainstaluje automaticky, avšak pro zařízení jiného typu to neplatí.
Jestliže zařízení zakážete, vypnete je a zabráníte systému Windows Server 2008, aby je znovu 
použil. Zakázané zařízení nespotřebovává systémové prostředky. Můžete si být proto jisti, že 
v systému nezpůsobuje žádné konflikty.
Zařízení lze odinstalovat nebo zakázat následujícím postupem:

1.  Ve Správci zařízení (Device Manager) vyberte uzel Správce zařízení (Device Manager). 
Nyní by se měl zobrazit úplný seznam zařízení nainstalovaných v systému. Tento 
seznam je ve výchozím nastavení uspořádán podle typu zařízení.

2.  Klepněte pravým tlačítkem myši na zařízení, které chcete spravovat, a poté v závis-
losti na požadované akci se zařízením zvolte příkaz Povolit (Enable), Odinstalovat 
(Uninstall) nebo Zakázat (Disable).

3.  Po zobrazení výzvy k potvrzení akce klepněte na tlačítko Ano (Yes) nebo OK.

Řešení potíží hardwaru
Integrovaná diagnostika hardwaru v systému Windows Server 2008 může zjistit mnoho typů 
problémů s hardwarovými zařízeními. Při detekci problému se může zobrazit bublinová zprá-
va Hlášení a řešení problémů (Problem Reports and Solutions) s informací o příslušném pro-
blému. Po klepnutí na bublinu otevřete konzolu Hlášení a řešení problémů. Konzola Hlášení 
a řešení problémů je také dostupná z okna Ovládací panely. Klepněte na odkaz Systém a údrž-
ba (System and Maintenance) a poté klepněte na odkaz Hlášení a řešení problémů (Problem 
Reports and Solutions). V konzole Hlášení a řešení problémů klepněte na odkaz Zobrazit pro-
blémy, které je třeba zkontrolovat (See Problems to Check), abyste zobrazili seznam známých 
potíží. Případně můžete klepnutím na tlačítko Vyhledat řešení (Check for Solutions) vyhledat 
možné řešení známých problémů na webu společnosti Microsoft.
Nápovědu k řešení potíží se zařízeními můžete přímo zobrazit následujícím postupem:

1.  Ve Správci zařízení (Device Manager) vyberte uzel Správce zařízení (Device Manager).

Obrázek 8.10: Vyhledání nebo výběr nového hardwaru pro instalaci

250 ČÁST II      SPRÁVA SYSTÉMŮ WINDOWS SERVER 2008

K1621_Libor_FK_02.indd   250K1621_Libor_FK_02.indd   250 9.3.2009   14:05:579.3.2009   14:05:57



2.  Klepněte pravým tlačítkem na zařízení, jehož potíže chcete vyřešit, a vyberte příkaz 
Vlastnosti (Properties).

3.  Na kartě Obecné (General) klepněte na tlačítko Vyhledat řešení (Check for Solutions). 
Po klepnutí na možnost Zobrazit podrobnosti problému (Show Problem Details) získá-
te podrobnější informace o potížích (viz obrázek 8.11).

4.  Chcete-li odeslat data o zařízení společnosti Microsoft a ověřit, zda je k dispozici řeše-
ní, klepněte na možnost Vyhledat řešení online později (Check Online for a Solution 
Later).

Pamatujte na to, že nejsou-li ovladače zařízení nainstalovány správně, není možnost vyhledání 

řešení k dispozici. Místo toho lze klepnout na tlačítko Přeinstalovat ovladač (Reinstall Driver). 

Klepnutím na tlačítko Přeinstalovat ovladač spustíte Průvodce aktualizací hardwaru (Hardware 

Update Wizard), který jsme popsali v sekci „Odinstalování, opakovaná instalace a zakázání ovla-

dačů zařízení“ na straně 248.

Kdykoli není zařízení nainstalováno správně nebo vykazuje jiný problém, zobrazí se ve Správci 
zařízení varovná ikona, která informuje o tom, že u zařízení došlo k potížím. Pokud na zaří-
zení poklepáte, zobrazí se na kartě Obecné dialogového okna Vlastnosti zařízení kód chyby. 
Jak je zřejmé z tabulky 8.1, může i tento kód chyby někdy usnadnit řešení potíží se zaříze-
ním. Většina nápravných akcí předpokládá, že jste vybrali kartu Obecné dialogového okna 
Vlastnosti zařízení.

Tabulka 8.1: Běžné chyby zařízení a postupy jejich řešení

Chybová zpráva Nápravná akce

Toto zařízení není nakonfigurováno správně. 
(This device is not configured correctly.) 
(Kód 1)

Získejte kompatibilní ovladač zařízení a klepnutím na 
tlačítko Aktualizovat ovladač (Update Driver) spusťte 
Průvodce aktualizací hardwaru (Hardware Update 
Wizard).

POZNÁMKA

Obrázek 8.11: Po zobrazení podrobností o problému lze volitelně zkontrolovat řešení
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Chybová zpráva Nápravná akce

Ovladač zařízení může být poškozen nebo 
systém může mít nedostatek paměti nebo 
jiných prostředků. (The driver for this device 
might be corrupted or your system might 
be running low on memory or other resour-
ces.) (Kód 3)

Klepnutím na tlačítko Aktualizovat ovladač (Update 
Driver) na kartě Ovladač (Driver) spusťte Průvodce aktu-
alizací hardwaru (Hardware Update Wizard). Kvůli této 
chybě se může při spuštění systému zobrazit zpráva 
„Nedostatek paměti“ (Out of Memory).

Toto zařízené nelze spustit. (This device can-
not start.) (Kód 10)

Klepnutím na tlačítko Aktualizovat ovladač (Update 
Driver) na kartě Ovladač (Driver) spusťte Průvodce 
aktualizací hardwaru (Hardware Update Wizard). 
Nepokoušejte se vyhledat ovladač automaticky. Místo 
toho zvolte možnost ruční instalace a vyberte ovladač 
zařízení, který chcete použít.

Toto zařízení nenalezlo dostatek prostředků, 
které by mohlo použít. (This device cannot 
find enough free resources that it can use.) 
(Kód 12)

Prostředky přiřazené tomuto zařízení jsou v konfliktu 
s jiným zařízením, nebo není správně nakonfigurován 
systém BIOS. Zkontrolujte nastavení systému BIOS 
a ověřte, zda karta Prostředky (Resources) v dialogovém 
okně Vlastnosti zařízení nezobrazuje informace o kon-
fliktech zařízení.

Dokud nerestartujete počítač, nemůže 
toto zařízení pracovat správně. (This device 
cannot work properly until you restart your 
computer.) (Kód 14)

V tomto případě je ovladač zpravidla nainstalován 
správně, ale nelze jej spustit, dokud nerestartujete 
počítač.

Systému Windows se nepodařilo rozpoznat 
všechny prostředky používané zařízením. 
(Windows cannot identify all the resources 
this device uses.) (Kód 16)

Zkontrolujte, zda je pro zařízení k dispozici podepsaný 
ovladač. Jestliže je podepsaný ovladač k dispozici a již 
jste jej nainstalovali, může být nutné nastavit prostřed-
ky zařízení. Zkontrolujte nastavení na kartě Prostředky 
(Resources) v dialogovém okně Vlastnosti zařízení.

Toto zařízení vyžaduje prostředek nezná-
mého typu. (This device is asking for an 
unknown resource type.) (Kód 17)

Znovu nainstalujte nebo aktualizujte zařízení pomocí 
platného podepsaného ovladače.

Nainstalujte znovu ovladače tohoto zařízení. 
(Reinstall the drivers for this device.) (Kód 18)

Dokončení instalace zařízení po upgradu může vyžado-
vat, abyste se přihlásili jako správce. Pokud se jedná 
o jiný případ, opakujte instalaci ovladače klepnutím na 
tlačítko Aktualizovat ovladač (Update Driver) na kartě 
Ovladač (Driver).

Registr může být poškozen. (Your Registry 
might be corrupted.) (Kód 19)

Odeberte zařízení a znovu jej nainstalujte. Tímto postu-
pem byste měli vymazat nesprávná nebo konfliktní 
nastavení registru.

Systém Windows zařízení odebírá. (Windows 
is removing this device.) (Kód 21)

Systém odebere zařízení. Registr byl pravděpodobně 
poškozen. Pokud zařízení zobrazuje tuto zprávu i nadá-
le, restartujte počítač.
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Chybová zpráva Nápravná akce

Zařízení je zakázáno. (This device is disab-
led.) (Kód 22)

Zařízení bylo zakázáno pomocí Správce zařízení. 
Chcete-li zařízení povolit, klepněte na možnost Používat 
toto zařízení (povolit) – Use This Device (Enable) pod 
nadpisem Stav zařízení (Device Usage) na kartě Obecné 
dialogového okna Vlastnosti zařízení.

Zařízení nebylo nalezeno nebo nepracuje 
správně, případně nemá nainstalovány 
všechny ovladače. (This device is not pre-
sent, is not working properly, or does not 
have all its drivers installed.) (Kód 24)

Tato chyba může znamenat vadné zařízení nebo chybu 
hardwaru. Tento kód chyby se také může objevit u star-
ších zařízení pro sběrnici ISA. Problém vyřešíte aktuali-
zací ovladače.

Ovladače tohoto zařízení nejsou nainsta-
lovány. (The drivers for this device are not 
installed.) (Kód 28)

Získejte kompatibilní ovladač zařízení a klepnutím na 
tlačítko Aktualizovat ovladač (Update Driver) spusťte 
Průvodce aktualizací hardwaru (Hardware Update 
Wizard).

Toto zařízení je zakázáno, protože firmware 
zařízení neposkytl požadované prostředky. 
(This device is disabled because the firmwa-
re of the device did not give it the required 
resources.) (Kód 29)

V dokumentaci zařízení zjistěte, jak lze přiřadit jeho pro-
středky. Může být nutné aktualizovat systém BIOS nebo 
povolit zařízení v systému BIOS.

Toto zařízení nepracuje správně, protože 
systému Windows se nepodařilo načíst ovla-
dače zařízením požadované. (This device 
is not working properly because Windows 
cannot load the drivers required for this 
device.) (Kód 31)

Je možné, že ovladač zařízení není kompatibilní se 
systémem Windows Server 2008. Získejte kompatibilní 
ovladač zařízení a klepnutím na tlačítko Aktualizovat 
ovladač (Update Driver) spusťte Průvodce aktualizací 
hardwaru (Hardware Update Wizard).

Ovladač pro toto zařízení nebyl požadován 
a byl zakázán. (A driver for this device was 
not required and has been disabled.) (Kód 32)

Závislá služba pro toto zařízení byla nastavena na hod-
notu Zakázáno (Disabled). Zkontrolujte v protokolech 
událostí, které služby je nutné povolit a spustit.

Systému Windows se nepodařilo určit, které 
prostředky toto zařízení vyžaduje. (Windows 
cannot determine which resources are 
required for this device.) (Kód 33)

Tato chyba může znamenat vadné zařízení nebo chybu 
hardwaru. Tento kód chyby se také může objevit u star-
ších zařízení pro sběrnici ISA. Aktualizujte ovladač nebo 
v dokumentaci zařízení vyhledejte, jak lze konfigurovat 
použití prostředků.

Nelze zjistit nastavení tohoto zařízení. 
(Windows cannot determine the settings for 
this device.) (Kód 34)

Starší zařízení je nutné konfigurovat ručně. Zkontrolujte 
přepínače zařízení nebo nastavení systému BIOS a poté 
nakonfigurujte využití prostředků zařízení na kartě 
Prostředky (Resources) v dialogovém okně Vlastnosti 
zařízení.

Systémový firmware vašeho počítače 
neobsahuje dostatek informací ke správné 
konfiguraci a použití tohoto zařízení. (Your 
computer’s system firmware does not inclu-
de enough information to properly configu-
re and use this device.) (Kód 35)

Tato chyba se vyskytuje v systémech s více procesory. 
Aktualizujte systém BIOS. Zkontrolujte, zda je v systému 
BIOS nastaveno použití MPS 1.1 nebo MPS 1.4. Obvykle 
je vhodné nastavit MPS 1.4.
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Chybová zpráva Nápravná akce

Zařízení požaduje přerušení PCI, ale je konfi-
gurováno pro přerušení ISA (nebo naopak). 
(This device is requesting a PCI interrupt but 
is configured for an ISA interrupt (or vice 
versa).) (Kód 36)

Přerušení ISA nelze sdílet. Pokud je zařízení v patici PCI, 
ale tato patice je v systému BIOS nakonfigurována jako 
„reserved for ISA“, může se zobrazit tato chyba. Změňte 
nastavení systému BIOS.

Ovladač pro tento hardware nelze iniciali-
zovat. (Windows cannot initialize the device 
driver for this hardware.) (Kód 37)

Spusťte Průvodce aktualizací hardwaru (Hardware 
Update Wizard) klepnutím na tlačítko Aktualizovat ovla-
dač (Update Driver) na kartě Ovladač (Driver).

Ovladač zařízení pro tento hardware nelze 
zavést, protože je v paměti stále předchozí 
instance daného ovladače zařízení. (Windows 
cannot load the device driver for this hardwa-
re because a previous instance of the device 
driver is still in memory.) (Kód 38)

Konflikt je způsoben ovladačem zařízení, který se 
nachází v paměti. Restartujte počítač.

Ovladač zařízení pro tento hardware nelze 
zavést. Ovladač je pravděpodobně poškoze-
ný nebo zcela chybí. (Windows cannot load 
the device driver for this hardware. The dri-
ver might be corrupted or missing.) (Kód 39)

Zkontrolujte, zda je hardwarové zařízení správně nain-
stalováno a připojeno k počítači a ke zdroji napájení. 
Pokud je správně nainstalováno a připojeno, vyhledejte 
aktualizovaný ovladač nebo znovu nainstalujte aktuální 
ovladač.

Tento hardware není k dispozici, protože infor-
mace příslušného klíče služby v registru chybí 
nebo jsou špatně zaznamenány. (Windows 
cannot access this hardware because its servi-
ce key information in the Registry is missing or 
recorded incorrectly.) (Kód 40)

Položka registru pro ovladač zařízení není platná. Znovu 
nainstalujte ovladač.

Zařízení bylo zastaveno, protože oznámilo 
potíže. (Windows has stopped this device 
because it has reported problems.) (Kód 43)

Zařízení zastavil operační systém. Může být nutné zaří-
zení odinstalovat a poté znovu nainstalovat. Je možné, 
že zařízení nesprávně použilo funkci procesoru no-exe-
cute. V tomto případě zkontrolujte dostupnost nového 
ovladače.

Aplikace nebo služba vypnula toto hardwa-
rové zařízení. (An application or service has 
shut down this hardware device.) (Kód 44)

Zařízení zastavila aplikace nebo služba. Restartujte 
počítač. Je možné, že zařízení nesprávně použilo funkci 
procesoru no-execute. V tomto případě zkontrolujte 
dostupnost nového ovladače.

Řešení konfliktů zařízení
Každý, kdo si pamatuje na konflikty IRQ, je vděčný za to, že moderní počítače podporují sys-
tém BIOS standardu ACPI. Díky systému ACPI BIOS může operační systém automaticky při-
dělovat prostředky při startu a více zařízení může sdílet stejné nastavení IRQ. Vzhledem k těm-
to změnám je většina konfliktů IRQ věcí minulosti. Standard ACPI však závisí na technologii 
plug-and-play a problémy mohou někdy vzniknout kvůli zařízením, která nejsou s technologií 
plug-and-play kompatibilní – zejména se jedná o starší zařízení pro sběrnici ISA.
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Kontrola konfigurace patice zařízení

K některým konfliktům dochází proto, že přerušení PCI lze sdílet, zatímco přerušení ISA nikoli. 

Tyto potíže obvykle způsobuje systém BIOS. Pokud je zařízení v patici PCI, ale patice je v systému 

BIOS nakonfigurována jako „reserved for ISA“, může se objevit konflikt. Chcete-li potíže vyřešit, 

musíte místo konfigurace prostředků změnit nastavení systému BIOS.

Máte-li podezření, že problém s aktuálním zařízením vzniká kvůli konfliktu zařízení, zkon-
trolujte Seznam konfliktních zařízení (Conflicting Device List) v dolní části karty Prostředky 
(Resources). V seznamu může být uvedena buď položka Bez konfliktu (No Conflicts), nebo 
konkrétní zdroj zjištěného konfliktu. Ve Správci zařízení můžete rychle zkontrolovat přidělení 
prostředků, když v nabídce Zobrazit (View) zvolíte příkaz Prostředky podle typu (Resources by 
Type) nebo Prostředky podle připojení (Resources by Connection).
Na obrázku 8.12 je patrné, že jak zařízení ISA, tak PCI používají nastavení IRQ. Můžete si všim-
nout, že každé zařízení ISA má samostatné nastavení IRQ, zatímco více zařízení PCI sdílí stejné 
nastavení IRQ. Tato konfigurace je velmi typická. Nepřehlédněte také, že u několika zařízení 
je zobrazena varovná ikona s vykřičníkem. Příčinou není konflikt, ale nesprávná konfigurace 
zařízení. V tomto příkladu nedochází k žádným konfliktům.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Obrázek 8.12: Kontrola nastavení prostředků ve Správci zařízení zobrazením prostředků podle 
typu nebo podle připojení
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Další způsob, jak zkontrolovat výskyt konfliktů, představuje nástroj Systémové informace 
(System Information) (Msinfo32.exe). Chcete-li spustit nástroj Systémové informace, klepněte 
postupně na položky Všechny programy, Příslušenství, Systémové nástroje a Systémové infor-
mace (All Programs, Accessories, System Tools, System Information). V nástroji Systémové 
informace rozbalte uzel Hardwarové prostředky (Hardware Resources) a vyberte položku 
Konflikty či sdílení (Conflicts/Sharing).
Jak je zřejmé na obrázku 8.13, zobrazí se seznam všech právě používaných prostředků. Opět 
mějte na paměti, že díky standardu ACPI mohou zařízení sdílet nastavení IRQ. Hledáte proto 
dvě nesouvisející zařízení, která sdílejí stejné paměťové adresy nebo vstupně-výstupní porty, 
což by vedlo ke konfliktu. Nezapomeňte, že související zařízení mohou sdílet paměťové adresy 
a vstupně-výstupní porty. Kořenový port Intel 975X PCI Express Root Port ve zobrazeném pří-
kladu sdílí stejný vstupně-výstupní port jako standardní grafický adaptér VGA a sběrnice PCI 
sdílí stejné paměťové adresy jako prostředky základní desky. To je v pořádku, protože se jedná 
o související zařízení.

Konflikty prostředků se můžete pokusit vyřešit několika různými způsoby. Některá zařízení 
řídí nastavení prostředků pomocí přepínačů a v tomto případě nelze prostředky nastavit v ope-
račním systému. Chcete-li provést změny, musíte vypnout počítač, vyjmout zařízení, změnit 
nastavení přepínačů a poté zařízení znovu namontovat. Přepínače někdy nejsou fyzické, ale lze 
je ovládat softwarově. U těchto zařízení můžete nastavení prostředků změnit pomocí nástroje 
pro nastavení zařízení nebo konfiguraci.

Obrázek 8.13: Kontrola konfliktů prostředků nástrojem Systémové informace
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U zařízení pro sběrnici PCI se můžete pokusit o výměnu karet mezi paticemi PCI. Tento postup 
může pomoci v případě, že jsou přerušení IRQ nebo jiná nastavení prostředků přiřazena 
v závislosti na patici, což platí pro některé základní desky. V dokumentaci základní desky byste 
měli najít informace o tom, které požadavky přerušení jsou přiřazeny k daným paticím. Vždy 
však musíte vyzkoušet, která konfigurace karet je funkční.
U zařízení PCI může být konflikt způsoben i ovladačem zařízení a způsobem, jakým spolupra-
cuje se systémem ACPI BIOS. Měli byste zkontrolovat, zda je k dispozici aktualizovaný ovladač 
zařízení a aktualizovaná verze systému BIOS. Instalace jedné či obou uvedených aktualizací by 
měla potíže vyřešit.
Jako poslední možnost se pokuste ve Správci zařízení ručně změnit nastavení prostředků pro 
některá zařízení. Na kartě Prostředky (Resources), kterou vidíte na obrázku 8.14, vyberte typ 
prostředku, se kterým chcete pracovat. Jestliže lze provést změnu, mělo by být možné zrušit 
zaškrtnutí políčka Použít automatické nastavení (Use Automatic Settings). Poté zkontroluj-
te, zda některé alternativní konfiguraci v poli Základ nastavení (Setting Based On) dovolují 
konflikt vyřešit. Nezapomeňte na to, že nyní spravujete nastavení prostředků ručně. Chcete-li 
povolit, aby operační systém Windows znovu spravoval nastavení automaticky, musíte zaškrt-
nout políčko Použít automatické nastavení.

Obrázek 8.14: U starších zařízení můžete použít odlišnou konfiguraci 
a ověřit, zda se tím konflikt vyřeší
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Správa registru

Každý, kdo přistupuje k počítači, již někdy pracoval s regis-
trem systému Windows, i když si to možná neuvědomu-
je. Nezáleží přitom na tom, zda je počítač členem pracovní 
skupiny nebo domény. Při každém přihlášení jsou z registru 
načteny uživatelské předvolby. Kdykoli uživatel změní kon-
figuraci systému, nainstaluje aplikace či hardware nebo jinak 
změní pracovní prostředí, jsou změny uloženy do registru. Do 
registru se zaznamenávají i informace o odinstalování hard-
waru, aplikací nebo součástí systému.
Registr je centrální úložiště konfiguračních informací v systé-
mu Microsoft Windows. Aplikace, součásti systému, ovladače 
zařízení i jádro operačního systému používají registr k uložení 
nastavení a načítají z něj údaje o uživatelských předvolbách, 
konfiguraci systémového hardwaru a výchozích nastaveních 
systému. Registr také obsahuje data o nastavení zabezpeče-
ní, uživatelských právech, místních účtech a mnoho dalších 
informací. Oproti systému Microsoft Windows NT neuklá-
dají novější verze systému Windows do registru informa-
ce o účtech domény ani síťových objektech. Tato nastavení 
spravuje služba AD DS (Active Directory Domain Services), 
jak je popsáno v části 5, „Správa služby Active Directory 
a zabezpečení“.
Vzhledem k tomu, že registr slouží ke čtení a zápisu značné-
ho množství informací, je pro správce zásadně důležité, aby 
rozuměli jeho struktuře a fungování. Měli byste znát typy dat, 
se kterými registr pracuje, jaké typy dat se ukládají v jednot-
livých částech registru a jak v případě potřeby provést změny. 
Schopnost měnit registr je důležitá. Když totiž budete chtít 
vyladit konfiguraci systému nebo opravit chyby, aby se systém 
choval stabilněji, často je součástí příslušného postupu otevře-
ní a úprava registru. Instrukce obvykle předpokládají, že víte, 
co děláte. Bohužel platí, že pokud se pokusíte provést určitou 
změnu a přesně nerozumíte jejím principům, může se stát, že 
systém nepůjde vůbec spustit. Nezapomínejte na to tedy, když 
se nyní budete seznamovat s tím, jak registr funguje a jak jej 
lze používat.
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Úvod do registru
Registr je uložen jako binární databáze, jejíž informace jsou uspořádány hierarchickou formou. 
Tato hierarchie má podobnou strukturu jako systém souborů. Jedná se o obrácený strom, který 
má kořen na svém vrcholu. Pokaždé, kdy musí operační systém Windows získat výchozí systé-
mové hodnoty nebo údaje o uživatelských předvolbách, obrací se na registr. Kdykoli instalujete 
programy nebo provádíte změny pomocí ovládacích panelů, zpravidla se tyto změny zapisují 
do registru.

Slovo „zpravidla“ je v předchozí větě proto, že v doménách systému Windows se některé konfi-

gurační informace zapisují do adresářové služby Active Directory. Počínaje systémem Microsoft 

Windows 2000 se například pomocí služby Active Directory ukládají údaje o uživatelských účtech 

a síťových objektech. Když navíc zvýšíte úroveň členského serveru na řadič domény, jsou do služby 

Active Directory přenesena klíčová nastavení registru, která se týkají serveru, jako např. výchozí 

konfigurační hodnoty. Tyto hodnoty lze poté spravovat pomocí služby Active Directory. Pokud 

však později úroveň řadiče domény snížíte, původní nastavení registru tím neobnovíte. Místo toho 

se obnoví výchozí nastavení, která by byla v platnosti u nově nainstalovaného serveru.

Význam registru spočívá v tom, že ukládá většinu informací o stavu systému. Pokud změníte 
předvolby a nastavení systému, jsou tyto změny uloženy do registru. Jestliže dojde k selhání 
systému a nelze jej obnovit, nemusíte instalovat nový systém a poté jej konfigurovat tak, aby 
vypadal stejně jako původní systém. Místo toho můžete nainstalovat systém Windows Server 
2008 a poté obnovit zálohu registru havarovaného systému. Tím do nového systému přenesete 
všechny předvolby a nastavení starého systému.
Je sice zajímavé, že registr ukládá provedená nastavení, ale možná uvažujete nad tím, jaké jsou 
jeho další funkce. Kromě ukládání uživatelských nastavení registr uchovává také změny, které 
provedl operační systém. Jádro operačního systému například do registru ukládá informace, 
které jsou potřebné pro ovladače zařízení. Patří k nim parametry inicializace ovladačů, díky 
kterým se ovladače zařízení mohou automaticky konfigurovat tak, aby fungovaly se systémo-
vým hardwarem.
Registr také využívají mnohé další systémové komponenty. Když instalujete systém Windows 
Server 2008, je na základě možností zvolených při instalaci vytvořena výchozí databáze regis-
tru. Instalační program upraví registr pokaždé, kdy přidáte nebo odeberete systémový hard-
ware. Instalační programy aplikací obdobně mění registr, když ukládají příslušná instalační 
nastavení a zjišťují, které komponenty aplikace jsou již nainstalovány. Spuštěné aplikace pak 
znovu využívají nastavení registru.
Na rozdíl od předchozích verzí systému Windows však systémy Windows Vista a Windows 
Server 2008 pokaždé neukládají nastavení aplikací přímo do registru a ve skutečnosti mohou 
načítat některá nastavení z uživatelského profilu. Toto nové chování se objevuje kvůli nástroji 
Řízení uživatelských účtů (User Account Control – UAC). Nástroj Řízení uživatelských účtů 
kromě mnoha dalších vlastností implementuje dvě klíčové funkce, které mění způsob, jakým 
systém Windows instaluje a spouští aplikace: úrovně spuštění aplikací a virtualizaci aplikací.
Kvůli kompatibilitě s úrovněmi spuštění a virtualizací jsou všechny aplikace, které jsou spuště-
ny v systémech Windows Vista a Windows Server 2008, vybaveny tokenem zabezpečení. Token 
zabezpečení odráží úroveň oprávnění, která jsou požadována ke spuštění aplikace. Aplikace 

POZNÁMKA
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vytvořené pro systémy Windows Vista a Windows Server 2008 mohou mít token správce nebo 
token standardního uživatele. Aplikace s tokeny správce vyžadují ke svému spuštění a prová-
dění základních úkolů vyšší oprávnění. Když je aplikace s tokenem správce spuštěna v režimu 
s vyššími oprávněními, může vykonávat úkoly, které vyžadují oprávnění správce. Kromě toho 
smí zapisovat do systémových umístění v registru a systému souborů.
Aplikace s tokeny standardního uživatele na druhou stranu ke spuštění a plnění klíčových funk-
cí nevyžadují vyšší oprávnění. Jakmile je aplikace s tokenem standardního uživatele spuštěna ve 
standardním uživatelském režimu, musí při provádění úkolů správy požádat o vyšší oprávnění. 
V případě všech ostatních úloh by aplikace neměla fungovat s vyššími oprávněními. Aplikace 
by dále měly zapisovat data pouze do nesystémových oblastí registru a systému souborů.
Standardní uživatelské aplikace jsou spuštěny ve speciálním režimu kompatibility a zobrazují vir-
tuální prostředky pomocí virtualizace systému souborů a registru. Když se aplikace pokusí zapsat 
do systémového umístění, poskytne systém Windows Vista nebo Windows Server 2008 aplikaci 
soukromou kopii souboru nebo hodnoty registru. Všechny změny jsou poté zapsány do soukro-
mé kopie, která je následně uložena v datech uživatelského profilu. Pokud se aplikace pokusí zno-
vu zapisovat nebo číst toto systémové umístění, dostane od systému soukromou kopii z uživatel-
ského profilu, kterou může používat. Jestliže dojde k chybě při zpracování virtualizovaných dat, 
vztahují se ve výchozím nastavení oznámení o chybách a informace protokolu k virtualizované-
mu umístění, nikoli ke skutečnému umístění, se kterým se aplikace pokoušela pracovat.

Transakční registr

Systém Windows Server 2008 implementuje ve svém jádře transakční technologii, která při 

zápisu do systému souborů NTFS a registru zachovává integritu dat a obsluhuje chybové stavy. 

Aplikace naprogramované tak, aby využívaly transakčního registru, mohou spravovat změny 

registru pomocí transakcí jako diskrétní operace, které lze v případě úspěchu potvrdit nebo 

v případě neúspěchu vrátit. Zatímco je transakce aktivní, nejsou změny registru pro uživatele ani 

jiné aplikace viditelné. Teprve když systém Windows Server 2008 transakci potvrdí, jsou změny 

plně aplikovány a lze je sledovat. Transakce použité s registrem lze koordinovat s libovolným 

jiným transakčním prostředkem, jako je služba MSMQ (Microsoft Message Queuing). Pokud 

dojde při zpracování transakce k chybě operačního systému, jsou potvrzené operace zapsány 

na disk a nedokončené transakční operace jsou vráceny.

Řízení virtualizace

Virtualizaci registru lze povolit nebo zakázat v Místních zásadách zabezpečení (Local Security 

Policy), v sekci Možnosti zabezpečení (Security Options). V systémech Windows Vista a Windows 

Server 2008 je pro tento účel k dispozici nové nastavení zabezpečení: Řízení uživatelských účtů: 

(User Account Control:) Virtualizovat chyby zápisu do souboru a registru do umístění jednotli-

vých uživatelů (Virtualize File and Registry Write Failures to Per-User Locations). Toto nastavení 

zabezpečení umožňuje přesměrovat chyby zápisu starších aplikací do definovaných umístění 

v registru a systému souborů. Tato funkce umožňuje používat starší programy, které ke svému 

spuštění vyžadují oprávnění správce. Toto nastavení, které je standardně povoleno, umožňuje 

přesměrovat chyby zápisu aplikací do definovaných uživatelských umístění jak v systému sou-

borů, tak v registru. Když toto nastavení zakážete, budou aplikace, které zapisují data do chráně-

ných umístění, ukončeny bez oznámení chyby.

DO DETAILU
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Chcete-li zobrazit nebo upravit toto nastavení v konzole Místní nastavení zabezpečení (Local 

Security Settings), klepněte na tlačítko Start, příkaz Nástroje pro správu (Administrative Tools) 

a poté na položku Místní zásady zabezpečení (Local Security Policy). Zobrazí se konzola Místní 

zásady zabezpečení (Local Security Policy). V levém podokně rozbalte uzel Místní zásady 

(Local Policies) a vyberte uzel Možnosti zabezpečení (Security Options). V hlavním podokně 

by se měl zobrazit seznam nastavení zásad. Pomocí posuvníku přejděte v seznamu dolů na 

nastavení zabezpečení. Poklepejte na zásadu Řízení uživatelských účtů: (User Account Control:) 

Virtualizovat chyby zápisu do souboru a registru do umístění jednotlivých uživatelů (Virtualize 

File and Registry Write Failures to Per-User Locations). Na kartě Místní nastavení zabezpečení 

(Local Policy Setting) dialogového okna se zobrazí aktuální stav zásady (povoleno nebo zakázá-

no). Chcete-li změnit stav nastavení, klepněte podle potřeby na přepínač Povolit (Enabled) nebo 

Zakázat (Disabled) a poté klepněte na tlačítko OK.

Seznámení se strukturou registru
Mnohé nástroje pro správu ve skutečnosti poskytují pouze snadno použitelné uživatelské roz-
hraní pro práci s registrem. Zejména to platí pro ovládací panely. Nemusíte tedy manipulovat 
přímo s určitou oblastí registru, ale můžete využít nástroje společnosti Microsoft, díky nimž lze 
potřebné změny provést bezpečně a spolehlivě. Používejte tyto nástroje – jsou zde pro vás.

Nelze dostatečně zdůraznit, jak důležité je měnit registr pomocí správných nástrojů. Pokud 

lze určitou oblast registru měnit pomocí specializovaného nástroje, měli byste jej používat. 

Nevrtejte se v registru jen proto, že vám v tom nic nebrání. Pokud registr změníte nesprávným 

způsobem, můžete ohrozit stabilitu systému a v některých případech dokonce znemožnit jeho 

spuštění.

Jak vidíte, téměř všechny činnosti v operačním systému nějakým způsobem ovlivňují registr. 
Proto je tak důležité rozumět, k čemu se registr používá, jak s ním lze pracovat, jak jej zabez-
pečit a jakým způsobem jej můžete spravovat.
Registr je v prvé řadě databáze. Podobně jako libovolná jiná databáze je také registr určen 
k ukládání a načítání informací. Libovolnou hodnotu registru lze identifikovat zadáním cesty 
k příslušnému umístění. Například cesta HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\
ServerManager\DoNotOpenServerManagerAtLogon označuje hodnotu registru, pomocí níž 
můžete povolit nebo zakázat automatické zobrazení Správce serveru při přihlášení.
Tato hodnota registru je znázorněna na obrázku 9.1. Vzhledem ke své hierarchické struktu-
ře je registr zdánlivě uspořádán podobně jako systém souborů. Jeho strukturu lze skutečně 
přirovnat k systému souborů. Tato analogie je však poněkud zavádějící, protože na pevném 
disku systému nenajdete žádné skutečné složky a soubory, které by odpovídaly struktuře regis-
tru. Vlastní fyzická struktura registru nezávisí na tom, jak jsou data registru reprezentována. 
Umístění v registru jsou zastoupena logickou strukturou, která jen volně souvisí s tím, jak jsou 
uloženy položky hodnot.
Na rozdíl od systémů Windows 2000 a Windows NT podporují systémy Windows Server 2003 
a Windows Server 2008 registry větší velikosti než dříve. Již také neudržují celý registr ve strán-
kovaném fondu paměti. Místo toho jsou podle potřeby do systémové mezipaměti mapovány 

UPOZORNĚNÍ
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pohledy registru s velikostí 256 kilobajtů (kB). Jedná se o důležitou změnu původní architektu-
ry registru, která v zásadě omezovala velikost registru asi na 80 procent celkové velikosti strán-
kovaného fondu paměti. Nová implementace registru je omezena pouze dostupným místem ve 
stránkovacím souboru.

Při spuštění systému jsou do systémové paměti mapovány pohledy registru s velikostí 256 kB. 
Díky tomu může systém Windows Server 2008 rychle načíst informace o konfiguraci. Některé 
údaje registru se vytvářejí dynamicky na základě hardwarové konfigurace při spuštění systé-
mu a existují teprve poté, kdy jsou sestaveny. Převážná část registru se však ukládá v trvalé 
formě na disk a příslušná data se načítají ze sady souborů, které se označují jako podregistry 
(hive). Podregistry jsou binární soubory, které reprezentují seskupení klíčů a hodnot. Soubory 
podregistru naleznete v adresáři %SystemRoot%\System32\Config. V tomto adresáři se nachá-
zejí také soubory .sav a .log, které slouží jako záložní soubory registru.

Systém Windows Server 2008 spravuje velikost registru a spotřebu paměti

Systémy Windows NT a Windows 2000 ukládají celý registr do stránkovaného fondu paměti. 

U 32bitových systémů z toho vyplývá omezení registru přibližně na 160 megabajtů (MB), což 

je dáno rozložením virtuálního adresního prostoru v jádru operačního systému. Když se v této 

konfiguraci registr rozrůstá, bohužel spotřebovává značnou část stránkovaného fondu paměti. 

Přitom může zůstat příliš málo paměti pro jiné komponenty režimu jádra.

Položky hodnot

Kořenové 
klíče

Podklíče

Obrázek 9.1: Přístup k hodnotě podle její cesty v registru
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Systémy Windows Server 2003 a Windows Server 2008 tento problém řeší tak, že mění způsob 

uložení registru do paměti. V rámci nové implementace načítá správce mezipaměti (Cache 

Manager) do systémové mezipaměti podle potřeby mapované pohledy registru s velikostí 256 

kB. Zbytek registru je uložen do stránkovacího souboru na disku. Vzhledem k tomu, že se registr 

zapisuje do systémové mezipaměti, může být umístěn v systémové paměti RAM (Random 

Access Memory) a systém jej může podle potřeby přesunovat mezi pamětí a stránkovacím sou-

borem. Předchozí verze operačního systému Windows umožňovaly nastavit maximální velikost 

paměti a místa na disku, které mohl registr obsadit. Díky zlepšeným funkcím správy paměti nyní 

spotřebu paměti registrem automaticky nastavuje operační systém. Většina členských serverů 

používá pro registr mezi 20 a 25 MB paměti. Řadiče domény nebo servery s mnoha součást-

mi konfigurace, službami a aplikacemi mohou paměti spotřebovat mnohem více. Jednomu 

z klíčových řadičů domény v naší organizaci však pro registr postačuje jen 25 až 30 MB paměti. 

Z toho je zřejmé, že došlo ke značným změnám oproti starší architektuře, kde mohly paměťové 

požadavky registru vzrůst až na 160 MB.

Ke čtení registru potřebujete speciální editor. Editor, který je k dispozici v systému Windows 

Server 2008, se nazývá Editor registru (Registry Editor). Pomocí Editoru registru můžete prochá-

zet logickou strukturu registru od vrcholu databáze až na nejnižší úroveň. Shora dolů se úrovně 

databáze označují jako kořenové klíče, podklíče a položky hodnot.

Regedit nahrazuje Regedt32

Oproti předchozím verzím operačního systému Windows, které obsahovaly dvě verze Editoru 

registru, se systémy Windows Server 2003 a Windows Server 2008 dodávají s jedinou verzí. 

Tato verze s názvem Regedit.exe integruje všechny funkce obou původních editorů registru. 

Z originálního programu Regedit.exe přebírá klíčové funkce. Z programu Regedt32.exe, který 

již nadále není k dispozici, získává funkce zabezpečení a oblíbených položek. Pomocí funkce 

Oprávnění (Permissions) můžete zobrazovat a spravovat oprávnění k hodnotám registru. Funkce 

Oblíbené položky (Favorites) dovoluje vytvářet a používat oblíbené položky, které poskytují 

rychlý přístup k uloženým umístěním v rámci registru.

Program Regedt32 opravdu zmizel – ačkoli se na něj stejně jako mnoho jiných správců stále 

odkazuji. Nakonec se jedná o editor, který správci používali, protože umožňoval spravovat 

zabezpečení registru. Tento nástroj se správcům také doporučoval místo programu Regedit. 

Zvyk je železná košile a systém Windows Server 2008 proto stále obsahuje zástupný soubor 

Regedt32. Pokud však program Regedt32 spustíte, operační systém ve skutečnosti spustí nástroj 

Regedit.

Na vrcholu hierarchie registru se nacházejí kořenové klíče. Každý kořenový klíč obsahuje něko-
lik podklíčů, které sdružují další podklíče a položky hodnot. Názvy položek hodnot musí být 
v rámci příslušného podklíče jedinečné a položky hodnot odpovídají konkrétním parametrům 
konfigurace. Nastavení těchto parametrů konfigurace je určeno hodnotami, které jsou uloženy 
v dané položce hodnoty. Každá hodnota má přidružen datový typ, který rozhoduje o typu dat, 
jaká lze do položky uložit. Některé položky hodnot se například používají pouze k uložení 
binárních dat, zatímco jiné uchovávají pouze řetězce znaků. Tyto rozdíly závisejí na datovém 
typu hodnoty.
Nyní můžeme rozdělit cestu registru HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\
Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\AllowMultipleTSSessions tak, aby byla srozumitel-
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nější. Kořenovým klíčem je zde HKEY_LOCAL_MACHINE. Každá položka mezi kořenovým 
klíčem a údajem AllowMultipleTSSessions představuje úroveň podklíče v hierarchii registru. 
Nakonec AllowMultipleTSSessions je vlastní položka hodnoty.
Registr je velmi složitý a často vypadá ještě nepřehledněji, protože se v příslušné dokumentaci 
používají různé termíny nad rámec těch, které jsme již zmínili. Když budete číst různé infor-
mační zdroje o registru, můžete se setkat s následujícími odkazy:

Podstromy – podstrom (subtree) je název stromu klíčů a hodnot, který vychází z koře-
nového klíče a postupuje k nižším úrovním hierarchie registru. V dokumentaci se koře-
nové klíče často označují jako podstromy. Když autoři dokumentace zmiňují podstrom, 
mají tím na mysli větev klíčů a hodnot, která je obsažena v rámci uvedeného kořeno-
vého klíče.
Klíče – kořenové klíče jsou technicky vrcholem hierarchie registru. Pod kořenovým 
klíčem se pak nacházejí výhradně podklíče nebo položky hodnot. Podklíče se však 
v praxi označují termínem klíče. Je prostě snazší popisovat určitou položku jako klíč. 
Lze to přirovnat k tomu, kdy při popisu cesty v systému souborů říkáme „ta a ta složka“ 
namísto „podsložka“.
Hodnoty – hodnota (value) je nejnižší úroveň hierarchie registru. Pro zjednodušení se 
položky hodnot často jednoduše označují jako hodnoty. Technicky však položka hod-
noty zahrnuje tři části: název, datový typ a hodnotu. Název identifikuje nastavení kon-
figurace. Datový typ identifikuje formát dat. Hodnota obsahuje skutečná data v rámci 
položky.

Když jste nyní obeznámeni se základy struktury registru, můžete se pustit dále a podívat se 
podrobněji na kořenové klíče, hlavní podklíče a datové typy.

Kořenové klíče registru
Registr je uspořádán do hierarchie klíčů, podklíčů a položek hodnot. Kořenové klíče jsou umístě-
ny na nejvyšší úrovni hierarchie a tvoří primární větve neboli podstromy údajů registru. Registr 
obsahuje dva fyzické kořenové klíče: HKEY_LOCAL_MACHINE a HKEY_USERS. Tyto fyzické 
kořenové klíče souvisejí s konkrétními soubory uloženými na disku. Dělí se na další logické sku-
piny informací registru. Jak je patrné v tabulce 9.1, logické skupiny jsou jednoduše podmnožiny 
informací, které jsou shromážděny v klíčích HKEY_LOCAL_MACHINE a HKEY_USERS.

Tabulka 9.1: Podstromy registru

Podstrom Popis

Fyzický podstrom

HKEY_LOCAL_MACHINE (HKLM) Ukládá všechna nastavení, která se týkají hardwaru aktuálně nain-
stalovaného v počítači.

HKEY_USERS (HKU) Ukládá data uživatelských profilů pro všechny uživatele, kteří se 
dosud k počítači místně přihlásili, a také výchozí uživatelský profil.
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Podstrom Popis

Logický podstrom

HKEY_CLASSES_ROOT (HKCR) Ukládá všechna přidružení souborů a identifikátory tříd propojo-
vání a vkládání objektů (OLE). Tento podstrom je vytvořen z klíčů 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes a HKEY_CURRENT_
USER\SOFTWARE\Classes.

HKEY_CURRENT_CONFIG (HKCC) Ukládá informace o hardwarové konfiguraci při spuštění systému. 
Tento podstrom je vytvořen z klíče HKEY_LOCAL_MACHINE\
SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current, který sám 
o sobě odkazuje na číslovaný podklíč s aktuálním profilem hard-
waru.

HKEY_CURRENT_USER (HKCU) Ukládá informace o aktuálně přihlášeném uživateli. Tento klíč obsa-
huje ukazatel na klíč HKEY_USERS\UserSID, kde UserSID je identi-
fikátor zabezpečení aktuálního uživatele a také dříve popsaného 
výchozího profilu.

Registr v 64bitových systémech Windows

Registr v 64bitových systémech Windows se dělí na 32bitové a 64bitové klíče. Mnoho klíčů je 

vytvořeno jak ve 32bitové, tak v 64bitové verzi, a i když tyto klíče patří do jiných větví registru, 

mají stejný název. Editor registru (Regedit.exe) je v těchto systémech navržen tak, aby pracoval 

s 32bitovými i 64bitovými klíči. 32bitové klíče jsou však reprezentovány přesměrovačem regis-

tru WOW64 a zobrazují se pod klíčem HKEY LOCAL MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node. 

Chcete-li s 32bitovými klíči pracovat přímo, můžete k tomu použít 32bitový editor registru, který 

naleznete v umístění %SystemRoot%\Syswow64\Regedit.

Kvůli podpoře spolupráce 32bitových a 64bitových komponent v modelu COM (Component 

Object Model) a používání 32bitových programů zrcadlí přesměrovač WOW64 klíče a hodnoty 

registru související s modelem COM mezi 64bitovými a 32bitovými zobrazeními registru. Klíče 

a hodnoty jsou někdy v procesu reflexe upraveny, aby se přizpůsobily názvy cest a jiné hodno-

ty, které mohou záviset na verzi. To v důsledku znamená, že se 32bitové a 64bitové hodnoty 

mohou lišit.

HKEY_LOCAL_MACHINE
Klíč HKEY_LOCAL_MACHINE (zkráceně HKLM) obsahuje všechna nastavení, která se týka-
jí hardwaru aktuálně nainstalovaného v systému. Zahrnuje nastavení paměti, ovladačů zaříze-
ní, nainstalovaného hardwaru a spouštění systému. Aplikace by měly ukládat nastavení do klíče 
HKLM pouze v případě, že se příslušná data týkají všech uživatelů počítače.
Jak je vidět na obrázku 9.2, obsahuje klíč HKLM následující hlavní podklíče:

COMPONENTS
HARDWARE
SAM
SECURITY
SOFTWARE
SYSTEM
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Tyto podklíče si rozebereme v následujících oddílech.

HKLM\COMPONENTS
Systémy Windows Vista a Windows Server 2008 ukládají informace o aktualizacích a funk-
cích systému Windows do datového úložiště. Tyto operační systémy používají klíč HKLM\
COMPONENTS k uchování informací, které se týkají konfigurace a stavu datového úložiště. 
K těmto údajům patří architektura úložiště a verze formátu. Systémy Windows Vista a Win-
dows Server 2008 mění toto datové úložiště při každém stažení nebo nainstalování aktualizací 
a také v případě přidání či odebrání funkcí.

Pokud je datové úložiště komponent poškozeno, může se zobrazit kód chyby 0x80073712 

pokaždé, kdy se pokusíte instalovat aktualizaci z webu služby Windows Update. V některých pří-

padech se také nezobrazují funkce systému Windows, chcete-li je přidat nebo odebrat. V tomto 

případě můžete systému Windows sdělit, že úložiště bylo poškozeno, a je tedy nutné je obnovit. 

Na příkazový řádek se zvýšenými oprávněními zadejte následující příkaz: reg delete HKLM\

COMPONENTS /v StoreDirty. Další informace naleznete v článku znalostní báze Microsoft 

Knowledge Base 931712 (http://support.microsoft.com/kb/931712).

HKLM\HARDWARE
Klíč HKLM\HARDWARE ukládá informace o konfiguraci hardwaru počítače. Operační sys-
tém Windows Server 2008 tento klíč znovu vytvoří při každém spuštění. Klíč se nachází pouze 
v paměti, nikoli na disku. Při vytváření klíče operační systém vytvoří výčet všech zařízení, která 
lze zjistit. Systém prohledá systémové sběrnice a pokusí se zjistit zařízení z konkrétních tříd, 
jako jsou sériové porty, klávesnice a polohovací zařízení.
V rámci klíče HKLM\HARDWARE naleznete standardní podklíče, které se dynamicky vytvá-
řejí při spuštění a obsahují informace získané operačním systémem. Jedná se o následující 
podklíče:

ACPI – obsahuje informace o rozhraní ACPI (Advanced Configuration Power 
Interface), což je součást systému BIOS, která podporuje technologii plug-and-play 
a pokročilé funkce řízení spotřeby. V počítačích, které nejsou kompatibilní se standar-
dem ACPI, tento podklíč neexistuje.

Obrázek 9.2: Přístup ke klíči HKEY_LOCAL_MACHINE registru

POZNÁMKA
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DESCRIPTION – obsahuje popis hardwaru, včetně hardwarových zařízení hlav-
ního procesoru počítače, matematického koprocesoru a multifunkčních adaptérů. 
U přenosných počítačů uvádí jedno z multifunkčních zařízení informace o stavu doko-
vání. V případě počítačů s víceúčelovými čipovými sadami poskytuje jedno z multi-
funkčních zařízení údaje o řadičích disků, klávesnic, paralelních portů, sériových portů 
a polohovacích zařízení. K dispozici je také univerzální kategorie pro další řadiče, která 
se využívá například tehdy, pokud počítač obsahuje řadič karet PC Card.
DEVICEMAP – obsahuje informace, které mapují zařízení na ovladače zařízení. 
Najdete zde mapování zařízení pro klávesnice, ukazovací zařízení, paralelní porty, porty 
SCSI (Small Computer System Interface), sériové porty a videozařízení. Za pozornost 
stojí zejména fakt, že podklíč VIDEO obsahuje položku hodnoty pro grafické zařízení 
kompatibilní se standardem VGA, které je v počítači nainstalováno. Toto zařízení se 
použije v případě, že je nutné spustit počítač v režimu zobrazení VGA.
RESOURCEMAP – obsahuje mapování vrstvy HAL (Hardware Abstraction Layer), 
správce plug-and-play a dostupných systémových prostředků. Všimněte si hlavně 
správce plug-and-play (Plug and Play Manager). Do tohoto podklíče zaznamenává úda-
je o zařízeních, která umí obsluhovat.

Další nestandardní podklíče se mohou vyskytovat v sekci HKLM\HARDWARE. Podklíče jsou 
specifické pro hardware počítače.

HKLM\SAM
Klíč HKLM\SAM uchovává databázi správce účtů zabezpečení (Security Accounts Manager 
– SAM). Vytvoříte-li ve členských serverech a pracovních stanicích místní uživatele a skupiny, 
jsou účty uloženy v klíči HKLM\SAM, stejně jako dříve v systému Windows NT. Tento klíč také 
obsahuje informace o předdefinovaných uživatelských účtech a účtech skupin a také o členství 
ve skupinách a aliasech účtů.
Údaje umístěné v klíči HKLM\SAM nejsou ve výchozím nastavení přístupné pomocí Editoru 
registru. Jedná se o bezpečnostní funkci, která chrání zabezpečení a integritu systému.

HKLM\SECURITY
Klíč HKLM\SECURITY ukládá informace o místním počítači. Obsahuje data o přihlašova-
cích pověřeních v mezipaměti, nastaveních zásad, nastaveních zabezpečení souvisejících se 
službami a výchozích hodnotách zabezpečení. Zahrnuje také kopii klíče HKLM\SAM. Stejně 
jako u podklíče HKLM\SAM platí, že tento podklíč není přístupný z Editoru registru. Jedná se 
o bezpečnostní funkci, která chrání zabezpečení a integritu systému.

HKLM\SOFTWARE
Klíč HKLM\SOFTWARE ukládá globální nastavení všech aplikací a komponent nainstalova-
ných v systému. Jedná se mj. o instalační informace, cesty ke spustitelným souborům, výchozí 
nastavení konfigurace a registrační informace. Vzhledem k tomu, že se tento podklíč nachá-
zí pod klíčem HKLM, jsou informace uložené na tomto místě platné pro celý systém. V tom 
spočívá rozdíl oproti nastavením konfigurace v klíči HKCU\SOFTWARE, která se aplikují pro 
jednotlivé uživatele.
Jak je patrné na obrázku 9.3, v klíči HKLM\SOFTWARE najdete mnoho důležitých podklíčů 
včetně následujících:
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Classes – obsahuje všechna přidružení souborů a identifikátory tříd OLE. Jedná se 
zároveň o klíč, ze kterého se odvozuje klíč HKEY_CLASSES_ROOT.
Clients – ukládá informace o protokolech a prostředích, které používají všechny kli-
entské aplikace nainstalované v systému. Patří sem klienti kalendáře, kontaktů, e-mailů, 
médií a zpráv.
Microsoft – obsahuje informace o všech aplikacích a komponentách společnosti 
Microsoft, které jsou v systému nainstalovány. Klíč zahrnuje kompletní nastavení kon-
figurace, výchozí hodnoty, registrační informace a mnoho dalších dat. Většinu předvo-
leb grafického uživatelského rozhraní (GUI) naleznete v podklíči HKLM\SOFTWARE\
Microsoft\Windows\CurrentVersion. Nastavení konfigurace většiny součástí systé-
mu, jazykových sad, oprav Hotfix a dalších komponent je uloženo v podklíči HKLM\
SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion.
ODBC – obsahuje informace o konfiguraci ODBC (Open Database Connectivity) v sys-
tému. Zahrnuje údaje o všech ovladačích ODBC a názvech zdrojů dat ODBC (DSN).
Policies – obsahuje informace o místních zásadách pro aplikace a komponenty nain-
stalované v systému.

HKLM\SYSTEM
Klíč HKLM\SYSTEM ukládá informace o ovladačích zařízení, službách, parametrech spouš-
tění a o dalších nastaveních platných pro celý počítač. V rámci klíče HKLM\SYSTEM se 
nachází několik důležitých podklíčů. Mezi nejvýznamnější patří podklíč HKLM\SYSTEM\
CurrentControlSet (viz obrázek 9.4).
Podklíč CurrentControlSet obsahuje informace o sadě ovládacích prvků a služeb, jež se 
používají od posledního úspěšného spuštění systému. Tento podklíč vždy shrnuje údaje 
o sadě ovládacích prvků, které jsou aktuálně aktivní, a reprezentuje poslední úspěšné spuš-
tění. Operační systém zapisuje sadu ovládacích prvků v posledním kroku procesu spouštění. 
Registr je tedy aktualizován tak, aby odrážel sadu ovládacích prvků a služeb použitých při 
nejaktuálnějším úspěšném spuštění. Tato data v praxi umožňují spustit systém v poslední 

Obrázek 9.3: Přístup ke klíči HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE v registru
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známé funkční konfiguraci (Last Known Good Configuration), když systém havaruje nebo 
dojde k chybě Stop.

Klíč HKLM\SYSTEM také zahrnuje dříve vytvořené sady ovládacích prvků. Tyto sady jsou 
uloženy v podklíčích s názvy ControlSet001, ControlSet002 atd. V rámci sad ovládacích prvků 
naleznete čtyři důležité podklíče:

Control – obsahuje řídicí informace o klíčových nastaveních operačního systému, 
nástrojích a dílčích komponentách, včetně vrstvy HAL, rozloženích klávesnice, systé-
mových zařízeních, rozhraních a třídách zařízení. V rámci podklíče BackupRestore se 
nacházejí uložená nastavení nástroje Zálohování, která zahrnují seznamy klíčů nástroje 
Automatické obnovení systému (Automated System Recovery – ASR), souborů a nasta-
vení registru, které nebudou obnoveny. V podklíči SafeBoot jsou umístěny sady ovláda-
cích prvků, které slouží pro minimální spuštění systému a spuštění pouze s podporou 
sítě.
Enum – obsahuje kompletní výčet zařízení nalezených v počítači, když operační systém 
vyhledal konkrétní třídy zařízení na systémových sběrnicích. Jedná se o úplný seznam 
zařízení, která byla přítomna při spuštění operačního systému.
Hardware Profiles – obsahuje podklíč pro každý profil hardwaru dostupný v systému. 
První profil hardwaru označený kódem 0000 je prázdný. Další očíslované profily počí-
naje kódem 0001 reprezentují profily, které jsou v systému k dispozici. Profil označený 
Current vždy odkazuje na profil, který se v operačním systému aktuálně používá.
Services – obsahuje podklíč pro každou službu nainstalovanou v systému. Tyto pod-
klíče uchovávají potřebné konfigurační informace pro související služby, které mohou 
zahrnovat spouštěcí parametry a také nastavení zabezpečení a výkonu.

Dalším zajímavým podklíčem je HKLM\SYSTEM\MountedDevices. Operační systém vytváří 
tento klíč a ukládá do něj seznam připojených a dostupných diskových zařízení. Disková zaří-
zení jsou uvedena podle konfigurace logických svazků a přiděleného písmene jednotky.

Obrázek 9.4: Přístup k podklíči HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet v registru
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HKEY_USERS
Klíč HKEY_USERS (zkráceně HKU) obsahuje data uživatelských profilů všech uživatelů, kte-
ří se dosud k počítači místně přihlásili, a také výchozí uživatelský profil. Vlastníkem každého 
uživatelského profilu je příslušný uživatel, pokud nezměníte oprávnění nebo profily nepřesu-
nete. K nastavením profilu patří konfigurace plochy uživatele, proměnné prostředí, možnosti 
složky, možnosti nabídek, tiskárny a síťová připojení.
Uživatelské profily se ukládají do podklíčů klíče HKEY_USERS podle svých identifikátorů 
zabezpečení (SID). Naleznete zde také podklíč IDzabezpečení_Classes, který reprezentuje při-
družení souborů, která se týkají daného uživatele. Pokud například uživatel nastaví Adobe 
Photoshop jako výchozí program pro práci se soubory .jpeg a .jpg a toto nastavení se liší 
od výchozích hodnot systému, budou v tomto podklíči umístěny položky s příslušným při-
družením souborů.
Používáte-li zásady skupin (viz část 5), aplikují se nastavení zásad na jednotlivé uživatelské 
profily uložené v tomto klíči. Výchozí profil určuje, jak se počítač chová v případě, že není při-
hlášen žádný uživatel. Slouží také jako základní profil pro nové uživatele přihlášené k počítači. 
Jestliže například chcete zajistit, že nebude-li přihlášen žádný uživatel, použije systém spořič 
obrazovky chráněný heslem, můžete příslušným způsobem upravit výchozí profil. Podklíč 
výchozího uživatelského profilu lze snadno rozpoznat, protože je označen HKEY_USERS\.
DEFAULT.

Informace profilu umístěné v klíči HKU jsou načteny z dat profilu, která jsou uložena na disku. 

Výchozí umístění profilů je %SystemDrive%\Users\UživatelskéJméno, kde UživatelskéJméno je 

přihlašovací jméno uživatele kompatibilní se staršími systémy než Windows 2000.

HKEY_CLASSES_ROOT
Klíč HKEY_CLASSES_ROOT, který se zkráceně označuje jako HKCR, ukládá všechna při-
družení souborů. Tato přidružení obsahují informace o tom, které typy souborů dokumentů 
jsou přidruženy k jednotlivým aplikacím, a také o tom, jakou akci má systém provést v přípa-
dě různých úkolů s konkrétním typem dokumentu, např. při otevření, úpravách, zavření nebo 
přehrání. Pokud například poklepete na soubor typu .doc, obvykle se dokument otevře pro 
úpravy v aplikaci Microsoft Word. Toto přidružení souboru je doplněno do klíče HKCR při 
instalaci sady Microsoft Office nebo aplikace Microsoft Word. Jestliže není nainstalována sada 
Microsoft Office ani program Microsoft Word, je soubor s příponou .doc místo toho otevřen 
v programu WordPad. Jedná se totiž o výchozí přidružení souboru vytvořené po instalaci ope-
račního systému.
Klíč HKCR je založen na klíčích HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes a HKEY_
CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes. První uvedený klíč poskytuje registrace tříd spe-
cifické pro počítač a druhý z obou klíčů dodává registrace tříd pro konkrétního uživatele. 
Vzhledem k tomu, že uživatelsky specifické registrace tříd mají přednost, může mít každý 
uživatel počítače zaregistrovány odlišné třídy. Jedná se o rozdíl oproti předchozím verzím ope-
račního systému Windows, kde měli všichni uživatelé konkrétního počítače k dispozici stejné 
informace o registraci tříd.
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HKEY_CURRENT_CONFIG
Klíč HKEY_CURRENT_CONFIG (zkráceně HKCC) obsahuje informace o hardwarové konfi-
guraci při spuštění systému, která se také označuje jako spouštěcí konfigurace počítače. Tento 
klíč zahrnuje údaje o aktuálním přiřazení zařízení, ovladačích zařízení a systémových službách, 
které byly k dispozici při spuštění.
Klíč HKCC se vytváří z klíče HKEY_LOCAL_MACHINE \SYSTEM\CurrentControlSet\
Hardware Profiles\Current, který sám o sobě odkazuje na číslovaný podklíč s aktuálním pro-
filem hardwaru. Má-li systém více profilů hardwaru, směřuje klíč na odlišný profil hardwaru 
v závislosti na stavu spouštění nebo na profilu hardwaru vybraném při spuštění.

HKEY_CURRENT_USER
Klíč HKEY_CURRENT_USER (zkráceně HKCU) obsahuje informace o aktuálně přihlášeném 
uživateli. Tento klíč obsahuje ukazatel na klíč HKEY_USERS\UserSID, kde UserSID je identi-
fikátor zabezpečení aktuálního uživatele a také dříve popsaného výchozího profilu. Společnost 
Microsoft požaduje, aby aplikace ukládaly uživatelsky specifické předvolby do tohoto klíče. 
V tomto klíči jsou například uložena nastavení jednotlivých uživatelů sady Microsoft Office. 
Jak jsme již uvedli, obsahuje podklíč HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes také 
uživatelsky specifická nastavení pro přidružení souborů.

Pokud nechcete, aby uživatelé mohli nastavovat své vlastní přidružení souborů, můžete změnit 

oprávnění k podklíči HKLM\SOFTWARE\Classes. Uživatelé pak nebudou moci upravit globální 

nastavení, která jim chcete přidělit. Další informace o oprávněních registru naleznete v oddíle 

„Zabezpečení registru“ na straně 287.

Data registru: jak se ukládají a používají
Když nyní lépe rozumíte struktuře registru, podívejme se na to, jaká data vlastně registr obsa-
huje. Znalost toho, jak se data registru ukládají a používají, je stejně důležitá jako znalost 
samotné struktury registru.

Původ dat registru
Jak jsme již dříve zmínili, vytvářejí se některá data registru dynamicky při spouštění operač-
ního systému. Jiná data se ukládají na disk, takže je lze použít při každém spuštění počítače. 
Dynamicky vytvářená data nejsou stálá. To znamená, že se při vypnutí systému ztratí. V rámci 
procesu spouštění například operační systém hledá zařízení a na základě zjištěných výsledků 
vytváří podklíč HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE. Informace uložené v tomto klíči 
existují pouze v paměti a neukládají se do žádného umístění na disku.
Na druhou stranu data registru uložená na disk jsou trvalá. Když systém vypnete, zůstávají tato 
data registru na pevném disku a jsou k dispozici při dalším spuštění systému. Některé z těch-
to uložených informací jsou velmi důležité, zejména při zotavení z chyby spouštění. Pomocí 
dat v podklíči HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet lze například systém 
spustit v poslední známé funkční konfiguraci (Last Known Good Configuration). Jestliže však 
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