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O autorovi

William R. Stanek (http://www.williamstanek.com/) se narodil v Burlingtonu ve státě 
Wisconsin, USA, kde navštěvoval veřejné školy, včetně Janes Elementary School ve 
městě Racine, Wisconsin. Je druhým nejmladším z pěti dětí. Po skončení služby v ar-
mádě se usadil ve státě Washington, kde jej uchvátila drsná krása pacifi ckého severo-
západu.
V roce 1985 narukoval k americkému letectvu a nastoupil dvouletý výukový program ve 
zpravodajské činnosti a lingvistice u Defense Language Institute. Po absolvování slou-
žil v různých operacích v Asii a Evropě. V roce 1990 získal místo na škole Air Combat 
School a krátce po absolvování sloužil ve válce v Perském zálivu jako člen zásahového 
komanda v divizi pro elektronický boj u vojenského letectva. Během svých dvou misí 
ve válce v Perském zálivu se William účastnil několika vzdušných misí a bojových pod-
půrných misí, čítaje přes 200 bojových letových hodin. Za své vynikající úspěchy během 
války byl oceněn devíti vyznamenáními, včetně nejvyšší letecké pocty USA, Záslužného 
leteckého kříže vzdušných sil (Air Force Distinguished Flying Cross), stejně jako letecké 
vyznamenání (Air Medal), medaili vzdušných sil za zásluhy (Air Force Commendation 
Medal) a medaili za humanitární službu (Humanitarian Service Medal). Za svou vojen-
skou kariéru získal 29 vyznamenání.
V roce 1994 byl Williamovi udělen bakalářský titul s vyznamenáním od Hawaii Paci-
fi c University. V roce 1995 mu byl udělen magisterský titul s vyznamenáním od Hawaii 
Pacifi c University. V roce 1996 odešel pod odsloužení 11 let u amerického letectva od 
armády. Během své služby v armádě sloužil v Texasu, Japonsku, Německu a na Havaji. 
Sloužil u podpůrné jednotky operace Pouštní bouře, operace Pouštní štít a operace Pro-
vide Comfort. Jeho posledním působištěm u vzdušných sil byla 324. zpravodajská es-
kadra vojenského letiště Wheeler na Havaji.
William se narodil v rodině, v níž se hodně četlo, takže i on rád četl a psal příběhy. 
Ještě před nástupem do školy četl klasickou literaturu jako Ostrov pokladů, Švýcar-
ský Robinzon, Robinson Crusoe a Tři mušketýři. Později jako dítě začal číst díla autorů 
jako byli Jules Verne, Sir Arthur Conan Doyle, Edgar Rice Burroughs, Ray Bradbury, 
Herman Melville, Jack London, Charles Dickens a Edgar Allan Poe. K tomu William 
dodává: „Edgar Allan Poe dokáže být pěkně drsný a zlověstný, zejména když je vám 
deset. Ale vzpomínám si, že mě jeho příběhy fascinovaly. Dodnes si pamatuji na úryvky 
jeho děl ‚Havran‘ ,‚Zrádné srdce‘ a‚ Vraždy v Rue Morgue‘“.
William dokončil svůj první román v roce 1986, když byl převelen do Japonska, ale tr-
valo téměř deset let, než byla jeho první kniha vydána. Od té doby napsal a vydal téměř 
100 knih, včetně Active Directory Kapesní rádce administrátora, Windows Server 2008 
Kapesní rádce administrátora, Microsoft  SQL Server 2008 Administrator‘s Pocket Consul-
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tant a Mistrovství v Microsoft  Windows Server 2008 (všechny od vydavatelství Microsoft  
Press, tři z nich přeloženy nakladatelstvím Computer Press).
V roce 1997 měl William přezdívku „tvář budoucnosti“ v článku o jeho životě v deníku 
Th e (Wash.) Olympian. V té době vytvářel podmínky pro budoucí internetové pod-
nikání. Dnes William nadále pomáhá formovat budoucnost internetového podnikání 
a technologií obecně – píše spolehlivé knihy týkající se těchto témat pro mnoho vydava-
telů. William získal od svých kolegů a vydavatelské branže mnohá ocenění.
Ve svém volném čase trávil hodně času jízdou na horském kole a turistikou, ovšem dnes 
jsou jeho dobrodružství v nádherné přírodě téměř omezena jen na krátké výlety po 
pacifi ckém severozápadu. V roce 2009 bude společností Microsoft  vydána Williamova 
stá kniha. Williamovo celoživotní odevzdání se psanému slovu mu pomohlo stát se jed-
ním z dnešních nejuznávanějších světových autorů píšících o technologiích.

O autorovi

K1711.indd   12K1711.indd   12 31.8.2009   10:4831.8.2009   10:48



Poděkování

Když píšete knihy už delší dobu, lidé se vás ptají, kolik knih jste už napsali, a vy nemáte 
ani ponětí. Mnoho let jsem ve svém životopise uváděl, že jsem autorem více než 25 
knih. Několikrát mě mí vydavatelé požádali, abych svůj životopis aktualizoval přesněj-
ším číslem, takže ke vší spokojenosti jsem se dopočítal k číslu 61. Tedy to bylo asi před 
pěti, šesti, sedmi lety, takže dnes se blížím k číslu 100 nebo tak nějak. ;-)
Umění psát pro mě vždy hodně znamenalo. Miluji psaní a ze všeho nejvíce miluji pro-
jekty, které jsou pro mě výzvou. S výzvou napsat průvodce pro každodenní administraci 
služby Active Directory je spojeno mnoho témat, o nichž bych se rád zmínil, ovšem 
kapesní rádci nejsou referenčními příručkami, v nichž naleznete vše. Kapesní rádci 
mají být příruční a srozumitelní – tedy má jít o takový druh knihy, kterou použijete 
k řešení problémů a zvládnutí úkolů za všech okolností. Maje tyto aspekty na paměti, 
zaměřil jsem se na klíčové úlohy správy služby Active Directory. Výsledkem je kniha, 
kterou právě držíte v rukou, a jež pro vás – doufám – bude jedním z nejpraktičtějších, 
kapesních průvodců ke službě Active Directory.
Jak jsem uvedl v přibližně čtyřiceti kapesních rádcích, které jsem již napsal, tým nakla-
datelství Microsoft  Press je bezvadný. Po celou dobu psaní mi byla nápomocná Maria 
Gargiulová. Pomohla zajistit vše, co jsem potřeboval k psaní knihy, a byla mým pri-
márním kontaktem ve společnosti Microsoft . Martin DelRe byl akvizičním redaktorem 
celého projektu. Věřil v knihu od začátku a byla skutečně radost s ním pracovat. Kom-
pletace a vydání knihy by byly bez jejich pomoci nemožné!
Bohužel pro autora (ale naštěstí pro čtenáře), psaní je pouze jednou částí vydavatel-
ského procesu. Následuje úprava textu a odborná recenze. Musím říci, že vydavatelství 
Microsoft  Press má zvládnut nejpropracovanější editorský a korektorský proces, který 
jsem kdy viděl – a to jsem napsal spoustu knih pro mnohá různá nakladatelství. Re-
dakční proces řídil John Pierce. Pomohl mi držet se tématu a harmonogramu. Randy 
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mi k dispozici vždy, když jsem je nejvíc potřeboval.
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Úvod

Kniha Active Directory Kapesní rádce administrátora je navržena tak, aby byla stručným 
a použitelným zdrojem pro správce systému Windows. Jde tedy o čtivého průvodce, 
kterého vždy budete chtít mít na svém stole nebo ve své kapse. Tato kniha popisuje 
všechno, co je třeba k provedení hlavních úloh správy služby Active Directory. Jelikož 
důraz je kladen na maximální přínos tohoto průvodce kapesní velikosti, nebudete se 
muset prokousávat stovkami stran nesouvisejících informací, abyste zjistili to, co hle-
dáte. Místo toho najdete přesně to, co potřebujete vědět k tomu, abyste mohli dobře 
odvést svou práci.
Stručně řečeno, tato kniha má být jediným zdrojem, do kterého nahlédnete vždy, když 
budete mít nějaké otázky týkající se správy služby Active Directory. Proto se tato kniha 
zaměřuje na každodenní procedury týkající se správy, na často prováděné úlohy, doku-
mentované příklady a možnosti, které jsou názorné, ale ne nezbytně kompletní. Jedním 
z cílů je dodržet takovou stručnost, aby byla kniha kompaktní a usnadňovala snadnou 
navigaci, ale aby současně obsahovala co možná nejvíce informací – a byla tak cenným 
zdrojem. Proto se k vám místo statné tisícistránkové bichle či lehké stostránkové refe-
renční příručky dostává cenný průvodce, který vám pomůže efektivně provádět běžné 
úlohy, řešit problémy a implementovat i tak pokročilé oblasti správy jako je vytváření 
vztahů důvěryhodnosti mezi doménovými strukturami, optimalizace replikace mezi lo-
kalitami, změna návrhu domény a řešení problémů.

Komu je tato kniha určena?
Kniha Active Directory Kapesní rádce administrátora pokrývá službu Active Directory 
pro malé, střední a velké organizace. Tato kniha je určena pro:

stávající správce systému Windows a správce sítí;
zaměstnance podpory, kteří udržují sítě Windows;
kvalifi kované uživatele, kteří mají určité administrátorské povinnosti;
správce přecházející z jiných platforem.

Abych zde napěchoval co nejvíce možných informací, musel jsem předpokládat, že 
máte základní znalosti o sítích a platformě Windows, a že na svých počítačích již máte 
nainstalován systém Windows. S tímto požadavkem na paměti nevěnuji celé kapitoly 
pochopení architektury systému Windows, instalaci systému Windows nebo vytváře-
ním sítí na platformě Windows. Ovšem uvádím veškeré podrobnosti o součástech sítí 
se službou Active Directory a o tom, jak můžete tyto součásti použít. Zmiňuji se o insta-
laci řadičů domény, konfi guraci lokalit služby Active Directory a mnohém dalším.

�

�

�

�
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Rovněž předpokládám, že jste relativně dobře obeznámeni s příkazy a procedurami sys-
tému Windows, stejně jako s uživatelským rozhraním systému Windows. Pokud se po-
třebujete naučit základy týkající se systému Windows, měli byste si přečíst dokumentaci 
k tomuto systému.

Jak je kniha uspořádána?
Kniha Active Directory Kapesní rádce administrátora je navržena pro použití při každo-
denní správě služby Active Directory, a jako taková je celá kniha uspořádána podle jed-
notlivých úloh, místo podle funkcí. Rychlost a snadnost odkazování jsou důležitými 
aspekty tohoto příručního průvodce. Tato kniha obsahuje rozšířený obsah a rozsáhlý 
rejstřík pro rychlé vyhledání odpovědí na vaše otázky. Přidána byla také spousta jiných 
funkcí pro rychlé odkazování. Patří mezi ně rychlé pokyny krok za krokem, seznamy, 
tabulky s rychlými fakty a spousta křížových odkazů. Tato kniha je uspořádána na části 
i kapitoly.
Služba Active Directory je rozšířitelná adresářová služba, která vám umožní efektivně 
spravovat síťové prostředky. Část I, „Implementace služby Active Directory“, se týká zá-
kladních úloh, které jsou potřebné ke správě služby Active Directory. Kapitola 1 ob-
sahuje přehled nástrojů, technik a konceptů týkajících se služby Active Directory. Ka-
pitola 2 popisuje instalaci doménových struktur, stromů domén a podřízených domén. 
V kapitole 1 a 2 jsou rovněž popsány aktualizace služby Active Directory pro systém 
Windows Server 2008 Release 2 (R2). Kapitola 3 se zabývá technikami nasazení řadičů 
domén s možností zápisu a úlohami potřebnými k nastavení řadičů domény. Kapitola 
4 se zabývá nasazením řadičů domén jen pro čtení. Společně tyto kapitoly podávají po-
drobné informace potřebné ke konfi guraci domén a doménových struktur, ať už nasa-
zujete službu Active Directory Domain Services poprvé, nebo rozšiřujete vaši stávající 
infrastrukturu.
Část II, „Správa infrastruktury služby Active Directory“, se týká základních nástrojů 
a technik, které použijete ke správě služby Active Directory. Kromě svých běžných 
rolí mohou řadiče domény fungovat také jako servery globálního katalogu a hlavní 
operační servery. Kapitola 5 analyzuje techniky konfi gurace a správy serverů globál-
ního katalogu a řešení problémů s nimi souvisejících. Kapitola 6 se zabývá způso-
bem správy hlavních operačních serverů. Kapitola 7 vám popisuje práci s lokalitami, 
podsítěmi a replikacemi služby Active Directory. Naučíte se základy vytváření loka-
lit a asociace podsítí s lokalitami. Rovněž se dozvíte o pokročilých technikách správy 
propojení lokalit a replikací.
Část III, „Údržba a obnova služby Active Directory“, se týká úloh správy, které budete 
používat při údržbě služby Active Directory. Kapitola 8 popisuje způsoby správy vztahů 
důvěryhodnosti a ověřování. Dozvíte se o tom, jak funguje ověřování služby Active 
Directory v rámci domén, za hranice domén a za hranice doménových struktur. Také 
se naučíte, jak se vztahy důvěryhodnosti používají a vytvářejí. Kapitola 9 se zmiňuje 
o technikách, které můžete použít pro údržbu, sledování a řešení problémů s infra-
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strukturou služby Active Directory. Kromě toho, že se dozvíte o technikách záloho-
vání a obnovení služby Active Directory, naučíte se také to, jak provádět základní úlohy 
údržby a jak konfi gurovat související možnosti a služby, včetně služby Systémový čas 
(Windows Time).
A konečně Příloha A obsahuje stručnou referenční příručku nástrojů příkazového 
řádku, které použijete při práci se službou Active Directory.

Konvence použité v knize
Pro lepší srozumitelnost a jednoduchost textu jsem použil různé prvky. Najdete zde vý-
pisy kódu a seznamy psané písmem se stejnou roztečí, kromě případů, kdy vám řeknu, 
abyste skutečně zadali určitý příkaz. V takovém případě bude příkaz vysázen tučným 
písmem. Při zavedení a defi nici nového výrazu jej zvýrazním kurzívou.
Další použité konvence:

Poznámky – obsahují informace o určitém tématu, které vyžaduje zdůraznění.

Doporučené postupy – pro vyzkoušení doporučeného postupu, který se má použít při 
práci s pokročilými koncepty konfigurace a správy.

Upozornění – pro vaše upozornění na možné problémy, na které byste si měli dát pozor.

Z praxe – obsahuje praktickou radu k pokročilým tématům.

Bezpečnostní upozornění – zdůrazňuje důležitou problematiku týkající se zabezpečení.

Tipy – nabízí užitečné rady nebo další informace.

Upřímně doufám, že v této knize Active Directory Kapesní rádce administrátora najdete 
všechno, co budete potřebovat k provádění základních úloh správy služby Active Direc-
tory co možná nejrychleji a nejefektivněji. Vaše náměty jsou vítány na mé adrese willi-
amstanek@aol.com. Děkuji vám.

Další obsah naleznete na Internetu
Nové nebo aktualizované materiály, doplňující tuto knihu, se budou objevovat na we-
bových stránkách Microsoft  Press Online Windows Server and Client Web. Mezi ma-
teriály, které zde můžete najít, patří aktualizovaný obsah knihy, články, odkazy na dopl-
ňující obsah, errata, vzorové kapitoly a mnohé další. Tyto webové stránky jsou dostupné 
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na adrese www.microsoft .com/learning/books/online/serverclient a jsou pravidelně aktu-
alizovány.

Podpora
Přesnosti této knihy bylo věnováno veškeré úsilí. Vydavatelství Microsoft  Press zveřej-
ňuje opravy ke knihám prostřednictvím webových stránek na následující adrese:
http://www.microsoft .com/mspress/support
Máte-li jakékoliv komentáře, dotazy nebo náměty týkající se této knihy, prosíme, pošlete 
je vydavatelství Microsoft  Press, a to některým z níže uvedených způsobů:
Poštou:
Microsoft  Press
Attn: Editor, Active Directory Administrator’s Pocket Consultant
One Microsoft  Way
Redmond, WA 98052-6399
E-mail:
mspinput@microsoft .com
Prosíme, vezměte na vědomí, že prostřednictvím těchto adres není nabízena podpora 
k produktu. Informace o podpoře naleznete na webových stránkách společnosti Micro-
soft  na adrese http://support.microsoft .com.

Poznámka redakce českého vydání
I nakladatelství Computer Press, které pro vás tuto knihu přeložilo, stojí o zpětnou 
vazbu a bude na vaše podněty a dotazy reagovat. Můžete se obrátit na následující ad-
resy: 
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/K1711. Prostřednictvím uvedené adresy můžete též naší redakci 
zaslat komentář nebo dotaz týkající se knihy. Na vaše reakce se srdečně těšíme.
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KAPITOLA 1

Přehled služby Active Directory

V této kapitole:
Pochopení adresářových služeb  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Úvod do služby Active Directory  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Objekty služby Active Directory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Správa služby Active Directory  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Ať už jste zkušený správce, který pracoval se sítěmi systému Windows už léta, nebo nová-
ček se základními znalostmi, váš dlouhodobý úspěch v oblasti neustále se měnících 
technologií do značné míry závisí na tom, jak dobře porozumíte službě Active Direc-
tory. Active Directory je rozšiřitelná adresářová služba, která umožňuje centralizovanou 
správu síťových prostředků. Umožní vám snadno přidávat, odebírat nebo přemisťovat 
účty pro uživatele, skupiny a počítače, stejně jako jiné typy prostředků. Téměř každá úloha 
správy, kterou provedete, nějakým způsobem souvisí se službou Active Directory. Služba 
Active Directory je založena na standardních internetových protokolech a její návrh vám 
pomůže jasně identifi kovat fyzické a logické součásti struktury vaší sítě.

Pochopení adresářových služeb
Služba Active Directory poskytuje nezbytnou infrastrukturu pro vytváření adresáře, 
který plní potřeby vaší organizace. Adresář je uloženou kolekcí informací o různých ty-
pech prostředků. V distribuovaném výpočetním prostředí, jakým je například síť se sys-
témem Windows, musí být uživatelé schopni najít a používat distribuované prostředky 
a správci musí být schopni spravovat způsob použití těchto distribuovaných prostředků. 
Proto je adresářová služba nezbytností.
Adresářová služba ukládá veškeré informace potřebné k použití a správě distribuova-
ných prostředků na jednom místě. Tato služba umožňuje spolupráci těchto prostředků. 
Je zodpovědná za ověření přístupu, správu identit a kontrolu vztahů mezi prostředky. 
Jelikož adresářová služba poskytuje tyto základní funkce, musí být úzce svázána s bez-
pečnostními funkcemi síťového operačního systému a s jeho funkcemi pro správu.
Adresářová služba poskytuje prostředky k defi nici a údržbě síťové infrastruktury, pro-
vádění správy systému a kontrole prostředí pro uživatele. Ačkoliv uživatelé a správci 
nemusí znát přesné prostředky, jež potřebují, měli by znát některé základní charakte-
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22 Kapitola 1  Přehled služby Active Directory

ristické vlastnosti prostředků, jež chtějí použít. V takovém případě mohou použít adre-
sářovou službu k zobrazení seznamu prostředků, odpovídajících jejich požadavkům. 
Jak můžete vidět na obrázku 1.1, uživatelé mohou použít adresářovou službu k zjištění 
adresáře a nalezení prostředků s konkrétními vlastnostmi. Uživatelé mohou v adresáři 
vyhledat například barevnou tiskárnu na určitém konkrétním místě nebo najít barev-
nou tiskárnu, která umožňuje oboustranný tisk.

Jelikož adresářová služba je nástrojem pro správce i běžné uživatele, správci mohou po-
užívat adresář také k vyhledávání prostředků. Správce by mohl například vyhledat sou-
borové servery s operačním systémem Windows Server 2008. S růstem organizace i její 
sítě přibývá stále více prostředků, které je třeba spravovat, a adresářová služba se stává 
stále důležitější.

Server35

Uživatel

Tiskárna36

Tiskárna12

?

Adresářový
server

Server24

Adresářový server
Název: Tiskarna12
 Typ: HP Laser
 Umožňuje barevný tisk: Ano
 Umožňuje oboustranný tisk: Ano
 Umístění: 4. patro
Název: Tiskarna36
 Typ: laserová HP
 Umožňuje barevný tisk: Ano
 Umožňuje oboustranný tisk: Ne
 Umístění: 2 patro
Název: Server24
 OS: Windows Server 2008
 Typ: Souborový server
 Sdílené složky: Ano
 Umístění: 2. patro
Název: Server35
 OS: Windows Server 2008
 Typ: Souborový server
 Sdílené složky: Ano
 Umístění: 2. patro

Obrázek 1.1: Práce s adresářovými službami
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Úvod do služby Active Directory
Active Directory je adresářová služba obsažená v systému Windows Server. Active Di-
rectory zahrnuje adresář, v němž jsou uloženy informace o vašich distribuovaných pro-
středcích, stejně jako o službách, díky nimž jsou tyto informace užitečné a dostupné. 
Všechny verze systému Windows Server od systému Windows 2000 podporují Active 
Directory. 

Domény služby Active Directory
Domény systému Windows, které používají službu Active Directory, se nazývají do-
mény služby Active Directory. V doméně služby Active Directory jsou vaše data uložena 
v jediném, distribuovaném úložišti dat, jehož údržba vyžaduje menší rozsah správy při 
současném umožnění snadného přístupu ze všech umístění v síti. S využitím fyzických 
a logických struktur poskytovaných službou Active Directory můžete měnit velikost ad-

Rozhraní

Agent DSA (Directory system agent)

Databázová vrstva

Modul ESE (Extensible storage engine)

MAPI SAMREPLLDAP

Databáze 
služby
Active

Directory

Klienti starší
aplikace
Outlook

Klienti staršího
systému 

Windows NT4

Replikace s ostatními
adresářovými

službami
(RPC, SMTP IP)

LDAP, ADSI,
klienti aplikace 

Outlook

Obrázek 1.2: Služba Active Directory umí spolupracovat s klienty a jinými adresářovými služ-
bami 

Úvod do služby Active Directory
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24 Kapitola 1  Přehled služby Active Directory

resáře tak, aby splňoval vaše obchodní a síťové požadavky, ať už máte stovky, tisíce či 
miliony prostředků.
Služba Active Directory je navržena tak, aby vzájemně spolupracovala s dalšími adresá-
řovými službami a aby akceptovala požadavky od mnoha různých klientů, využívajících 
různá rozhraní (viz obrázek 1.2). Primárním protokolem, který služba Active Directory 
používá, je protokol LDAP verze 3 (Lightweight Directory Access Protocol), což je stan-
dardní protokol pro adresářové služby. Při práci s jinými servery se systémem Windows 
služba Active Directory podporuje replikaci prostřednictvím rozhraní REPL. Při práci 
se staršími klienty zasílání zpráv služba Active Directory podporuje rozhraní MAPI 
(Messaging Application Programming Interface). Služba Active Directory rovněž pod-
poruje rozhraní SAM (Security Accounts Manager). 
Autentizační a autorizační služby Active Directory implicitně používají k zajištění 
ochrany dat při současné maximalizaci fl exibility protokol Kerberos verze 5 a další stan-
dardní protokoly. Služba Active Directory například standardně podepisuje a šifruje 
veškerou komunikaci, která používá protokol LDAP. Podepisování komunikace proto-
kolu LDAP zaručuje, že data pochází ze známého zdroje a nebyla změněna.
Služba Active Directory je integrována do zabezpečení serveru Windows Server. Po-
mocí podrobné množiny oprávnění můžete řídit přístup k distribuovaným prostřed-
kům v adresáři, podobně jako je tomu u souborů a složek. Také můžete řídit přístup 
k vlastnostem distribuovaných prostředků. Kromě toho, služba Active Directory nabízí 
skupiny zabezpečení pro správu na různých úrovních v celé rozlehlé síti.
Zásady zabezpečení ve službě Active Directory se používají k defi nování povolených 
akcí a nastavení pro uživatele a počítače. Administrace založená na zásadách zjednodu-
šuje mnoho úloh správy.  Zásady skupiny lze použít mnoha různými způsoby. Jedním 
z nich je použít šablony zabezpečení ke konfi guraci počátečního zabezpečení počítače.

Domény DNS
Služba Active Directory používá službu DNS (Domain Name System). Služba DNS je 
standardní internetovou službou, která organizuje skupiny do hierarchické struktury. 
Třebaže jsou implementovány z různých důvodů, služby Active Directory a DNS mají 
stejnou hierarchickou strukturu. Hierarchie služby DNS je pro veřejné sítě defi nována 
na úrovni Internetu a pro privátní sítě na úrovni organizací. Různé úrovně v hierarchii 
služby DNS identifi kují jednotlivé počítače a vztahy mezi počítači. Vztah mezi počí-
tači je vyjádřen pomocí domén. Počítače, které jsou součástí stejné domény DNS, jsou 
blízce příbuzné. Domény použité v organizacích jsou organizačními doménami. Do-
mény při kořeni hierarchie služby DNS jsou doménami nejvyšší úrovně, též kořenovými 
doménami.
Klienti služby Active Directory používají službu DNS k nalezení prostředků. Služba 
DNS překládá snadno čitelné názvy hostitelů na číselné adresy protokolu IP (Internet 
Protocol). Každému počítači v doméně je přiřazen plně kvalifi kovaný název domény 
(FQDN), například server34.microsoft .com. V tomto případě server34 je názvem jed-
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notlivého počítače, microsoft  vyjadřuje organizační doménu a com je doménou nejvyšší 
úrovně.
Domény nejvyšší úrovně tvoří základ hierarchie služby DNS. Domény nejvyšší úrovně 
jsou uspořádány geografi cky použitím dvoupísmenných kódů zemí, např. CZ pro Čes-
kou republiku; podle typu organizace použitím kódů, jako např. com pro komerční orga-
nizace; a podle funkce použitím kódů, jako např. mil pro servery americké armády.
Podobně jako domény nejvyšší úrovně, i domény DNS v rámci organizace mohou být 
mnoha způsoby strukturovány. Běžné domény, jako je například microsoft .com, jsou 
rovněž označovány jako nadřazené domény. Tímto názvem jsou označovány proto, 
že jsou nadřazené organizační struktuře. Nadřazené domény můžete rozdělit na pod-
domény, které můžete dále použít pro různé kanceláře, divize nebo umístění. Napří-
klad plně kvalifi kovaným názvem domény pro počítač v denverské pobočce fi rmy City 
Power & Light by mohl být workstation11.denver.cpandl.com. Kde workstation11 je 
názvem počítače, denver je subdoménou a cpandl.com je nadřazenou doménou. Jiným 
výrazem pro subdoménu je podřízená doména. 
Aktualizace služby DNS se provádí prostřednictvím jednoho autoritativního serveru 
DNS. Tento server je označen jako primární server DNS pro konkrétní doménu nebo 
oblast v doméně zvanou zóna. Primární server DNS obsahuje hlavní kopii záznamů 
DNS a konfi gurační soubory domény. Sekundární servery DNS poskytují další služby 
usnadňující rozložení zátěže domény. Sekundární servery obsahují kopie záznamů DNS 

DNS

Přenos 
zóny

recs.cpandl.com

DNSDNS

cpandl.com

Zóna

Zóna

Zóna

DNS

Přenos 
zóny

data.cpandl.com

Obrázek 1.3: Prostředí DNS se zónami 
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26 Kapitola 1  Přehled služby Active Directory

získané z primárního serveru při procesu zvaném přenos zóny. Sekundární servery zís-
kají své informace DNS od primárního serveru po svém spuštění a tyto informace si 
uloží, dokud nedojde k jejich aktualizaci nebo vypršení platnosti.
Na obrázku 1.3 je primární server DNS zodpovědný za domény DNS cpandl.com, data.
cpandl.com a recs.cpandl.com. Sekundární servery DNS v doménách data.cpandl.com 
a recs.cpandl.com získají své informace DNS od tohoto primárního serveru při pravi-
delných přenosech zóny.
Služba Active Directory na službě DNS tak závisí, že buď byste měli službu DNS v síti 
nakonfi gurovat před instalací služby Active Directory, nebo byste měli povolit Průvodci 
instalací služby Active Directory nainstalovat službu DNS za vás. Konfi gurace služby 
DNS vyžaduje instalaci a konfi guraci klientů DNS a serverů DNS. Všechny operační 
systémy Windows obsahují klienty DNS a lze je nakonfi gurovat pomocí plně kvalifi ko-
vaných názvů hostitelů. Každý počítač s operačním systémem Windows Server lze na-
konfi gurovat jako server DNS.
Pokud ve vaší síti nakonfi gurujete službu Active Directory, můžete automaticky nain-
stalovat službu DNS jako součást instalace služby Active Directory. Rovněž můžete 
specifi kovat, zdali mají být služby DNS a Active Directory částečně, nebo zcela inte-
grovány. Jelikož integrace se službou Active Directory změní způsob fungování služby 
DNS, porozumění možnostem integrace je velmi důležité.
V případě částečné integrace doména použije standardní úložiště souborů a aktualizace 
služby DNS jsou zpracovány výše uvedeným způsobem. Doména obsahuje jeden pri-
mární server a jeden nebo více sekundárních serverů DNS. Sekundární servery DNS 
získají své informace DNS od primárního serveru DNS.
V případě úplné integrace jsou informace DNS uloženy přímo ve službě Active Direc-
tory. Jelikož tyto informace jsou součástí služby Active Directory, získáte všechny vý-
hody služby Active Directory a vaše doména použije k aktualizaci a uchování informací 
DNS službu Active Directory.

Řadiče domény 
Při instalaci systému Windows Server na určitý počítač můžete tento počítač nakonfi -
gurovat jako samostatný server, členský server nebo řadič domény. Řadič domény (též 
DC) je počítač, na kterém je uložen adresář služby Active Directory. Pokud používáte 
systém Windows Server 2008, instalace služby Active Directory se bude skládat ze dvou 
kroků. Nejprve na server přidáte roli služby AD DS (Active Directory Domain Services) 
pomocí Průvodce přidáním rolí (Add Roles Wizard). Poté spusťte Průvodce instalací 
služby Active Directory. Pokud není služba DNS již nainstalována, budete k její insta-
laci vyzváni. Pokud neexistuje žádná doména, průvodce vám pomůže vytvořit doménu 
a nakonfi gurovat v této nové doméně službu Active Directory. Průvodce vám může rov-
něž pomoci přidat podřízené domény k existujícím doménovým strukturám.
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Podobně jako systémy Windows 2000 a Windows Server 2003, ani systém Windows 
Server 2008 neurčuje žádné primární nebo záložní řadiče domény. Místo toho sys-
tém Windows Server 2008 podporuje model replikace multimaster. V tomto modelu, 
který je znázorněn na obrázku 1.4, může změny adresáře zpracovat každý řadič domény 
a poté tyto změny automaticky replikuje na ostatní řadiče domény. Tím se tento model 
odlišuje od modelu replikace single-master, u kterého primární řadič domény obsa-
huje hlavní kopii, a záložní řadiče obsahují záložní kopie hlavního serveru. Navíc, sys-
tém Windows NT distribuoval pouze databázi SAM (Security Accounts Manager), ale 
systém Windows 2000 a novější verze systému Windows Server distribuují celý adresář 
informací týkající se distribuovaných prostředků.

Z praxe: Jelikož provádění některých změn pomocí replikace multimaster je nepraktické, 
služba Active Directory rovněž používá replikaci single-master. V takovém případě jeden 
nebo více řadičů domény, označených jako hlavní operační servery, provádí operace, 
které nelze provádět ve stejnou dobu na různých místech v síti.

Použití modelu multimaster službou Active Directory skýtá mnohé výhody týkající se vý-
konu a dostupnosti. Replikace multimaster vám umožní aktualizovat adresář v libovolném 
řadiči domény. Tento řadič domény postupně replikuje změny na ostatní řadiče domény. 
Pokud máte nasazeno více řadičů domény, replikace bude pokračovat, i když každý řa-
dič domény selže.

DC1

DC2

DC3 DC5

DC6

DC4

DC7 DC8
Budova 2Budova 3Budova 1

Obrázek 1.4: Každý řadič domény může replikovat změny 
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28 Kapitola 1  Přehled služby Active Directory

Ačkoliv domény služby Active Directory mohou fungovat pouze s jedním řadičem do-
mény, můžete a měli byste ve vašich doménách nakonfigurovat více řadičů domény. Po-
kud tak učiníte, tak v případě selhání jednoho řadiče domény se můžete spolehnout na 
jiný řadič domény, který zajistí autentizaci a převezme další důležité úlohy.

Řadiče domény řídí všechny aspekty uživatelské interakce s doménami služby Active 
Directory. Ověřují pokusy o přihlášení uživatelů, vyhledávají objekty a poskytují mnohé 
další služby. Ve službě Active Directory jsou informace o adresáři logicky rozděleny na 
oddíly. Každý řadič domény obsahuje kopii všech příslušných oddílů. Příslušné oddíly 
pro konkrétní řadič domény jsou určeny umístěním řadiče domény a způsobem, jakým 
je řadič domény použit.
Řadiče domény zajišťují změny informací, které uchovávají, a odpovídajícím způsobem 
replikují tyto změny na ostatní řadiče domény. Kvůli způsobu, jakým replikace funguje, 
může nastat konfl ikt, jestliže se na určitém řadiči domény změní některý atribut, pro-
tože na jiném řadiči domény je rozšířena změna téhož atributu. Služba Active Directory 
rozpozná konfl ikt porovnáním čísla verze vlastnosti každého atributu (což je hodnota, 
která se inicializuje při vytvoření atributu a aktualizuje se při každé jeho změně) a re-
plikací změněného atributu s vyšším číslem verze vlastnosti.
Běžně jsou řadiče domény určeny pro čtení a pro zápis. Ovšem systém Windows Ser-
ver 2008 a novější verze podporují také řadiče domény jen pro čtení. Řadič domény jen 
pro čtení (RODC) je řadičem domény, který je hostitelem repliky adresáře domény, jež 
je určena jen pro čtení. Standardně nejsou na řadičích domény jen pro čtení uložena 
žádná hesla nebo pověření kromě těch, která se používají jen pro jejich vlastní účet 
počítače a účet Kerberos Target (krbtgt). Díky tomu jsou řadiče domény jen pro čtení 
ideální pro pobočky, v nichž nelze zaručit fyzické zabezpečení řadiče domény.
Obrázek 1.5 znázorňuje řadič domény jen pro čtení nasazený na pobočce. Sídlo fi rmy 
obsahuje více řadičů domény s daty pro zápis. Pobočka obsahuje řadič domény jen pro 
čtení s daty jen pro čtení. Řadič domény jen pro čtení je umístěn na pobočce, neboť ne-
lze zaručit fyzické zabezpečení serveru.

Tip: Kromě hesel uchovává řadič domény jen pro čtení stejné objekty a atributy jako řa-
diče domén s možností zápisu. Tyto objekty a atributy jsou replikovány na řadiče domény 
jen pro čtení pomocí jednosměrné replikace z řadiče domény s možností zápisu, který 
slouží jako partnerský server pro replikaci. Ačkoliv řadiče domény jen pro čtení mohou 
získat informace od řadičů domény se systémem Windows Server 2003, aktualizace od-
dílu domény mohou řadiče domény jen pro čtení získat pouze od řadiče domény s mož-
ností zápisu se systémem Windows Server 2008, který se navíc nachází ve stejné do-
méně.

Řadiče domény jen pro čtení si vyžádají pověření uživatele a počítače od řadiče domény 
s možností zápisu se systémem Windows Server 2008. Potom, je-li to povoleno Zása-
dami replikací hesel, které jsou vynuceny na řadiči domény s možností zápisu, řadiče 
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domény jen pro čtení podle potřeby uloží pověření do mezipaměti, dokud se pověření 
nezmění. Jelikož na řadičích domény jen pro čtení jsou uloženy pouze podmnožiny po-
věření, pověření, která by mohla být eventuálně kompromitována, jsou omezena.

Objekty služby Active Directory
Prostředky, které chcete reprezentovat ve službě Active Directory, jsou vytvořeny 
a uloženy jako objekty. Objekty mají atributy, které defi nují druh informací, jež chcete 
o těchto prostředcích uložit. Například objekt Uživatel (User) v Active Directory obsa-
huje atributy, které pomáhají popsat uživatele, tedy např. jméno, iniciálu druhého 
jména, příjmení a zobrazované jméno. Objekt Počítač (Computer) v Active Directory 
obsahuje atributy, které pomáhají popsat počítače, tedy např. název počítače, popis, 
umístění a identifi kátor zabezpečení.
Objekty v adresáři jsou buď koncové objekty stromové struktury, nebo kontejnery. 
Objekty, které nemohou obsahovat jiné objekty, jsou koncové objekty stromové struk-
tury, nebo zjednodušeně řečeno listy. Objekty, které obsahují jiné objekty, se označují 
jako objekty kontejneru, nebo zjednodušeně řečeno kontejnery. Samotný adresář je kon-
tejnerem, který obsahuje jiné kontejnery a objekty. Na obrázku 1.6 je objekt Users kon-
tejnerem, který obsahuje objekty třídy Uživatel (User), objekt Computers je kontejne-
rem, jenž obsahuje objekty třídy Počítač (Computer), a objekt Printers je kontejnerem, 
který obsahuje objekty třídy Tiskárna (Printer).

Řadič domény 
jen pro čtení (RODC)

Data jen 
pro čtení

Sídlo firmy

DC3DC2DC1

Pobočka

Data 
s možností 
zápisu

Data 
s možností 
zápisu

Data 
s možností 
zápisu

Obrázek 1.5: Řadič domény jen pro čtení nasazený na pobočce

Objekty služby Active Directory
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30 Kapitola 1  Přehled služby Active Directory

Schéma služby Active Directory
Každý objekt vytvořený v adresáři je objektem konkrétní třídy. Schéma služby Active 
Directory defi nuje dostupné třídy objektů a stanovuje pravidla, která určují způsob vy-
tváření a použití objektů. Mezi dostupné třídy objektů patří Uživatel, Skupina, Počítač 
a Tiskárna (User, Group, Computer a Printer).
Schéma je v podstatě seznamem defi nic, který určuje třídy objektu a typy informací 
o třídách objektů, jež mohou být v adresáři uloženy. Samotné defi nice schémat jsou 
uloženy jako jeden ze dvou typů objektů:

Objekty tříd schématu, nebo zjednodušeně třídy schématu.
Objekty atributů schématu, nebo zjednodušeně atributy schématu.

Jak můžete vidět na obrázku 1.7, objekty tříd schématu jsou v adresáři defi novány od-
děleně. Na obě množiny objektů se můžete společně odkazovat jako na objekty sché-
matu.

�

�

Objekty třídy Uživatel (User)

Active DirectoryObjekty

Objekty třídy Počítač (Computer)

Objekty třídy tiskárna (Printer)

Users

Printers

Computers

Atributy
Jméno
Iniciála druhého jména
Příjmení
Zobrazované jméno

Atributy
Název
Popis
Umístění
Identifikátor zabezpečení

Atributy
Název
Popis
Umístění
Typ 

Obrázek 1.6: Objekty a atributy ve službě Active Directory
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Objekty tříd schématu popisují objekty, které můžete vytvořit. Slouží jako šablony pro 
vytváření nových objektů. Atributy schématu v konkrétní třídě schématu uchovávají 
informace, které popisují příslušné objekty. Například třídy Uživatel, Skupina, Počítač 
a Tiskárna (User, Group, Computer a Printer) se skládají z mnoha atributů schématu.
Třída Uživatel (User) obsahuje atributy, které popisují uživatele. Třída Skupina (Group) 
obsahuje atributy, které popisují skupiny uživatelů. Třída Počítač (Computer) obsahuje 
atributy, které popisují počítače. Třída Tiskárna (Printer) obsahuje atributy, které po-
pisují tiskárny.

Tip: Každý atribut schématu je definován pouze jednou a může být použit ve více třídách 
schématu. Například atribut Description je ve schématu definován pouze jednou, ale po-
užit je ve třídách Uživatel, Skupina, Počítač a Tiskárna (User, Group, Computer a Printer), 
stejně jako v ostatních třídách. 

Objekty Objekty atributů schématu

. . .

Users

Printers

Computers

Definice objektů 
třídy Uživatel (User)

Jméno
Iniciála druhého jména
Příjmení
Zobrazované jméno

Definice objektu 
atributu firstName

accountExpires

…

displayName

…

firstName

…

lastName

…

middleInitialPopis
Běžný název
Identifikátor objektu
Omezení rozsahu syntaxe

Definice objektu 
atributu displayName

Popis
Běžný název
Identifikátor objektu
Omezení rozsahu syntaxe

Obrázek 1.7: Objekty ve schématu
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Základní množina tříd schématu a atributů je součástí služby Active Directory. Jelikož 
adresář je rozšiřitelný, jiné aplikace a serverové produkty mohou schéma dynamicky 
rozšiřovat. Například pokud ve vašem podniku nainstaluje Microsoft  Exchange Server, 
k adresáři se přidají třídy rozšíření Exchange Serveru. Jakákoliv nová rozšíření adresáře 
jsou odpovídajícím způsobem automaticky replikována.

Poznámka: Schéma mohou rozšířit také zkušení vývojáři a správci. Ovšem rozšíření sché-
matu je složitou procedurou, která by měla být před implementací pečlivě naplánována 
a otestována. Také mějte na paměti, že jakmile je schéma definováno, třídy a atributy roz-
šířeného schématu mohou být deaktivovány, ale nelze je odstranit. Deaktivovat nebo od-
straňovat nemůžete objekty schématu, které jsou součástí základního (výchozího) sché-
matu služby Active Directory.

Součásti služby Active Directory
K defi nici struktury adresáře můžete použít různé součásti služby Active Directory. Tyto 
součásti jsou uspořádány do fyzických a logických vrstev. Součásti fyzické vrstvy kon-
trolují, jak jsou informace o adresáři strukturovány a uloženy. Součásti logické vrstvy 
kontrolují, jak uživatelé a správci vidí informace v adresáři a rovněž řídí přístup k těmto 
informacím. Fyzické a logické vrstvy jsou zcela odděleny.

Fyzické součásti
Fyzickými součástmi služby Active Directory jsou lokality (z angl. sites) a podsítě. Loka-
lita je kombinací jedné nebo více podsítí protokolu IP propojených vysoce spolehlivými 
linkami. Podsíť je skupinou síťových IP adres. Lokality a podsítě se používají k vytvoření 
adresářové struktury, která zrcadlí fyzickou strukturu vaší organizace.
Lokality se používají k mapování fyzické struktury vaší sítě. Jak můžete vidět na ob-
rázku 1.8, lokalita je typicky stejně ohraničena jako vaše sítě LAN. Jelikož mapování lo-
kalit je v adresáři oddělené a nezávislé na logických součástech, mezi fyzickými struk-
turami vaší sítě a logickými strukturami adresáře nemusí nutně existovat nějaký vztah.
Jelikož lokality mohou být asociovány s více rozsahy IP adres, každá podsíť má spe-
cifi cký rozsah IP adres. Názvy podsítí jsou zobrazeny ve tvaru síť/bitová-maska, na-
příklad 10.1.11.0/24. V tomto případě kombinace adresy sítě 10.1.11.0 a masky sítě 
255.255.255.0 vytváří název podsítě 10.1.11.0/24. Obrázek 1.9 znázorňuje příslušné 
podsítě několika sítí LAN. Každá síť LAN je asociována se dvěma podsítěmi. Například 
síť St. Paul je asociována s podsítí 10.1.11.0/24 a s podsítí 10.1.12.0/24. 
Ideálně byste při seskupování podsítí do lokalit měli zajistit, aby byly všechny pod-
sítě dobře připojeny. Dobře připojeny znamená, že podsítě jsou připojeny spolehlivými, 
rychlými spojeními. Obecně lze říci, že rychlá síťová spojení mají kapacitu alespoň 
512 kb/s. Aby byla rovněž spolehlivá, síťová spojení musí být vždy aktivní, a musí exis-
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Obrázek 1.8: Mapování lokalit na sí�ovou strukturu
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Obrázek 1.9: Sítě LAN uvnitř sítě WAN a jejich podsítě
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34 Kapitola 1  Přehled služby Active Directory

tovat dostupná šířka pásma pro komunikaci s adresářem nad rámec běžného provoz-
ního zatížení sítě.
Na obrázku 1.10 jsou sítě Detroit a St. Louis připojeny k síti Chicago prostřednictvím 
512 kb/s spojení, a proto jsou tyto sítě dobře připojeny. Díky tomu mohou být všechny 
tři sítě součástí téže lokality. Na druhou stranu, síť St. Paul je připojena k síti Chicago 
prostřednictvím 256 kb/s spojení a k síti St. Louis 128 kb/s spojení. Proto není síť 
St. Paul považována za dobře připojenou a neměla by být součástí lokality, která zahr-
nuje ostatní sítě.

Při procházení adresáře Active Directory uvidíte logické součásti spíše než fyzické sou-
části. A to z toho důvodu, že lokality a podsítě nejsou součástí běžného oboru názvů 
služby Active Directory. Lokality obsahují pouze objekty počítače a objekty připojení. 
Tyto objekty se používají ke konfi guraci replikace mezi lokalitami. Počítače jsou přiřa-
zeny do lokalit podle jejich umístění v podsíti nebo v množině podsítí.
Jako správce musíte vytvářet lokality a podsítě podle potřeb vaší organizace. Do lokalit 
musíte umisťovat řadiče domény, abyste optimalizovali ověřování a replikaci.

Logické součásti
Logické součásti služby Active Directory jsou domény, stromy domén, doménové struk-
tury a organizační jednotky (OU). Tyto součásti vám pomohou uspořádat prostředky 
do logické struktury. Tato logická struktura je prezentována uživatelům.

Síť
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512 kb/s

512 kb/s

128 kb/s

Síť
Detroit

Síť
St. Paul

Síť
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Obrázek 1.10: Sítě LAN uvnitř sítě WAN a odpovídající rychlosti spojení
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DOMÉNY
Domény jsou logickými seskupeními objektů, které sdílí společné databáze služby Ac-
tive Directory. V adresáři jsou domény reprezentovány jako objekty kontejneru. V do-
méně můžete vytvářet účty pro uživatele, skupiny a počítače, stejně jako pro sdílené 
prostředky, jako jsou tiskárny a složky.
Na obrázku 1.11 je objekt domény reprezentován velkým trojúhelníkem a objekty, které 
tato doména obsahuje, jsou znázorněny uvnitř. Doména může obsahovat miliony ob-
jektů a je nadřazeným objektem všech objektů, které jsou v ní obsaženy. Mějte ovšem na 
paměti, že doména uchovává informace pouze o objektech, které obsahuje, a že přístup 
k objektům domény je kontrolován oprávněními zabezpečení. Oprávnění zabezpečení 
přiřazená danému objektu určují, kteří uživatelé mají k objektu přístup a jaký typ pří-
stupu mají jednotliví uživatelé.

Adresář může obsahovat jednu doménu nebo více domén. Název každé domény musí 
být jedinečný. Pokud je doména součástí privátní sítě, název přiřazený nové doméně 
nesmí kolidovat s žádným existujícím názvem domény v privátní síti. Pokud je doména 
součástí veřejného Internetu, název přiřazený nové doméně nesmí kolidovat s žádným 
existujícím názvem domény v celém Internetu. Proto musíte názvy veřejných domén 

Uživatel

Uživatel Uživatel

Počítač

Počítač

Tiskárna

Počítač

Tiskárna

Obrázek 1.11: Doména služby Active Directory
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36 Kapitola 1  Přehled služby Active Directory

registrovat prostřednictvím určených registrátorů dříve, než je použijete. Aktuální se-
znam určených registrátorů najdete na adrese organizace InterNIC (http://www.inter-
nic.net).
Jelikož doména může mít rozsah přes vícero fyzických umístění, doména se tudíž může 
rozprostírat v jedné či více lokalitách. Jedna lokalita může rovněž obsahovat prostředky 
z více domén. Každá doména má své vlastní zásady zabezpečení a nastavení.
Funkce domény jsou omezeny a řízeny úrovní funkčnosti domény. Dostupných je ně-
kolik úrovní funkčnosti domény, mezi něž patří:

Windows 2000 Native – podporuje řadiče domény se systémem Windows 2000 
a novějšími verzemi.
Windows Server 2003 – podporuje řadiče domény se systémem Windows Server 
2003 a Windows Server 2008.
Windows Server 2008 – podporuje řadiče domény se systémem Windows Server 
2008. 

Úroveň funkčnosti domény nastavujete při instalaci prvního řadiče domény v nové 
doméně. Třebaže můžete úroveň funkčnosti domény zvýšit, snížit ji už nelze. Další 
informace o úrovních funkčnosti domény najdete v části s názvem „Nastavení úrovní 
funkčnosti“ v kapitole 2, „Instalace nových doménových struktur, stromů domén a pod-
řízených domén“. 

STROMY
Ačkoliv domény jsou důležitými stavebními kameny pro implementaci struktur Active 
Directory, nejsou jedinými stavebními kameny. Dalšími důležitými stavebními jednot-
kami jsou stromy domén. Stromy domén jsou logickými seskupeními domén.

Poznámka: Stromová struktura reprezentuje v adresáři hierarchii objektů, čímž znázor-
ňuje vzájemné vztahy nadřazených a podřízených objektů. Doména na vrcholu stromu je 
kořenovou doménou. Kořenová doména je první doménou vytvořenou v novém adresářo-
vém stromu a je nadřazenou doménou všech ostatních domén dané doménové struktury. 
Ostatní domény, které ve stromu domén vytvoříte, budou podřízenými doménami.

Jako správce vytváříte stromy domén, představující strukturu vaší organizace. Domény 
ve stromu sdílí společný obor názvů. Doménové jméno podřízené domény je relativním 
názvem názvu podřízené položky, připojeným k názvu nadřazené domény. Na obrázku 
1.12 je cpandl.com nadřazenou doménou domén tech.cpandl.com a sales.cpandl.com. 
Doména tech.cpandl.com obsahuje další subdomény: eng.tech.cpandl.com a dev.tech.
cpandl.com. To z domény tech.cpandl.com dělá nadřazenou doménu podřízených do-
mén eng.tech.cpandl.com a dev.tech.cpandl.com. 

�

�

�
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DOMÉNOVÉ STRUKTURY
Doménové struktury jsou logickými skupinami stromů domén. Stromy domén v do-
ménové struktuře jsou samostatné a nezávislé. Jako takové, stromy domén, které jsou 
členy doménové struktury, nesdílí společný obor názvů. Vlastně pokud do Active Di-
rectory přidáte novou doménu, která je součástí jiného oboru názvů, tato doména se 
přidá jako součást nového stromu v doménové struktuře. Například pokud Active Di-
rectory obsahuje jediný strom znázorněný na obrázku 1.12 a vy do adresáře přidáte 
doménu adatum.com, tato doména se přidá jako součást nového stromu v doménové 

dev.tech.cpandl.comeng.tech.cpandl.com

tech.cpandl.com

cpandl.com

sales.cpandl.com

Obrázek 1.12: Strom domén

dev.tech.cpandl.comeng.tech.cpandl.com

tech.cpandl.com

cpandl.com adatum.com

sales.cpandl.com

Obrázek 1.13: Doménová struktura se dvěma stromy domén
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38 Kapitola 1  Přehled služby Active Directory

struktuře, jak můžete vidět na obrázku 1.13. Tato doména se stane kořenovou domé-
nou nového stromu. 
Jako správce vytváříte doménové struktury, představující strukturu vaší organizace. Do-
mény v doménové struktuře fungují nezávisle, ovšem sdílí společné schéma. Doménová 
struktura umožňuje komunikaci mezi členy domén. Podobně jako stromy domén, i do-
ménové struktury mají kořenové domény. První doména vytvořená v nové doménové 
struktuře je kořenovou doménou pouze pro další strom. Na obrázku 1.14 jsou domény 
cpandl.com a adatum.com kořenovými doménami příslušných stromů domén, ale je-
likož doména cpanld.com byla první vytvořenou kořenovou doménou, je i kořenovou 
doménou doménové struktury.

Tip: Mezi doménami v doménové struktuře existují implicitní obousměrné přenositelné 
vztahy důvěryhodnosti. Vztah důvěryhodnosti je spojení mezi dvěma doménami, v němž 
jedna doména (označovaná jako důvěřující doména) akceptuje ověřování při přihlášení 
jiné domény (označované jako důvěryhodná doména). Vztahy důvěryhodnosti propojují 
nadřazené a pořízené domény v tomtéž stromu domén a propojují kořeny stromů domén. 
Výchozím protokolem použitým pro vztahy důvěryhodnosti je Kerberos verze 5. Další in-
formace najdete v kapitole 8, „Správa vztahů důvěryhodnosti a ověřování“.

Funkce doménové struktury jsou limitovány a kontrolovány úrovní funkčnosti domé-
nové struktury. Mezi dostupné úrovně funkčnosti doménové struktury patří:

Windows 2000 – podporuje řadiče domény se systémem Windows NT 4.0 a nověj-
šími verzemi systému Windows Server. Nelze však použít řadiče domény, na nichž 
běží systém Windows NT 4.0, se servery se systémem Windows Server 2008 a ne-

�
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Obrázek 1.14: Prostředí s rozšířenou doménou 
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lze použít řadiče domény, na nichž běží systém Windows Server 2008, se servery se 
systémem Windows NT 4.0.
Windows Server 2003 – podporuje řadiče domény se systémem Windows Ser-
ver 2003 a Windows Server 2008. Pokud všechny domény v doménové struk-
tuře fungují v tomto režimu, můžete ocenit výhody vylepšené replikace 
globálního katalogu i efektivitu replikace dat služby Active Directory. Jelikož repli-
kovány jsou i hodnoty připojení, můžete pocítit rozdíl i v replikaci mezi lokalitami.
Můžete deaktivovat objekty a atributy tříd schématu, používat dynamické pomocné 
třídy, přejmenovávat domény a vytvářet jednosměrné, obousměrné a přenositelné 
vztahy důvěryhodnosti mezi doménovými strukturami.
Windows Server 2008 R2 – podporuje řadiče domény se systémem Windows 
Server 2008. Pokud všechny domény v doménové struktuře fungují v tomto re-
žimu, můžete v celé organizaci ocenit výhody vylepšené replikace mezi lokalitami 
i v rámci lokality. Řadiče domény mohou pro replikaci používat také distribuovaný 
systém souborů DFS (Distributed File System), spíše než Službu replikace souborů 
(FRS; File Replication Service). Navíc objekty zabezpečení systému Windows Ser-
ver 2008 se nevytvoří, pokud nebude systémem hlavního operačního serveru pro 
emulaci primárního řadiče domény (PDC) v kořenové doméně doménové struk-
tury systém Windows Server 2008. Tento požadavek je podobný požadavku sys-
tému Windows Server 2003. 

Poznámka: Pokud jste v době psaní této knihy instalovali systém Windows Server 2008 
Release 2 (R2), byla dostupná úroveň funkčnosti doménové struktury systému Windows 
Server 2008 R2. Tato úroveň funkčnosti doménové struktury podporuje řadiče domény 
se systémem Windows Server 2008 Release 2 (R2). Pokud doménová struktura funguje 
na této úrovni a používá řadiče domény se systémem Windows Server 2008 R2, řadiče 
domény podporují několik funkcí a vylepšení výkonu, které byly součástí verze R2, včetně 
Obnova smazaných objektů (Deleted Object recovery), Spravované účty služeb (Mana-
ged Service Accounts) a Připojení k doméně v režimu offline (Offline Domain Join). 

ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY
Organizační jednotky (OU) jsou logickými kontejnery používanými k uspořádání ob-
jektů v doméně. Jelikož organizační jednotky jsou nejmenším rozsahem, na nějž mů-
žete delegovat pravomoc, organizační jednotky můžete použít k usnadnění správy účtů 
pro uživatele, skupiny a počítače a pro správu ostatních prostředků, jako jsou tiskárny 
a sdílené složky.
Přidáním organizačních jednotek k jiným organizačním jednotkám můžete vytvořit hi-
erarchii uvnitř domény. Jelikož každá doména v doménové struktuře má svou vlastní 
hierarchii organizačních jednotek, hierarchie organizační jednotky dané domény je ne-
závislá na ostatních doménách.

�

�
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40 Kapitola 1  Přehled služby Active Directory

V ideálním případě vytváříte organizační jednotky kvůli zjednodušení administrace. 
Organizační jednotky můžete použít k:

Popisu způsobu správy prostředků a účtů.
Popisu struktury oddělení v rámci organizace.
Popisu geografi ckých umístění obchodních jednotek.
Popisu nákladových středisek v rámci organizace.

Díky tomu můžete vytvářet organizační jednotky pro každou divizi nebo obchodní jed-
notku v rámci organizace. Tento postup vám umožní delegovat pravomoc na správce 
na úrovni jednotek, kteří by měli oprávnění spravovat účty a prostředky pouze v rámci 
konkrétní obchodní jednotky. Pokud bude později správce na úrovni určité jednotky 
požadovat oprávnění v jiné obchodní jednotce, můžete mu udělit příslušná oprávnění 
k další organizační jednotce.
Standardně všechny podřízené organizační jednotky dědí oprávnění od nadřazených 
organizačních jednotek. Díky tomu může správce, který má oprávnění k určité nadřa-
zené organizační jednotce, spravovat rovněž účty a prostředky všech organizačních jed-
notek dané jednotce podřízených. Například pokud je nadřazenou organizační jednot-
kou Severní Amerika a podřízenými jednotkami jsou USA a Kanada, správce, který má 
oprávnění k organizační jednotce Severní Amerika, by měl standardně oprávnění také 
k organizačním jednotkám USA a Kanada.

�
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Obrázek 1.15: Organizační jednotky v rámci domény
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Doména cpandl.com na obrázku 1.15 představuje organizaci fi rmy nabízející zboží 
a poskytující služby s globální působností v Severní Americe, Evropě a Jižní Americe. 
Prodej a Služby jsou organizačními jednotkami nejvyšší úrovně. Organizační jednotka 
Prodej obsahuje tři vnořené organizační jednotky: SA, Evropa a JA. V tomto prostředí 
mohou mít správci několik úrovní zodpovědnosti. Správci domény mají oprávnění 
k doméně a všem organizačním jednotkám. Správci organizační jednotky Prodej mají 
oprávnění k organizační jednotce Prodej a k jejím vnořeným organizačním jednotkám, 
ale nemají oprávnění k doméně, organizační jednotce Služby ani žádné organizační jed-
notce vnořené v organizační jednotce Služby. V organizační jednotce Prodej mají sub-
správci pro organizační jednotky SA, Evropa a JA oprávnění pouze k těmto organizač-
ním jednotkám.

Správa služby Active Directory
Správci tráví spoustu času správou Active Directory. V této části se zmíním o základ-
ních nástrojích a technikách. Část II, „Správa infrastruktury služby Active Directory“, 
obsahuje podrobný popis práce se službou Active Directory.

Práce se službou Active Directory 
Po vytvoření domén a doménových struktur instalací řadičů domén vytvoří služba Ac-
tive Directory výchozí uživatelské účty a skupiny, které vám pomohou se správou adre-
sáře a konfi gurací řízení přístupu. Mezi důležité výchozí uživatele a skupiny patří:

Administrator – výchozí uživatelský účet s přístupem a oprávněními k celé do-
méně. Standardně je doménový účet Administrator členem těchto skupin: Admi-
nistrators, Domain Admins, Domain Users, Enterprise Admins, Group Policy Cre-
ator Owners a Schema Admins.
Administrators – místní skupina, která umožňuje úplný přístup pro správu jednot-
livému počítači nebo jedné doméně, v závislosti na jejím umístění. Jelikož má tato 
skupina úplný přístup, při přidávání uživatelů do této skupiny byste měli být velmi 
opatrní. Učinit někoho správcem místního počítače nebo domény je velmi jedno-
duché – stačí danou osobu učinit členem této skupiny. Pouze členové skupiny Ad-
ministrators mohou měnit tento účet. Výchozími členy této skupiny jsou účet Ad-
ministrator a skupiny Domain Admins a Enterprise Admins.
Domain Admins – globální skupina určená k usnadnění správy všech počítačů 
v dané doméně. Členové této skupiny mají práva správce ke všem počítačům v dané 
doméně, neboť jsou standardně členy skupiny Administrators. Chcete-li někoho 
učinit správcem určité domény, udělejte z dané osoby člena této skupiny.
Enterprise Admins – globální nebo univerzální skupina vytvořená k usnadnění 
správy všech počítačů v daném stromu domén nebo doménové struktuře. Členové 
této skupiny mají práva správce ke všem počítačům v podniku, neboť tato skupina je 
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42 Kapitola 1  Přehled služby Active Directory

standardně členem skupiny Administrators. Chcete-li někoho učinit správcem pod-
niku, udělejte z dané osoby člena této skupiny.
Group Policy Creator Owners – globální skupina vytvořená k usnadnění správy 
zásad skupiny. Členové této skupiny mají oprávnění správce k zásadám skupiny.
Schema Admins – globální skupina vytvořená k usnadnění správy schématu služby 
Active  Directory. Členové této skupiny mají oprávnění správce ke schématu.

Vždy, když pracujete se službou Active Directory, ujistěte se, že používáte uživatelský 
účet, který je členem odpovídající skupiny nebo skupin.

Nástroje pro správu služby Active Directory
Službu Active Directory můžete spravovat pomocí grafi ckých nástrojů pro správu i ná-
strojů na příkazovém řádku. S grafi ckými nástroji se pracuje nejsnáze, ovšem pokud 
zvládnete nástroje příkazové řádky, často budete schopni provádět požadované úlohy 
rychleji. Při použití nástrojů příkazového řádku společně s nástrojem Plánovač úloh 
dokonce můžete pravidelné úlohy automatizovat.

Grafi cké nástroje pro správu
Grafi cké nástroje pro správu pro práci se službou Active Directory existují v podobě 
modulů snap-in konzoly MMC (Microsoft  Management Console). K těmto nástrojům 
můžete přistupovat přímo v nabídce Nástroje pro správu, nebo je můžete přidat k libo-
volné konzole MMC, kterou lze aktualizovat. Pokud používáte jiný počítač s přístupem 
k doméně se systémem Windows Server 2008, nástroje nebudou dostupné, dokud je 
nenainstalujete. Jednou z metod instalace těchto nástrojů je použití Průvodce přidáním 
funkcí (Add Feature Wizard). 
Mezi grafi cké nástroje, které můžete použít ke správě služby Active Directory, patří:

Domény a vztahy důvěryhodnosti služby Active Directory (Active Directory Do-
mains And Trusts) – používá se ke správě a údržbě domén, stromů domén a domé-
nových struktur. Viz obrázek 1.16.

Lokality a služby Active Directory (Active Directory Sites And Services) – používá 
se ke správě a údržbě lokalit a podsítí. Viz obrázek 1.17.
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Obrázek 1.16: Domény a vztahy důvěryhodnosti služby Active Directory (Active Directory 
Domains And Trusts)
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Uživatelé a počítače služby Active Directory (Active Directory Users And Compu-
ters) – používá se ke správě a údržbě účtů pro uživatele, skupiny a počítače. Rovněž 
se používá ke správě a údržbě organizačních jednotek. Viz obrázek 1.18.

Schéma služby Active Directory (Active Directory Schema) – používá se k zobra-
zení a správě schématu ve službě Active Directory. S třídami objektů a atributy pra-
cujete samostatně. Viz obrázek 1.19. 
Editor ADSI (ADSI Edit) – používá se k editaci ADSI (Active Directory Service In-
terfaces). Tento nízkoúrovňový editor vám umožňuje pracovat přímo s objekty a je-
jich atributy. Viz obrázek 1.20.

V době psaní této knihy obsahoval systém Windows Server 2008 Release 2 (R2) 
Centrum správy služby Active Directory (Active Directory Administrative Center). 
Centrum správy služby Active Directory (Active Directory Administrative Center) 
vám umožňuje provádět běžné úlohy správy služby Active Directory pomocí integro-
vané konzoly. V pozadí tato konzola používá k provádění úloh správy rutiny prostředí 
PowerShell 2.0. Tytéž rutiny, které používá konzola, můžete použít na příkazovém 
řádku prostředí PowerShell 2.0.
I když každý nástroj má jiný účel, některé běžné editační úlohy můžete provádět použi-
tím podobných technik. Můžete:

�

�

�

Obrázek 1.17: Lokality a služby Active Directory (Active Directory Sites And Services)

Obrázek 1.18: Uživatelé a počítače služby Active Directory (Active Directory Users And Com-
puters)
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44 Kapitola 1  Přehled služby Active Directory

Přetáhnout prostředky do nových umístění výběrem objektů, které chcete přesu-
nout, a poté stisknutím a podržením levého tlačítka myši při jejich přesunutí.
Upravit a nastavit vlastnosti více prostředků výběrem objektů, s nimiž chcete pra-
covat, klepnutím pravým tlačítkem myši a poté výběrem operace, například Přidat 
do skupiny (Add To Group), Zakázat účet (Disable Account) nebo Vlastnosti (Pro-
perties).
Vybrat více prostředků najednou podržením klávesy Shift , výběrem prvního ob-
jektu a poté klepnutím na poslední objekt.
Vybrat více prostředků jednotlivě podržením klávesy Ctrl a poté klepnutím na levé 
tlačítko myši na každý objekt, který chcete vybrat.
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Obrázek 1.19: Schéma služby Active Directory (Active Directory Schema)

Obrázek 1.20: Editor ADSI (ADSI Edit)
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Tip: Brána firewall systému Windows (Windows Firewall) může ovlivnit vzdálenou správu 
pomocí některých nástrojů konzoly MMC. Pokud je Brána Windows Firewall na vzdále-
ném počítači povolena a vy obdržíte chybovou zprávu informující vás o tom, že nemáte 
příslušná oprávnění, cesta v síti nebyla nalezena nebo přístup byl odepřen, možná budete 
muset na vzdáleném počítači povolit příchozí síťový provoz na portu 445 protokolu TCP. 
K vyřešení tohoto problému můžete upravit nastavení zásad skupiny pro Bránu Windows 
Firewall: Povolit výjimku pro vzdálenou správu pro příchozí spojení (Allow Remote Admi-
nistration Exception) v umístění Konfigurace počítače\Šablony pro správu\Síť\Síťová při-
pojení\Brána Windows Firewall\Profil domény (Computer Configuration\Administrative 
templates\Network\Network Connections\Windows Firewall\Domain Profile). Další infor-
mace najdete v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base 840634 (http://support.
microsoft.com/default.aspx?scid=kb;cz;840634). 

Nástroje příkazového řádku
Službu Active Directory můžete rovněž spravovat z příkazového řádku. Mezi nástroje 
příkazového řádku, které můžete použít, patří: 

ADPREP – používá se k přípravě doménové struktury nebo domény na instalaci 
řadičů domény. Příkazy adprep /forestprep a adprep /domainprep použijte k pří-
pravě doménové struktury nebo domény. Příkaz adprep /domainprep /gpprep po-
užijte k přípravě Zásad skupiny (Group Policy) pro doménu.
DSADD – používá se k přidání počítačů, kontaktů, skupin, organizačních jednotek 
a uživatelů do Active Directory. Zadáním příkazu dsadd nazev_objektu /? na pří-
kazovém řádku zobrazíte nápovědu k použití příkazu, např. dsadd computer /?.
DSGET – používá se k zobrazení vlastností počítačů, kontaktů, skupin, organizač-
ních jednotek, uživatelů, sítí, podsítí a serverů registrovaných v Active Directory. 
Zadáním příkazu dsget nazev_objektu /? v příkazovém řádku zobrazíte nápovědu 
k použití příkazu, např. dsget subnet /?. 
DSMOD – používá se k úpravě vlastností počítačů, kontaktů, skupin, organizačních 
jednotek, uživatelů a serverů, které již existují v Active Directory. Zadáním příkazu 
dsmod nazev_objektu /? v příkazovém řádku zobrazíte nápovědu k použití pří-
kazu, např. dsmod server /?. 
DSMOVE – používá se k přesunutí jednoho objektu do nového umístění v rámci 
domény nebo k přejmenování objektu bez jeho přesunutí. Zadáním příkazu dsmove 
/? na příkazovém řádku zobrazíte nápovědu k použití příkazu. 
DSQUERY – používá se k vyhledání počítačů, kontaktů, skupin, organizačních jed-
notek, uživatelů, lokalit, podsítí a serverů v Active Directory podle zadaných krité-
rií. Zadáním příkazu dsquery /? v příkazovém řádku zobrazíte nápovědu k použití 
příkazu.
DSRM – používá se k odstranění objektů z Active Directory. Zadáním příkazu dsrm 
/? na příkazovém řádku zobrazíte nápovědu k použití příkazu. 
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46 Kapitola 1  Přehled služby Active Directory

NETDOM – používá se k řízení domény a vztahů důvěryhodnosti z příkazového 
řádku. 
NTDSUTIL – používá se k zobrazení informací o lokalitě, doméně a severu, ke 
správě hlavních operačních serverů a k provádění údržby databáze Active Direc-
tory. Zadáním příkazu ntdsutil /? v příkazovém řádku zobrazíte nápovědu k po-
užití příkazu. 
REPADMIN – používá se k řízení a sledování replikace pomocí příkazového 
řádku.

�
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KAPITOLA 2

Instalace nových doménových 
struktur, stromů domén 
a podřízených domén

V této kapitole:
Příprava na instalaci služby Active Directory. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Vytvoření doménových struktur, stromů domén 
a podřízených domén  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Ať už implementujete službu AD DS (Active Directory Domain Services) poprvé, nebo 
rozšiřujete vaši existující infrastrukturu Active Directory, měli byste začít s podrobným 
plánem návrhu. Alespoň byste měli vytvořit seznam všech předpokladů, nezbytných 
změn po instalaci a celkový vliv na vaši síť. Jakmile skončíte s plánováním, budete při-
praveni změnit vaši infrastrukturu – což je ostatně předmětem této kapitoly.
Úspěšnost je podmíněna vaší obeznámeností s různými dostupnými metodami insta-
lace a odinstalování, abyste mohli zvolit tu metodu nebo metody, které budou nejlépe 
vyhovovat vašim potřebám v dané situaci. Například, pokud pracujete s instalací jádra 
serveru systému Windows Server 2008, instalaci provádíte z příkazového řádku nebo 
pomocí souboru odpovědí, místo použití grafi ckého rozhraní. Možnosti instalace z pří-
kazového řádku nebo pomocí souboru odpovědí se značně liší od možností instalace 
prostřednictvím grafi ckého rozhraní.
Ověření vaší práce je rovněž důležitou součástí celého procesu. Je třeba ověřit, že in-
stalace nebo modifi kace skončila tak, jak jste očekávali. V případě potřeby musíte být 
schopni použít dostupné nástroje k řešení problémů, na které narazíte.
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48 Kapitola 2  Instalace doménových struktur, stromů a podřízených domén

Příprava na instalaci služby Active Directory
Příprava na implementaci či modifi kaci služby Active Directory je nezbytná. Pokud při-
dáváte řadiče domény, abyste nainstalovali novou doménovou strukturu, strom domén 
nebo doménu, existují některá počáteční rozhodnutí, jež budete muset učinit. Totéž 
platí pro přidání či odebírání řadičů domén v rámci existujících struktur domén.

Práce s kontejnery a oddíly adresáře Active Directory
V databázi Active Directory jsou uložená data logicky reprezentována pomocí objektů. 
Každý objekt v adresáři má název odpovídající nadřazenému kontejneru, v němž je 
uložen. Tomuto relativnímu názvu, jímž je jednoduše název objektu, se říká běžný 
název (CN; z angl. common name) objektu a je uložen jako atribut objektu. Jelikož tento 
název musí být v rámci kontejneru, v němž se nachází, jedinečný, žádné dva objekty 
v daném kontejneru nemohou mít stejný běžný název (CN). Ovšem dva objekty v růz-
ných kontejnerech by mohly mít stejný běžný název. V tomto případě by běžný název 
dvou objektů byl stejný v rámci jejich příslušných domén, ale úplný název v adresáři by 
byl jiný. Proč? Jelikož kromě běžného názvu mají objekty adresáře také rozlišující název 
(DN; z angl. distinguished name).
Rozlišující název objektu popisuje umístění objektu v adresářovém stromu, od nejvyš-
šího kontejneru, jehož je členem, až po nejnižší. Jak už název naznačuje, rozlišující ná-
zvy se používají k rozlišení stejně pojmenovaných objektů. Žádné dva objekty v adresáři 
nemohou mít stejný rozlišující název.
Kořen adresářového stromu se označuje jako rootDSE. Ten představuje vrchol logického 
oboru názvů adresáře. Ačkoliv samotný kořen rootDSE nemá žádný nadřazený objekt, 
všechny ostatní objekty v adresáře mají nadřazený objekt. Jelikož se uzel rootDSE 
výslovně vztahuje k řadiči domény, na kterém je adresář uložen, tento uzel bude na 
každém řadiči domény v dané doméně reprezentován trochu jinak. Pod kořenem 
rootDSE má každý adresářový strom kořenovou doménu. Kořenová doména je první 
doména vytvořená v dané doménové struktuře a rovněž se jí říká kořenová doména 
doménové struktury. Po vytvoření kořenové domény doménové struktury se kořen 
nikdy nezmění, dokonce ani pokud do doménové struktury přidáte nové stromy.
Pokud instalujete službu Active Directory na první řadič domény v nové doménové 
struktuře, pod kořenem rootDSE se vytvoří tři kontejnery:

kontejner Forest Root Domain, což je kontejner pro objekty v kořenové doméně do-
ménové struktury;
kontejner Confi guration, což je kontejner pro informace o výchozí konfi guraci 
a o všech zásadách;
kontejner Schema, což je kontejner pro všechny objekty, třídy, atributy a syntaxe.

Active Directory používá názvy objektů k seskupení objektů do logických kategorií, 
které lze podle potřeby spravovat a replikovat. Největší logickou kategorií je oddíl adre-
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sáře. Všechny oddíly adresáře jsou vytvořeny jako instance třídy objektů domainDNS. 
Jednotlivé kontejnery Forest Root Domain, Confi guration a Schema existují v samo-
statných oddílech služby Active Directory.
V Active Directory jsou domény samotné jednoduše kontejnery pro objekty, které jsou 
logicky oddělené od ostatních objektů kontejnerů. Pokud v Active Directory vytvoříte 
novou doménu, vytvoříte v adresářovém stromu nový objekt kontejneru, a tento kon-
tejner je opět obsažen v oddílu adresáře domény za účelem správy a replikace.
Logické rozdělení dat prostřednictvím oddílů zjednodušuje proces distribuce dat na 
úrovni doménové struktury, domény nebo konkrétní aplikace. Data na úrovni domé-
nové struktury jsou replikována na každý řadič domény v dané doménové struktuře. 
Data na úrovni domény jsou replikována na každý řadič domény v konkrétní doméně. 
Data na úrovni konkrétní aplikace jsou replikována na řadiče domény, které spravují 
oddíl konkrétní aplikace. Například pokud integrujete Active Directory se službou DNS 
(Domain Name System), řadiče domény, které jsou rovněž servery DNS, budou s va-
šimi zónami DNS používat výchozí oddíly aplikací.
Pokud potřebujete provádět změny v Active Directory, můžete tak učinit na libovolném 
řadiči domény a spolehnout se na integrovaný mechanismus replikace služby Active 
Directory. Ten provede replikaci příslušných změn na ostatní řadiče domény. Tento 
postup je možný díky tomu, že každý řadič domény nasazený v organizaci je nezávislý, 
se svou vlastní kopií adresáře.
Každý řadič domény uchovává alespoň:

oddíl adresáře domény pro doménu, jejímž je členem;
oddíl schématu pro doménovou strukturu, jejímž je členem;
oddíl konfi gurace pro doménovou strukturu, jejímž je členem.

Data v oddílu adresáře domény jsou replikována na všechny řadiče domény v dané do-
méně jako zapisovatelná replika. Oddíly s daty na úrovni doménové struktury jsou re-
plikována na každý řadič domény v dané doménové struktuře. Oddíl konfi gurace je re-
plikován jako zapisovatelná replika. Zapisovatelná replika je uložena na řadiči domény, 
který je označen jako řadič s rolí hlavního operačního serveru schématu. Defi novány 
jsou také další role hlavního operačního serveru.
Kromě úplných replik, které jsou distribuovány v rámci domén, služba Active Directory 
distribuuje částečné repliky každé domény v doménové struktuře na zvláštní řadiče do-
mény označené jako servery globálního katalogu. Částečné repliky uložené na serve-
rech globálního katalogu obsahují informace o každém objektu v doménové struktuře 
a používají se k usnadnění vyhledávání a dotazování na objekty v doménové struktuře. 
Vzhledem k tomu, že uložena je pouze podmnožina atributů objektu, množství dat re-
plikovaných na server globálního katalogu a tímto serverem spravovaných je mnohem 
menší, než celková velikost dat o všech objektech uložených ve všech doménách dané 
doménové struktury.
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Vytvoření nebo změna infrastruktury vašeho adresáře
Instalaci nových doménových struktur, stromů domén a domén tvoří instalace řadičů 
domén v požadovaném oboru názvů. Ať už plánujete vytvořit nebo změnit infrastruk-
turu Active Directory vaší organizace, existují některá zásadní rozhodnutí, která budete 
muset učinit. Totéž platí pro přidání nebo odebrání řadičů domén v rámci stávajících 
struktur domén. Začněte kontrolou plánu infrastruktury Active Directory vaší organi-
zace a zaměřte se na:

doménové struktury a domény;
organizační jednotky;
lokality a podsítě.

Pokud jde o doménové struktury a domény, je důležité mít na paměti, jak fungují 
vztahy důvěryhodnosti. Vztah důvěryhodnosti je spojení mezi dvěma doménami, 
v němž jedna doména (označovaná jako důvěřující doména) uznává ověřování z jiné 
domény (označované jako důvěryhodná doména). V rámci doménové struktury pro-
pojují obousměrné, implicitní vztahy důvěryhodnosti nadřazené a podřízené domény 
ve stejném stromu domén a propojují kořeny stromů domén. Mezi doménovými struk-
turami neexistují žádné výchozí vztahy důvěryhodnosti. Každá doménová struktura je 
samostatná a standardně je oddělená od všech ostatních doménových struktur; vztahy 
důvěryhodnosti mezi doménovými strukturami musíte vytvořit explicitně.
Pokuste se omezit vaši infrastrukturu Active Directory na jednu doménovou strukturu. 
Jinak budete muset udržovat více schémat, kontejnerů konfi gurací, globálních kata-
logů a vztahů důvěryhodnosti a uživatelé budou muset při práci s adresářem prová-
dět další nezbytné úkony. Ovšem možná budete více doménových struktur potřebovat, 
pokud má vaše organizace autonomní obchodní jednotky; pokud potřebujete oddě-
lit schéma, kontejner konfi gurace nebo globální katalog; nebo pokud existuje potřeba 
omezit rozsah vztahů důvěryhodnosti v rámci organizace. Například byste mohli chtít, 
aby členové vašeho výzkumného a vývojového oddělení mohli přistupovat k prostřed-
kům v jiných obchodních jednotkách, ale nechcete, aby nikdo jiný nemohl přistupovat 
k prostředkům výzkumného a vývojového oddělení kromě nich samotných.
V některých situacích nemusíte mít kontrolu nad tím, zdali bude vaše organizace mít 
více doménových struktur. Například následkem sloučení nebo akvizice může vaše 
organizace získat jednu nebo více nových doménových struktur. V takovém případě 
budete zřejmě potřebovat nakonfi gurovat doménové struktury tak, aby vzájemně fun-
govaly, čehož dosáhnete vytvořením příslušných vztahů důvěryhodnosti mezi danými 
doménovými strukturami.
V případě více doménových struktur již nemáte jedinou jednotku nejvyšší úrovně pro 
sdílení a správu prostředků. Máte samostatné struktury, které jsou nezávislé a vzájemně 
oddělené. Standardně doménové struktury nesdílí schéma, informace o konfi guraci, 
vztahy důvěryhodnosti, globální katalogy ani správce na úrovni doménové struktury.
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Doménové struktury lze propojit prostřednictvím vztahů důvěryhodnosti mezi domé-
novými strukturami. Na rozdíl od vztahů důvěryhodnosti v rámci jedné doménové 
struktury, které jsou standardně obousměrné a přenosné, vztahy důvěryhodnosti mezi 
doménovými strukturami jsou buď obousměrné, nebo jednosměrné. V případě obou-
směrného vztahu důvěryhodnosti mají uživatelé v kterékoliv doménové struktuře pří-
stup k prostředkům ve druhé doménové struktuře. V případě jednosměrného vztahu 
důvěryhodnosti mají uživatelé v jedné doménové struktuře přístup k prostředkům ve 
druhé doménové struktuře, ale naopak to neplatí.
Při vytváření nové doménové struktury se první doména, kterou nainstalujete, stane 
kořenovou doménou doménové struktury. Kořenová doména doménové struktury 
může být buď nevyhrazeným kořenem, nebo vyhrazeným kořenem. Nevyhrazený 
kořen se používá jako běžná část adresáře. Jsou s ním asociovány účty uživatelů a sku-
pin a používá se k přiřazení přístupu k prostředkům. Vyhrazený kořen, jemuž se rov-
něž říká prázdný kořen, se používá jako zástupce k vytvoření databáze adresáře. Nejsou 
s ním asociovány žádné účty uživatelů nebo skupin, kromě účtů vytvořených při insta-
laci kořene doménové struktury a účtů, které jsou potřeba ke správě doménové struk-
tury. Jelikož s tímto uzlem nejsou asociovány žádné další účty uživatelů nebo skupin, 
doména vyhrazeného kořene se nepoužívá k přiřazení přístupu k prostředkům.
Pokud plánujete existenci více domén, použití domény vyhrazeného kořene má smysl. 
Správa prázdného kořene je jednodušší, než správa kořenové domény, která obsahuje 
účty uživatelů a prostředky. Umožňuje vám oddělit kořenovou doménu od zbytku do-
ménové struktury. Což je důležité, neboť kořenovou doménu doménové struktury ne-
lze nahradit. Pokud dojde k poškození kořenové domény a nelze ji obnovit, je třeba vy-
tvořit celou doménovou strukturu znovu.

Tip: Kořenová doména doménové struktury obsahuje účty správce na úrovni doménové 
struktury (Enterprise Admins a Schema Admins) a hlavní operační servery na úrovni do-
ménové struktury (hlavní server názvů domén a hlavní server schémat). Musí být do-
stupná, když se uživatelé přihlašují k doménám jiným, než je jejich domovská doména, 
a když uživatelé přistupují k prostředkům v jiných doménách.

V rámci doménové struktury defi nujete hierarchii domény určením počtu stromů do-
mén, určením kořenových domén stromu a defi nováním hierarchie všech požadova-
ných subdomén. Domény pojmenujte přiřazením DNS názvu kořenové doméně každé 
doménové struktury, kořenové doméně každého stromu a každé zbývající subdoméně. 
Jakmile jednou vytvoříte doménu a defi nujete nový obor názvů, změna struktury do-
mény nebo její přejmenování už není nikterak snadnou záležitostí.

Z praxe: Pomocí nástroje Domain Rename (rendom.exe), která je nyní součástí systému 
Windows Server 2008, můžete přejmenovat domény. Ovšem tento nástroj nelze použít k no-
vému určení kořenové domény doménové struktury. Ačkoliv můžete změnit název kořenové 
domény doménové struktury, takže nadále logicky nebude kořenem doménové struktury, 
fyzicky doména zůstane kořenovou doménou doménové struktury v Active Directory.

Příprava na instalaci služby Active Directory
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Před přidáním stromu domén nebo podřízené domény do existující doménové struk-
tury budete chtít zvážit zvýšené režijní náklady a náklady na hardware. Důvod použití 
více domén by neměl spočívat výhradně v počtu uživatelů, skupin a dalších objektů. 
Třebaže počet objektů je z hlediska správy faktorem, který je nutno zvážit, jedna do-
ména může mít miliony objektů.
Pro zajištění dostupnosti a umožnění zotavení po havárii by každá doména měla mít 
dva nebo více řadičů domény. Mezi další důvody, které byste možná našli pro vytvoření 
dalších domén, patří zejména:

vytvoření odlišných oborů názvů;
optimalizace provozu replikace;
splnění zvláštních bezpečnostních nebo administrativních požadavků.

Bez ohledu na to, zdali vaše doménová struktura používá jediný obor názvů nebo více 
oborů názvů, další domény ve stejné doménové struktuře mají následující charakteris-
tické vlastnosti:

Sdílí společné správce na úrovni doménové struktury – všechny domény v domé-
nové struktuře mají na nejvyšší úrovni stejné správce: Enterprise Admins, kteří jsou 
jedinými správci s oprávněními na úrovni doménové struktury, a Schema Admins, 
již jsou jedinými správci s právem změny schématu.
Sdílí společný globální katalog – všechny domény v doménové struktuře mají 
stejný globální katalog, který uchovává částečnou repliku všech objektů v domé-
nové struktuře.
Sdílí společnou konfi guraci vztahů důvěryhodnosti – všechny domény v domé-
nové struktuře jsou nakonfi gurovány tak, aby mezi všemi doménami v doménové 
struktuře existoval vztah důvěryhodnosti, a tento vztah důvěryhodnosti je obou-
směrný a přenosný.
Sdílí společné schéma – všechny řadiče domény v doménové struktuře mají stejné 
schéma a pro danou doménovou strukturu je určen jeden hlavní server schémat.
Sdílí společný oddíl konfi gurace adresáře – všechny řadiče domény sdílí stejný 
kontejner konfi gurace, který uchovává informace o výchozí konfi guraci a zása-
dách.

V případě více umístění je třeba změny domény replikovat na všechny řadiče domény 
a rozhodujícím faktorem je často geografi cké oddělení. Je tomu tak zejména proto, že 
mezi dvěma doménami existuje (relativně) menší provoz způsobený replikacemi než 
v rámci domén. Proto pokud jsou obchodní umístění geografi cky oddělena, má smysl 
omezit provoz replikací mezi dvěma umístěními, pokud je to možné, a jednou z mož-
ností, jak to udělat, je vytvořit více domén.
Dokonce i v rámci jednoho obchodního umístění může být potřeba omezení provozu 
způsobeného replikacemi rozhodujícím faktorem pro použití více domén. Například 
velká organizace s uživateli ve více budovách nějakého kampusu může zjistit, že rych-
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lost spojení mezi umístěními není dostatečná, a že pro omezení provozu způsobeného 
replikacemi může být nezbytné použít více domén.
Součástí vytvoření struktur doménové struktury a domény je rovněž určení umístění 
serverů DNS. K zajištění správného překladu adres IP bude muset mít vaše domé-
nová struktura služby Active Directory autoritativní servery DNS pro každou doménu. 
Pokud povolíte serveru DNS automatickou konfi guraci během instalace služby Active 
Directory, nový řadič domény bude automaticky nastaven tak, aby splňoval požadavky 
serveru DNS na připojení k Active Directory. Ovšem pokud jste nainstalovali službu 
DNS ručně, nebo pokud vaše architektura neumožňuje dynamické aktualizace služby 
DNS, budete muset:

Zjistit, zda na serveru DNS existuje záznam o prostředku SRV _ldap._tcp.dc._
msdcs.NazevDomenyDNS, kde NazevDomenyDNS je název DNS domény služby 
Active Directory.
Zjistit, zda je v datovém poli záznamu o prostředku SRV specifi kován záznam o pro-
středku hostitele (A) pro název DNS řadičů domény.

Před instalací služby Active Directory byste měli ověřit, zda má server statickou adresu 
IP. Pokud je server DNS již nastaven a server nebude sloužit rovněž jako server DNS, 
budete chtít určit upřednostňovaný a náhradní server DNS. Pokud bude řadič domény 
sloužit také jako server DNS, můžete nastavit upřednostňovaný server DNS na místní 
adresu zpětné smyčky 127.0.0.1 a odebrat všechny náhradní servery DNS (nebo povolit 
instalačnímu procesu udělat to za vás při instalaci služby Active Directory).
Po kontrole plánů doménových struktur a domén vaší organizace byste měli zkontro-
lovat plán organizačních jednotek vaší organizace. Uvnitř domén použijte organizační 
jednoty k usnadnění správy účtů pro uživatele, skupiny a počítače a pro správu ostat-
ních prostředků, jako například tiskáren a sdílených složek. Výsledkem vašeho pláno-
vání by měl být diagram struktur organizačních jednotek pro každou doménu a seznam 
skupin uživatelů v každé organizační jednotce.
Podobným způsobem, jakým používáte organizační jednotky k seskupení uživatelů 
a prostředků, používáte lokality k seskupení počítačů. Ovšem zatímco doménové struk-
tury, domény a organizační jednotky jsou logickými seskupeními, lokality jsou fyzic-
kými seskupeními. Lokality refl ektují fyzickou strukturu sítě vaší organizace a používají 
se k optimalizaci provozu sítě. Lokalitu defi nujte pro každou síť LAN nebo množinu 
sítí LAN propojených prostřednictvím vysokorychlostního páteřního spojení. Jakéko-
liv umístění, které není správně připojeno nebo je dosažitelné pouze prostřednictvím 
e-mailu SMTP, by mělo být ve vlastní lokalitě.

Tip: Při navrhování vašich lokalit budete rovněž chtít určit, jak budou do této architektury 
zapadat ostatní síťové prostředky. Při navrhování lokality byste měli mít na paměti službu 
DNS (Domain Name System), protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), sdí-
lené složky distribuovaného systému souborů DFS (Distributed File System), certifikační 
úřady, servery Microsoft Exchange a další důležité služby. V ideálním případě budete chtít 
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nakonfigurovat lokality tak, aby mohly být požadavky klientů na konkrétní síťový prostře-
dek vyřízeny v rámci dané lokality. Pokud by měl být každý požadavek klienta na síťový 
prostředek odeslán do vzdálené lokality, mezi jednotlivými lokalitami by mohl existovat 
značný síťový provoz, který by mohl pro pomalé linky WAN představovat problém. Ovšem 
ideální konfigurace není vždy možná nebo praktická a umístění každého prostředku je 
třeba pečlivě zvlášť zvážit.

Uvnitř lokalit budete chtít strategicky umístit řadiče domény, neboť dostupnost služby 
Active Directory závisí na dostupnosti řadičů domény. Řadič domény musí být vždy 
dostupný, aby mohli být uživatelé ověřeni. Pro optimální dostupnost a dobu odezvy se 
pokuste zajistit následující parametry:

Každá lokalita má alespoň jeden řadič domény.
Každá doména má alespoň dva řadiče domény.

Jelikož replikace mezi lokalitami probíhá prostřednictvím propojení lokalit (z angl. site 
links), budete chtít zajistit správnou konfi guraci propojení lokalit. Efektivní strategie 
zajistí efektivní replikaci a odolnost proti chybám. Pokud je spojení k lokalitě nespoleh-
livé, občas na něm dochází k chybám nebo je přetížené, zvažte přidání dalšího řadiče 
domény do lokality.
Každá doména musí mít alespoň jeden server globálního katalogu. Standardně je první 
instalovaný řadič domény nastaven jako server globálního katalogu domény. Server 
globálního katalogu můžete změnit a v případě potřeby můžete určit další servery jako 
servery globálního katalogu.
Pokud konfi gurujete lokality, navrhněte servery globálního katalogu podle potřeby za-
jišťování prohledávání adresáře na úrovni doménové struktury a umožnění přihlášení 
klientů domény, pokud budou dostupné univerzální skupiny. Pokud jsou v doméně do-
stupné univerzální skupiny, řadič domény musí být pro zpracování požadavků na při-
hlášení schopen najít server globálního katalogu.
V případě vzdálených umístění byste měli zjistit, zda nebudou vhodné řadiče domény jen 
pro čtení (RODC). Navíc pokud je WAN linka mezi vzdálenou a hlavní lokalitou ome-
zená, můžete ve vzdálené lokalitě použít ukládání univerzálního členství ve skupině do 
mezipaměti, a uložit tak požadavky na přihlášení uživatelů v dané lokalitě. Neumisťujte 
globální katalog na řadič domény, který plní roli hlavního operačního serveru infrastruk-
tury v doméně (pokud všechny řadiče domény v dané doméně nejsou servery globálního 
katalogu, nebo pokud doménová struktura neobsahuje pouze jednu doménu).

Nastavení úrovní funkčnosti
Úrovně funkčnosti ovlivňují vnitřní fungování služby Active Directory a používají se 
k povolení funkcí, které jsou kompatibilní s instalovanými verzemi serveru operačního 
systému Windows. Úroveň funkčnosti lze přiřadit každé doménové struktuře a každé 
doméně v doménové struktuře.
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Úrovni funkčnosti pro doménu v doménové struktuře se říká úroveň funkčnosti domény. 
Pokud nastavíte úroveň funkčnosti určité domény, tato úroveň funkcionality se použije 
pouze pro danou doménu. Ostatním doménám v dané doménové struktuře může být 
přiřazena odlišná úroveň funkčnosti.
Tabulka 2.1 obsahuje seznam úrovní funkčnosti a podporovaných řadičů domény. Zvýšení 
úrovně funkčnosti změní operační systémy, které jsou podporovány pro řadiče domény, a pod-
porované funkce služby Active Directory. Ačkoli úroveň funkčnosti domény lze zvýšit, nikdy 
ji nelze snížit. Mějte na paměti, že u řadičů domény se systémem Windows Server 2008 nelze 
použít úroveň funkčnosti domény Windows 2000 mixed. Pokud vaše řadiče domény fungují 
na této úrovni a chcete instalovat řadič domény se systémem Windows Server 2008, nejprve 
musíte zvýšit úroveň funkčnosti domény na Windows 2000 native nebo vyšší.

Tabulka 2.1: Úrovně funkčnosti domény

Úroveň funkčnosti domény Podporované řadiče domény

Windows 2000 mixed

Windows Server 2003

Windows 2000 Server

Windows NT 4 záložní řadič domény (BDC)

Windows 2000 native

Windows Server 2008

Windows Server 2003

Windows 2000 Server

Windows Server 2003
Windows Server 2008

Windows Server 2003

Windows Server 2008 Windows Server 2008

Tabulka 2.2 obsahuje seznam funkcí Active Directory, které jsou dostupné v příslušných úrov-
ních funkčnosti domény. Domény pracující v režimu Windows 2000 native mohou využít 
vnořování skupin, převod typů skupin, univerzální skupiny a migrace objektů zabezpečení. 
Ovšem domény pracující v tomto režimu nemohou využít snadné přejmenování řadiče 
domény, aktualizace časového razítka přihlášení nebo čísla verzí klíčů střediska KDC.

Tabulka 2.2: Dostupnost funkcí služby Active Directory 

Funkce

Dostupnost

Windows 

2000 native

Windows 

Server 2003

Windows 

Server 2008

Vnořování skupin Ano Ano Ano

Převod typů skupin Ano Ano Ano

Univerzální skupiny Ano Ano Ano

Migrace objektů zabezpečení Ano Ano Ano

Snadné přejmenování řadiče domény Ne Ano Ano

Aktualizace časového razítka přihlášení Ne Ano Ano

Čísla verzí klíčů Ne Ano Ano

Omezené delegování Ne Ano Ano

Příprava na instalaci služby Active Directory
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Funkce

Dostupnost

Windows 

2000 native

Windows 

Server 2003

Windows 

Server 2008

Přesměrování kontejnerů Users a Computers Ne Ano Ano

Uložené zásady autorizace Ne Ano Ano

Selektivní ověřování mezi doménovými strukturami Ne Ano Ano

Replikace distribuovaného systému souborů 

pro složku SYSVOL
Ne Ne Ano

Podpora standardu AES (Advanced Encryption Standard) Ne Ne Ano

Informace o posledním interaktivním přihlášení Ne Ne Ano

Podrobné zásady pro hesla Ne Ne Ano

Pokud je úrovní funkčnosti domény Windows Server 2000 nebo Windows Server 2003, 
pro replikaci složky SYSVOL se používá Služba replikace souborů (FRS). Služba FRS umož-
ňuje vzájemnou spolupráci se systémem Windows 2000 Server a Windows Server 2003, ale 
nepodporuje nejnovější vylepšení replikací. Pokud je úrovní funkčnosti domény Windows 
Server 2008, k replikaci složky SYSVOL lze použít Distribuovaný systém souborů DFS (Dis-
tributed File System) a využít tak nejnovější vylepšení replikace, mezi která patří replikace 
změn pouze v souborech, omezení šířky pásma a vylepšení topologie replikace.
Domény v režimu Windows Server 2003 mohou využít celou řadu vylepšených funkcí Active 
Directory, mezi které patří vnořování skupin, převod typů skupin, univerzální skupiny, snadné 
přejmenování řadiče domény, aktualizace časového razítka přihlášení, migrace objektů zabez-
pečení a čísla verzí klíčů střediska KDC. Aplikace mohou použít omezené delegování, díky 
kterému mohou využívat zabezpečené delegování pověření uživatelů pomocí ověřovacího 
protokolu Kerberos. Správce autorizací (Authorization Manager) může uložit své zásady ově-
řování v Active Directory. Přesměrováním kontejnerů Users a Computers lze defi novat nové 
výchozí umístění účtů pro uživatele a počítače. Rovněž můžete implementovat selektivní ově-
řování specifi kováním uživatelů a skupin z důvěryhodných doménových struktur, kterým je 
povoleno ověření přístupu k prostředkům v důvěřující doménové struktuře.
Úroveň funkčnosti domény Windows Server 2008 nabízí další služby nad rámec těch, 
které jsou dostupné u úrovně funkčnosti domény Windows Server 2003. Replikace 
distribuovaného systému souborů (DFSR) pro složku SYSVOL nabízí efektivnější 
a podrobnější replikaci složky SYSVOL, včetně replikace pouze změn v souborech, 
omezení šířky pásma a vylepšenou topologii replikace.
Podpora standardu AES (Advanced Encryption Standard) umožňuje uživatelským účtům 
použít 128bitové nebo 256bitové šifrování algoritmem AES. Informace o posledním inter-
aktivním přihlášení zobrazují čas posledního úspěšného interaktivního přihlášení uživa-
tele, počet neúspěšných pokusů o přihlášení od posledního přihlášení a čas posledního 
neúspěšného přihlášení. Podrobné zásady hesel umožňují zadání zásad hesel a uzamykání 
účtů na úrovni uživatelů a globálních skupin zabezpečení v doméně.
Úroveň funkčnosti pro doménovou strukturu se označuje jako úroveň funkčnosti domé-
nové struktury. Tabulka 2.3 obsahuje seznam úrovní funkčnosti doménové struktury 
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a podporované řadiče domény. Podobně jako v případě úrovně funkčnosti domény lze 
zvýšit úroveň funkčnosti doménové struktury, ale není ji možné snížit. Pokud zvýšíte 
úroveň funkčnosti doménové struktury na Windows Server 2008, úroveň všech domén, 
používajících úroveň funkčnosti domény Windows 2000 native nebo vyšší, se automa-
ticky zvýší na úroveň funkčnosti domény Windows Server 2008.

Tabulka 2.3: Úrovně funkčnosti doménové struktury

Úroveň funkčnosti doménové struktury Podporované řadiče domény

Windows 2000 

Windows Server 2008

Windows Server 2003

Windows 2000 Server

Windows Server 2003
Windows Server 2008

Windows Server 2003

Windows Server 2008 Windows Server 2008

Doménové struktury pracující v režimu Windows 2000 nemohou použít mnoho aktuálních 
funkcí služby Active Directory a jejich schopnosti jsou omezené. Nemohou použít rozšířené 
obousměrné vztahy důvěryhodnosti mezi doménovými strukturami, přejmenovat doménu, 
restrukturovat doménu pomocí přejmenování, ani nemohou využít nová vylepšení repli-
kace představená v systému Windows Server 2003. Na druhou stranu, úroveň funkčnosti 
doménové struktury Windows Server 2003 podporuje všechny z těchto funkcí, včetně:

Replikace propojených hodnot, která zdokonaluje replikaci změn na členství ve skupinách.
Vylepšený algoritmus KCC (Knowledge Consistency Checker) a efektivnější gene-
rování složitých replikačních topologií.
Vylepšený algoritmus ISTG (Intersite Topology Generator) a efektivnější škálování 
napříč všemi lokalitami v doménové struktuře.
Možnost vytvoření aplikačních skupin a skupin dotazů pro autorizaci založenou na 
rolích.
Možnost deaktivace a opětovné defi nice tříd a atributů ve schématu služby Active 
Directory.
Možnost převodu instance objektu inetOrgPerson na instanci objektu User a naopak.
Možnost nastavení atributu userPassword jako účinného hesla u objektu inetOrg-
Person a objektů User.
Možnost nasazení řadičů domény jen pro čtení (RODC) se systémem Windows 
Server 2008.

I když úroveň funkčnosti doménové struktury Windows Server 2008 nepřidává v původním 
vydání operačního systému žádné nové specifi cké funkce, zajišťuje, aby v celé doménové struk-
tuře byly použity řadiče domény s operačním systémem Windows Server 2008.

�

�

�

�

�

�

�

�

Příprava na instalaci služby Active Directory
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Poznámka: Pokud jste v době psaní této knihy nasadili systém Windows Server 2008 
Release 2 (R2), byla již dostupná úroveň funkčnosti doménové struktury Windows Ser-
ver 2008 R2. Tato úroveň funkčnosti doménové struktury obsahuje některá vylepšení funk-
cionality, mezi něž patří Obnova smazaných objektů (Deleted Object Recovery), Spra-
vované účty služeb (Managed Service Accounts) a Připojení k doméně v režimu offline 
(Offline Domain Join). Funkce Obnova smazaných objektů (Deleted Object Recovery) 
zavádí funkci odpadkového koše, který vám umožní obnovení odstraněných objektů stej-
ným způsobem, jakým můžete obnovovat odstraněné soubory a složky z běžného sys-
témového koše. Funkce Spravované účty služeb (Managed Service Accounts) poskytuje 
vylepšenou správu uživatelských účtů použitých jako identitu pro služby. Pro podporu 
této funkce obsahuje modul snap-in Uživatelé a počítače služby Active Directory (Active 
Directory Users And Computers) kontejner Managed Service Accounts, který vám umožní 
identifikovat spravované účty služeb jejich přesunutím do tohoto kontejneru. Pokud se 
v systému Windows Server 2008 R2 změní heslo k účtu služby, funkce Spravované účty 
služeb (Managed Service Accounts) automaticky aktualizuje heslo pro všechny služby, 
které tento účet služby používají. Funkce Připojení k doméně v režimu offline (Offline 
Domain Join) umožňuje připojení počítačů k doméně, aniž by byly během procesu nasa-
zení k dané doméně připojeny, což vám umožní plně automatizovat proces připojení 
do domény během nasazení. Chcete-li počítači povolit provedení připojení k doméně 
v režimu offline, je třeba vytvořit soubor XML obsahující informace potřebné pro připo-
jení k doméně.

Nasazení systému Windows Server 2008
Před prvním nasazením systému Windows Server 2008 je třeba provést některé pří-
pravné kroky. Pokud poprvé instalujete doménu se systémem Windows Server 2008 
v doménové struktuře se systémem Windows Server 2003 nebo Windows 2000, nejprve 
musíte spustit příkaz Adprep pro přípravu schématu doménové struktury, než budete 
moci instalovat první řadič domény se systémem Windows Server 2008. Tento krok 
není potřeba provádět v případě, že instalujete doménu se systémem Windows Server 
2008 v doménové struktuře se systémem Windows Server 2008.
Po přípravě schématu doménové struktury musíte ověřit, že roli hlavního serveru názvů 
domén hlavního operačního serveru plní řadič domény se systémem Windows Server 
2003 nebo Windows Server 2008. Poté je třeba připravit schéma domény pro každou 
doménu, v níž hodláte instalovat řadič domény se systémem Windows Server 2008.
Systém Windows Server 2008 podporuje řadiče domény s možností zápisu i řadiče 
domény jen pro čtení. Pokud hodláte instalovat řadič domény jen pro čtení v doménové 
struktuře po instalaci původního řadiče domény se systémem Windows Server 2008, 
musíte rovněž připravit doménovou strukturu pro řadiče domény jen pro čtení.
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Doménovou strukturu připravíte pomocí následujících kroků:
1. Přihlaste se k hlavnímu serveru schémat pomocí účtu, který je členem skupin En-

terprise Admins a Schema Admins. Navíc, účet musí být členem skupiny Domain 
Admins pro doménu, která obsahuje hlavní server schémat.

2. Do jednotky DVD vložte disk DVD se systémem Windows Server 2008.

3. Spusťte příkazový řádek se zvýšenými oprávněními správce, klepnutím na tlačítko 
Start, klepnutím pravým tlačítkem myši na Příkazový řádek (Command Prompt) 
a poté klepnutím na příkaz Spustit jako správce (Run As Administrator).

4. Zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu Enter: D:\sources\adprep\
adprep /forestprep, kde D: je označení jednotky DVD.

5. Pokud hodláte v libovolné doméně v doménové struktuře instalovat řadič domény 
jen pro čtení, zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu Enter: D:\sources\
adprep\adprep /rodcprep, kde D: je označení jednotky DVD.

6. Počkejte na dokončení operace a poté počkejte na replikaci změn v celé doménové 
struktuře, než budete moci připravit domény pro řadič domény se systémem Win-
dows Server 2008.

Poznámka: Na rozdíl od příkazu adprep /forestprep, který je třeba spustit na hlavním ser-
veru schémat, můžete příkaz adprep /rodcprep spustit na libovolném počítači v domé-
nové struktuře. Věnujte pozornost všem chybovým hlášením. Pokud obdržíte chybu, která 
říká, že ne všechny oddíly aplikací byly aktualizovány, budete muset spustit příkaz adprep 
/rodcprep znovu.

Doménu připravíte pomocí následujících kroků:
1. Přihlaste se k hlavnímu serveru infrastruktury pomocí účtu, který je členem sku-

piny Domain Admins.

2. Do jednotky DVD vložte disk DVD se systémem Windows Server 2008.

3. Spusťte příkazový řádek se zvýšenými oprávněními správce, klepnutím na tlačítko 
Start, klepnutím pravým tlačítkem myši na Příkazový řádek (Command Prompt) 
a poté klepnutím na příkaz Spustit jako správce (Run As Administrator).

4. Zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu Enter: D:\sources\adprep\
adprep /domainprep, kde D: je označení jednotky DVD.

5. Počkejte na dokončení operace a poté počkejte na replikaci změn v celé doménové 
struktuře, než budete moci připravit domény pro řadič domény se systémem Win-
dows Server 2008.

Příprava na instalaci služby Active Directory
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Vytvoření doménových struktur, 
stromů domén a podřízených domén
Každý server se systémem Windows Server 2008 může sloužit jako řadič domény. Ser-
ver můžete nakonfi gurovat jako řadič domény nainstalováním binárních souborů po-
třebných pro službu AD DS (Active Directory Domain Services) a poté nakonfi gurová-
ním služby AD DS pomocí Průvodce instalací služby Active Directory Domain Services 
(Active Directory Domain Services Installation Wizard) (Dcpromo.exe).
Vytváříte-li řadič domény v nové doménové struktuře, stromu domén nebo doméně, 
měli byste se přihlásit k místnímu počítači buď pomocí místního účtu správce, nebo 
účtu, který má na místním počítači oprávnění správce. Poté spusťte instalaci. Účet 
správce se vytvoří jako uživatelský účet v nové doméně, s úplnými oprávněními správce. 
To znamená, že tento účet bude členem skupin Users, Domain Users a Domain Ad-
mins.
Při vytváření nové doménové struktury by měl mít server nastavenou statickou IP 
adresu. Po instalaci serverů DHCP v nové doménové struktuře můžete přiřadit řadiči 
domény dynamickou adresu IP. Ovšem řadiče domény, které rovněž fungují jako ser-
very DNS, by neměly mít dynamické adresy IP. Důvodem toho je, že adresy IP serveru 
DNS by měly být neměnné, aby byla zaručena spolehlivost operací serveru DNS.

Instalace binárních souborů služby AD DS
Binární soubory služby AD DS zahrnují součásti systému Windows, které umožňují 
serverům fungovat jako řadiče domény, stejně jako odpovídající nástroje pro správu. 
Binární soubory služby AD DS můžete nainstalovat zadáním následujícího příkazu na 
příkazovém řádku se zvýšenými oprávněními: servermanagercmd –install adds-do-
main-controller. Tím nainstalujete binární soubory služby AD DS, které na serveru 
zapnou roli AD DS.
K této proceduře rovněž použijte funkci Přidat role (Add Roles) v konzole Správce ser-
veru (Server Manager). Postupujte podle následujících kroků:
1. Spusťte konzolu Správce serveru (Server Manager) klepnutím na tlačítko Start a poté 

klepnutím na příkaz Správce serveru (Server Manager).

2. V části přehledu rolí klepněte na tlačítko Přidat role (Add Roles). V případě potřeby 
si přečtěte úvodní stránku a poté klepněte na tlačítko Další (Next).

3. Na stránce Vybrat role serveru (Select Server Roles) vyberte roli Služba AD DS 
(Active Directory Domain Services) a poté klepněte na tlačítko Další (Next). V pří-
padě potřeby si přečtěte úvodní stránku a poté klepněte na tlačítko Další (Next).

4. Na stránce Potvrdit vybrané možnosti instalace (Confi rm Installation Selections) 
klepněte na tlačítko Nainstalovat (Install). Po dokončení instalace klepněte na tla-
čítko Zavřít (Close).
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Z praxe: Před zahájením instalace služby Active Directory byste měli vyzkoušet místní 
účty a zkontrolovat šifrované soubory a složky pomocí nástroje eFSInfo. Jelikož řadiče 
domény nemají místní účty nebo samostatné šifrovací klíče, učiníte-li ze serveru řadič 
domény, dojde k odstranění všech místních účtů a všech certifikátů a šifrovacích klíčů 
ze serveru. Všechna zašifrovaná data na serveru, včetně dat uložených pomocí systému 
souborů EFS (Encrypting File System), je nutno před instalací služby Active Directory 
dešifrovat, jinak budou trvale znepřístupněna.

Vytváření nových doménových struktur
Novou doménovou strukturu můžete vytvořit instalací řadiče domény v požadovaném 
oboru názvů pomocí následujících kroků:
1. Spusťte Průvodce instalací služby Active Directory Domain Services (Active Direc-

tory Domain Services Installation Wizard) klepnutím na tlačítko Start, zadáním pří-
kazu dcpromo do pole Zahájit hledání (Search) a stisknutím klávesy Enter. Před 
spuštěním průvodce dojde ke kontrole, zda jsou nainstalovány binární soubory 
služby AD DS. Pokud jste binární soubory služby AD DS nenainstalovali, průvodce 
je nainstaluje. Po instalaci binárních souborů služby AD DS (v případě potřeby) 
průvodce zobrazí úvodní stránku.

2. Ve výchozím nastavení prů-
vodce použije režim zjed-
nodušené instalace. Pokud 
chcete nastavit název domény 
pro rozhraní NetBIOS, před 
pokračováním klepnutím na 
tlačítko Další (Next) zaškrt-
něte políčko Použít rozšířený 
režim instalace (Use Advan-
ced Mode Installation), viz 
obrázek 2.1.

3. Pokud se zobrazí stránka 
Kompatibilita operačního 
systému (Operating System 
Compatibility), přečtěte si 
upozornění týkající se výcho-
zího nastavení zabezpečení 
pro řadiče domény se systé-
mem Windows Server 2008 
a poté klepněte na tlačítko Další (Next).

4. Na stránce Vyberte konfi guraci nasazení (Choose A Deployment Confi guration) 
zvolte možnost Vytvořit novou doménu v nové doménové struktuře (Create A New 

Obrázek 2.1: Nastavení režimu instalace

Vytvoření doménových struktur, stromů domén a podřízených domén
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Domain In A New Forest), 
viz obrázek 2.2, a poté klep-
něte na tlačítko Další (Next).

5. Na stránce Název kořenové 
domény doménové struk-
tury (Name Of The Forest 
Root Domain) zadejte celý 
název DNS první domény 
v nové doménové struktuře, 
viz obrázek 2.3, a poté klep-
něte na tlačítko Další (Next). 
V názvech domén nehraje 
roli velikost písmen a lze 
v nich použít písmena A až Z, 
číslice 0 až 9 a znak pomlčky 
(-). Každá součást názvu 
domény musí být oddělena 
tečkou (.) a nesmí být delší 
než 63 znaků.

6. Průvodce zjistí, zdali je vámi 
zadaný název v síti již použí-
ván. Pokud je název již použí-
ván, budete muset zadat jiný 
název nebo se vrátit o krok 
zpět a vybrat jinou možnost 
konfi gurace. Po ověření plat-
nosti názvu domény průvod-
cem se tento název použije 
k vygenerování výchozího 
názvu pro rozhraní Net-
BIOS. Pokud používáte roz-
šířený režim instalace, nebo 
pokud průvodce zjistí nějaký 
konfl ikt, budete moci akcep-
tovat název vygenerovaný 
průvodcem nebo zadat nový 
název pro rozhraní NetBIOS 
o délce maximálně 15 znaků, 
viz obrázek 2.4. Poté pokra-
čujte klepnutím na tlačítko 
Další (Next).

Obrázek 2.2: Vytvořte novou doménu v nové doménové 
struktuře

Obrázek 2.3: Nastavte název první domény doménové 
struktury
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7. Na stránce Nastavte úroveň 
funkčnosti doménové struk-
tury (Set Forest Functio-
nal Level) zvolte požadova-
nou úroveň funkčnosti pro 
novou doménovou strukturu 
služby Active Directory, viz 
obrázek 2.5, a poté klepněte 
na tlačítko Další (Next). Jak 
již bylo řečeno dříve v části 
„Nastavení úrovní funkč-
nosti“, úroveň funkčnosti 
doménové struktury lze 
nastavit na Windows 2000, 
Windows Server 2003 nebo 
Windows Server 2008.

8. Pokud nastavíte úroveň 
funkčnosti doménové struk-
tury na Windows Server 
2008, úroveň funkčnosti 
domény se automaticky 
nastaví na Windows Server 
2008 a stránka Nastavte úro-
veň funkčnosti domény (Set 
Domain Functional Level) se 
nezobrazí. Jinak na stránce 
Nastavte úroveň funkčnosti 
domény (Set Domain Functi-
onal Level) zvolte požadova-
nou úroveň funkčnosti nové 
domény a poté klepněte na 
tlačítko Další (Next). Úroveň 
funkčnosti domény lze nasta-
vit na Windows 2000 native, 
Windows Server 2003 nebo 
Windows Server 2008.

9. Průvodce ověří prostředí 
sítě a pokusí se zaregistrovat 
doménu a řadič domény ve 
službě DNS. Pokud průvodce zjistí, že žádný server DNS není dostupný, jako další 
možnost na stránce Další možnosti řadiče domény (Additional Domain Controller 
Options) bude vybrána možnost DNS Server a popisný text vám rovněž doporučí, 

Obrázek 2.4: Nastavte název domény pro rozhraní 
NetBIOS

Obrázek 2.5: Nastavte úroveň funkčnosti doménové 
struktury

Vytvoření doménových struktur, stromů domén a podřízených domén
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abyste nainstalovali službu DNS Server. Pokud hodláte použít službu DNS, která je 
součástí služby Active Directory, zkontrolujte, zda je zvolena možnost DNS Server. 
Pokud již disponujete existující infrastrukturou DNS a nechcete, aby tento řadič 
domény sloužil jako server DNS, zrušte zaškrtnutí políčka DNS Server. Jelikož první 
řadič domény v nové doménové struktuře musí být globálním katalogem a nemůže 
být řadičem domény jen pro čtení, je vybrána možnost globálního katalogu, kterou 
nelze odebrat, a možnost řadiče domény jen pro čtení bude nedostupná. Klepněte 
na tlačítko Další (Next).

10. Pokud umožníte průvodci nainstalovat službu DNS Server, uvědomte si následující 
skutečnosti:

A. Dojde k nainstalování služby DNS Server a řadič domény bude rovněž sloužit 
jako server DNS. Primární zóna DNS bude vytvořena jako zóna integrovaná do 
služby Active Directory se stejným názvem jako je název nové domény, kterou 
nastavujete. Průvodce rovněž zaktualizuje konfi guraci protokolu TCP/IP ser-
veru, takže jeho primární server DNS se nastaví na tentýž server.

B. Během instalace operačního systému Instalátor systému Windows (Windows 
Setup) nainstaluje a nakon-
figuruje protokoly IPv4 
a IPv6, pokud byly zjiš-
těny síťové součásti. Pokud 
jste nakonfi gurovali dyna-
mické adresy IPv4, IPv6 
nebo obě adresy, zobrazí 
se upozornění, viz obrázek 
2.6. Klepnutím na tlačítko 
Ano (Yes) toto upozor-
nění ignorujte a pokračujte 
v instalaci.

C. Pokud chcete změnit konfi guraci protokolu TCP/IP, klepnutím na tlačítko Ne 
(No) se vraťte na stránku Další možnosti řadiče domény (Additional Domain 
Controller Options) a poté proveďte požadované změny konfi gurace systému, 
než budete pokračovat klepnutím na tlačítko Další (Next). Upozornění se zob-
razí také v případě, že konfi gurujete statickou adresu IPv4, ale konfi guraci sta-
tické adresy IPv6 neprovádíte. Toto upozornění ignorujte a pokračujte v insta-
laci klepnutím na tlačítko Ano (Yes).

Poznámka: Před pokračováním byste měli nakonfigurovat alespoň statickou adresu 
IPv4. Klepněte na tlačítko Start, do pole Zahájit hledání (Search) zadejte příkaz ncpa.
cpl a poté stiskněte klávesu Enter. Ve složce Síťová připojení (Network Connections) 
poklepejte na objekt Připojení k místní síti (Local Area Connection). V dialogu Připojení 
k místní síti – stav (Local Area Connection Status) klepněte na tlačítko Vlastnosti (Pro-

Obrázek 2.6: Určete, zda má server používat statické 
nebo dynamické přidělování adres IP
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perties) a poté poklepejte na položku Protokol TCP/IPv4 (Internet Protocol verze 4), pro-
veďte potřebné změny a klepněte na tlačítko OK. Pokud chcete rovněž nakonfigurovat 
statickou adresu IPv6, poklepejte na položku Protokol IP verze 6 (TCP/IPv6) (Internet 
Protocol verze 6), proveďte potřebné změny a klepněte na tlačítko OK. Pokud se roz-
hodnete statickou adresu IPv6 nekonfigurovat, možná budete muset provést změny 
záznamů DNS později, až vaše organizace začne používat adresy IPv6.

D. Poté se průvodce pokusí zaregistrovat delegování pro server DNS s autorita-
tivní nadřazenou zónou. Pokud provádíte integraci s existující infrastrukturou 
DNS, měli byste ručně vytvořit delegování tomuto serveru DNS a poté pokra-
čovat klepnutím na tlačítko 
Ano (Yes). Jinak můžete 
toto upozornění ignorovat 
a pokračovat klepnutím na 
tlačítko Ano (Yes).

11. Pokud zvolíte možnost 
neumožnit průvodci nainsta-
lovat službu DNS Server, prů-
vodce se pokusí zaregistro-
vat delegování pro server DNS 
s autoritativní nadřazenou 
zónou. Pokud se průvodci nepo-
daří vytvořit delegování pro ser-
ver DNS, zobrazí upozornění, 
viz obrázek 2.7, které vás infor-
muje o tom, že je třeba vytvořit 
delegování ručně. Pro pokračo-
vání bez instalace služeb DNS 
Server klepněte na tlačítko Ano 
(Yes). Mějte na paměti, že poté 
budete muset ručně nakonfi-
gurovat požadovaná nastavení 
DNS včetně záznamů o pro-
středcích SRV a A.

12. Na stránce Umístění databáze, 
souborů protokolů a složky 
SYSVOL (Location For Data-
base, Log Files, And SYSVOL) 
vyberte umístění pro uložení 
složky databáze služby Active 
Directory, složky s protoko-
lem a složky SYSVOL, viz obrá-

Obrázek 2.7: Určete, zda má být dostupná služba 
DNS Server

Obrázek 2.8: Nakonfi gurujte umístění úložiš� pro data 
služby Active Directory

Vytvoření doménových struktur, stromů domén a podřízených domén
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zek 2.8, a poté klepněte na tlačítko Další (Next). Výchozím umístěním složky data-
báze a složky s protokolem je podsložka složky %SystemRoot%\NTDS. Výchozím 
umístěním složky SYSVOL je složka %SystemRoot%\Sysvol. Vyššího výkonu dosáh-
nete umístěním složky databáze a složky souborů protokolu na dva oddělené svazky, 
každý na samostatném disku. Umístění složky SYSVOL je méně kritické, takže ve 
většině případů můžete akceptovat výchozí složku. I když později je možno umís-
tění úložiště změnit, tento proces je zdlouhavý a složitý.

Poznámka: Vaše organizace by měla mít vhodný specifický plán pro dimenzování hard-
waru serveru a určení umístění úložišť služby Active Directory. Budete chtít zaručit, že 
server, který používáte, je dostatečně výkonný pro zajištění ověřování, replikace a další 
adresářové služby. Konfigurace pevného disku serveru by měla být optimalizována pro 
ukládání dat služby Active Directory. Každý svazek úložiště by měl vždy obsahovat ale-
spoň 20 procent volného místa. Můžete taky chtít použít redundantní pole nezávislých 
disků (RAID) k ochraně před chybou disku.

13. Na stránce Heslo správce režimu obnovení adresářových služeb (Directory Services 
Restore Mode Administrator Password) zadejte a potvrďte heslo, které by se mělo 
použít, když budete chtít spustit počítač v režimu obnovení adresářových služeb 
(Directory Services Restore Mode). Nezapomeňte si toto heslo pečlivě poznamenat. 
Toto speciální heslo se použije pouze v režimu obnovení a je odlišné od hesla účtu 
správce. Klepněte na tlačítko Další (Next).

14. Na stránce Souhrn (Summary) zkontrolujte možnosti instalace. V případě potřeby 
klepnutím na tlačítko Exportovat nastavení (Export Settings) uložte tato nastavení 
do souboru odpovědí, který můžete použít k provedení bezobslužné instalace jiných 
řadičů domény. Pokud opět klepnete na tlačítko Další (Next), průvodce použije 
k instalaci a konfi guraci služby Active Directory možnosti, které jste vybrali. Tento 
proces může trvat několik minut. Pokud jste specifi kovali, že by se měla nainstalovat 
služba DNS Server, server bude nyní nakonfi gurován také jako server DNS.

15. Když průvodce dokončí konfi guraci služby Active Directory, klepněte na tlačítko 
Dokončit (Finish). Poté budete vyzváni k restartování počítače. Klepnutím na tla-
čítko Restartovat (Restart Now) restartujte počítač.

Po instalaci služeb Active Directory byste měli ověřit instalaci. Začněte kontrolou pro-
tokolu instalace, který se nachází v souboru Dcpromo.log ve složce %SystemRoot%\
Debug. Tento protokol je velmi podrobný a provede vás každým krokem procesu insta-
lace, včetně vytvoření oddílů adresáře a zabezpečení registru pro službu Active Direc-
tory.
Dále zkontrolujte konfi guraci služby DNS v konzole DNS. Služba DNS je aktualizována 
tak, že jsou přidány záznamy SRV a A pro server. Jelikož jste vytvořili novou doménu, 
služba DNS je aktualizována tak, aby obsahovala Zónu dopředného vyhledávání (For-
ward Lookup Zone) pro tuto doménu. Rovněž může být třeba přidat Zónu zpětného 
vyhledávání (Reverse Lookup Zone) pro doménu.

K1711.indd   66K1711.indd   66 31.8.2009   10:4931.8.2009   10:49



67

V modulu snap-in Uživatelé a počítače služby Active Directory (Active Directory Users 
And Computers) vyhledejte aktualizace. Jelikož jste vytvořili novou doménu, došlo 
k vytvoření a naplnění následujících kontejnerů:

Kontejner Builtin obsahuje předdefi nované účty pro správce, včetně účtů Adminis-
trators a Account Operators.
Kontejner Computers obsahuje účty počítače pro danou doménu.
Kontejner Domain Controllers obsahuje účty řadiče domény a měl by obsahovat 
účet pro řadič domény, kterou jste nainstalovali.
Kontejner ForeignSecurityPrincipals je kontejnerem pro objekt zabezpečení z jiných 
stromů domén.
Kontejner Users je výchozím kontejnerem pro uživatelské účty v doméně.

V případě úplné instalace serveru nebo instalace jádra systému Windows Server 2008 
můžete přidat novou doménovou strukturu pomocí bezobslužné instalace nebo pří-
kazového řádku. Musíte být přihlášení jako místní správce počítače a rovněž musíte 
zajistit, aby nebylo heslo správce prázdné. Pokud je heslo prázdné, můžete jej nastavit 
na požadovanou hodnotu zadáním příkazu net user administrator /passwordreq:yes 
v příkazovém řádku a poté zadáním hesla.
V případě bezobslužné instalace musíte nejprve připravit soubor odpovědí, který obsa-
huje požadované hodnoty konfi gurace. Soubor odpovědí pro instalaci nové doménové 
struktury můžete vytvořit pomocí následujících kroků:
1. Otevřete Poznámkový blok (Notepad) nebo jiný textový editor.

2. Pokud chcete do souboru odpovědí zadat komentáře, na začátku každého řádku 
s komentářem napište středník (;). Řádek, který začíná středníkem, je interpretován 
jako komentář.

Tip: Programu Dcpromo můžete říci, aby nepoužil určitou možnost, a to uvedením střed-
níku a mezery před danou možnost. V souborech odpovědí se často setkáte s mož-
nostmi, které jsou tímto způsobem okomentovány. Okomentování možnosti je snadným 
způsobem, jak nepoužít určitou možnost, a přitom je možné ji použít později.

3. Na prvním řádku zadejte příkaz [DCINSTALL] a poté stiskněte klávesu Enter.

4. Zadejte následující položky, každou položku na samostatný řádek.
ReplicaOrNewDomain=Domain

NewDomain=Forest

NewDomainDNSName=Název_domény_DNS

ForestLevel=Úroveň_funkčnosti_doménové_struktury

DomainNetBiosName=Název_domény_pro_rozhraní_NetBIOS

DomainLevel=Úroveň_funkčnosti_domény

InstallDNS=Yes

�

�

�

�

�
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ConfirmGc=Yes

CreateDNSDelegation=No

DatabasePath=”Cesta_k_databázovým_souborům”

LogPath=”Cesta_k_souborům_protokolu”

SYSVOLPath=”Cesta_ke_složce_SYSVOL”

SafeModeAdminPassword=

RebootOnCompletion=Yes

Poznámka: Hodnoty, které musíte zadat, jsou zvýrazněny tučně. Příkaz SafeModeAdminPa-
ssword nastaví v souboru odpovědí heslo režimu obnovení adresářových služeb (Directory 
Services Restore Mode). Pokud nechcete heslo uvádět, můžete zadat prázdnou hodnotu. 
Ovšem k pozdějšímu zadání hesla, po spuštění programu Dcpromo pro zahájení bezobslužné 
instalace, budete muset použít parametr příkazového řádku /SafeModeAdminPassword.

Tip: Tabulka 2.4 obsahuje podrobnosti o použití každého parametru. V tomto příkladě 
nastavením parametru InstallDNS na hodnotu yes zajistíte instalaci služby DNS Server. 
Parametr ReplicaOrNewDomain nastavte na hodnotu domain, protože instalujete nový 
řadič domény, nikoliv další řadič domény. Parametr NewDomain nastavte na hodnotu 
forest, protože vytváříte novou doménovou strukturu. Nezapomeňte nastavit parametry 
ForestLevel a DomainLevel na hodnotu, která podporuje operační systémy, jež hod-
láte použít. Například byste mohli zadat parametr ForestLevel=2 pro nastavení úrovně 
funkčnosti domény na hodnotu Windows Server 2003.

 Následující kód je kompletním příkladem:
; Nastavení nové doménové struktury

[DCInstall]

ReplicaOrNewDomain=Domain

NewDomain=Forest

NewDomainDNSName=adatum.com

ForestLevel=0

DomainNetbiosName=ADATUM

DomainLevel=0

InstallDNS=Yes

ConfirmGc=Yes

CreateDNSDelegation=No

DatabasePath=”D:\Windows\NTDS”

LogPath=”D:\Windows\NTDS”

SYSVOLPath=”D:\Windows\SYSVOL”

; Nastavení parametru SafeModeAdminPassword později

SafeModeAdminPassword=
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; Provozní příznaky (volitelné)

RebootOnCompletion=Yes

5. Uložte soubor odpovědí jako soubor s příponou .txt a poté tento soubor zkopírujte 
na místo přístupné ze serveru, který chcete propagovat.

6. Po vytvoření souboru odpovědí můžete spustit bezobslužnou instalaci zadáním 
následujícího příkazu v příkazovém řádku:
dcpromo /unattend:”Cesta_k_souboru_odpovědí”

kde Cesta_k_souboru_odpovědí je úplná cesta k souboru odpovědí, např.
dcpromo /unattend: "C:\data\cpandldomenovastruktura.txt"

Na příkazovém řádku můžete vytvořit první řadič domény v nové doménové struktuře 
pomocí následujícího příkazu:
dcpromo /unattend

/ReplicaOrNewDomain:Domain

/NewDomain:Forest

/NewDomainDNSName:Název_domény_DNS

/ForestLevel:Úroveň_funkčnosti_doménové_struktury

/DomainNetBiosName:Název_domény_pro_rozhraní_NetBIOS

/DomainLevel: Úroveň_funkčnosti_domény

/InstallDNS:Yes

/ConfirmGc:Yes

/CreateDNSDelegation:No

/DatabasePath:”Cesta_k_databázovým_souborům”

/LogPath:”Cesta_k_souborům_protokolu”

/SYSVOLPath:”Cesta_ke_složce_SYSVOL”

/SafeModeAdminPassword:”Heslo”

/RebootOnCompletion:Yes

Například:
dcpromo /unattend

/ReplicaOrNewDomain:Domain

/NewDomain:Forest

/NewDomainDNSName:adatum.com

/ForestLevel:0

/DomainNetbiosName:ADATUM

/DomainLevel:0

/InstallDNS:Yes

/ConfirmGc:Yes

/CreateDNSDelegation:No

/DatabasePath:”D:\Windows\NTDS”

/LogPath:”D:\Windows\NTDS”

/SYSVOLPath:”D:\Windows\SYSVOL”

Vytvoření doménových struktur, stromů domén a podřízených domén
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