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Anotácia 
Príspevok pojednáva o zaujímavých technických riešeniach použitých v projekte „Migrácia na Windows 
2000/XP“, ktorý realizovala v priebehu rokov 2002 a 2003 spoločnosť AITEN, a. s. pre SE, a. s., SEPS, a. s. 
a TEKO, a. s. 

Obsahom projektu bola migrácia cca 100 serverov a viac ako 4 000 PC do prostredia Windows 2000 Server 
(Advanced Server) a Windows XP Professional. Výsledkom projektu je jednotný a zdokumentovaný systém 
v oblasti súborových, tlačových a malých aplikačných serverov a PC, ktorý umožnil zvýšiť spoľahlivosť, 
bezpečnosť a dostupnosť systémov, znížiť celkové náklady na správu a prevádzku a vytvoriť stabilné 
prostredie pre prácu užívateľov s aplikáciami. 

MIGRATION TOWARDS WINDOWS 2000/XP 
Author: Juraj Gál, Dipl Eng 

AITEN, Plc 

Annotation 
The article deals with interesting technical solutions used in the project “Migration towards Windows 
2000/XP”, which was introduced by the company AITEN, Plc for companies SE Plc, SEPS Plc and TEKO, 
Plc in the period 2002 and 2003. 

The contents of the project was migration of about 100 servers and more than 4 000 PC to the Windows 
2000 and XP environs. The result of the project is a unified and documented system in the field of file, print 
and small application servers and PC. It has enabled to increase the system reliability and availability, to 
decrease the total costs for administration and operation and to establish the steady environs for users of the 
applications. 
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1. Predstavenie spoločnosti AITEN, a. s. 
Akciová spoločnosť AITEN, a. s., so sídlom v Trnave vznikla v roku 1997. V súčasnosti poskytuje služby 
najmä v nasledujúcich oblastiach: 

• koncepcia budovania informatiky, 
• systémová integrácia,riadenie projektov, 
• procesné modelovanie, 
• centrálna správa systémov. 

AITEN, a. s., už od svojho vzniku spolupracuje s významnými partnermi v oblasti IT. Spoločnosť je 
certifikovaný partner firiem Microsoft, Oracle, Autodesk a ďalších, ako aj členom Slovenskej spoločnosti pre 
systémovú integráciu, Spoločnosti pre projektové riadenie a Slovenskej spoločnosti pre kvalitu. 

2. Projekt Migrácia na Windows 2000/XP 
Projekt Migrácia na Windows 2000/XP bol realizovaný v spoločnostiach Slovenské elektrárne, Slovenská 
elektrizačná prenosová sústava a Tepláreň Košice, v súčasnosti podobný projekt prebieha vo Výskumnom 
ústave jadrových elektrární v Trnave. 

Cieľom projektu bolo na novej technologickej platforme zaviesť jednotný a zdokumentovaný systém 
v oblasti súborových, tlačových a malých aplikačných serverov a PC, ktorý umožní zlepšiť integráciu, zvýšiť 
spoľahlivosť, bezpečnosť a dostupnosť systémov, znížiť celkové náklady na správu a prevádzku a vytvoriť 
stabilné a produktívne prostredie pre prácu užívateľov s aplikáciami. 

Pôvodné prostredie pozostávalo zo serverov s operačným systémom Novell Netware, z adresárových služieb 
Novell Directory Services (NDS), z databázových serverov s operačným systémom Windows NT 
a z klientov s Windows 95 a NT. Správa prostredia bola vykonávaná decentralizovane a odlišným spôsobom 
v jednotlivých lokalitách. Obsahom projektu bola migrácia cca 100 serverov na operačný systém Windows 
2000 Server, resp. Advanced Server a migrácia cca 4 000 PC na Windows XP Professional. 

Priaznivou okolnosťou pre projekt bola plánovaná generačná výmena serverov. Z toho vyplývala možnosť 
vytvoriť novú, nezávislú infraštruktúru a túto počas dostatočne dlhého obdobia ladiť a testovať. Zároveň 
bolo prijaté dôležité rozhodnutie urobiť „generálne upratanie“, čiže neprenášať nastavenia z pôvodných 
adresárových služieb pomocou špecializovaných migračných nástrojov, ale vytvoriť novú konfiguráciu 
(samozrejme s maximálnou mierou automatizácie najmä s využitím pre migráciu vytvorených skriptov). 
Tým boli vytvorené predpoklady pre jednotnú centralizovanú správu nového prostredia. 

Zároveň bolo rozhodnuté o paralelnom prevádzkovaní starého a nového systému v prechodnom období, 
pričom z technického hľadiska mohla paralelná prevádzka trvať ľubovoľne dlho. Nevýhoda predlžovania 
prechodnej doby je ale zrejmá - zvýšené nároky na prevádzku dvoch systémov. Ďalšie prijaté rozhodnutie - 
vytvoriť celý systém tak, aby nevyžadoval žiadne zmeny na pôvodných klientoch - umožnilo robiť zmeny na 
pôvodných klientských počítačoch až počas ich migrácie na Windows XP a ušetrilo obrovské množstvo 
práce na klientoch v prípravnej fáze. 

Na počítače s Windows XP bol tiež dočasne nainštalovaný softvér pre prístup na servery Netware, čo 
umožnilo zdieľať v prechodnom období údaje s užívateľmi na nezmigrovaných PC. Po zmigrovaní ucelenej 
skupiny užívateľov využívajúcich spoločné údaje už nie je tento prechodný režim potrebný a Netware klient 
je možné automaticky odinštalovať. 

V ďalšom popíšeme niektoré zaujímavé technické riešenia, ktoré boli použité pre dosiahnutie troch hlavných 
cieľov projektu: 

  zníženie nákladov na správu systému, 
  zvýšenie bezpečnosti, 
  zabezpečenie vysokej dostupnosti. 
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2.1 Zníženie nákladov na správu systému 
Náklady na správu systému s veľkým množstvom serverov a PC tvoria nezanedbateľnú položku, ktorú je 
možné znížiť organizačnými opatreniami a vhodným využitím technológií. V projekte migrácia hlavné idey 
znižovania nákladov predstavujú centralizácia a automatizácia. 

2.1.1 Centralizácia 
Projekt Migrácia prebiehal v SE paralelne s procesom centralizácie informatiky. Predchádzajúci spôsob 
decentralizovanej správy lokálnymi správcami v jednotlivých závodoch tak mohol byť z organizačného 
hľadiska nahradený centralizovaným modelom správy. Namiesto veľkej množiny lokálnych správcov bolo 
možné vytvoriť malú skupinu špecializovaných odborníkov. Pre centrálnych správcov bolo ale treba vytvoriť 
technické podmienky pre centralizovanú správu. Prvou a hlavnou podmienkou bolo nahradenie oddelených 
lokálnych adresárových služieb NDS spoločnými službami Active Directory (AD). 

2.1.2 Jedna doména 
Návrhu doménovej štruktúry Active Directory bolo nutné venovať veľmi veľkú pozornosť, nakoľko je 
najdôležitejšou fázou implementácie Windows 2000. Je totiž nutné nájsť optimálne vyváženie medzi 
mnohými rôznorodými požiadavkami (LAN, WAN, DNS, organizačné usporiadanie firmy, model podpory), 
preto bol prvotný návrh vytvorený v spolupráci s konzultantmi z firmy Microsoft. 
Pri návrhu topológie adresárových služieb boli uvažované viaceré možnosti: 

  jediná doména s názvom seas.sk, 
  jediný strom v doméne seas.sk a poddoménami pre jednotlivé elektrárne, 
  vytvorenie jediného lesu so samostatnými doménami pre jednotlivé závody, 
  samostatný les pre každý závod. 

Ako optimálny variant bola zvolená topológia jednej domény, ktorá umožňuje efektívnu centralizovanú 
správu, ktorú predstavuje najmä: 

  centralizácia a jednoduchá údržba skupinových politík, 
  plné repliky AD na každom doménovom radiči, dovoľujúce prihlásenie z ktorejkoľvek lokality, 
  menšie problémy pre putujúce počítače (notebooky) na iných lokalitách (rovnaká doména), 
  jednoduchší DNS, 
  jednoduchá možnosť presunu objektov medzi závodmi (užívatelia, celé OU a pod.). 

2.1.3 SITES, DFS a replikácia 
Zatiaľ čo vytvorenie jednej domény bolo vzhľadom na kapacitu WAN siete možné, súborové servery museli 
byť umiestnené na každej lokalite. Na súborových serveroch sa ale okrem špecifických údajov lokálnych 
užívateľov nachádza aj veľké množstvo údajov systémového charakteru (balíky pre automatickú inštaláciu 
aplikácií, skripty, spustiteľné programy). Z toho vyplynulo, že je potrebné nájsť mechanizmus, ktorý umožní 
klientom pristupovať k údajom efektívne a rovnakým spôsobom nezávisle od lokality. Riešením sa ukázal 
distribuovaný súborový systém (DFS). 

Súčasťou prípravy DFS bolo vytvorenie tzv. SITES. SITE je základným prvkom fyzickej štruktúry a je 
definovaná ako množina IP subnetov, prepojených vysokorýchlostnou sieťou (napr. LAN). Úlohou SITES je 
definovať fyzickú štruktúru s ohľadom na pomalé linky s následnou možnosťou ovplyvňovania záťaže na 
takýchto linkách. Klient pri výbere súborového servera pri prístupe cez DFS si vyberie ako poskytovateľa 
služieb DFS server, s ktorým je v spoločnom SITE. Ak ich je viac, vyberie náhodne jeden z nich. Ak 
neexistuje, alebo nie je dostupný, vyberie si náhodne jeden z inej SITE bez ohľadu na náklady na spojenie. 

Samotný DFS poskytuje mechanizmus na vytváranie jednoduchšieho prístupu pre užívateľov k adresárom 
a súborom bez ohľadu na ich umiestnenie v sieti. Na každej lokalite sa teda nachádza množina rovnakých 
údajov (sú replikované, či už ručne alebo automaticky) a DFS klienti vždy automaticky pristupujú k lokálnej 
replike. Dôsledkom toho je napríklad aj fakt, že mobilný užívateľ, ktorý sa nachádza na inej lokalite, 
v prípade automatickej inštalácie aplikácie pristupuje k lokálnemu súborovému serveru a nie k „domácemu“ 
serveru cez sieť WAN. 
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2.1.4 Klonovanie PC 
Pri veľkom množstve pracovných staníc by bola originálna inštalácia všetkých pracovných staníc veľmi 
prácna a zdĺhavá. Pre Windows XP je možné, na zníženie prácnosti a zvýšenie kvality a rýchlosti, použiť 
nasledovný postup: 

  bezobslužná inštalácia vzorovej pracovnej stanice, 
  kopírovanie obrazu vzorovej pracovnej stanice na ostatné pracovné stanice s rovnakou konfiguráciou, 

ako je vzorová. 

U Windows XP, ako pokračovateľa platformy NT, nie je možné jednoduché klonovanie systému z toho 
dôvodu, že systém si pri inštalácii vytvára jednoznačný identifikátor (SID), ktorý nesmie byť v sieti 
počítačov zhodný s iným. Už od Windows NT je preto k dispozícii nástroj (System Preparation Tool), ktorý 
sa aplikuje na nainštalovaný operačný systém pred vytvorením jeho obrazu a zabezpečí, že po aplikácii 
obrazu sa spustí tzv. minisetup, ktorý znovu vygeneruje SID. 

Na úvod migrácie teda bola spracovaná analýza modelov PC a pre jednotlivé modely boli pripravené 
inštalačné obrazy. Prvotná inštalácia bola bezobslužná s nastaveniami definovanými v súbore winnt.sif 
nielen kvôli zefektívneniu, ale najmä kvôli jednotnosti všetkých inštalácií. Samotné kopírovanie obrazov je 
možné vykonávať z inštalačných CD alebo zo súborového servera. Pre všetky činnosti pri inštalácii boli 
spracované podrobné checklisty, takže práce mohli realizovať technici po krátkom zaškolení. 

2.1.5 Automatická distribúcia aplikácií 
Inštalácia softvéru je v prostrediach s veľkým počtom počítačov činnosťou, ktorá si vyžaduje automatizáciu 
celého procesu a jednoduchú správu. V rámci Windows 2000 domény a Active Directory je tento problém 
riešený pomocou technológie Windows Installer a skupinových politík, ktoré sa uplatňujú na užívateľov 
alebo počítače. 

Jednou z vlastností technológie Windows Installer je inštalácia so zvýšenými oprávneniami, ktorá v prípade, 
že užívateľ nemá potrebné oprávnenia na inštaláciu aplikácií, umožňuje nainštalovať aplikáciu pomocou 
skupinovej politiky v kontexte LocalSystem. Táto vlastnosť umožnila splnenie zásadnej bezpečnostnej 
požiadavky - znemožniť užívateľom svojvoľnú inštaláciu akéhokoľvek softvéru - a súčasne napriek tomu 
inštalovať (prípadne aj odinštalovať) úplne automaticky akúkoľvek aplikáciu. 

Distribúcia softvéru je riadená centralizovane. Distribučné balíky vo formáte MSI balíkov umiestňuje 
správca replikáciou na všetky lokality a ich inštaláciu konfiguruje v jednej alebo niekoľkých politikách, ktoré 
sú spoločné pre celú doménu. Takáto centralizácia vyžaduje značnú pozornosť správcu, pretože môže 
nesprávnym nasadením spôsobiť problém v celej doméne naraz. Preto boli pre testovanie aplikácií vytvorené 
skupiny testerov, ktorí môžu odskúšať inštalovanie na testovacích počítačoch v ľubovoľnej lokalite 
a hromadná inštalácia je až potom povoľovaná ostatným užívateľom (naraz alebo po skupinách). 

2.1.6 Automatická inštalácia tlačiarní 
Inštalácia a konfigurácia tlačiarní je popri inštalácii aplikácií činnosť, ktorá vyžaduje najväčšie kapacity 
správcov. Preto bol navrhnutý komplexný systém riadenia tlačiarní, ktorý umožňuje pomocou členstva v 
skupine priradenie sieťových tlačiarní (pripojených k serveru, HW printserveru alebo k PC) užívateľom tak, 
že tlačiareň sa následne na počítači užívateľa prostredníctvom prihlasovacieho skriptu automaticky 
nakonfiguruje a súčasne sa nainštalujú potrebné ovládače. 

Čo sa týka inštalácie lokálnych tlačiarní, bežný užívateľ nemá povolené inštalovať tlačiarne na pracovnú 
stanicu. Inštaláciu ale môže vykonať správca s dostatočnými právami na diaľku, takže ani v tomto prípade 
nie je potrebné ísť na lokalitu, kde sa pracovná stanica a tlačiareň nachádza. 

Napriek enormnému úsiliu nepodarilo sa vyriešiť automatickú výmenu tonerov prostriedkami Active 
Directory, takže v niektorých prípadoch je ešte stále nutná prítomnosť správcu. 

2.1.7 Skripty pre správu 
Skripty sú silným nástrojom pre hromadnú správu pracovných staníc. Skripty sú spravidla krátke programy 
napísané v skriptovacom jazyku, ktoré zabezpečia vykonanie určitých požadovaných úkonov pri 
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prihlasovaní do domény. Využitie skriptov je typicky napr. pre namapovanie sieťových adresárov na logické 
disky na lokálnych staniciach, spustenie aplikácií pri prihlasovaní a pod. 

V systéme boli nasadené tri sady prihlasovacích skriptov: 

  Skript pre mapovanie diskov - užívateľský štartovací skript, podľa predpisu uloženom v textovom 
súbore namapuje zdieľané adresáre na lokálne disky. 

  Skript pre inštaláciu/deinštaláciu tlačiarní - užívateľský štartovací skript, podľa toho, na aké tlačiarne 
má užívateľ povolené tlačiť, mu automaticky doinštaluje chýbajúce, resp. odinštaluje prevyšujúce 
tlačiarne. 

  Jednorázovo vykonávané skripty - sada štartovacích skriptov pre počítač aj pre užívateľa, zabezpečujúca 
jednorazové vykonanie určitých operácií. 

Pre jednorázovo vykonávané skripty bol vytvorený mechanizmus, ktorý zabezpečuje správne poradie 
vykonávania skriptov a súčasne sleduje, aby bol každý skript vykonaný iba raz (opakovane iba v prípade 
neúspešného spustenia). Aby neúspešne spustené skripty neblokovali spúšťania skriptov kritických 
z hľadiska bezpečnosti, systém sleduje viacero paralelných prúdov spúšťania skriptov, pričom bezpečnostné 
skripty (napríklad na distribúciu patchov) sa vykonávajú v samostatnom prúde. 

2.1.8 Diaľková správa pracovných staníc 
Pod diaľkovou správou pracovnej stanice sa rozumie schopnosť verifikovať, príp. meniť nastavenia 
pracovnej stanice na diaľku z iného počítača, pomáhať užívateľovi na diaľku zdieľaním obrazovky, 
klávesnice a myši a nakoniec možnosť pripojiť sa ku vzdialenému počítaču na jeho konzolu. Toto bolo nutné 
obmedziť tak, aby sa na počítače užívateľov mohli pripájať iba explicitne určení správcovia. 

Windows XP poskytuje všetky tieto prostriedky a naviac má zabudované mechanizmy na diaľkové spúšťanie 
skriptov, čo umožňuje riadiacemu počítaču spúšťať spravovacie úlohy na diaľku na mnohých počítačoch 
naraz. Takisto je v prípade nutnosti možné požiadať o pomoc odborníka zo vzdialenej lokality. 

2.2 Bezpečnosť 
Centralizácia a automatizácia správy prináša okrem znižovania nákladov aj zvýšené bezpečnostné riziko, 
pretože prípadná chyba alebo úmyselný útok môže postihnúť veľké množstvo počítačov naraz. Bežné 
bezpečnostné postupy, ako je antivírusová ochrana a patchovanie, ktoré boli samozrejme v projekte 
implementované, môžu zlyhať pri výskyte novej hrozby. Preto bolo rozhodnuté, že budú prijaté aj ďalšie 
technologické opatrenia, ktoré by znížili riziko problémov priamo v štádiu návrhu a ktoré budú účinné aj 
voči neznámym útokom, resp. chybám. 

2.2.1 Zónovanie 
Projekt zónovanie v SE má za cieľ oddeliť jednotlivé zóny (zjednodušene závody) pomocou proxy serverov 
tak, aby medzi zónami bola možná iba presne definovaná komunikácia. V projekte zónovanie bola takýmto 
spôsobom zablokovaná komunikácia medzi lokalitami navzájom, čo síce obmedzilo niektoré vlastnosti (nie 
je napríklad možné pristupovať na súborové servery v inej lokalite), na druhej strane ale prípadný vážny 
bezpečnostný problém, ktorý vznikne na jednej lokalite, sa nerozšíri do ostatných lokalít. 

2.2.2 Centrálna zóna 
Striktné oddelenie lokalít by samozrejme znemožnilo vytvorenie jednej domény, čo bolo nevyhnutnou 
podmienkou zníženia nákladov na správu. Tento rozpor medzi bezpečnosťou a spravovateľnostou bol 
vyriešený vytvorením centrálnej zóny, v ktorej sa nachádzajú extrémne zabezpečené centrálne doménové 
radiče, ako aj ďalšie servery nutné pre správu celej domény. Celá komunikácia (replikácia) Active Directory 
je takto vedená cez jeden bod (hviezdicová štruktúra). Výhodou takéhoto riešenia je okrem iného 
jednoduchšia konfigurácia replikácie, ako aj zónových proxy serverov. 

2.2.3 DNS 
Menný priestor súvisí s úzkou integráciou DNS a AD, ako aj novými vlastnosťami operačných systémov 
Windows 2000 a Windows XP. Tieto sa pri rozpoznávaní mien v sieti orientujú na DNS mená. Tento fakt 
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vyžaduje, aby mechanizmus zápisu do DNS bol dostatočne pružný a rýchly. Preto Windows2000 Server 
ponúka službu DNS Server obohatenú o možnosť dynamickej registrácie mien, čo podporujú aj noví klienti. 

Z bezpečnostného hľadiska však bolo rozhodnuté nenechať počítače a služby voľne registrovať mená na 
DNS serveroch. Riešením bolo rozdelenie priestoru mien na vonkajší a vnútorný pre potreby AD. Vnútorný 
menný priestor je pritom obsluhovaný dynamickými DNS servermi, čím je zabezpečená potrebná pružnosť 
pri registrácii mien, zatiaľ čo vonkajší priestor je obsluhovaný výlučne statickými DNS servermi na 
operačnom systéme UNIX. 

2.2.4 Zabezpečenie prístupu správcov 
Správcovia systému sa musia pre vykonanie niektorých činností prihlasovať so zvýšenými oprávneniami, čo 
ale znamená, že prípadný útok vedený proti ich počítačom by sa mohol rozšíriť do celého systému. Proti 
takejto hrozbe boli prijatých niekoľko opatrení: 

  Pre rôzne činnosti správcov sú vytvorené samostatné kontá, pričom správcovia sa štandardne prihlasujú 
ako bežní užívatelia a špeciálne kontá využívajú iba pre činnosti, ktoré nemôžu pomocou konta 
s bežnými oprávneniami realizovať. 

  Pre správu využívajú správcovia vyhradené počítače bez prístupu na Internet. 
  Správu správcovia vykonávajú zo špeciálnych terminálových serverov, pričom na tieto servery je 

povolená iba komunikácia nutná pre terminálové pripojenie. 

2.2.5 Obmedzenia na užívateľských PC 
Cieľom zabezpečenia PC bolo vytvoriť prostredie, ktoré s minimálnymi oprávneniami umožní plniť 
užívateľom všetky pracovné úlohy (a nič viac). Tento cieľ bol dosiahnutý viacerými súvisiacimi opatreniami: 

  Všetci užívatelia sú na svojich PC iba členmi skupiny Users. 
  Všetky nepotrebné činnosti sú na počítačoch zablokované pomocou skupinových politík (Group Policies). 
  Užívatelia si môžu na PC ukladať svoje údaje iba na presne vyčlenenom mieste (výhoda aj pri reinštalácii 

počítača). 
  Užívatelia nemôžu zapisovať do adresárov, z ktorých môžu spúšťať programy a naopak, nemôžu spúšťať 

programy z adresárov, do ktorých môžu zapisovať. 

Výsledkom takýchto nastavení je okrem znížených nárokov na správu (užívatelia nemajú možnosť meniť 
konfiguráciu ani inštalovať SW) aj vysoká úroveň bezpečnosti - napríklad bežné vírusy v takomto prostredí 
nefungujú. 

2.3 Vysoká dostupnosť 
Požiadavku na trvalú dostupnosť elektrickej energie v rozvodnej sieti každý z nás považuje za úplne 
samozrejmú. Nepretržitej výrobe v elektrárňach musí zodpovedať aj prevádzka aplikácií, musí byť trvalá, so 
zabezpečením minimálnych výpadkov. 

2.3.1 Klastrovanie 
Vysoká úroveň dostupnosti bola dosiahnutá klastrovaním súborových a tlačových, ako aj aplikačných 
serverov s využitím vlastností Windows 2000 Advanced Server, takže výpadok jedného servera neznamená 
zároveň výpadok služieb, ktoré tento server poskytuje. 

2.3.2 Zálohovanie 
Zálohovanie bolo pôvodne realizované podľa jednoduchej schémy: zastavenie aplikácie (odhlásenie 
užívateľov), zálohovanie a následný štart aplikácie (povolenie prihlasovania užívateľov). Tento spôsob 
zálohovania spôsoboval výpadky prevádzky v trvaní niekoľkých hodín. 

Inštalácia diskových polí priniesla nové technické možnosti zálohovania tzv. splitovaním diskov, čiže 
vytvorením ďalšej kópie údajov prostriedkami diskového poľa, ktorú je možné oddeliť a zálohovať 
samostatne po pripojení na iný, zálohovací server. Po ukončení zálohovania je kópia údajov opäť 
zosynchronizovaná a pripravená na ďalšie zálohovanie. Schéma zálohovania teda vyzerá nasledovne: 
zastavenie aplikácie, splitovanie diskov, štart aplikácie, pripojenie kópie diskov k zálohovaciemu serveru, 
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zálohovanie kópie, odpojenie kópie diskov od zálohovacieho servera a resynchronizácia sekundárnych 
diskov (bez zastavenia aplikácie). Výpadok aplikácie bol takto skrátený z niekoľkých hodín na cca. 30 
sekúnd. 

3. Záver 
„Migrácia na Windows 2000(2003)/XP“ je dnes hotový produkt firmy AITEN použiteľný nielen na 
migráciu, ale rovnako na zefektívnenie existujúceho prostredia Windows. Umožňuje dosiahnuť v dnešnej 
dobe tak žiadané zníženie nákladov na správu a zvýšenie bezpečnosti a dostupnosti prostredia s operačnými 
systémami Windows. 


