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        !

WEBnet

Centrum informatizace a výpočetnı́ techniky
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Síťové prostředí WEBnet v roce 2000

Ing. Vladimír Rudolf
dolf@civ.zcu.cz
Laboratoř počítačových systémů

3.1

Vývoj sítě

Síť WEBnet byla ve svých počátcích budována jako akademická síť s minimální vazbou
na studijní, ekonomické a hospodářské agendy univerzity. Je zřejmé, že původní záměr
akademické sítě se vytrácí a ze sítě se stává nezbytná součást života univerzity, v mnoha
případech dokonce životně nezbytná součást. Jako příklad může sloužit využití sítě
WEBnet k řízení a kontrole energetických zdrojů v jednotlivých objektech ZČU, které je
závislé na funkčnosti sítě a při její nefunkčnosti je provoz přepnut do havarijního stavu,
vyžadující manuální řízení.
Sledujme vývoj sítě i kvantitativními údaji. Počet připojených uzlů stoupá exponenciálně
(viz graf Počet připojených uzlů). Je zřejmé, že v budoucnu dojde k nasycení, ale cca. 2000
současných uzlů na více než 10 000 studentů a pracovníků univerzity ještě signalizuje další
nezanedbatelný růst. V grafu není zachycen jiný skrytý, ale podstatný ukeazatel, který by
reprezentoval procentuální vzrůstající podíl laiků, kteří chtějí využívat počítač pouze jako
pracovní nástroj. Zatímco v dobách vzniku sítě WEBnet byli uživatelé ti odvážní a znalí, ale
hlavně ti nadšení, dnes se jedná o uživatele, jejichž náplní práce je úplně něco jiného než se
zabývat výpočetní technikou. To přináší sebou zvýšený počet stížností a problémů, které jsou
často způsobeny neznalostí uživatelů. Tento trend je přirozený a trvalý a CIV se snaží vyjít
vstříc i zmíněné třídě uživatelů. Problematice uživatelské podpory je věnován samostatný
příspěvek této příručky.
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Růst komplexnosti a rozsáhlosti sítě ukazuje i graf, který znázorňuje počet propojených
budov včetně FEK v Chebu. Současný počet propojených budov (21) znamená, že až na
výjimky (koleje a některé hospodářské budovy) jsou propojeny všechny budovy ZČU.
Zajímavý je i údaj „nárůstu“ pracovníků, starající se o síťovou problematiku. Na rozdíl od
předchozích grafů, je tento poněkud monotonní.

3.2

Páteřní síť

Základní infrastruktura počítačové sítě tvoří základ, který svými parametry podstatně určuje
kvalitu poskytovaných služeb (zdaleka však ne plně). Přelom roku 1998/1999 byl zlomový ve
strategii a dalším rozvoji sítě na naší univerzitě. Technologie ATM se ukázala jako příliš
komplikovaná pro univerzální používání (především pro výrobce) a specificky v našem
případě jako nevhodná pro připojení koncových uzlů. Role ATM začala převažovat při použití
v páteřní infrastruktuře. Vedle ATM se stále výrazněji začala prosazovat technologie
GigaEthernet, jejíž výrazný nástup posílilo přijetí standardu pro používání virtuálních sítí IEEE
802.1q. Pro technologii GigaEthernet hovořila i podstatně nižší cena aktivních prvků. Nasazení
této technologie si vyžádalo značný zásah do logické struktury univerzitní sítě, který se na
druhé straně vyplatil zvýšenou průchodností sítě a hlavně rapidně zvýšenou spolehlivostí. Dá se
předpokládat budoucí role technologie GigaEthernet i v páteřní síti, zatím je však použití ATM
na páteři nezbytné pro stávající investice a pro některé nezastupitelné možnosti, jejichž použití
je nutné při sdílení některých částí optických tras s Magistrátem města Plzně.
Výrazným milníkem při přestavbě sítě WEBnet byla realizace projektu Vega. Prostředky
projektu získané v grantu INFRA 2 umožnily dvě významné změny v síti WEBnet. První a
nejvýznamnější vklad do budoucnosti je vybudování optické infrastruktury ve spolupráci
s Magistrátem města Plzně. V současné době je tvořena optická infrastruktura následujícími
trasami:
• Bory – Klatovská (dark fiber)
• Bory – Sady Pětatřicátníků (část trasy sdílena s MmP)
• Sady Pětatřicátníků – Veleslavínova 11 (dark fiber)
• Sady Pětatřicátníků – Veleslavínova 43 (dark fiber TELECOM)
• Sady Pětatřicátníků – Husova (dark fiber TELECOM)
• Husova – Tylova (dark fiber)
• Sady Pětatřicátníků – LF UK (dark fiber)
• Sady Pětatřicátníků – koleje Lochotín (dark fiber)
• Sady Pětatřicátníků – Americká (část trasy sdílena s MmP)
• Sady Pětatřicátníků – Jungmannova (část trasy sdílena s MmP)
Kromě základní infrastruktury existují lokální optické trasy, které spojují budovy v areálu
Bory a v komplexu budov ve centru města se středem v Sadech Pětatřicátníků.
Optická infrastruktura je významný vklad do budoucnosti. Tam, kde existuje nesdílené
optické vlákno (dark fiber), je možnost budoucího využívání prakticky neomezené šíře pásma
(desítky nebo i stovky Gb/s). Je samozřejmé, že tyto rychlosti jsou vázány na využívání jiných
technologií, z nichž některé možná dne ani neznáme. Vrátíme-li se do reality, optická páteř
umožňuje již dnes, aby rychlost propojení všech důležitých budov byla 155Mb/s. Na obrázku
č.1 je znázorněn současný stav páteřní sítě, na obrázku č.2 se pak můžete podívat na jiný
symbolický pohled na síť WEBnet.
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Dalším přínosem grantu Vega jsou páteřní přepínače na třetí vrstvě Cisco 8540 MSR.
Jeden tvoří jádro sítě v areálu Bory a druhý v Sadech Pětatřicátníků. Jedná se o multifunkční
přepínače umožňující integraci technologií ATM a Ethernet. Přepínače umožňují sjednocení
virtuálních sítí budovaných na bázi normy IEEE 802.1Q a na bázi standardu LANE. To
dovoluje postupný a plynulý přechod na technologie GigaEthernet transparentní vůči
uživatelům.
Další přepínač na třetí vrstvě 3COM CB3500 je nasazen v budově v Husově ulici a
společně s předchozími dvěma přepínači tvoří základní aktivní prvky páteřní sítě.
Vybudovaná páteřní síť splňuje kapacitní požadavky na moderní síť. Nevyhovuje však
v základním požadavku na spolehlivou síť – dostatečnou redundancí. Je sice pravda, že existuje
redundantní cesta spojení areál Bory-Husova s kapacitou 8Mb/s, ale díky své kapacitě se jedná
skutečně o havarijní řešení. Hlavní aktivní prvky nejsou zálohovány a nejsou zálohovány ani
optické trasy. Jisté zlepšení přinese plánovaná trasa areál Bory-Tylova, která umožní uzavřít
optický okruh a tím vytvořit podmínky pro zálohování tras. Redundance aktivních prvků je věc
velmi nákladná a zřejmě se jí v dohledné době nedočkáme.

3.3

Lokální sítě v jednotlivých hlavních budovách

Bory
Areál Bory je rozsáhlý komplex, kde jednotlivé budovy jsou propojeny optickými vlákny
s využitím technologií FastEthernet, GigaEthernet a ATM. V katedrálním objektu ještě zbývají
úseky strukturované kabeláže kat.3 (katedry KMA, KIV a KKY jsou již na kat.5). Také učebny
ve výukovém objektu jsou vybaveny kabeláží kategorie 3. Zbytek budov (a tedy podstatná
většina) je na kategorii 5.
V síti se začíná prosazovat technologie FastEthernet jako technologie pro připojení koncové
stanice. Topologie je na obrázku č.3.
Husova
V současné době se jedná o spojené budovy v Husově a Tylově ulici. Strukturovaná
kabeláž v Husově ulici je kategorie 3, v Tylově kategorie 5. Budovy jsou spojeny optickou
trasou s použitou technologií GigaEthernet. Rychlost připojení koncových stanic odpovídá
kategorii kabeláže, v Husově ulici 10Mb/s, v Tylově 100Mb/s
Sady Pětatřicátníků
Jedná se opět o síť zahrnující několik budov (Sady Pětatřicátníků, Sedláčkova, Riegrova).
Budovy jsou propojeny optickými vlákny rychlostí 10Mb/s a 100Mb/s. V budovách je
vybudovaná strukturovaná kabeláž kategorie 3. Budova je středem topologické hvězdy, kde se
sbíhají optické trasy budov vnitřního města (Americká, Jungmannova, Veleslavínova, Husova,
koleje Lochotín, LF UK).
Klatovská
Síť zahrnuje budovy na Klatovské a na Chodském náměstí. V budovách je kabeláž
kategorie 3 a koaxiální rozvody. Technická úroveň infrastruktury neodpovídá stadardu a
kabeláž naprosto nevyhovuje dnešním požadavkům ani pro základní rychlost 10Mb/s. Více než
rok je připraven projekt na úplnou rekonstrukci.
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Veleslavínova
Síť zahrnuje budovu FPE ve Veleslavínově ulici a děkanát FPE a FHS v Sedláčkově ulici.
Budovy jsou propojeny optickým vláknem sklepními prostory. V budovách je strukturovaná
kabeláž kategorie 5.
Americká
Optické připojení budovy na páteřní síť se dokončilo v současné době. Strukturovaná
kabeláž budovy je kategorie 5.
Koleje Máchova
Síť je zde vytvořena studentskou samosprávou a má statut experimentálního připojení
k univerzitní síti. Z technického hlediska se jedná o síť s koaxiálními rozvody a
s nestrukturovanou kabeláží s kroucenou dvoulinkou. Studentská síť je připojena k univerzitní
vzdušným pojítkem 4Mb/s.

3.4

Virtuální sítě v síti WEBnet

Virtuální sítě dovolují vytvářet logické celky, které mohou být i geograficky rozlehlé.
Kromě nezávislosti na fyzickém umístění přináší virtuální sítě řadu dalších výhod jako je
zvýšení bezpečnosti, vytváření broadcast domén, snížení administrátorské náročnosti apod.
V síti WEBnet bylo nutné vyřešit integraci virtuálních sítí vytvářených na bázi standardu
LANE a virtuálních sítí na bázi standardu IEEE 802.1q. Nasazené páteřní přepínače Cisco 8540
MSR umožňují sjednocení těchto dvou rozdílných světů a smazávají z uživatelského hlediska
rozdíl mezi technologiemi ATM a GigaEthernet. To pocítili nejvíce uživatelé v areálu Bory,
kde se sjednotily adresní prostory v rámci katedrálních sítí pro laboratorní a katedrální objekt.
V síti WEBnet jsou virtuální sítě využívány výhradně v rámci budov, v případě Bor v rámci
areálu. Výjimku tvoří virtuální síť určená pro management aktivních prvků, která se
z pochopitelných důvodů rozprostírá přes celou síť WEBnet.

3.5

Management sítě

Počítačová síť daného rozsahu vyžaduje prostředky pro vzdálený dozor a monitorování sítě.
V síti WEBnet je používán HP OpenView, který dovoluje sledovat dění na síti, monitorovat
využití jednotlivých linek a aktivních prvků, vytvářet dlouhodobé statistiky a sledovat trendy.
Pracoviště vzdáleného dohledu je k dispozici pracovníkům síťové skupiny a kromě toho i
pracovníkům uživatelské podpory (Helpdesk). Tito pracovníci tak patří mezi první, kteří vidí
případné problémy na síti.1
Většina okrajových přepínačů (edge switch) má implementován vestavěný management
přístupný pomocí webového prohlížeče. Tak je možné sledovat chování těchto aktivních prvků
pomocí standardních prostředků prakticky z libovolného místa.

1

Pouze patří mezi první, první jsou vždy uživatelé.
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WEBnet - globální pohled
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Obrázek 1: Globální topologie – geografický pohled
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Síť národního výzkumu TEN-155 CZ a její PoP v Plzni

Dr. Ing. Pavel Šmrha
smrha@civ.zcu.cz
Centrum informatizace a výpočetní techniky

Cílem tohoto příspěvku je poskytnout základní informace jak o současném stavu sítě
národního výzkumu TEN-155 CZ, tak i o jejím předpokládaném blízkém vývoji1. Součástí
příspěvku jsou také podrobnější informace o infrastruktuře bodu přítomnosti (PoP, Point of
Presence) páteřní sítě TEN-155 CZ v Plzni a stručný popis topologie a logické architektury
akademické části plzeňské metropolitní sítě Pilsnet.
4.1

Evropská síť TEN-155
TEN-155 (Trans-European Network Interconnect at 155 Mbps) je páteřní evropskou sítí
pro vědu a výzkum. Propojuje vysokorychlostními spoji šestnáct národních a jednu
regionální vědeckovýzkumnou síť. Rychlost jejího jádra je 155 Mb/s, některé koncové
body jsou připojeny nižší rychlostí, jak je patrné topologické mapky viz Obrázek 1.
Síť TEN-155 byla uvedena do provozu 11. prosince 1998, a nahradila tak předchozí síť
TEN-34. Předpokládá se, že síť bude pracovat do prosince 2001. Během této doby byly
přenosové kapacity hlavních páteřních tras zvyšovány až na 622 Mb/s.

1

Příspěvek využívá informace dostupné na http://www.ten.cz
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Obrázek 1: Plánovaná fyzická topologie sítě TEN-155 (říjen 2000).
Síť je výsledkem projektu Quantum (http://www.dante.net/quantum/) podaného v rámci
čtvrtého rámcového programu Evropského společenství. Provozovatelem a koordinátorem
TEN-155 je společnost DANTE (http://www.dante.net/). Jejími partnery jsou
provozovatelé jednotlivých národních vědeckovýzkumných sítí (viz Tabulka 1).
Síť
Provozovatel
ACONET
Rakousko
ARNES
Slovinsko
BELNET
Belgie
CESNET
Česká republika
DFN
Německo
FCCN
Portugalsko
Grnet
Řecko
HEAnet
Irsko
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Síť
HUNGARNET
INFN
NORDUnet
RedIRIS
RENATER
RESTENA
SURFnet
SWITCH
UKERNA

Provozovatel
Maďarsko
Itálie
Dánsko, Finsko, Island, Norsko,
Švédsko
Španělsko
Francie
Lucembursko
Nizozemí
Švýcarsko
Velká Británie

Tabulka 1: Provozovatelé národních výzkumných sítí v rámci projektu TEN-155.
Síť TEN-155 založena na technologii ATM. Díky ní lze nabízet spojení s definovanou
kvalitou a některé další služby.
Podrobnější informace o síti TEN-155 se můžete dočíst na serveru společnosti DANTE
(http://www.dante.net/ten-155/).
Chcete-li
si
udělat
obrázek
o výkonových
charakteristikách TEN-155, podívejte se na statistiky jejího provozu na
http://stats.dante.org.uk/mystere/.
4.2

Síť TEN-155 CZ
TEN-155 CZ je národní vysokorychlostní počítačová síť určená pro vědu, výzkum,
vývoj a vzdělávání. Její páteř propojuje největší univerzitní města České republiky okruhy
s kapacitou 34 až 155 Mb/s a okruhem Praha - Brno 2,5 Gb/s. Uživateli sítě jsou především
vysoké školy, Akademie věd České republiky, ale i některé střední školy, nemocnice či
knihovny.
Svým uživatelům kromě standardního připojení k Internetu nabízí i některé pokrokové
a méně obvyklé služby. Patří mezi ně přidělování přenosových tras s definovanými
vlastnostmi (Quality of Service) či některé aplikační služby, jako jsou videokonference či
superpočítačové Metacentrum.
Topologie a technické řešení
Síť TEN-155 CZ je postavena na technologii ATM. Tento přístup byl v době vzniku sítě
zvolen jednak pro pokročilejší služby z oblasti zajištěné kvality spojení, které ATM nabízí,
a jednak i pro zajištění kompatibility s evropským projektem TEN-155.
Topologii sítě ukazuje Obrázek 2. Je organizována jako dvojice hvězd se středy v Praze
a Brně. Trasa propojující tyto dva středy je jádrem páteřní sítě a pracuje s přenosovou
rychlostí 155 Mb/s. V lednu roku 2000 byla tato trasa ještě posílena druhým paralelním
okruhem s přenosovou rychlostí 2,5 Gb/s na bázi technologie PoS (Packet over
SONET/SDH). Ostatní spoje mají rychlost převážně 34 Mb/s, pouze některé menší lokality
jsou připojeny nižšími rychlostmi. V páteři TEN-155 CZ je implementováno IP směrování
s využitím pokrokové technologie MPLS (MultiProtocol Label Switching).
TEN-155 CZ má dva nezávislé zahraniční spoje. Jeden vede k pražskému uzlu evropské
sítě TEN-155, který je připojen rychlostí 155 Mb/s do Frankfurtu nad Mohanem. Z této
kapacity využíváme 45 Mb/s rozdělených na dvě pásma: 21 Mb/s je určeno pro komunikaci
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a evropskými sítěmi a 24 Mb/s pro ostatní provoz. Druhá zahraniční linka je na první zcela
nezávislá. Jejím dodavatelem je GTS a vede přímo do USA. Nabízí přenosovou kapacitu
68 Mb/s a slouží jednak k rozkládání zátěže a jednak jako záloha pro případ výpadku
hlavního zahraničního spoje.

Obrázek 2: Fyzická topologie sítě TEN-155 CZ (říjen 2000).
Podrobné informace o topologii a provozu sítě najdete v průběžné zprávě o řešení
projektu TEN-155 CZ (http://www.ten.cz/doc/zprava1999/provoz.html). Chcete-li si udělat
obrázek o aktuálním zatížení páteřních tras sítě TEN-155 CZ, podívejte se na statistiky
jejího provozu na interaktivní mapku http://www.ten.cz/provoz/zatizeni/ (příklad viz
Obrázek 3). Zobrazené trasy jsou zbarveny podle průměrného zatížení během posledních
10 minut. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje (příklad zatížení E3 trasy 34 Mb/s
Praha - Plzeň viz Obrázek 4).

Obrázek 3: Mapka aktuálního zatížení páteřních tras sítě TEN-155 CZ.
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Obrázek 4: Příklad aktuálního zatížení E3 trasy 34 Mb/s Praha - Plzeň.
4.3

Akademická část plzeňské metropolitní sítě Pilsnet
Významný rozvoj budování akademické části plzeňské metropolitní sítě (MAN) Pilsnet
byl v letech 1999-2000 umožněn díky získání grantu Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy na podporu projektu Vega2 v rámci programu INFRA2.
Hlavními cíli projektu Vega bylo:
• Vytvoření nových bodů přístupu (PoP) k páteřní síti TEN-155 CZ v akademické části
metropolitní síti (MAN) Plzeň
• PoP FEL (ZČU, sady Pětatřicátníků 14)
• PoP FPE (ZČU, Klatovská 51)
• PoP LF UK (LF UK, Lidická 1, Lochotín)
• Zajištění přímého přístupu LF UK Plzeň do páteřní sítě TEN-155 CZ
2

Řešitelé projektu Vega číslo LB98245 získaného v rámci programu INFRA2 MŠMT jsou Dr. Ing. Pavel
Šmrha (CIV ZČU Plzeň), Ing. Vladimír Rudolf (CIV ZČU Plzeň) a RNDr. Václava Smitková (LF UK Plzeň).
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•
•
•

Posílení komunikační infrastruktury akademické části MAN Plzeň
• Hlavní MAN páteřní přenosová trasa ATM STM-4c (622 Mb/s) mezi centrem
města (PoP FEL) a univerzitním areálem Bory (PoP IC Bory)
Připojení dalších lokalit ZČU (Ústavu fyzikálního inženýrství ZČU Veleslavínova
a kolejí Lochotín) k akademické části páteřní MAN Pilsnet.
Posílení komunikační infrastruktury ZČU (zejména v rámci univerzitního areálu Bory).
• Koncentrace aktivních páteřních i přístupových komunikačních prvků v rámci PoP
IC Bory (ZČU, Informační centrum Bory) na bázi perspektivních
vysokorychlostních technologií Fast/Gigabit Ethernet a ATM.

Umístění jednotlivých nově navržených PoP bylo pečlivě zvoleno v akademických
objektech tak, aby jednak stejnoměrně pokrylo území města Plzně a jednak bylo jednoduše
dosažitelné potenciálními zájemci (FN Plzeň, knihovny, organizace městské a státní správy
apod.) o přístup k páteřní síti TEN-155 CZ (viz Obrázek 5).

POP LF UK

POP FEL

POP FPE

POP IC Bory

Obrázek 5: Rozmístění PoP v MAN Plzeň.
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Zajištění optických přenosových tras akademické části MAN Pilsnet
Hlavním a zároveň také nejobtížnějším úkolem projektu Vega v roce 1999 bylo
zajištění vhodných optických přenosových tras pro vzájemné propojení jednotlivých PoP.
Vzhledem k předchozím neúspěšným jednáním s SPT Telecom o rozšíření stávajících
pronajímaných optických vláken o další lokality nám v podstatě nezbývalo nic jiného, než
nalezeni jiného vhodného strategického partnera, s jehož pomocí bychom požadovanou
optickou přenosovou infrastrukturu vybudovali. To se nám podařilo v první polovině roku
1999 formou uzavření smlouvy o sdružení investic na výstavbu přenosové infrastruktury
metropolitní vysokorychlostní sítě na území města Plzně se Správou informačních
technologií města Plzně (SITMP), která ekonomicky výhodně s využitím synergických
efektů pokryla potřeby obou smluvních partnerů.
Plánované cílové propojení jednotlivých PoP projektu Vega pomocí nově
vybudovaných optických tras ukazuje Obrázek 6, který také zachycuje páteřní topologii
akademické ATM části MAN Pilsnet zahrnující i dvě nově připojené lokality ZČU: Ústav
fyzikálního inženýrství ZČU (UFY Veleslavínova) a koleje Lochotínská
Vzhledem k tomu, že část hlavní páteřní ATM trasy 622 Mb/s propojující PoP IC Bory
s PoP FEL vedoucí po Klatovské třídě měla být podle plánu výstavby vybudována
během roku 2000, avšak díky krácení plánovaného rozpočtu SITMP bude ve skutečnosti
dokončena až v roce 2001, muselo být logické propojení PoP IC Bory s PoP FEL v letech
1999-2000 dočasně realizováno tak, že chybějící úsek byl nahrazen tranzitním propojením
přes síť Informačního systému města Plzně MISnet formou PVP tunelu nad ATM (viz
Obrázek 7).
V současné době využívají všechny ATM páteřní trasy techniku emulace lokálních sítí
LANE (LAN Emulation) tak, že některé emulované sítě (ELAN) propojující jednotlivé páry
budov musely být nakonfigurovány jako speciální dvoubodové ELAN, aby bylo možné
korektně uplatnit redundanci některých záložních páteřních tras a na úrovni IP nedocházelo
při výpadku primárních tras k patologickému jevu „rozdělené IP subsítě“.
Všechna páteřní komunikační zařízení nově zakoupená v rámci projektu Vega již
samozřejmě podporují technologii Gigabit Ethernet, takže umožňují relativně
bezproblémový budoucí přechod jádra páteře MAN Pilsnet na gigabitové rychlosti.
Technologie Gigabit Ethernet je již implementována v rámci páteře areálově LAN Bory3.

3

Podrobnější informace najdete v příspěvku Ing. V. Rudolf: „Síťové prostředí WEBnet v roce 2000“.
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Fore LE-155

LF UK Lochotín
MM/SM
3Com LS 2700

Kolej Lochotín

STM-1
STM-1

3Com CB7000
STM-1

SPT Solní3Com LS2700
FPE Veleslavínova
STM-1
UFY Veleslavínova
STM-1
Catalyst 2924M-XL

STM-1

FEL sady Pětatřicátníků
Catalyst 8540 MSR
3Com SS-II 1100

3Com CB 7000

FPE Klatovská

STM-4

TEN-155 CZ

Catalyst 8540 MSR

STM-1

E3
STM-1

ZČU Bory

STM-1

IC Bory

Cisco LS 1010 STM-1
3Com CB 7000 HD

Obrázek 6: Plánovaná cílová topologie akademické páteřní MAN sítě Pilsnet.
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Fore LE-155

LF UK Lochotín
MM/SM
3Com LS 2700

Kolej Lochotín

STM-1
STM-1

SPT Solní

3Com LS2700

3Com CB7000

STM-1
STM-1

STM-1

FPE Veleslavínova
UFY Veleslavínova
Catalyst 2924M-XL

STM-1

MmP nám. Republiky
LS1010
FEL sady Pětatřicátníků

Catalyst 8540 MSR

STM-1

3Com SS-II 1100 STM-1

PVP tunel

MmP Škroupova
LS1010
PVP tunel
3Com CB 7000

FPE Klatovská

STM-4

TEN-155 CZ

Catalyst 8540 MSR

STM-1

E3
STM-1

ZČU Bory

STM-1

IC Bory

Cisco LS 1010 STM-1
3Com CB 7000 HD

Obrázek 7: Dočasná topologie akademické části páteřní MAN sítě Pilsnet
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4.4

Připojení akademické části MAN Pilsnet do PoP TEN-155 CZ v Plzni
Bod přítomnosti (PoP) páteřní sítě TEN-155 CZ je v Plzni umístěn v sále serverovny
UI-420 budovy Informačního centra (IC) ZČU areálu Bory a je tvořen následujícími
zařízeními fy Cisco Systems:
• ATM přepínač Cisco LightStream 1010 (sw9-pm.ten.cz),
• ATM směrovač Cisco 7507 (r5-pm.ten.cz),
• WAN směrovač Cisco 2621 (r25-pm.ten.cz).
Vlastní připojení akademické části MAN Pilsnet do PoP TEN-155 CZ v Plzni ukazuje
Obrázek 8 do hraničního páteřního ATM přepínače TEN-155 CZ Cisco LightStream 1010
v PoP Plzeň jsou připojeny oba hraniční přepínače MAN Pilsnet umístěné v PoP IC Bory
(Cisco Catalyst 8540 MSR a 3Com CoreBuílder 7000 HD) pomocí dvou linek
ATM STM-1 (155 Mb/s).
ZČU Cheb

LFPnet
ELAN

147.228.190.1 (eth0/0)

r19-ch.ten.cz (Cisco 2611)
147.228.204.2 (ser0/0)

gate.lfp.cuni.cz
195.113.130.10

512 kb/s

STM-1

STM-1

(Fore ES-3810)
(Fore PH-7000)
STM-1

lvt-atm-sw.lfp.cuni.cz (Fore LE-155)

147.228.204.1 (ser0/0)

LF UK Plzeň - Lochotín

r25-pm.ten.cz (Cisco 2621)
147.228.201.2 (fast0/0)

10BaseT

Hub 10BaseT

STM-1

10BaseT
147.228.201.1 (eth0/0)
147.228.206.1 (fddi4/0)

195.113.144.14 (lo0)
147.228.207.1 (eth0/1)

10BaseT
147.228.207.242 (eth2/0/0)
195.113.144.13 (lo0)

STM-1
195.178.64.13 (atm2/0/0.2)
(atm1/0/1)

STM-1

(atm0/1/1)

(atm1/0/2)

unnumbered lo0 (atm0/0/1)

Bory IC

STM-1

kl-sw.zcu.cz (3Com CB7000)

cache1-pm.zcu.cz

STM-1
STM-1

FDDI

ic-u-cx.zcu.cz (3Com CB7000HD)

sw9-pm.ten.cz (LS1010)

PoP Plzeň

FPE Klatovská

r5-pm.ten.cz (Cisco 7507)

195.178.64.14 (atm1/0.1) 195.178.64.68 (atm1/0.2)
147.228.200.2 (atm1/0.200)

100BaseTX

cache2-pm.zcu.cz

100BaseTX

ic-sw.zcu.cz Cisco Cat8540MSR)
STM-1

147.228.200.225

WEBnet

FEL sP 14
sp-sw.zcu.cz (Cisco Cat8540MSR)

E3

(Fore LE-155)
147.228.200.226

ATM PVP tunel (VPI=100)
STM-4

STM-1

Praha
STM-1

TEN-155 CZ

(Cisco LS1010) (Cisco LS1010)

MISnet (MmP)

Legenda:
E3 ... ATM 34 Mb/s
STM-1 ... ATM 155 Mb/s
STM-4 ... ATM 622 Mb/s

Obrázek 8: Infrastruktura PoP TEN-155 CZ v Plzni a připojení MAN Pilsnet.
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Implementace transparentních vyrovnávacích serverů WWW objektů
V rámci našeho zapojení do projektu budování vysokorychlostní sítě národního
výzkumu TEN-155 CZ je ZČU jedním z míst, které poskytuje službu lokálních
transparentních vyrovnávacích serverů WWW objektů za účelem jednak úspory
přenášeného objemu dat a jednak zrychleni odezvy. Tato služba spočívá v implementaci
hierarchického systému vzájemně spolupracujících vyrovnávacích WWW serverů (proxy
cache) umístěných v PoP jednotlivých účastníků projektu TEN-155 CZ tak, že veškerý
provoz protokolu HTTP je lokálně zpracováván vyrovnávacími servery co nejblíže místu
svého vzniku (v případě PoP Plzeň farmou složenou z dvojice vyrovnávacích squid serverů
cache1-pm.zcu.cz a cache2-pm.zcu.cz). Tato služba je z hlediska uživatelů zcela
transparentní, neboť přesměrování na lokální farmu vyrovnávacích serverů automaticky
zajišťuje vhodně nakonfigurovaný hraniční směrovač PoP Cisco 7507 (r5-pm.ten.cz)
spolupracující s lokální farmou vyrovnávacích serverů protokolem WCCP. Bližší
informace o tomto subprojektu lze najít na http://www.ten.cz/wwwcache/.
Pro uživatele akademické části MAN Pilsnet (a tedy i WEBnetu) však může mít tato
konfigurace ve výjimečných případech jisté nepříjemné důsledky, neboť jejich HTTP
požadavek je odesílán cílovému WWW serveru se zdrojovou IP adresou lokálního
vyrovnávacího WWW serveru, což může být některými WWW servery (typicky placených
služeb) chápáno jako pokus o neoprávněný přístup. V těchto případech je pak nutno
požádat o zavedení IP adresy daného HTTP klienta (případně serveru) jednak do seznamu
lokálních výjimek v daném PoP (v PoP Plzeň formou standardního požadavku na operátory
CIV ZČU) a jednak do seznamu globálních výjimek centrální farmy Cisco Cache Engine
na výstupu z páteře TEN-155 CZ (viz formulář Požadavek na vyjmutí serveru z působnosti
Cisco Cache Engine na http://www.ten.cz/form/novavyj.html) v PoP Praha. Tím lze pro
počítač s touto IP adresou zajistit vyjmutí z působnosti transparentních vyrovnávacích
serverů WWW objektů a jeho HTTP požadavky budou vyřizovány přímo.
4.5

Projekt GÉANT
Projekt Quantum, v jehož rámci byla provozována a financována evropská síť TEN155, končí 31. října 2000. S cílem zajistit kontinuitu vysokorychlostních akademických sítí
v Evropě byl v rámci programu Technologie pro informační společnost Evropské komise
podán projekt GÉANT (http://www.dante.net/geant/). Jeho cílem je zajistit evropskou
akademickou páteřní infrastrukturu po dobu následujících čtyř let.
Konkrétní cíle a vlastnosti sítě, která by měl být vybudována, jsou následující:
•

Vysokorychlostní síť: Jádro sítě by mělo začínat s rychlostí 2,5 Gb/s s cílem přejít na
rychlosti v řádu desítek gigabitů za sekundu, jak nejrychleji to půjde. Počítá se také
s rozšířením sítě do dalších zemí východní Evropy.

•

Služba se zaručenou kvalitou: Služba Managed Bandwidth Services (MBS) se v síti
TEN-155 setkala s úspěchem a ukázalo se, že o ni uživatelé mají zájem. Proto by nová
síť měla tuto schopnost nabízet také. Preferovanou technologií by mělo být zajištění
QoS nad IP.
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•

Podpora pracovních skupin: Projekt by měl nabídnout lepší podporu skupinám
uživatelů sahajícím do několika různých zemí. Cílové služby by měly mít charakter
virtuálních privátních sítí a v rámci GÉANT by měl existovat tým, který bude
spolupracovat s uživateli a podporovat je z hlediska síťové infrastruktury.

•

Integrovaná síť: Předpokládá se, že síťová infrastruktura bude společná pro běžný
provoz připojených akademických institucí i pro experimenty vědeckého či
výzkumného charakteru.

•

Globální konektivita: Na rozdíl od TEN-155 by mělo být cílem poskytnout v rámci
projektu GÉANT zúčastněným sítím dostatečnou zámořskou konektivitu (jak do
akademických sítí, tak do běžného Internetu). Měl by vzniknout centrální přípojný bod European Technology Access Point, EURO-TAP.

•

Testovací program: Projekt hodlá navázat na úspěšný Quantum Test Program
a zahrnout do svých aktivit program zaměřený na ověřování a vývoj nových technologií
a služeb.

Sdružení CESNET se účastní projektu GÉANT díky své síti TEN-155 CZ, která je
provozována na základě výzkumného záměru Vysokorychlostní síť národního výzkumu a
její nové aplikace, na který přispívá Rada vlády ČR pro výzkum a vývoj prostřednictvím
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
4.6

Nejbližší cíle sítě TEN-155
Vzhledem k zapojení sdružení CESNET do projektu GÉANT bylo zahájeno jednání
s dodavateli okruhů o povýšení přenosových kapacit páteřní sítě TEN-155 CZ na
gigabitové rychlosti. V první etapě s předpokládaným termínem realizace od 1.12.2000 do
1.4.2001 budou realizovány následující páteřní trasy
• Praha - Ostrava
• Brno - Olomouc
• Praha - Pardubice
• Praha - Hradec Králové
• Praha - Plzeň (pravděpodobně již od února 2001)
• Praha - České Budějovice
• Praha - Liberec
nad okruhy STM-16 či nenasvíceným optickým vláknem (dark fiber) s využitím
technologie PoS s přenosovou rychlostí 2,5 Gb/s. IP směrování bude opět realizováno
technologií MPLS.
Tato změna s sebou také ponese nezbytné úpravy připojení akademické části MAN
Pilsnet do páteřní sítě národního výzkumu4 v rámci jejího PoP Plzeň, který bude
dovybaven dalšími komunikačními zařízeními (typicky gigabitovým páteřním MPLS
směrovačem). Předpokládá se vzájemné propojení obou PoP (PoP IC Bory MAN Pilsnet
s PoP sítě národního výzkumu v Plzni) na úrovni technologie Gigabit Ethernet
o agregované přenosové kapacitě alespoň 2 Gb/s.
4
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Zatím ještě není stanoven oficiální název nově vznikající gigabitové páteřní sítě národního výzkumu.
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(Vv@?A1# =?A@`@W].0#JBC(V7:.<1M=1, =(V.2H%'# 2m(VWalN(iB@5/IK#J5/M=úe,/5 2e}<Ûev@?A7-1qm[Ñ).0@`@1M=01, =(+.2%'# 2m(V,eIK, =+(VWV.0@;V@3)BH#J5 2<7-7-D
,X>6B@%' "$# 136%'1# =36F 2H7-17:%(V.2H# IK@5 281# =;%'@IK36D/,/`@W]"$M=_1#J`@WV*:G%'B2f#J`@,+[
¾b,/*-.2HM=<3 =m?A,<"$#¸>6@5 2<,/?A@(V,/1# =_>6B27c7-1%'#JBC,/;VF7H"$7:5 2.<>6#JF7-h6;+3T"$#¸y#J*->6?A#J.0; `@# 28v#JI¼;V*-,/.07-h6;+,/F#j>6BH@`@*-# ='IK3
lN1,/>6B2M=N;V*:,/?g>6B2f7k>6@5 28,/?A,/(+;V3L1,]@`@1@(V3?A,/%+5/#]5/, =*-@vW"Q#%'B2f#J`@,36?,/%+?A,/*-.2HM=/>6@?A.0%',/%'1# =@3 =C?,<"$#Jqm[
ûtüý_þ ÿ
Tý þ9ü ÿ:ü WEBnet
Ã BHi365 2<7-(V,/%'#J*-#!5&B2,/?a5/,/IK# 28.0%'1,/1F3 p7/.0%'36?A#J1%'3 p"$#O;b?7-.0>6@5/7-F70"$#J?A1@%'1W =@;V@1%',/;V%'1M=`@@?aL#9*:>6?A#J.<;+3
>6BHL>6B2fM=N>6,/?ADT5 2<#)v*:#9?,<"$M=kBm,/?A36Dk>6@IK@FD@7-1U'@BmIK,/F#G.0@36(V7-.0#8"$M=NFM=P. >6BH@(V@5/#JIÖ.0*-365 2<#J`L.0M=N%CR@(V# =va>6BH@n
.0%'B2#J?AM= WEBnet F 2H7t%'B2f#J`@,!"$#J1K1# 2"$,/;VW =¸?@;V36IK#J1%t1#9`@L>6B@Ê+BC,/IKD@;V%'#JBCW =+"$#b5/?#b;g?A7:.<>6@5/7:F7f[9ZAM=NIK%'
(V.0%'36>61M=NI`@@?A#JI "$#.01,/?A1G5/,/>6,/IK,/%'@(V,/%'#J*-1, =j,/?B#J.0, http://support.zcu.cz[
Ä, =;+*-,/?3 =m(V@?A1M=A.0%'BC, =1;+W½%'(+@B2M=@?A;V,/5/W F 2H*-#J1# 281# =!>6@?A*-#g@`@@BC3"$#8"$7-Fv5/, =:"$IK3[VºL,/*-#J5/1@35/?A#
1,/>6B2M=N;V*:,/?OÒ
k.0@36(V7-.0#8"$M=NFM=J5X>6BH@(V@5/#JIôlN@5/1,/F 2H3T"$M=.0# BH@(V1# 2m5 2t"$,/;V¿JÀ)Á)q
Ó `@# 2m5 281# =
5/,/.0*-,/1W =Fvyy#J*->6?#9.0;V3
Ó IK@5 281@.0%
.<%'Bm, =1#J;
Ó IK@F1W =
WWW
Ó 7:1U'@BCIK,/F#
Ó
Ó 3617-(V#JBC5/7:%'1M=
i>6BHG;+@1F@(V# =365 2<7-(V,/%'#J*-#
Ó
Ó 7:1U'@BCIK,/F#
)1,X.0M=N%'7 WEBnet
Ó
Ó [u[c[4,]IK1@v?A,/*-.2HM=NFva365 287:%'#9F 21W =Fvy@?;V,/5/3 p
Ã BC(+1M=%'B2f79>6@*-@5 2<;VWX5O@`@.0,/v3G3 =C(V@?1M=0.0%'BC, =1;+W "$#5/?#(Vv@?A1# =P?A#J%',/7-*-1# 2'"Q79>6@>6.0,/%_(i1, =.0*-#J?A3T"$M=NFM=NFv
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4*"4!$1 %8LYXZ:2<1)4 2=1)7.9 %>-."& 2 #),.#)/"(+B C[\-.:=0J.6$1 %8L]B^C

VW

ø #J.2H;V#JBH# =>6@5 2<,/?A,/(V;VWz.0IK# 28B@(+,/1# =1,^#Jn'IK,/7-*A,/?ABH#J.03 operator@service.zcu.cz "$.0@3,/36%'@n
IK,/%'7-F;VW5/,/(V#J?A#J1W?AK.0WV.0%'# ='IK3
Dt;V%'#JBCW =5/,/B27-5/3T"$#L>6B2M=N.0*-36.2H1@3½;V@BH#J.0>6@1?A#J1F7f[
Ã @5 2<,/?A,/(V;+W"Q.<@3g36Fv@(+, =(V, =1W^(^?A,/%',/`@, =5/7V>6B2M=N.0%'36>61# =E"$,/;^>6B2f#J.#Jn'IK,/7-*@%',/; WWW[
TWV.0%'# =I ;V,/5 2<?A# =IK3y1@(V# =IK3y>6@5 2<,/?A,/(V;V3g>6B27-B2f,/?M=93617-;V, =%'1M=J7-?#91%'7-h6;V,/F 21M=9F 2M=N.0*-@DE>6B2#9. ;+%'#9BH# =@IK3 pmn
5 2<#J%'#y"Q#9?1@?A36.2H#o1, WWW (VW+v*-#J?A,/%i(V#J.2H;V#JBH# =X?A@.0%'36>61# =]7-1U'@BCIK,/F# .0@36(V7-.0#8"$M=NFM= ."$#Jv(+WVB2M=N5/#Jn
1M=NI Õ B2f#J.2H#J1M=NI[ Ã B2f7/;+@IK3617-;+,/F79>6B2#9.#9n'IK,/7:*0"$#%'@%']7-?A#J1%'7-h6;V,/F 2H1M=F 2M=N.0*-]36*:@5 2<#91(bB2, =?AF#@5/1,/F 2H#J1# =
lNBH#J.<>[ Věcqm[<ºy,/>6B2M=N;V*-,/?g1,X(V,/.2H7@5/>6BC, =(V3.0# T36`9"$#JF%mÒ
Subject
V 1)_+B.1)4! W :=#)?(.1):

`

a`

Tiskarna ui205dfx01-lps netiskne

@`@BC5 28M=N%'#&,/36%'@IK,/%'7-F;V@3@?A>6@(V# 28? R .0# T36`9"$#JF%mÒ
a`

Tiskarna ui205dfx01-lps netiskne [zcu.cz #325] (operator)

@`@.0,/v3T"QM=NFM=/7-1U'@BmIK,/F7VG%'@IKD/5 28#](V, =.2>6@5 28,/?A,/(+#9;`@WV*k>6B2f7 "Q,/%m[
Ã B2f7/(+#9.2H;V#JBH# =P;V@IK3617-;V,/F7/>6B2#9.#9n'IK,/7:*_`@36?A#J%'#>6@365 2<M=N(+,/%%'#J1%'].036`9"$#JF%tlN5/,<"$7:.<%'M=E(V, =IË%'B2#J`@,e(+@*-`@,
BH#J.0>[
qt,%'M=NIÖ.0WV.0%'# =IÆ`@36?A#)IK@F765/,/B2f,/?7-%¸1,.0>6BC, =(V1# =4IKM=N.0%'y(V,/.2H#
?AReply
,/*-.2HM=/>6@5/1,/%';VOdpověd
WGF 2H7@@?A>6@(’+autorovi
# 2m?7@>6#JBC, =%'@BC3 pBH#J.0>[8,/?AIK7-17-.0%'BC, =%'@BC3 p9[
y*-,/(+1M=_>6B2fM=N1@.0W4Ò
Ó ø , =.2>6@5 2<,/?A,/(V#J;.0# 1#J5/%'BC,/%'M=
w',/;+IK7-*-#X?A@.0%',/1#J%'#!@?A>6@(V# 2m? R @?g,/36%'@IK,/%'36D/IK, =%'#%',/;>6@%'(+BC5/#J1@DJ5 2<#?@BC,/5/7-*k?AGFM=N*-#
¾b@;+36?o1#J`@36?A#X(VWVB2#9.2H#J1F 2H7+365/1, =1K5/,)IK@IK#J1%', =*-1# 2e1#9B2#9.2H7-%'#J*-1W =ND_`@36?#X.0%', =*-#i1,G@F 2HM=NFv
(+.2#JFvD/;V?AIK,<"$M=>6B2M=N.0%'36>a?A%'@v@%'b.0WV.0%'# ='IK3
Ó Ä>6B2#Jv*-#J?A1M=9.0# ;+@IK3617-;+,/F#
Ó ÄM=N.0;V, =%'#!IK@5 2<1@.0%.<*:#9?@(V,/%+(VW =(V9"VB2#J.2#J1M=9(V,/.2H#Jv>6BH@`@*-# ='IK3[
Ó øB2#95/.2H1#J17-;+M=J1(V#a,/.2H?A#J,/v%'G>,/`@6, =BH5/@`#L@*-5/# =1IK,/*-3b@."$0#J%'M.=t2H%'B2# 2¸#J>6.2H#9B2f1#J?)M=`@"$#J# 2mv5 2<>1W 6=FB2v #J?A>6, =BH1@`M=N@I*-# =?AIK, =3 *-p # `@36?A#J%'#^.07IK@F7¸5/;V36.07-%1,/*-# ='5/%
Ó @5 2<1@.0%'M=8.0*-#J?A@(V,/%/(+W =(V9"9.0#¸36BCWVFv*-M=<B2#J.2#J1M=m>6@5 2<,/?A,/(V;V3 p¸lN*-5/# IK# 2817-%>6BC7-@BC7-%'W7u%'#JBCIKM=N1]B2#J.2H#91M=Nq
Ã B2fM=N;V*-,/?x.0%'BC, =1;VWK5/@`@BC,/5/3T"QM=NFM=,/;+%'36, =*-1M=@%'#J(VB2#J1# = lN@>6#J1q >6@5 28,/?,/(V;VWo5y(+WV`@BC,/1# = U'BH@1%'W{lN5/?A#
;V36>6B2fM=N;V*-,/?A3^ » AÃ Pq/"$#&5/1, =5/@Bm1# 2m1a1,@`@BC[8Û+[}/[<¾b#J%',/7-*-1M=/5/@`@BC,/5/#J1M=/v7-.0%'@BC7-#!B2#J.2H#91M=9(+,/.2#Jv)>6@5 2<,/n
?A,/(V;+35/M=N.<;+, =%'# >65/,/?A, =1M=S"$#JvalN(VW =.2H#5/IK7:1 2u@(V,/1# =v@qk7-?#91%'7-h6;V,/F 21M=NvF 2M=N.0*-,O?;V@*-@1;VW Display
b
b

c

ed

+f

request #
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Ñ)`@BC, =5/#J;aÛ+[}/ÒÑ)%'#J(VB2#J1# =V>6@5 28,/?,/(V;VW^5](+WV`@BC,/1# =U'BH@1%'W

ÑG`@BC, =5/#J;aÛ+[ |+Ò \ = (V@?A1M= WWW .0%'BC, =1;V,ÈjZg.0WV.0%'# ='IK3
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Ã @5/1, =IK;VW4Ò
Ó T.0;VWV# .0='v%'# =)BI H@5"$#i/v.<Bm%',,/=*:1#XM='[ (+\ #b;V(V, =W =5/(V;V9",X$7:3 DP=m(V%',/@?;VA5 281#iM= *-5/#b@F 2#J.0;V%'BC, =, =(+1,/;V%AWGIKÈj1Z@v.<W+, =j.<5/%'#*-='#JIK>63i.2H#J"Q1# M=5/11#8, ="$5/#J@B1Lm11,)# 2m1.0,X%'BC1,/1,X# 2@`36@BS5 28[<7:Û+(V[,/|+%'[ #J*-n
WWW
ºÓ L#95/,/.0M=N*-#8"$%'#]?.0WV.0%'# ='IK3z>6B2M=N*:@vWolN,/%'%',/FvIK#91%'q'Dk,/*-#e"$#J1%'#9P%'@(V# =65/>6BC, =(VWcDT1#J`@@%CR§5/,/%'M=NIÆ1#91M=
7:IK>6*-#JIK#91%'@(V, =15/>6Bm,/F@(V, =1M= Ø » [
Ó Ã%',/B2;^7/>6>6.<@3,/615 28M=M=N5/(V>6#8"$BC%', =#!(b(V>6W =BHv#9BCU',/#J?ABC3T1"Q##92¸IK;V #=H?AF 2H@(7-.0V%',W ==@1%'M#J= Ø P% ÑÂ<Fú/#Jú/.<;+Û /W n'O|+lN[ À P ØØ q'D`@36?#9%'#Jn'*-7J>6B2f#J.0%' %'BC(+,/%P1,OF 2#J.2H%'7-1# 28D
Ó ºL7-;V?AW1#J5/,/.0M=N*:#m"Q%'#&v#J.0*-,,/%'>[ D/(V#J.2H;V#JBH# =+3 =m?A,<"$#1#JIK@v@3L>6@?A*-# =v,/%36%',<"$#J1M='[
Ó Ã.0;V@53628>6,/?7:1,/36(VD/;V>6W@;*-V5/36# ?G5/,/"$#];V*-5/, =1?, =,/IK%(^>È46ZgB2f#J.0?AWV#J.0IÌ%'# ='IK.0>63^BC, =1(+#81"$#J# 2 15/(+,/F# 2H*-U'#JBH1@1# 2m1%'M#=P24>6@>@562<#J,/BC?A,/%',/@B(V¬;VD93,/*-# lN17T,/>6>6B2B2M=NM=NIK;V*:b>,/?6BHBHGF#JÊV7-M=N.0*-@(%'BCV,/@3F#
1@(V# ='vL¾bº i"QIK# ='1,]"$#G36BHF 2H#J1,.0;V36>67:1# 2OBH#J.0>[9U'B@1%'# 2&v@.0%'IK,/.0%'#9B¬Dk>6@5 2<,/?A,/(V#J;z1,@`@1@(V3
5/%'Bm,/F#91W =FvÂ?A,/%i.0;V36>67-1# 2yBH#J.0%'@BH#,/%'>[ qm[ ø # 2m%'.2H7-1, U'BH@1%b.0#½%',/;V%'>6@365 2<M=N(V, =>6@365/#½7-1%'#JBC1# 2
(^BC, =IKF7 CIVD/,/*-#]>6B2#J.<%'e"Q# "$7-.0%'# 2j1,XIKM=N.0%'# 2j36(V# =.0%+5/?A#¸"Q#m"Q7-Fvy.0@36vBm11W =t>6B2f#Jv*-#J?O[
`

d

d

g

`

N`
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P*:365 2<`@, Õ >6BC,/F@(V1M=
.0;V36>67-1,
Ñ)>6#JBC, =%'@BC.0;V, =t.0*-365 28`@,
P>6Bm, =(VF7 Novell Net1U'@BCIK,/F 2H1M=/.0WV.0%'# =I
ØWare
ø W =>6@F 2H#J%'1M=>6B@.0%'B2f#J?AM=
O
7-1?A y.XºyZ (>6BH@n
"$#J;V%'3 O
Î @IK3617-;V,/F#z,K>6@F 2HM=Nn
%',/F 2H@(V# =.0M=N%'# 2
Ä, =*-@v@(V, =1M= , @`@n
1@(+,]5/# 5/, =*:@v
P%'36?#91%'.0;V, =.0*-365 2<`@,
,/`@@BC,/%'@B2¼>6@F 2HM=N%',/F 2H@n
(VW =Fvy.0WV.0%'# ='IK3 p
Ø 1%'#9Bm1#J%'@(V# =^, 7:1U'@BHn
IK,/F 2H1M=/.0*-365 28`@W
À)>6*-7-;+,/F 2H1M=0,O365 287:(V,/%'#J*-n
.0;V, =6>6@?A>6@Bm,
» *-#J;V%'BH@17-F;V, =6>6@.2H%',
Ã BH@(V@5 @>6#JBC, =%'@BHn
.0;V# =v)>6Bm,/F@(V7-.2H%'# 2
P%'B2#9?7-.0;V 7-1U'@BCIK,/F 2Hn
1M=NvG.<W+.<%'# ='IK3
Ã BH9"$#J;V%'@(V, =1M=Ç7:1U'@BHn
IK,/F 2H1M=Nv.0WV.0%'# ='IK3
P%'362 ?7 "$1M= ,/Ê+#91?A,
Ä \
ZP#JFv17:F;V# =+.0*-365 2<`@W
P%'B2#9?7-.0;V >6BH@(V@5/3
,].0*-365 28#J`
P>6Bm, =(V,]v,/BH? y,/BH#
ZP#J1;VW =;V*:7-#J1%
Ä, =5/1,/I5/IK# 2m1
P>6Bm, =(V,]¾bº b, ØÃ
Ä, =>6,/?A@F 2H#J.0;V# =).036>6#9BHn
>6@F 2HM=N%',/F 2H@(V# =VF#J1%'BC36I

\ HB F 2H#J1M=/.0;V36>67-1WG(^ÈjZ
;V@1%',/;V%'1M=9`@@?y#J*->6?A#J.0;V3
È 2 #J.2H#J1M=9>6B@`@*:# ='IK3 p¸.0# .0M=N%'M= Novell
Ã BH@(V@5X,](VW =(V9" Ø
Ã BH@(V@5 \ º Ø DKÀ)¿ TDoÎ #JBC`@#JBH@.0D
,/%'>[
È 2 #J.2H#J1M=t>6BH@`@*-# =IK3 pb.36F 2H#J`@1@(VW =IK7
ÃOBH@(V@5NT .0M=N%CR@(V# = 7-1U'Bm,/.<%'Bm36;V%'36BCW
BH@(V@5X5/, =*-@v@(+, =1M=
ÃWEBnet
Ñ)>6#JBC,/%'7-(+1M=Ë>6@IK@FÐ>6B2f7B2#J.2H#91M=
3 =m;V@*-3 p Ã
ø W =(+9"g7-1U'BC,/.0%'BC36;V%'36BCWË, 5/,<"$7:.2%CR@n
(V, =1M="$#8"$M=Nv)>6BH@(V@5/3
T>6BC, =(V, ;V@1%'D .<%'Bm36;V%'36BCW .0M=N%'# 2
, WWW
T@U'% y,/BH#9D/*:7-F#J1F#JD_7-1.0%',/*-,/F#X,/%'>[
Ã BH@(V@5X#9*:#9;+%'B@17-F;V# =V>6@.2H%'W
Ã BC(V1M=_*-7-17-#X>6B27kB2#J.2#J1M=9>6@5 28,/?A,/(+;V3 p
,X>6B@`@*:# ='IK3 p¸365 2<7-(V,/%'#J*-3 p
Ã BH@`@*-# =IKW 365 287-(+,/%'#9*:3 p Ø Õ PZkÀ
(^BC, =IKF7 ZČU
Ø 1%'#JBC1M= ,/ÊV#J1?A, >6B@Ê+BC,/IK, =%'@BC3 p
Ø Õ PZkÀ
Ã BH@`@*-# =IKW2 365 287-(+,/%'#9*:3 p Ø Õ PZkÀ
IK7-IKÄ \
Ã BH@(V@5Xv,/BH? y,/BH#],?A,/*-.2HM=Nv%'#9Fvn
17-F;V# =v>6B2M=N.0*-36.2H#J1.<%'(+M=
È 2 M=N5/#91M=/>6B@(+@5/3L,X.<*:365 2<#9`@`@#JF1# 2
¾b@v*-#J?g1,]>6B2#9.0361WGv,/BH? y,/BH#
ø W =5/;+36IÌ%'#J1;+W =Fv^;V*-7-#J1%'3 p
ø #J.2H;V#JBH# =+>6B@(+#9?#91# =F 2H7V>6*:, =1@(V,/1# =
5/IK# 281W
È#JÊV7-.0%'BC,/F# ØÃ ,/?B#J.0D/5/IK# 281W^¾bº
,/%'>[
Ã BH@(V@5.<36>6#JBC>6@F 2M=N%',/F 2H@(V# =vF#J1n
%'BC,

`

`

`

n
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po
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`

`

rq

`

`

rq

rq
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N`

ºy, =5/#J(
U'BH@1%'W
@>6#JBC,/%'@B
1@(+#9*:*
7-.
@BC7-@1
@BC7-@1%
;V>6.
BH#9.0%'@BH#
v#J*->6.
*->6.
7-.0.
,/36>
#JIK,/7-*
>6BH
.07-.
>67-.
.0%',/Ê
%'.
.0>6.
>6BH#9.0361WVv
IK#J%',/U'BC,/IK#
5/IK#J1W
v@.0%'IK,/.0%'#JB
5/.0F
5o

» n'IK,/7-* ,/?ABH#J.0,
l ].0#JBC(V7:F#@[ 5/F3[ F5/q
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Ing. Jiřı́ Sitera
sitera@civ.zcu.cz
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 w ( ! )( ZČU x # $/ a&'- $ ($?)x , )'-.( J'(-.!-H 9>@N* GIA B@'C DGI=N*KF33
&*[&'#z'0'0R w )  a-%{# /46 z-.x5oY('  $ $ *-. (%46  $ *-. &'^
} $!546 * !( (# &'~3 Q  !&YoY )'-.(   () 0-{ }  x0  '00
~
 )'-.( 
Q
2   - $ . $* o $'$)- $ Y% x ! &1-.!&'-.-.(]-)'-%(3 .'(&y-.0'-.( !
46"($)x, &- $( *&'('=9WHN*=>IA BH@C D¡[C D N*K )'-.(  $ *Z *-%()Z z&- $)+0z-%(!oY(0£46
ORION
) (3-%  &'- $( $
'(Q% ¢ '(&'#U-.Y¤
)(-%(!-.!# $%5!# 
*
Q
¥
%
¦
3
~
Y
Q
§
CIV| LPS }
 [$Y- $ )])-.(     *+U-.(!  )"&i(({$? *  $'46T($)x,$?) # $/(' (!' (!
R w
Q
69

6. Projekt ORION — Základnı́ informace
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¬ ®4 F

G½µY³%½²5¼:µ@?$8 ¶À/Á³.°H<½H:µÁ²5¸,I,J¹³Åµ@?'¾

46U!( S\ x0!# $%&' () $/&'z-.&' 
2 «-. &!!&'- $ Y+')( -.0'-.( S!
&'-.' Ó  )-% $'#  +& 00{ $/'()  O'RION
'!  $ O-%!x30i{-.( (& Æ-.'(0
( '\)4W x0'0ß -%( &Y0&' # $/!# $*# ) Y46)+ß!# $%&' ()-.' S+'( w (34W $T( z4WU($?)x
Q
#  +&' ( $3'() #   O -.( &') $*-.(!&'0 +U &
x&')&'0 - $!&') )0 + -.( &')#  &' -.(a$?Q *' # 0!&') )0  &È7%89<;%9>=?9>@A BH@'C DÆE = BC D !

=>F'A BA39 &'#7 KJç]@'K 9>@'C D%@'9 BGON*9>=>Â DHA3è{N*I@' I=> @C D A3è{@'IN*I 9>@'C D
Ñ[Py# $/} &' ()-.' '! 3 &'0[-.( (&'  *+U-.'3(! &' (YP%! ~3Q  &0[+&  Y-%0-%( ! # T &'   $3(
Ä-.Y  *+z-.!x! &'#z7%89<;%9>=9>@'A BH@C DE } = BC D =>F'A BHGI \/46/46+# $&'0'  46:# %4W- $ (~  $31-.0'-.( ^
}
P%~
&'0 -.'(0
Q
¬ ®4 L

MÌµ ¶>¼Áy²5¼:¾ ¶»N<³Åµ@?²5¼:µ ¶>¸98 ¶'»±v¾´¸ÞÁ²5¸,I9J¹³Åµ@?¾

Òo $3(- $ #  $3'!3  ,&-%0-%( !
-%"&  Å  &''&' $a(U#  &'o£46) !# 
þO
+  2$*' ) 46"# $*# )  )$? *-%(!!XO,RION
-.(Y4WÆ $ #  $3')  
Q
Q
_a`ba_

P

u,lmojiu,fq{Ðiu,kilmonqd eRQu,jTSsnjUrU1lah eYsu,t"ã

Ò .- 0'-.( S!
4W # $%  S!v!# $%&' ()y-.( Þ$*-.(! [#  # $% J'«46)+È &'-.' S+
  )-. $,#yO!RION
 +i 
2$? *' # ) !&') )0  Q &Ì )Y ) $  º$*3! $ i46# $/Ô&'0(&'$(  Y-. $ ¡[KF'@N:E KH@N
w \Æ$?)-£'()0 '461$? *-%(!} o#  # $% '| 
  )-. $¨!-.5x0 ( $/' "&«-.!x&  -.0'-.( !
W

V
~
&'-.' +{  )-% $,!# $%&' ()
Q
o)-. $546,# $%U# !- $ ($? *' # )"



fs rm <adresář>
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9;:=<?>=@BA;C

ORION

ORION DFEHGI J-KELNMPORQ SUT JV IQ SUORLWE J XOYMPZUOR[\V Z S-E]^T J=_`I J-MPI]*ORQ SUEa[cbWE JedPGfgLWEaZKfhV ijLlkPmgKGfno]^fg[cV ZfgpRdPORLWIGE JqXO
LWi J-MPORQ S-EaV GT JXO!MPZ-OR[cV Z SrEa]*T J*KImhORK S\EGE JqXOsGItpRI J-KfuORMPEZIQ SUGT JQvXw[ciW[cV E J xyd z{V iWMPd}|{~jq`^MPZ S-fgQ SUEaxyK SDF[cORd
b]*fg[cMPORKfgQvffbWmhfgEaGV [cbWE J[cV IGfgQvEKImhORK S\EGE J3GIufgQvZUOR[cOR VfgG]^OR[^~y ORIONT ZUEa[\M5 ORIONT-IS

9;R: v;v  @B;  < = Cv@ 
kPORdPK S\f DFV E MPZIQvORLWGT J=[cV IGfgQvfRGEapRO¡[cEaZLWEaZ¢GIbWV EaZi JPxyI J-V E'MPZ S-T J[cV dPM£LWfgKHGI J-[cmgEa]*d3DFT JQvT JapROR]*c~jI LWi J-KLWd
Login: KI]*EDFV E7[cLWE JdPK S\fgLWIV Eamg[cbWE J=D¤xyE J GO¡I¥GI¥L¦i J-KLWd Password: [cLWE JXEa[cmgO^
9; :  - C § A  @B:=¨7@B: ©ª
«

IK S]*i J?dPK S\fgLWIV EamD¤EHfg]*EaGV fh¬PbWORLWI J-G¡DFEa]*GT JxDFxyE JqGEax®I{XEa[\mhEx®MPZUOYQvEamgi J ORION vI J?LW[ SUIbjMPORL¦ORmgEaG
MPZ SrT J[\V dPMYMPORdPKE'GI¥GE SbWV EaZUE J¦[cV ZUODFEW
¯
dPV ORxyIV fgQvb¦iMPZ Srfh]*E SmgORLWIGE JMPZS-T J[cV dPMPi±°
S
_`
´ IxyE S[cV GIGQvfª_`² |³I[cV dP]*EaGV f]*ZdPXE JEaV IMPi eryx
satyr
V dP]*EaGV fMPZLWGT JEaV IMPi
´{·
µ
EaZ SrEDFGE J¦[cV IGfgQvE kP²[`¶
fgGdP¸I ORIONT DF[cORdjMPZ S-T J[cV dPMPGE JRLW[ SUEax
kPZUOMPZ S-T J[cV dPMYb]^Img[ SUT Jx¹[cV ZUODFd zxºL ORIONdD¤E'V Z SrEapRI'MPOR]^IV¦K S\I J-]*OR[cV°
´»
kPZIQvORLWGT J[cV IGfgQvE
I¼H½*²
Ea¾ xyIfgmr° ws-acc@service.zcu.cz
µ µ
kP¿Á
ZIÀ^QvÂORÃÅ
LWGÄeT JÆÈ[cÇ±V IÉÊÈGË¦fgÌ QvE ¼H½*²dPQ S-EapRGI   Ea¾ xyIfgmr° zsc-acc@service.zcu.cz
[cdPMPEaZMPORQ SUT JV IQ SU
Ea¾ xyIfgmr° zsc-acc@service.zcu.cz
3EZxyfgGI J-mhORLWi J^[\EaZL¦EZ
Ea¾ xyIfgmr° remote-acc@service.zcu.cz
9;:  Í @w¨  Cv@ 
kPO;MPZS-fgXmgI J-[ SUEGT J=]*O;[ciW[cV E J xyd ORIONÊhÒ¦DFE ÓvÇWLWÔ$[ SUÕvE ÓvÖMPÆ'Z S-×WfgMPØ
ZIÙ LWEaGOMPZUO;pRE SK SGORdÎMPZI J-Qvfr%kPORdPK S\T JLWI J-GT J=IMPmgfgbWIQ S-GT JXO
MPZUORÏWZIxyORLWE J XO¡LWi¦pRILWEaGT JLWfgKÐÑ

Úy - A   ; Bv  -ÍÛ ;Ü=<7: BÍ  
¼HORbWdPxyEaGV IQvE'bYMPZUODFEabWV d ORION DFEMPZS-T J[cV dPMPGI JeMPZUOR[c· V ZS-Ea]*GfhQvV LWT Jxº[\mhdPK S\EpYÝ}ÞGIMPZ S-T JbWmgI]ÎMPZUOR¾
[cV ZS-Ea]*GfgQvV LWT Jx¹IMPmgfgbWIQvE netscape GI I]^Z-Ea[cE¡|{ß 
http://home.zcu.cz/orion/

«

DFEa]*GORV mgfgLWi J-xºMPZS-T Jb¦IKd zxàDF[cORdjb;]*fg[cMPORKfgQvfRxyIGdPI J-mgORLWE J[cV ZI J-Gb¦ilLWfgKHMPZ S-T JbWIK man
~E SbWV EaZUE J`]*d zmgEaK S\fgV E J¥[ciW[cV E JqxyORLWE JqBfgG ORZxyIQvEj[cEYORKGIxyd3D¤T JeMPZUOR[cV ZS-Ea]*GfgQvV LWT Jxá[cmgdPK SpRiãâ\~Ea[äLWfhK
MPZ SrT JbWIK news
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å ;v  @B 
«

dPbWORGQ SUEGT JMPZI J-QvE'Læ[ciW[cV E J xyd ORION [\mhORdPK S\T JMPZ S-T JbWIK logout 
MPZ S-T JMPI]*E SWK SEYQvXQvEaV EYMPORGEaQvXIVBpRE SK SEaVBMPZUORQvEa[ciçMPOyOR]*XmgI J-[ SUEGT J?INMPZS-fgMPODFµ EaGE J?MPZUODFEabWV ËëiWÉ ÆÈÇ±MPÉÔ$ORÕvdPÓvÖK S\Æf DFÙ V E
MPZ SrT JbWIK outaMPZ SrT JMPI]*GE S^LæxyEaGdlLWORmgpRdèâ Quit, but tokens left ä T JQvEéLWfgKÐ\ê

µ

Ú 
ì

@   ã @ v

Ea[cmgO¡MPZUOMPZS-T J[cV dPMYb;dPK S\fgLWIV Eamg[cbWE JqxydNb¦ORGV dD¤E'xyORK S\GO¡xyE SGfhVMPZ SrT JbWIKEax
passwd

_`xyE SGI XEa[\mhI'[cE7MPZUODFEaLWT JGEDFMPORK]^E S D¤f]*OéDFEa]*GE JXOR]*fhGi
´
V ZdPbWV dPZI7XEa[cmgI`D¤E7ORxyEaKEGI¦°
í xyfhGfgxyI J-mhGT J=]^E J mhbWI î¥KGIbWd z

í b¦ORxypRfgGIQvE MPT J[cxyEaGæI Q SUT J[\mhfgQMPZ S-T JMPI]*GE Së]*Img[ SUT JQvXYKGIbWd z
í ]^Img[ SUT JfhG ORZxyIQvE¥I¥]*ORMPORZdPQ SUEaGT JLWfgKÐ\ï`ð ñ òÈó Ó ñ Ç ð ñ\ô Óvõ ò ögð ñ Ö÷HÔ$Çø\ùvÊÈÌ{ÓvÖ ð ñ Ù

9;R: v;v  @B;    >   gj Cv:<?>
´
òÈò

V ÷ IG×a]*ÆÈIÖZUË¦]*ÊrGÆéT J\×aMP÷ORÆÈõ$[cõ V dPM¥MPZUO7MPZS-fgXmgI J-[ SUEaGT J\KeDFEa]*GORXOé[cV ZUODFE?L ORIONdHGIeDFfgGi J*V Ib¦E J=L ORIONdP\DFE?MPORxyORQvT J


ssh <stroj> ú

´

\[ XYfhxyMPmgEaxyEGV d3DFE7 ORZIZU]*ORLWI J-GT JIdPV EaGV fgKIQvE'nûGEaGT JaV ZS-EapRI'KI]*I J-L¦IVPXEa[cmgO^
¿ÁÀ^ÂÃ}ÄeÆÈÇ±ÉÊÈÓ
kPOR[cV dPMMPZ SrfgXmgI[ SUORLWI J-GT JGI[cV ZUODFE
LWfgK]*I J-mhER
å :=ü   výBBÍ @sþ;ÿ

 

´
Ê Ô ù 6Ô6É
´
~E SbWV EaZi J  GEGT J`MPZS-T JxyOsMPZS-T J[cV dPMPGi J¥INDFE£GdPV GOXO ö
±qG ORZxyIQvE£OwfgG[cV ImgORLWIÓ GÇ E J x vÓ õ  Ö÷
IÙ LWi¦XmgEa]*I J-L¦IQvT J[cmgdPK S\pRIaDF[cORdæ]*OR[cV dPMPGE JMPZUOR[\V Z S-E]^GfgQvV L¦T Jx WWW LWT JQvEuLWfgK;Ð\ï`ð ñ òÈó ñ ð ñô ò ögð ñ
Ô$Ç[cø\EaùvKÊÈGÌ{IÓvx Ö é
ð ñ 
kPZ SrfgMPOD¤EGT JpRImgT JbWdN[cE7MPZUORLWEa]*E7MPZ SrT JbWIKEax°

´

add <název balı́ku>

¼HImg[ SUT J=xyORK S\GOR[\V fPMPZ SrT JbWIK module°
´
module list
E´ KGIxÛE¸MPmgfgQvfgV GE SBMPZ S-fgMPODFEaG´ E J XO 
EKGIxÛE¸fg[cV d3DFT JQvT JQvXæpRImgT JbWd z 
module avail
¶{]*MPOD¤EGT JpRImgT JbWd
module unload <název balı́ku>
&0 ;& æ+) /,a% 4R"#$% '&    0¤ P( . ¢23& % "" 5"4 . (e((B)&0
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þ

kPZUODFEabWV ORION MPORdPK ST JLWI JP]^fg[cV ZfgpRdPORLWIGi JP[cORdPpRORZUORLWi J*[ciW[cV E J x





v C

µ

 ´
¯



!

 <7C  ;v A;<7¨7@  A B§;BÍ C 

µ i J-MPfh[`mgfgxyfgV dldPK S\fgLWIV Eamg[cbWE J XO¡I]*ZUEa[cI J-ZS-E]*ORxyORL¦[\b¦i JPI¥MPOR[ SUV ORLWGT JI]*ZUEa[\I J-Z S-
i J-MPfh[`mgfgxyfgV dè WdPORV iWORpREaQvGE S

quota
fs lq <cesta>

"

9; :  - C § <7¨  ;§ :   ¨ 

´

_eDFfh[ S-V E SGT JaMPZI J-L;b;I]*ZUEa[cI J-ZS-f
~I[cV ILWEaGT JaMPZI J-LæbæI]*ZUEa[cI J-ZS-f
_`bWORMPT JZUORLWI J-GT JMPZI J-L

fs la <cesta>
fs sa <cesta> <položka ACL>
fs co <zdrojový adresář> <cı́lový adresář>

¯ ·
VËWÕ ZÔ dP
W
b
V
P
d

Z
t
I
P
M
Z
S
T

J
c
[
V
P
d
P
M
R
O
W
L
i
J
v
Q
w
X
P
M

Z
I
J
L

² °*[cEKGIx
Ó=ÉÆÈõ$Ë
ÊÈÓ Ó
ö
ñ 

$#

*,+

#

]*LWODFfgQMPORmgORK SEab

¯
²

·


$# &% ')(

ËWÕ Ô Ó=ÉÆÈõ Ê-Æ
Ë Ô$ÇWÓ
ö
ò *òÈó

- Ea]*GORV mgfgLWI J^MPZI J-LWIORMPZILWG Sd3DFTJab±°
. Ê-ÆÈÓ ô
² S V EGT JORpR[\IXdl[\ORdPpRORZd z±LæI]*ZUE[cI J-Z Srf-
/ õ$ùvù ó Ë
¯ ·
²µ S V EGT JORpR[\IXdlI]*ZUE[cI J-Z Srd zéGfhbWORmgfª[cORdPpRORZd z¦I ² 
0 Ô$Ç ò ÆÈÊÉ
i¦V LWI J-ZS-EaGT JGORL¦i J-QvX[cORdPpRORZd z±I¥I]*ZUEa[\I J-Z S-d z
1 ô ÆÈõ$ÆÉÆ
I
KI J-GT J=[\ORdPpRORZd z±II]*ZUE[cI J-Z Srd z
2 3 ÊÈÔ6ÉÆ
kPZUORLWI J-]*E SGT JaKxyE SGORpR[cIXdl[cORdPpRORZd z±I5DFEDFfgQvXN|{~qtpRfgV d z
4 õ$ùvÖ ó
5 Ó ô Ì{Ô$ÇWÔ ò ÉÆÈÊ _`_`IxyxyE SGiWbWE S?I J-MPGZS-TJTJ[c[cV ORdPdPMPpRORORLWZi dJ-zQv XMPZI J-L£ ¯ ² · 
¶{pRLWi¦bWmgE Jb¦ORxypRfgGIQvE MPZI J-LæxyI\DFT J=KbWZIV b¦i±°

26. 08789 n LW[SUEQvXGI MPZI J-L¦I¥xyfhxyOI]*xyfhGfg[cV EaZ7Zmgfg]^bW
. 9 5 1 n Z-EaI]ÎI¥mgORORbWdPMtZmh
5 /8/ n L¦[S-EaQvXGI¥MPZI J-LWIZmhfg]*bWI
:;<: 9 n K S\I J-]*GI J±MPZI J-L¦IOR]*[cV ZIGTJaMPORmgORK Sb¦djK ¯ ² ·

¯ ·
¯
kPZ SrT J[\V dPMPORL¦I JRMPZI J-LWI ² D¤[\ORd;MPZ SrfgZ S-IKEGIéI]*ZUEa[cI J-ZS-fr MPmgfgbWIQvEV E SQvXV O¥MPZI J-LHGI^D¤E]^GORV mgfhLWE Jª[cORdPpRORZi5DFE
Z SrT JKEGI|{~qlpRfgV iMPZI J-LWiWªLWmhI[\V GT Jb¦I*DFEa]*GORV mgfgL¦i J-QvX{[cORdPpRORZd z-¶{[cV IV GT Jv|¡~qlpRfgV iGEaxyI\DFT J%LWi J-KGIx
Ô6ÉÆÈÊÈÓ
~I[cV ILWEaGT JMPZI J-LæGI Q SUV EaGT Ja]*ORxyORL¦[\b¦E J XO{I]*ZUEa[cI J-ZS-E7dPK SfgL¦IV EmhfRò

= .>@? A 4 / 5 1CB

fs sa ˜ sitera read

|{K SfgL¦IV EmhE J

¿ÁÀ^ÂÃãÄeÆÈÇëÉÊÈÓ

[cE7L

¯
²

·

mgfg[cV EaQvXdPLWI J-]*E S DFT J\DFIbWO <uživatelské jméno>@meta 
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¯ ´
kPZUOçZ SrT JKEGT JMPZ SrT J[cV dPMPd GI
¯ hm K· EYKZS-fgKORLWIVMPZS-T J[cV dPMPORLWE Jë[cbWdPMPfgGisMPV [ÏWZUORdPMP3iWV Oy[cbWdPMPfgGiçmgKE
MPORdPK S\T JL¦IV¦MPZ Srfª[cV IGORL¦ORLWI J-GT J ² 
~E SbWV EaZUE JW[\b¦dPMPfgGi;Ea¸=fg[cV d3DFT JQvT JLæZI J-xyQvfR[ciW[cV E Jqxyd5°
KQvd5 QvK
xyEaV I¾ XOR[cV [
[ciW[cV Eax° IdPV XdP[cEZ
[ciW[cV Eax° IdPV XdP[cEZ xyEaV I

ED

LW[ SUfgQvXGfRdPK S\fgLWIV EamgE JMPZ S-fgXmhI J-[ S-EaGT JKE7_`² S |
¿ÁÀ^ÂÃãÄeÆÈÇ±ÉÊÈÓ
LW[ SUfgQvXGfRdPK S\fgLWIV EamgE JMPZ S-fgXmhI J-[ S-EaGT JK GE SbWV EaZ-E J XOHËë[cÉV ÆÈZ-Ç±OÉD¤Ô$E ÕvÓvÖÆ
LW[ SUfgQvXGfRdPK S\fgLWIV EamgE JxyI\D¤T JQvT JMPORLWE SZS-EaGT JWLWfgKê
 À^ÂÃ}ÄeÆÈÇ±ÉÊÈÓ
¿Á
LW[ SUfgQvXGfRdPK S\fgLWIV EamgE JxyI\D¤T JQvT JMPORLWE SZS-EaGT JaLæZI J-xyQvfRQvEamgE JqXO

kPZI J-QvE [\E'[\ORdPb¦Z-ORxyi J-xyf=MPZ SrT J[\V dPMPORL¦i J-xyf=[cbWdPMPfgGIxyfr°
µ

iWV LWORZ SrEaGT J[cbWdPMPfgGi
kPZ Srfg]^I J-GT JdPK S\fgLWIV EamgE ]*O¡[cbWdPMPfhGi
¶{]*[cV ZIGE SGT JadPK S\fgLWIV EamgE KE'[cbWdPMPfgGi
¶{]*[cV ZIGE SGT Ja[cbWdPMPfgGi
kPZ SrEDFxyEaGORLWI J-GT J[cbWdPMPfgGi

pts
pts
pts
pts
pts

cg <vlastnı́k:skupina>
ad <uživatel> <vlastnı́k:skupina>
rem <uživatel> <vlastnı́k:skupina>
del <vlastnı́k:skupina>
ren <pův. jméno> <nové jméno>

pts
pts
pts
pts

m <vlastnı́k:skupina>
m <uživatel>
listo <uživatel>
e <vlastnı́k:skupina>

GF

_eDFfh[ S-V ORLWI J-GT JfhG ORZxyIQvT JO[cbWdPMPfgGI J-QvX?°
µ

µ i J-MPfh[`Q SUmgEaGd zë[cbWdPMPfgGi
µ i J-MPfh[`[cbWdPMPfgGb¦V EZi J-QvX DFE'dPK SfgL¦IV EmRQ S-mhEGEax
µ i J-MPfh[`[cbWdPMPfgGb¦V EZUE JWdPK SfgL¦IV EmRL¦mgI[cV GT J
i J-MPfh[`fgG ORZxyIQvT J=O¡[cbWdPMPfgGE S



Cv@B;C výBBÍ @

H

<H
JI K

µ

ÉÔ$Ö ÆÉ Éù ÈÆ Ç
k ZUO'MPZI J-QvfaL ORIONd{IMPZS-T J[cV dPMb [cORdPpRORZd zxãDFE`GdPV GO xyT JVMPmgIV GI J¦MPORLWE SZS-EaGT J\n
P
ó
I ó
iWV O
[cE7IdPV ORxyIV fgQvbWi;KT J[cbWI J-L¦I\DFT JMPZS-fªMPZS-fgXmgI J-[ SUEGT JI xyI\D¤T J=ORxyEKEaGORd]*ORpRdNMPmgIV GOR[cV fPfgxyMPmgfgQvfhV GE S `X
µ iWMP[cI J-GT JV fgQvbWEaV d z
iWMP[cI J-GT JV ORbWEaGd z
~ORLWE JKT J[cbWI J-GT JaV fgQvb¦EV d z±I¥V ORb¦EGd z

klist
tokens
kinit

9;:=<?>=@BA;C 
kPZ SrfgMPOD¤EGT JMPZ-OD¤Eb¦V d
kPZUODFEabWVD¤E7MPZS-T J[cV dPMPGi J=DFIbWO
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add <jméno projektu>
/project/<jméno projektu>
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;<7A

L

  ;  A;<7 yü  : BÍ @  C  :Cv<7¨ BÍ  -ÍÛ A: v§ C (©

|{K SfgL¦IV Emh[\b¦E J[cV IZV ORLWIQvT J[cbWZfgMPV i[\E'dPxyT J[cV T J]*O]*ORxyORLW[cbWE J XO{I]*ZUEa[\I J-Z S-E7dPK S\fgLWIV EamgE I MPODFxyEaGd3DFT J[\EW°
´
[cXEamgm
pRI[cX
V Qv[cX
Ú 

[\V IZV dmgORÏWfgGj[\XEamgmgd

¦b ZfgMPV i;[\MPORdP[ SUV E SGE JªMPZ Srf
[cV IZV dj[cXEamgmgd
dPbWORGQ SUEaGT JmgORÏWfgG[cXEamgmgd

.profile.mine
.login

.bashrc.mine
.cshrc.mine

.bash logout.mine
.logout.mine

L

@   ã @ vv¹ y;ü7@B:  ;Ü=<7: BÍ  

_`xyE SGI c[ XEmhmgd  /bin/tcsh GEpRO /bin/bash
_`xyE SGI P
¬ GÏWEaZ^fgG ORZxyIQvT J

NMOXOR]*fgGB

chsh
chfn

_`xyE SGi[cEéMPZUODFEaLWT J]*O

QP

9; :  - C §º <  < 
´

RO dPpRORZ-ORL¦i JP[ciW[cV E Jqx
kPZUOMPZ S-T J[cV dPMY]*O{ßë

QP

9; :  - C § A  < 

R

<7:=<7¨'@  <  Cv@ 

 ´
¯

DFE MPZS-T J[cV dPMPGi JMPZS-Ea[`I]*ZUEa[cI J-ZS
b¦ORMPfgE?DFE GdPV GO{MPORdPK S\T JV¦QvE[cV dNKIQ SUT JGI\DFT JQvT J
<7: ©ª

/afs/zcu.cz
/afs/.zcu.cz

 @ §;v CvÜ=<':  

«

¯ ORxyMPORGEaGV I7QvEa[cV i;Z-EaMPZUEaKEaGV d3DFT JQvT JMPmgIV  ORZxyd
bWV dPI J-mhGT JaXOR]^GORV I fg]*EaGV fh¬PbWI J-V ORZdMPmgIV  ORZxyi

S

þ

@sys
fs sy

< ý  ;<  C § < ;ý ^ Cv ýB  < '

_`I J-mgORK SGT JbWORMPfgE7]^ORxyORLW[cbWE JqXOHI]*ZUEa[cI J-ZS-E7dPK SfgL¦IV EmhE K¥xyfgGdPmgE JqXO;]*GEé[\E'KMPZS-T J[cV dPMPGT JMPZ SrT JbWIKEax°
fs mk <adresář> user.<přihlašovacı́ jméno>.backup

Ó Ê-Æ Ó Ê
bW]*E ô ò ñ öWDFEéDFxyE JqGOèMPZS-T JMPI]^GE S5QvEa[cV I±I]*ZUEa[cI J-ZS-EaDFEaK S7[cE{xyI J5LWiWV LWORZ S-fgV±I;MPZ SrEa[ébWV EaZi JBpRdP]*E{KI J-mgORXI
MPZ SrT J[\V dPMPGI Jv
Ô6ÉÆÈÊÈÓ
_`MPZ SrT J[\V dPMPGE SGT J%KI J-mhORXiæMPZ SrEa[BI]*ZUEa[cI J-ZS zaloha MPZUOdPK S\fgLWIV EamgE'ò
°

T U V W X Y[Z8\]<^

fs mk zaloha user.sitera.backup
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å ¨7@  : @B  ¨ Bý @

P

QP

 Å < 

<7:<7¨7@  @B:¨7@B: 

¶{LWE SZ SrEaGT J[\V IL¦dj[cORdPpRORZUORLWi J-QvXY[cEaZLWEaZd z
¶{pRGORLWEaGT JxyIMPORLWI J-GT J[cORdPpRORZ-ORL¦i J-QvXY[cLWIKbWd z

_=;Ü=<': BÍ



@Å<  ¨ BýBÍ  -Í v¨'< v

fs checks
fs checkv

`

@ 

µ

i J-MPfh[5[cORdPpRORZUORLWE JqXO;[cEZLWEaZdPGI¥b¦V EZUE J xDFE
[cORdPpRORZuI]^Z-Ea[cI J-Z Sr
qG ORZxyIQvE'O[cLWIKbWdPGI b¦V EZUE J x DFE [cORdPpRORZ
qG ORZxyIQvE'O[cLWIKbWd
qG ORZxyIQvE'OxyT J[cV dMPZ SrfhMPODFEaGT Ja[cLWIKbWd

fs whe <cesta k souboru/adresáři>
fs exa <cesta k souboru/adresáři>
/usr/afsws/etc/vos e <jméno svazku>
fs ls <adresář>

a bdc egfdhjikmlon

9; :  - C § A@  Cv:=<?> (©ª

add meta
metaconnect -l [<uživatelské jméno>] <jméno stroje>

- E`MPORV ZSrEapRIMPORdPK S\TJVdPK S\fgLWIV Eamg[cbWE J%DFxyE JqGO
bWE7[cV ZUODFd zx

_=;Ü=<': BÍ

¿

À±ÂÃãÄeÆÈÇ±ÉÊÈÓ

¿ÁÀ^ÂÃãÄeÆÈÇëÉÊÈËWÌ
I XEa[\mhO7MPmgIV GE JMPZUO

rkPZS-faMPZLWGT Jx MPZ S-fgXmhI J-[ S-EaGT J
µ
DFE7GdPV GE JdP]*E SmgIV¦[cMPEaQvfg¬PQvbWE J¦d Jb¦ORGi T JQvE7LWfgKMPZ SrT J[\mhdP[ S-GI Je]*ORb¦dPxyEGV IQvEW

@Å< ý ^ ¨  Cv@ v

_`T J[\b¦I J-GT JfgG ORZxyIQvT J=O¡dPK S\fgLWIV Eamgf

p

who-is <uživatelské jméno>

@  A;Cv@B:=@ ¡Bv  (©ª @ ý ^ Cv@ ¡ Ü<7: BÍ @
í kPZ S-E[cxyE SZUORLWI J-GT JaMPOR[ SUV i
ß5EImhfgKd3DFE¥[\E'[\ORdPpRORZUEax ˜/../mail/.forward
í kPZUEaKEaGV IQvE ]*IV
«
MPZUEaKEaGV IQvfª]*IV[\E'[\V IG]*IZU]*GE S?MPORdPK S\T JL¦I JPI]*ZUEa[cI J-ZS ˜/../public
kPZ S-T JMPI]*Gi Jë[cORdPpRORZ ˜/../public/index.html DFEHMPORL¦IK S\ORLWI J-GçKI¡L¦[\V dPMPGT JpROR]t]*ORxyORLW¾
[cbWE J[\V ZI J-GbWidPK S\fgLWIV EamgEW
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P
å

<7¨'@B  ;@  ACv@B: g=Íº C   ; :  ; -Í  B C  ¨7@B; 

q( sr

¶{pRGORLWEaGÖ T J ÷mgÊrfgÖ GbWd z Êrù G5I õ$Æ [cV IG]*IZU]*GT J [cV IZV ORLWIQvT J
[cbWZfgMPV iÎ ò
I

¶{pRGORLWEaGT J [cV IG]*IZU]*GT JQvX MPZ SrT J[\V dPMPORL¦i J-QvX MPZI J-L
dPK S\fgLWIV Eamg[cbWE J XO¡I]*ZUEa[cI J-ZS-E
¶{pRGORLWEaGT J [cV IG]*IZU]*GT JQvX
bWORG¬PÏWdPZIQvT J 
fgG]*OR¹MPZ SrT JMPI]*GE SPLWi J-pRE SZ*fgG]^ORàxyIGIK SEaZdP

8(

t

P

u

§ :  -§B @ § :< Î @ 

wv

©

/zcu/common/scripts/setprofiles.sh
/zcu/common/scripts/setacl.sh
/zcu/common/Xwin conf/make wmrcs

A;<7;C  ACv; B :@ 

~EDFMPZL¦EMPZUOR[cT Jx MPZUOR[cV dP]*d3DFV E5]^ORbWdPxyEaGV IQvfL¦fgK'_`T J[cbWI J-GT J%]^Img[ SUT JQvX;fgG ORZxyIQvT J¼HI J-mgEëDFEub{]*fh[\MPORKfhQvf
[cV ZI J-GbWI'KI J-bWmhI]*GT JdPK SfhLWIV Eamg[cbWE JMPOR]*MPORZië°
http://support.zcu.cz

;)x 9 . 5 A 7 ;<. 4yqz{'|} =~ E¾ xyIfhmr° ;<x 9 . 5 7 ;<.' 9 .' 089 
 8 O)\I  )\îGEapROV Em-8 O)I\ O)II=

_`I J-bWmhI]*GT JbWORGV IbWVWMPZ S-E[
xyT J[cV GOR[cVR|{ IV Eamr 3 I¸j

`MK

¼HImg[ SUT J=I]*ZUEa[ci±°
¶{XmgI[ SUORLWI J-GT J=KI J-LWI]*=b¦V EZUE JWGEaGT JaGdPV GO¡ORb¦IxyK S\fgV E SBZ SrEa[ SUfgV
~I J-xyE SV i%aMPZ SrfgMPORxyT JGb¦i%MPORK SI]^ILWbWi
_ S I J-]*OR[cV f3O¡ORpRGORLWdj]^IVKE7KI J-mhORXi
9;< ý   

<D

pRdPÏ ¥[\EaZL¦fgQvEW KQvd5 QvK
ORZfgORG ZUE
[cEaZLWfgQvEW KQvd5 QvK
ZUE[cV ORZUE ZUE
[cEaZLWfgQvEW KQvd5 QvK

jt ")D
t ")D

A 
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8. Informačnı́ zdroje na sı́ti WEBnet

; .)"$ :  -! ( )3 [-! 059W&( )*-./ 0* T  
Ar4.38 0035 n"$'( )  : *93 ) : L
 5  0*0. 3*5!  :   ;P/120 WEBnet
'
M´3   #/1X0[)   ( 
majordomo@list.zcu.cz
1X(/-. Z3  : -. +12&Q "U/.; µ( : T+  : C93*  0!12,!38 0035  : -.  +A ¶(/. !   
  : -. +12;'&  Z4-.;  ?&-.0120t/120) : */H'/**Q"$09( P/930´&12#"U 1X*3 
*-!X·/¸)/g!¹/A
A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A*e |/^ |/°g.a2aXb cpd5|/º/aX_/»
http://www.zcu.cz/cgi-bin/csoq/
¼J12./(/Q/. 0; 3&( D*-!/  &'( D /*  (/. D. 0 6*8 '/5%(//' + /35 597 &1203 059
<H  : /12 0)! &3-.0(/* ;'-@&*(/CAp¶-.;.9*012  "UZ& 3 §(//12/ : C  "$'03 693 1X/3 Y;½A
¾  &1203 T : *'  Z(/.  J"$D"$*59¿0L '/**-!À/120)&Q§¿(//' D 3/5 TZ.' %"$D"$*59
0L '/*-. I/1X0;7n"U+"U*59 : /5-.   s/120)&Q/'  3 u#   8 0  )XA
A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A Á2fg.Â |/h2e
http://home.zcu.cz/
'-!)! J  . :  "$0.
AI03  :  "$0. : .;. "$'&( D-./ 0* T+Ã. O: RION
*0Äp
ORION
:  : .\(/12 "$ T+Å*&( D Æ   WEBnet s : 5A / : /0 3  : C ) : &( )*-./ 0* TXP12/L
TÅH*&( D Ç30(/ -.)>3 : */ 8 '   ..  3 ¶)  "$MÈVJ~.É½QÊ"$012 3 /&   *(//5
&( D-./ 0* T>M¢! + ArA5Agu+A
A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A Ë2.»w_ cÊ¯5b c/d5e fg_ cÊa2h2Ì?Í2º k ® `!_/e |/^ Í Î
http://home.zcu.cz/home/
<H12==/593 (/ 20(/3/¢12' 5 59Ï  30B&( )*-./ 0* T ZČU A½<>K/9ÏK8 '"U 1X3 L
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ë ;ñ Ú F D 9Y:`gò  ñ;Í(@9q5>BC,.:[ò  ñ;ßZB@\1J/2, F\@9q=NVW, F/2<8Q(7 9;MN,eò
ë +ST1 FIO=/21J@AVW1J@AQL361Wê ldap.zcu.cz
ë b,.BC@Y1J/2, F\@9\=NVW1 FSTQ/21J@AVW1J@AQIK1JIOEF.f(=N:@9\1MN,¾/;1¾f(@9\58PO<8,./ 9Y=NVW,.:[i
ë ¾=NIK:@Y=N<8Q36ST1JI BC<81¼,.BC@Y1J/2, F\@9\=NVW1 FPK=º/21J@AVW1J@AQ0f(@9q5=NB1/2E FH<8, F\IKE Fµf(=N/ 9Y:`ºIO,./;:,.Ve:1ÀB<81¼Q(VW, F\7 9;1JIKE Fi
rtÒ?wHyx[.w¾®{¥Z¥?W¯Wx[H{u
ì ,./;:,.Ve1IOEFVW587¶ñ;Í(@Y1JR1@Y1JIOD1/ò  ñ;Ôc,.58<OaÛ@Y=NQ(f(/ò 
<858MN=NVe=N<8IK` FCIO, F\7.1JVµGIO,.f(@9i
ë
ë

Description:

ñ;jL58@Y1JD:=N@A`gò.ê

ZCU adress book

LDAP Server: ldap.zcu.cz

ë
ë

Search Root:

ë

f(=NIO1DPO,.:Wf(@A, F\7.BIK` F

Port Number: 389
Secure:

IO1J7.,.:@YPK, F\VW,.:

°b/2=NQ(D 9Y,./2IK1 FeB=NMN1 9f(=NQ(7 9;EFHVW,.IO1 FK,.f(<85>-W,.D1 Ôc58D@Y=N/;=NR: PZQ(:<8=N=N- ÕCÌf(@\1J/2/Þº³ õ ÑIK1JBC=NVW=N<>Q$36EFJV0IO,.
/ 9Y1JS f(@Y=N/2:@9q1JBCE FVW`WPO=NVWQ$36E FHDEFHS 7.f(Q [/;=NMN1JS <8=NÎ -W,.<85>7.,.D5¸58IOR=N@AST,.DE F4f(@9\EFH/2:Q(f(IO` F\DPtf(@9\1J/?ËCjLßZÍNiNÍ(@Y=N:=
36/2=NQVe/ 9\1JDPOIK` 58IOR=N@AST,.D1¾B=ND 9Y,./;IO1 9BC=N/2:Q(f(IO1 FWf(=NQ(7.1 V©ñ;D1/2:58IO1Wò;G.:H3Yi2MN1J7PK, F\D 9Y-WQ ,D 9Y, F\@\1J-Qi
° ` F\/ 9\10Q(VW1JBC1JIO1 F&58IOR=N@AST,.D1L36/2=NQ:,.-e1 F&/;=NQ(D 9\, F\/2:E Ff(@9\EFH/2f(1 9[VW-WQt:=NPO=N:=T/2MN=N@AIKE FH-WQ(Ge-e:1@[` F¼/21n/2`W/2:1
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Í(=NBC<>1l=N7.IK, F\ST1JIOEFR`i\Ü÷CÔMNQ(BC=NQQ(VW=N<8IO1 9XIK`7.BC@Y=36=NVW1 F$:1Ì:`¾ßZàe f(=NBD1J<8-e1S <858MN1J@A, F\<8IOEF<85>D1IODEFi
ËC7.1 :1JBC`=ND 9Y1J-W, F\VW,.:Of(=N7.58:58VWIOEF7.ST1 9[IOQ&i
 Rd

eqýf%;*+  [ü ý [! '%2)
ßZ-W:Q(, F\<>IKE FJ58IOR=N@AST,.D136/2=NQ¶f(@Y1J7.1JIK:=NVe, F\IK`f(@9\1JBC1JVW/ 9YEFHS¿f(@Y=N/2:@9\1JBCIK5>D:VWEFHS¿@Y=N7.PO@A,.IKE F
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Î
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100

ORION

9. Novinky distribuovaného výpočetnı́ho prostředı́ ZČU

^

ORIONT
$`W/2:1 FS
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f(@9qE FH/;:Q(fnB=?/2:Q(BC5 36IOEF.,.W1JIKBC`
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^
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ì ,Z7., F\-e<8,.BC1 9À7.-WQ(/ 9Y1JIK=N/2:E F.7.EFH/2-W,.IO` F\DP]f(@9\5e:VW=N@[MN1 9&/2`W/2:1 FSTQ ORIONTG7.IO, F\ST1 FPK=f(@9\1JBC1JVW/ 9YEFHS 7ZVW1J@9\1X36
IO` F\DP]f(=ND 9\E FH:,.D 9Y=NVW` F\DPQ(D 9Y1JMN1IOG$VW7.IK5>-W<Kf(=NB=NMNIK` Fg=Nf(1J@A,.D 9YIOEF/2`W/2:1 FS Q(@YD 9Y1JIO` F4f(@Y=n58IKR=N@[ST,.D 9YIKE F^/2`W/2:1 FS
Q(IO58VW1J@A7.58:`
:1JBC`cf(@9q1JBC1JVW/ 9YE FHS ,.BCST58IO58/2:@A,.:58VWIOEF&f(@A,.D=NVW58/ 9Y:1 9iO+1JPK=Ãf(Q [VW=NBÁ,hQ(@YD 9Y1JIOEF/21©=NB@A, F\7 9;EF

5^V0IK=NVW1 FS 36ST1 FIKQ
i
 ORIO
$`W/2:1 FS
361JGNT-IS
/;:1X36IO1 9 36,.-W=k3o1PO=VW7.=N@
G7.,.<8=N7 9X1JIdIO,m:1JDPKIO=N<8=NW5>5&Ô58D@Y=N/2=NR:
Æ58IOBC=Nä¶/ ì O
×CiYRIO
PZMNNT-IS
,¾/;`e/;:1 FST`ST,;36EFSTIO=NPO=/2f(=N<81JD 9YIO1 FOPK=NRIO
G,.<8NT
1¼V
/21ÀQ(7 9;58VW,.:1J<f(@9q1J/2:=¾/21J:-W, F
ORIONT-IS
/lIO1 9X-W:1J@A` F\ST5IO=NVW58IO-W,.ST5qê

r $`W/2:1 FS ORIONT-IS 361 VW`W/2:,.VW1 9[InIO,UD 9\1J/2-W1 F.3o,.7.`W-W=NVW1 FeSTQ(:,.D5NÆc58IKB=Nä¶/ ì ×Ci
r +1UIK,.Ve@A7 9;1JI¶:,.-WG.,.MN`0ST=NPK<^f(@A,.D=NVe,.:KIO1¾f(=ND 9YE FH:,.D 9YEFHDP0/l@AQ A7.IO=NQPO,.@YBCä¶,.@Y=NVW=NQ-W=NIKð(eQ(@A,.DEFi
r +1J<85>-W=N7 9ôIO1JSTQ(/;E FIK,Zf(=ND 9\E FH:,.D 9YEFHDPÜ -W=N1JÌ58/2:=NVW,.:(VWE FHD1º=Nf(1@[,.D 9YIKE FHDP]/2`W/2:1 FSTQ [GMN`W<>=¶ST=N7 9;IK1 F(f(@Y=
VW`ePK@A,.B58:VWEFHD1USTEFH/2:,U,LIO1X36BCQ A<81J7 9X58:1 936/ 9YE F./2=NR:ä¶,.@Y1¾Q(STE FH/;:5>:eIO,L<8=N-W, F\<8IOEFf(1JVWIK` FCBC5>/;-4i
×$O,.RIO
-À361¼NT-IS
7.,;3658/ 9Y:1 9[IO=NG7 9;1¼/2`W/2:1 FST`ÜUST=NPK=NQ0=NST1J7.1JIK1 9CRQ(IKe=NVW,.:^5f(@9q5.VW` F\f(,.BC-WQ0f(=ND 9YEFH:,.D 9Y=NVW1 F$/2EFH:1 9Ji
r Í(=ND 9\E FH:,.D 9Y1n36/2=NQÓ@\=N7.B1 9[<>1IO`bBC=c-e,.:1e=N@A58EFlf(=NBC<81©Q(7 9X5>VW,.:1J<8/2-W` F\DPçf(@A5>VW58<81JW58E Fi õ f(@A,.Ve58BC<8,36/2=NQ
f(@[, F\VW,ôMN1 9X7 9;IK1 FPO=¾Q(7 9;58VW,.:1J<81¼-ºQ F[f(@A,.VW, F\Sâ/2`W/2:1 FSTQ?=NST1J7.1JIK,ÀIO,ÀST5>IK58STQ(Sci[ÜIO/2:58:Q(:VW1J@9q1X36IO1 FPK=
,.BST58IK5>/;:@[, F\:=N@A/2-W1 FPK=ZPO1J/2<8,U7.B1 IK1J1JÌ5>/;:Q$3o1ôVWQ [MN1JDi

PZf(1J@A,.D 9\IOEFµ/2`W/2:1 FS
/;17.,.D 9\,.<IK,./2,.7.=NVW,.:$VU<>1 F:1 9K@Y=N-WQÂ;Ä.Ä.ÄÀ,ÀV/;=NQ(D 9\,./2IO=N/2:51JVW58BCQ$3o1ST1
36587 9&VWE FHD1 IO17 9lÏ9g;Ðº58IO/;:,.<>O,.DRIO
EFi NT-IS
^

Novell NetWare
ßZD 9Y-W=N<>58V
IK1Jf(,.:@9qE F7¾f(=NPK<81JBCQ
-W1¼/2:@A,.:1JW58D-W` F\Sâf(<8,.:R=N@[ST, F\STGf(@Y=NMNE FHPK,.<8`?57.BC1
V¶f(=N/2<81JBCNovell
IOEFHS =NMNNetWare
BC=NMNEF58IO:1JIK7.5>VWIKE F$f(@A, F\D1JG,ZB=N/ 9\CIV
<>= -n@9\,.BC1 9¸f(=NBC/2:,.:IK` F\DP7.ST1 9[I f(@Y=NVW1JBC1JIK1 F7.ST1 9XIK`G
,.-W:Q(, F\<8IOEF/2:,.V0,UBC,.<>/ 9\E FQ(7 9X5>:1D 9\IO1 FO5>IKR=N@AST,.D1&36/2=NQf(=NB@\=NMNIO1 9365^Q(VW1JBC1JIK`Vn-W,.f(58:Î =N<81 Â.Â;Ñ[iµ+1X3658DP]PK<>,.VW
IOEFHS DE FH<81JS MN`W<>=7.VW` F\/ 9\1JIOEFJ/2:,.MN58<>58:`0f(@\=NVe=N7.Q],-WVW,.<85>:` f(=N/2-W`e:=NVW,.IK` F\DP /2<8Q(7 9X1JMi
Í(@9q1J/f(=N7.58:58VWIOEFgf(=N/2Q(IV:=NST:=p/2ST1 9[@[Q(GC7.Q [/2:, F\VW, F5lBC=pMNQ(BC=NQ(DIO,f(@[58=N@A58:=NQ
7.,.DPO=NVW, F\IKE F
CIV
f(@Y=NVW=N7.Qc,]7.VW`W/ 9Y=NVW, F\IOEF/2:,.MN58<>58:`tf(=N/;-e`W:=NVW,.IO` F\DPm/2<8Q(7 9X1JMm,]1JÌ58/2:Q$36E FHDEFHDPp,.f(<858-W,.DE Fi$T=NPK<81JBC1JS IO,
BC,.<8/ 9YE F.-W=NIOD1Jf(D 9YIKE FJ@Y=N7.VW=3WVW/ 9Y,.- IO1Jf(@9\1JBCf(=N-W<8, F\B, F\ST13o1[3o58DP¶58IO=NVW,.D5W,@Y=N7./ 9\5>@9\=NVW, F\IOEFi
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E E 

¡8?7

E E ª

w¯(B;Z¯06LP§¬f



bT'! *
<&S 55 +S2 +6<S5^5 &&5 B SF~*2# <K'! "  Y*S! < @
 ORIONT


 
 
 ì4! *!0 '  - .5!& + &=<,- .< +0/X2#! &- .0/X ^  S0/ P 02 1EH &%JNn






]'!%E " ^A$"$%%E +& 2 8 &F6<^=2 8<(/%!^5X!12#SX5T0/&5- . F!*%=&<


S'  & Y%w +5 "$- .0- .0/KH %EJN<
 ^A.Ç!ÇD &!5!!*5^X52#' P =ë;U1 0F*^62? <O2 8 



&?"i5 "$ - %*S&;552 +6& ^;2% &K2ü2?!S k6A
$Z +25 B<,(2'!/&%F '  "iZ2+<75^ 52  ^  SF*2# °"iZS'  2#!55!02# +, 

4* +,- °'! +!/&;2 8- .SO'  5^!6,DS' &4&!2+   SþA ² 2    !!0- .F*^62? +0/
"$%Æ"i6=55^62 +?"i +0/: +- .! 5 +0/; + <& +0/=2 8Ç È!È!F !* V%0/ +'!-è*V5 +2#!'! Æ ?2+)2# +0
5&!' 9& &&( #%2?'  <K S7A

b<]!%T&T H %EJN¨LKMF62'  >6w<'T0 2+% =2+%E* k62#S P 021



&?"i 72  2?!5;>2# + 5: - . 5  2+2 8%- ¨"$!*"$% & ^!<- .'!6!!*^ %! = ?2+5^6 



'!!<'! 6&- A P SìO"$SOS ? '! ,"$û'!!  5^ 5'! * "$- .0- Y
%ES2+6"i6*^




ORION
VH &%JNZLKM="i ¥%%&&"$% & +|62?! - .j S6¢2#S P 021F§5Ë& ?S' Z "$


& /%E& &* 6&^<25 / &; SK¡;¢A

F*2# Z"$© +¥5e25'!FE5^0/ +'!- '³!ü^ 0* 452#'!¥H &%JNwLNM
² 2#5^- E5^62?'!
ORIONT
*^A È^ALN 9*2 2ü2?!SèF!*2 !"$STS6 5
'  - .F "$-  '!45O!ü^  0* &S!
 ORIONT



Z>"$!'!*^5K52#'!- 9"$S]4S/& 5O2#5&- 1 +' 26"$*N5^/&2< S k?|'! k? <@


& +j5'! ,"i6S&©*S! <  X2# k?'! +0/V"$!'!*5^ +0/N52#'!- !2ü2#!S kA
  
"$S=S/& 5!
² 2   #2?!5 +0/dH %EJN]LNMh2¥'  - ^5S2# +S  ^  S





ORION
!* ~%E7'!* & - '!- .*!& +0/:2  2 8 - %<& /&T26"$*;2! '!! +&- .  +S>%! - .0/



ÊF?%
5 95 +0/t 5^62?'  +0/F2 8%5 - .£ý; 52# :1LK2+Dð:!S=Å




http://www.ndu.edu
&- .' &"i S(2+5'!! '! +*,!%¥&! /t60/& 0* /=2+ +&- A


E E 

;7¬!+o £8Z Qf
 `¤1
ORIONT
bE ?  &S'!S 9S<N2 8<t2+5^ 2F!<KS/&< +E ^  
 A9Mt'!!S& +F§'  ]S- ! 5^ + '  5! k? S'   ?í


ORION
¥
¥
¥
¥

TZ?

ORIONT

'!!  ?S%N26"$*

/ , + +&- §S0- !!&%!2%&- ./&:'  5!* /T"$S V/^A
² 2 


² 2 +- .N*w%S5* SN!%2 +2 A

² 2 +- .N*w6,6*^2+ 0*   6A

² 2 +- .N*w! *!0- .þA


¤T- . c*;SV"$>'!S ?&]!%E!2+%E- °*^ /&5&
%E% +5!& P 02 1c5t< 9'  
msgina.dll

&!! H %EJN§A0¤T /&5
F6&<V[" LN¡ Å9[V2#!/ 0! %  0! X!LK%³¡;@

 




msgina.dll
/&6& 0! &ÊT<0& ?F %( &"$© <2:1&*0-  ,'  - .0- .0/Q* % *^! ì5^ ?2 +6&- ¨'  5^!6,6F
 




*Ë"i6/&S2  /& + - &%S SF^%/& + - ^%  S[N%E! - . 5 9"$- .0- . !*0- .þA ² 2S@


2 8<
<Ë5^52+w&5 D* /5^
F*2# 7S% *"$t%!5!%&ORIONT

zcu gina.dll

0/&5 +- ! SNS'   °"$
Ç!AZë=5 92+- !2  &
/ ! 5!& /t'  5!5 k?   SË¤]62?<62



112

10. ORIONT— Windows NT v prostředı́ ORION
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11

Novell NetWare v síti WEBnet v roce 2000

Ing. Radovan Osoba
osoba@civ.zcu.cz
Laboratoř počítačových systémů

11.1 Současný stav
V síti ZČU je založen adresářový strom ZCU. V tomto stromu je začleněno 18 serverů
s operačním systémem Novell NetWare, a to 4 servery s OS Netware 5 (ERINYE, LADA,
SFINX, TYFON) a 14 serverů s OS IntranetWare 4.11 (ANDY, ARC, FENIX, FLORA,
HANA, HERMES, IKAROS, JANA, JONAS, KATY, KRON, LILI, PYTHIA, ZEUS). Ve
stromu ZCU je založeno přes 10 000 studentských či zaměstnaneckých kont. Ve všech
lokalitách ZČU je pro uživatele všech fakult vytvořeno jednotné pracovní prostředí při
připojení se k NW serverům.
V síti WEBnet dále pracuje 8 samostatných Novell NetWare serverů, které slouží např.
pro systém rezervace učeben, pro stravovací systém v menzách.
11.2 Zajišťované služby
Servery ve stromu ZCU zajišťují následující služby:
•
souborové služby (dostupné přes IPX na NW5 i přes IP)
•
tiskové služby (dostupné přes IPX i IP)
•
elektronickou poštu
•
vzdálený přístup k souborům
•
adresářové služby
•
autentizační služby, jednotné přihlášení při přístupu k NW zdrojům
•
vzdálené zavádění OS DOS ze sítě
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•
•

routování IP a IPX (v některých lokalitách)
DNS

11.3 Co je nového?
Za poslední rok došlo k určitým změnám v síti. Jedná se především o následující:
•
•
•
•
•
•

bylo optimalizováno rozmístění NDS
byl proveden upgrade některých serverů a rozšířena disková kapacita
byly zvýšeny kvóty na domácí adresáře uživatelů, a to na 7 MB pro studenty a
na 50 MB pro zaměstnance
servery FENIX, JONAS a TYFON byly připojeny rychlostí 100 Mb/s (dříve
10 Mb/s)
na některých serverech byl proveden upgrade OS na NetWare 5
byla zavedena nová podpora pro tiskové služby z prostředí IP (z Unixu,
OrioNT), nyní lze na požádání zpřístupnit přes IP libovolnou síťovou tiskárnu
spravovanou NetWare servery

11.4 Co je to NDS a kontext
NDS – Novell Directory Services – jsou adresářové služby. V současné době existují
pro celou řadu OS: pro NetWare servery, Windows NT, Windows 2000, Linux a další
unixové servery. V rámci ZČU se NDS používají na NetWare serverech a umožňují
jednotné přihlášení se ke všem zdrojům, které tyto servery poskytují. NDS slouží k uložení
veškerých informací o uživatelských kontech a informacích o dalších objektech jako jsou
např. servery, svazky, licence, skupiny uživatelů, síťové tiskárny, tiskové servery,
konfigurace stanic při zavedení OS ze sítě, DNS a nastavení dalších služeb.
NDS jsou distribuovány a replikovány na NetWare serverech, čímž je zajištěna větší
rychlost, spolehlivost a odolnost proti výpadků některého serveru nebo části sítě.
Kontext je organizační jednotka, ve které se nachází určitý objekt v NDS. Je to obdoba
adresářů na disku. Např. server SFINX je umístěn v kontextu .Sfinx.SRV, uživatel
NOVAK1 je umístěn v kontextu .m.Stu.FAV.ZCU. V NDS jsou zřízeny kontexty pro
jednotlivé fakulty a v nich pro jednotlivé katedry a studenty.
V kořenu stromu [Root] jsou vytvořeny následující organizační jednotky:
-

DEV pro aliasy tiskáren a tiskových front
DNS pro umístění informací o DNS pro domény zcu.cz a pef.zcu.cz
LOGIN pro aliasy uživatelů
LS pro společný login skript
MNG pro správu NDS
SRV pro objekty serverů, svazků, tiskových serverů, tiskáren a tiskových front - dále
rozděleno podle příslušnosti k jednotlivým serverům
ZCU pro uživatelská konta – rozděleno podle fakult a na studenty a zaměstnance
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11.5 Přihlášení se do sítě
Před přihlášením do sítě je třeba se přepnout do kontextu v NDS, kde je uživatel založen,
nebo při přihlášení uvést uživatelské jméno s plným kontextem. Abyste nemuseli při
každém přihlášení uvádět plný kontext nebo se do něj nejprve přepínat, je v síti vytvořena
dávka NLOGIN, která pomocí aliasů v NDS zajistí přihlášení se do sítě. Tuto dávku lze
použít pouze u operačního systému DOS.
Příklad přihlášení se do sítě:
NLOGIN novak1
další možnosti přihlášení se:
- pomocí aliasu v kontextu .LOGIN:
login .novak1.login
- nastavením kontextu .LOGIN a pomocí aliasu v něm
cx .login
login novak1
- uvedením jména s plným kontextem
login .novak1.m.stu.fav.zcu
- nastavením kontextu uživatele a přihlášením se
cx .m.stu.fav.zcu
login novak1
Na výše uvedených příkladech vidíte, že nejjednodušší je použití dávky NLOGIN.
Pokud se přihlašujete na počítačích, které nabootují pomocí BootROM ze sítě, pak se vám
rovnou spustí příkaz NLOGIN a postačuje zadat pouze vaše uživatelské jméno bez uvedení
kontextu.
11.6 Klienti pro připojení se k NW serverům
K NW serverům je možné se připojit z OS DOS, Windows 3.xx, Windows 9x, Windows
ME, Windows NT, Windows 2000. Doporučujeme používat poslední verze klientů, které
jsou Y2K kompatibilní. Starší verze klientů nemusí správně pracovat v roce 2000 a také
nemusí správně pracovat všechny služby, např. se u některých uživatelů objevují problémy
při použití tiskových služeb. Aktuální verze klientů můžete najít na
http://support.zcu.cz,
kde je uvedeno doporučení pro jejich nastavení v síti WEBnet.
Při použití klientů ve Windows 9x/ME/NT/2000 je možné, že se vám v seznamu serverů a
stromů budou objevovat nejen servery ZČU ale i servery např. z ČVUT. Je to způsobeno
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tím, že nová verze NOS NetWare 5 používá jako nativní protokol IP a servery jsou
viditelné a dostupné i přes Internet.
11.7 Co dělá login skript
Login skript jsou příkazy, které se vykonají při přihlášení se k síti. Při přihlášení se ke
stromu ZCU nebo k nějakému serveru ze stromu ZCU je pro všechny standardní uživatele
proveden jednotný společný login skript a po něm se mohou provést skripty, které jsou
vytvářeny správci na fakultách. Jednotný společný login skript provádí následující činnosti:
-

-

-

mapování disku Z: pro základní všeobecné programové vybavení a mapování
vyhledávacích cest pro spouštěcí dávky, utility, příkazy NW a NLS soubory, mapován
je vždy nejbližší funkční server ze skupiny softwarových serverů, který se určuje podle
segmentu, ke kterému je pracovní stanice připojena
mapování domácího adresáře jako disk H: (pokud není domácí adresář dostupný je jako
disk H: mapován přechodný adresář a tím je alespoň umožněna dočasná práce uživatele,
ale bez možnosti uložení dat do domácího adresáře)
mapování disku R: na svazek s domácí adresářem – využití především pro přístup do
katedrálního public adresáře a do domácích adresářů uživatelů ze stejného kontextu,
pokud vám přidělili patřičná práva
mapování disku T: do přechodného adresáře na nejbližší server, přechodný adresář
slouží po dobu přihlášení k dočasnému uložení souborů (např. větších souborů, které se
vám nevejdou uložit do domácího adresáře, kde je nastaveno omezení na diskový
prostor), po odhlášení se soubory automaticky mažou a nemusí být tedy dostupné při
dalším přihlášení
oznámení počtu dopisů ve složce nová pošta
mapování disku M: se speciálním programovým vybavením katedry a vyhledávací cesty
(pouze pro uživatele z určitých kontextů), v průběhu přihlášení lze měnit toto mapování
pomocí příkazu setsw
mapování disku L: s agendami ZČU (pouze pro uživatelé, kteří jsou správcem agend
zařazeni do určitých skupin)

Společný login skript mapuje disky podle standardního mapování disků. Jeho funkce je
zaručena pro všechny uživatele z podstromu .ZCU, kteří se přihlašují ze správně
nastavených pracovních stanic s operačním systémem DOS/W9x/WNT/W2000
s aktuálními verzemi klientů. Pracovní stanice se může nacházet v libovolné budově ZČU a
podle umístění stanice jsou vybrány nejbližší funkční servery.
11.8 Odhlášení se od sítě
K odhlášení se od sítě v prostředí DOS/Windows 3.xx se používá příkaz logout. Před
odhlášením je vhodné ukončit všechny programy, které používáte (M602, Windows 3.xx).
Po odhlášení je možné počítač vypnout nebo se znovu přihlásit příkazem nlogin. Pokud
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se chcete odpojit pouze od určitého serveru, lze zadat příkaz logout a jméno serveru, od
kterého se chcete odpojit, např. logout sfinx.
V prostředí Windows 9x/NT se odhlášení od sítě může provést výběrem položky Vypnout
nebo Odhlásit uživatele v nabídce Start. Pokud se chcete odpojit pouze od
určitého serveru, klikněte v okně Okolní počítače pravým tlačítkem na jméno
serveru, od kterého se chcete odpojit, a vyberte položku Logout.
11.9 Pojmenování tiskových front
Došlo k nárůstu počtu síťových tiskáren a tím ke zvětšení počtu tiskových front. V současné
době je ve stromu ZCU založeno 110 tiskových front. Pro jejich označení byl převzat
obdobný systém, který se používá pro označení jednotlivých počítačů. Je to:
bbrrr-ttttnn-uuuq, např. hj302-dfx01-lpsq
bb je označení budovy, rrr je číslo místnosti, tttt je typ tiskárny, nn je číslo tiskárny
v místnosti, uuu je zkratka útvaru, kterému tiskárna patří, a q slouží pro označení tiskové
fronty. Z tohoto označení jasně vyplývá, v jaké místnosti tiskárnu najdete a o jaký typ se
jedná.
Všechny tiskové fronty, které jsou dostupné přes IPX, mají vytvořeny svůj alias v kontextu
.DEV. Pokud používáte pro tisk program pconsole, musíte se v něm nejprve přepnout do
kontextu .DEV a pak uvidíte seznam tiskových front. Nebo můžete použít příkaz pcon,
který spustí program pconsole již s nastaveným kontextem .DEV.
11.10 Zpřístupnění zdrojů ostatním uživatelům
Při přidělování práv ostatním uživatelům je možné využít kontext LOGIN. Např. právo pro
čtení adresáře H:\PUB pro uživatele .novak1.m.stu.fav.zcu můžete přidělit
příkazem:
rights H:\PUB RF /name=.novak1.m.stu.fav.zcu
(zde musíte znát plný kontext uživatele)
nebo jednodušeji
rights H:\PUB RF /name=.novak1.login
(zde vám stačí znát pouze uživatelské jméno)
11.11 Elektronická pošta v prostředí NW
V NW síti ZČU se pro práci s elektronickou poštou používá program Pegasus Mail 3.41
NDS pro DOS a Pegasus Mail 2.54 NDS pro Windows. Ve všech prostředích
(DOS/W3.xx/W9x/WNT/W2000) ho můžete spustit zadáním příkazu mail. Pegasus mail
pro uložení pošty a pro novou příchozí poštu používá adresář PMAIL umístěný ve vašem
domácím adresáři. Adresář PMAIL nemažte ani nepřejmenovávejte, jinak vám nebude
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docházet elektronická pošta. Pro vaši poštu i pro soubory ve vašem domácím adresáři je
nastavena společná kvóta (omezení na diskový prostor). Pokud nebude mít volný diskový
prostor ve svém domácím adresáři, nebude vám doručována elektronická pošta. Volné
místo můžete např. zjistit zadáním příkazu dir, když jste přepnuti na disk H:.
V Pegasus Mailu je možné číst elektronické nástěnky. V tomto případě je nutné ho spustit
příkazem nbmail. Příspěvek na elektronické nástěnky je možné zaslat na adresu <jméno
nástěnky>%nb@smtp-nw.zcu.cz. Elektronické nástěnky jsou obousměrnou bránou
propojeny s diskusním serverem news.zcu.cz, takže příspěvky zaslané na elektronické
nástěnky se automaticky přenesou na server news.zcu.cz a naopak např. příspěvek umístěný
v diskusní skupině zcu.announce se automaticky přenese i na patřičnou elektronickou
nástěnku.
11.12 Vzdálený přenos souborů z/na NW servery
Pro vzdálený přenos souborů lze použít službu FTP. Pro připojení můžete použít server
ftp-nw.zcu.cz a pak zadat své uživatelské jméno a heslo. Po úspěšném přihlášení máte
přístup nejen k souborům na vašem domácím serveru (jak tomu bylo dříve), ale i
k souborům na ostatních NW serverech ve stromu ZCU, na které máte přístupová práva.
Příkazem cd se můžete přepnout do adresáře i na jiném svazku či serveru. Syntaxe příkazu
cd je:
cd //<server>/<svazek>/<adresář>
11.13 Programové vybavení
V loňském roce byla dokončena akce související s dlouhodobou transformací Novellského
prostředí na ZČU. Cílem této transformace bylo zejména:
-

-

plně zaintegrovat servery a pracovní stanice FPE do univerzitního systému a umožnit
tak FPE plně využívat univerzitní zdroje
zavést pořádek do instalovaného programového vybavení, tj. dokončit naplnění příkazu
rektora č. 12/98 k ochraně autorských práv a také sjednotit používané verze
programového vybavení na softwarových serverech
umožnit všem uživatelům přístup k unifikovanému programovému vybavení
poskytované veřejnými softwarovými servery bez ohledu na lokalitu, tj. vytvořit servery
se zcela shodnými obrazy všeobecného programového vybavení ve všech dostupných
lokalitách a vytvořit jednotný společný login skript (přihlašovací skript), který zajistí
všem uživatelům, jejichž login skript je spravován LPS CIV, standardní uživatelské
prostředí
umožnit využívání speciálního programového vybavení (oprávněným uživatelům)
nezávisle na lokalitě
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Realizace změn souvisejících s přístupem ke speciálnímu programovému vybavení
vyžadovala určitou součinnost se správci speciálního katedrálního programového vybavení.
Při problémech s tímto programovým vybavením se obracejte na tyto správce.
Programové vybavení instalované na softwarových serverech je možné rozdělit do 3 skupin:
-

-

všeobecné programové vybavení – je instalováno na softwarových serverech ve všech
dostupných lokalitách ZČU, je ve správě LPS CIV, je přístupné pro všechny standardní
uživatele z podstromu .ZCU, při přihlášení je mapováno jako disk Z:
speciální programové vybavení – je instalováno na jednom softwarovém serveru nebo
katedrálním serveru, je ve správě správce z katedry nebo fakulty, je přístupné pouze
oprávněným uživatelům, při přihlášení nebo při jeho připojení příkazem setsw je
mapováno jako disk M:
programové vybavení pro agendy – je instalováno na serveru ZEUS nebo TYFON, je ve
správě UIA CIV, je přístupné pouze oprávněným uživatelů, při přihlášení nebo při jeho
připojení příkazem setsw je mapováno jako disk L:

Pro připojení speciálního programového vybavení nebo agend je možné použít příkaz
setsw. Příkazem setsw ? lze také získat seznam instalovaného všeobecného
programového vybavení a také seznam zrušených spouštěcích dávek a doporučení jejich
náhrad.
11.14 Kde hledat další informace
Pro běžné uživatele je především určena podpora na http://support.zcu.cz
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Bezpečnost v otevřeném prostředı́ sı́tě WEBnet

Ing. Jakub Urbanec
urbanec@civ.zcu.cz
Laboratoř počı́tačových systémů
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d ¬§E(+FRGI*-LM/ 5F.* S (+*-V13Y&)<>FR=>?(+* (+LM(+V .K<>*
; \4<>?3OF3 5
(+?F.`3O9+*A@B3O?3 F.`CD68/1?j6U(&)P>= 5,X 8ÆÇ
;*-F0, .0*A@B33OGI/1CM; LD(+P>(+*Y/16UF3O&)*-\12 /rd <>?3OF0(+*u&)3"68/1?/VE(+FH; GI*-LM/ 5F.`* S 9+*-68(+* ; (+&)Z 5aLM/1?RT recipient
;
8Æ×¬|&)(+*-9+(+FH*t,X ,3OGI3e2 3O,X4/1?^X4LD/1&N(+PQ/1?^(Ë?(+GI\><>6U(gP>=>X FH/N@B3P>(+LM9+=I2 / F.3O68&)36U*
d3e f g h ikjml n&o %
;
* 5R&)?F.3O682 Z5<>(+d GICM&)3»(+68X /1LM(+P>/ 52 Z5 GI/1,X CM24/1,Z 5 24/, .03OFH243 5G ?FX *g&jGI3OLM(+*-24=^
<FORM METHOD=POST ACTION=”http://home.zcu.cz/cgi-bin/form/mail”>
<INPUT TYPE=HIDDEN NAME=”recipient” VALUE=”urbanec@civ.zcu.cz”>
<INPUT TYPE=RADIO NAME=”A_PREDSEDA_BUDE” VALUE=”FIDEL”>
<INPUT TYPE=RADIO NAME=”A_PREDSEDA_BUDE” VALUE=”LAJOS”>
<INPUT TYPE=SUBMIT VALUE=”Odesli”>
</FORM>

_-(sP>= ML 243 .R2 Z5j/×(+683O&)LM/ 52 Z5}68(+?/1V12 Z5a<>* F.`C @q683~2 /×3OGI/1CMLM(+PQ(+*î/168F03O&N**-PQ36U32 (+*yP (+LM(+V .K,3
;
;
F03O,C CM3O24?ca; P 42 /1& .03OG F.Z5 /1683 .
V FH/ 5PQ/PQ3"?P>/1FH*}
;
; ;
urbanec@civ.zcu.czi ;
Nasleduji vysledky poslane z formulare. Byly poslany:
() Wednesday, October 20, 1999 at 17:26:14
----------------------------------------------------A_PREDSEDA_BUDE: FIDEL
-----------------------------------------------------
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Elektronická pošta v síti WEBnet

Ing. Miloš Wimmer
wimmer@civ.zcu.cz
Laboratoř počítačových systémů

Rozvoj sítě WEBnet se promítá i do vnitřního systému elektronické pošty. Tento článek
má seznámit uživatele s celkovou filozofií systému elektronické pošty na Západočeské
univerzitě a popsat změny, ke kterým dochází.
Základní pohled na systém elektronické pošty je možno vést v několika rovinách - v
rovině adresování, vnitřního doručování a přístupu k poště.
15.1 Adresování
V síti Západočeské univerzity byl již od počátku jejího vzniku zvolen subdoménový
systém adresování elektronické pošty, který se velmi osvědčil. Jeho princip spočívá v tom,
že e-mailová adresa uživatele je tvořena jeho uživatelským jménem následovaným znakem
‘@‘, subdoménou přidělenou podle pracovního zařazení uživatele a jménem domény
Západočeské univerzity ‘zcu.cz‘. U zaměstnanců je subdoména tvořena oficiální zkratkou
jejich katedry (tedy např. ‘kiv‘ v případě katedry KIV), u všech studentů byla zvolena
pevná subdoména ‘students‘.
Takže např. e-mailová adresa zaměstnance katedry KIV pana Zajíčka má podobu
<zajicek@kiv.zcu.cz>,
zatímco e-mailová adresa studenta ZČU pana Hrocha je
<hroch@students.zcu.cz>.
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Tímto způsobem adresování lze garantovat neměnnost e-mailové adresy uživatelů
na dlouhou dobu dopředu (leda by katedra projevila o změnu sama zájem), protože se
v e-mailových adresách neobjevuje jméno serveru. Navíc lze kdykoli vyjít vstříc
případnému požadavku katedry převést doručování pošty z centrálně spravovaných serverů
na její vlastní katedrální server. Také v tomto případě by z pohledu adresování proběhla
celá změna transparentně.
Jak vyplývá z výše popsaného modelu, neobjevují se v e-mailových adresách
zaměstnanců jména fakult, pod které jejich katedra spadá. Oficiální zkratky fakult jsou
použity pro subdomény pro zaměstnance, kteří pracují na děkanátech příslušných fakult a
nejsou přitom členy žádné katedry.
Takže např. pracovnice studijního oddělení fakulty FAV paní Křečková by měla adresu
<kreckova@fav.zcu.cz>
Zaměstnancům rektorátu je přidělena subdoména ‘rek.zcu.cz‘.
E-mailovou adresu každého zaregistrovaného uživatele lze zjistit pomocí služby
PhoneBook na adrese
http://www.zcu.cz/cgi-bin/csoq
Je třeba přitom zdůraznit, že data poskytovaná touto službou jsou generována
automaticky každou půlnoc. V případě zaměstnanců jsou data přebírána z databáze Oracle a
za jejich správnost a úplnost odpovídají sekretářky kateder, kterým byl předán klient na
jejich aktualizaci. V případě studentů jsou data přebírána z registru uživatelů počítačové
sítě ZČU.
15.2 Vnitřní doručování
Elektronická pošta je v síti Západočeské univerzity doručována na servery spravované
centrálně CIV a na servery nebo pracovní stanice pod správou kateder.
Rozhodnutí, zda „domovský“ systém pro práci s elektronickou poštou bude v prostředí
operačního systému UNIX nebo Novell, bylo ponecháno na vůli jednotlivých kateder.
Podle toho je pak veškerá pošta adresovaná na subdoménu dané katedry doručována buď
do prostředí Orion/OrioNT (UNIX) nebo do prostředí Novell. Volba pro konkrétní
prostředí byla provedena buď na základě mínění většiny členů katedry anebo „osvícené“
autority katedry. Případný přechod z jednoho prostředí do druhého je možný po konzultaci
se správci systému elektronické pošty z CIV.
Ačkoli je pošta adresovaná na subdoménu katedry doručována do jednoho prostředí,
neznamená to, že všichni členové dané katedry musí v tomto prostředí s elektronickou
poštou pracovat. Mohou si totiž nastavit přesměrování své pošty na jiný server, tedy do
jiného prostředí. Je-li např. pošta adresovaná na <user@kiv.zcu.cz> doručována do
prostředí UNIX, může si uživatel zajicek nastavit redirekci pošty na Novellský server,
pokud na něm má vytvořené konto a toto prostředí preferuje.

152

15. Elektronická pošta v síti WEBnet

15.2.1. Přesměrování pošty z prostředí Orion/OrioNT (UNIX) do prostředí Novell
Uživatel si ve svém poštovním adresáři vytvoří soubor .forward, do kterého napíše svojí
e-mailovou adresu v prostředí (na serveru), v němž chce s poštou pracovat. Takže zmíněný
uživatel
zajicek
by
si
v prostředí
Orion
vytvořil
textový
soubor
~zajicek/../mail/.forward a do něj by zapsal jedinou řádku
zajicek@smtp-nw.zcu.cz
Tím si zajistí redirekci veškeré pošty adresované na <zajicek@kiv.zcu.cz> do prostředí
Novell, protože jméno serveru smtp-nw.zcu.cz představuje v síti ZČU bránu do tohoto
prostředí.
15.2.2. Přesměrování pošty z prostředí Novell do prostředí Orion/OrioNT (UNIX)
Uživatel si ve svém poštovním adresáři PMAIL, který se nachází v jeho domácím
adresáři, vytvoří soubor PMXF.INI. Do toho souboru napíše jedinou řádku (podle vzoru
uživatele kreckova)
Internet autoforward = kreckova@home.zcu.cz
Tím si zajistí redirekci veškeré pošty adresované původně do prostředí Novellu do
systému Orion, protože jméno serveru home.zcu.cz představuje v síti ZČU server tohoto
prostředí.
V případě studentů (pošty adresované na <user@students.zcu.cz>) jsou zprávy
elektronické pošty primárně doručovány do systému Orion (UNIX). Studenti, kteří mají
konta zřízená v obou systémech UNIX i Novell, si mohou pomocí výše popsaného postupu
nastavit redirekci pošty do prostředí Novell. U studentů, kteří mají konto zřízené pouze v
prostředí Novell tato možnost odpadá a pošta je jim automaticky přesměrována do prostředí
Novell pomocí generovaného seznamu aliasů.
Současně s rozšiřováním klientů Windows NT (prostředí OrioNT) v síti Západočeské
univerzity dochází k postupnému opouštění prostředí Novell pro práci s elektronickou
poštou a k přesunu uživatelů do prostředí Orion/OrioNT.
15.3 Přístup k elektronické poště
Uživatelé přistupují k elektronické poště pomocí speciálních programů, které jsou
závislé na prostředí operačního systému. V prostředí Orion jsou základními prostředky
programy pine a Netscape, v prostředí OrioNT klient Microsoft Outlook Express a
v prostředí Novell program Pegasus Mail.
Zatímco programy pine a Pegasus Mail přistupují k poštovní schránce uživatele přímo,
klienti Outlook Express a Netscape využívají vzdáleného přístupu prostřednictvím
protokolu IMAP nebo POP. Tato technologie přináší uživatelům možnost nezávislého
přístup ke své poště prakticky odkudkoli - jak z různých prostředí, tak z různých míst.
Možnost vzdáleného přístupu je atraktivní zejména pro uživatele, kteří chtějí
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s elektronickou poštou pracovat z prostředí operačních systémů Windows NT/95/98/2000
anebo X Window. Ti mají v pracovním prostředí zajištěn přístup ke klientům, kteří
vzdálený přístup k poště podporují. V prostředí Microsoft Windows jde o programy
Outlook Express, Netscape, Eudora apod., v prostředí X Window se nejčastěji používá
Netscape.
Uživatelům, kteří o tento komfortní způsob práce s elektronickou poštou projeví zájem,
doporučuji, aby si nastavili přesměrování pošty do prostředí Orion (nemají-li tam už poštu
doručovánu standardně) a v konfiguraci klienta si jako IMAP server nastavili imap.zcu.cz
(resp. pop.zcu.cz pro POP server) a jako SMTP server smtp.zcu.cz.
Pro zajištění větší bezpečnosti velmi doporučuji nastavit v konfiguraci klienta také
zabezpečené připojení k IMAP (resp. POP) serveru přes SSL. Popis konfigurace klienta je
uveden níže a je k dispozici také na adrese
http://home.zcu.cz/mail/
Při úvodním přihlášení na vzdáleném IMAP (nebo POP) serveru se musí uživatel
prokázat svým platným uživatelským jménem a heslem v prostředí Orion.
15.3.1. Elektronická pošta v prostředí OrioNT
V souvislosti s nasazením prostředí OrioNT jsme museli zvolit podporovaného klienta
pro práci s elektronickou poštou v tomto prostředí. Následující text obsahuje shrnutí rozdílů
při práci s ním oproti programu Pegasus Mail.
Volba klienta elektronické pošty pro OrioNT
Abychom uživatelům heterogenního prostředí sítě ZČU zajistili komfortní přístup
k jejich poště z různých platforem (projekt Orion pokrývá platformy Windows NT, Linux,
SGI, Dec), museli jsme se držet standardů. Těmi jsou protokoly IMAP a POP umožňující
vzdálený přístup k poště. Tyto protokoly jsou podporovány řadou klientů dostupných pro
různé platformy.
Po zvážení všech kladů a záporů jsme za podporovaného klienta systému elektronické
pošty v prostředí OrioNT zvolili klienta Microsoft Outlook Express.
Ztráty způsobené přechodem z programu Pegasus Mail ke klientovi Outlook Express
• Získání informace o nové poště při přihlášení uživatele k serveru - tato funkce není
klienty vzdáleného přístupu k poště podporovaná.
• Automatické zobrazení hlášení o nově doručené poště během normální práce
(přihlášení k serveru) - tato funkce je dostupná jen při spuštěném klientovi Outlook
Express.
• Nekorektní možnost potvrzení o doručení odeslané pošty příjemci (jednalo se o
nestandardní funkci realizovanou pouze v systému Novell), neboť pro elektronickou
poštu v Internetu není taková funkce standardizována.
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Přínosy způsobené přechodem ke klientovi Outlook Express
• Komfortní české prostředí s komplexní precizně vypracovanou nápovědou.
• Přímá integrace práce s elektronickou poštou do prostředí Microsoft Office a
přehledné grafické prostředí.
• Lepší zpracování příloh (attachments) .
• Vzdálený přístup k elektronické poště i všem poštovním složkám (zůstávají na
serveru imap.zcu.cz) odkudkoli uživatel potřebuje (tedy z prostředí Windows nebo
Unix, z domova i ze služební cesty).
• Do klienta přímo integrovaný adresář (seznam adres) uživatelů ZČU ze serveru
ldap.zcu.cz přináší možnost vyhledání nebo jen kontroly správné poštovní adresy
adresáta. Kromě toho je k dispozici i privátní adresář.
• Z prostředí klienta přímý přístup ke službě Network News umožňuje příjemné čtení
i psaní diskusních příspěvků.
Jak používat Microsoft Outlook Express?
Předpoklady:
Uživatel, který chce s poštou pracovat v prostředí OrioNT, musí mít svojí poštu
doručovanou do prostředí Orion (Unix). Uživatelé, kteří pracovali dosud s poštou
v prostředí Novell, si proto musí nastavit přesměrování pošty do prostředí Orion.
Mohou se však také obrátit na kontaktní osoby své katedry, které jim s nastavením
pomohou.
Start klienta:
Poklepáním na ikoně Microsoft Outlook Express.
Přenos uložených zpráv elektronické pošty z původního prostředí Novell do prostředí
Orion/OrioNT
Pro konverzi zpráv uložených ve folderech Pegasus Mail je díky jejich nestandardnímu
formátu nutno použít konverzní program. Program se spouští v prostředí OrioNT a je i s
návodem na použití k dispozici na adrese
http://support.zcu.cz/support/oriont/files/pm2ux.zip
15.4 Nastavení klientů pro vzdálený přístup k poště
Následující obrázky ukazují konfiguraci klienta Outlook Express. Obdobné nastavení
lze použít i pro Netscape.
15.4.1. Konfigurace poštovního účtu
Popsaná konfigurace předpokládá připojení klienta k IMAP serveru. Budete-li se chtít
připojovat k POP serveru, nastavte „Typ serveru příchozí pošty“ na POP a jeho jméno
pop.zcu.cz. Další nastavení jsou obdobná IMAPu.
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Volbou položky „Tento server vyžaduje zabezpečené připojení“ u „Příchozí pošty
(IMAP)“ docílíte automatického šifrování celé komunikace mezi klientem a serverem. Tuto
volbu velmi doporučuji. Navíc, přistupujete-li ke své poště z jiné sítě než ZČU (např.
modemem přes účet u nějakého bezplatného providera), je tato volba nezbytná k Vašemu
přihlášení k poštovnímu účtu.
Chcete-li k Vaší poště přistupovat současně vzdáleně pomocí klienta i přímo
programem pine v systému Orion, nastavte jména složek „Odeslaná pošta“ a „Koncepty“
podle obrázku. Budete-li s poštou pracovat výhradně pomocí klienta, můžete tyto položky
nechat beze změny (tzn. nastavené na jména ‚Odeslaná pošta‘ a ‚Koncepty’).
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15.4.2. Konfigurace účtu služby Network News
Konfigurací News serveru máte možnost přistupovat k velkému množství příspěvků
distribuovaných v rámci diskusních skupin po celém Internetu právě touto službou. Můžete
se zapojit i do diskusních skupin ZČU a získávat tak informace o dění na místní počítačové
síti a dalších věcech.
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15.4.3. Konfigurace účtu Adresářová služba
Konfigurací LDAP serveru získáte možnost využívat adresáře všech uživatelů majících
zřízené konto v počítačové síti ZČU. Tato služba zvyšuje komfort např. při psaní e-mailové
adresy příjemce zprávy, kdy můžete napsat příjmení příjemce (nebo jen jeho část) a zvolit
příkaz „Kontrola jmen“. Server Vám vrátí seznam všech uživatelů vyhovujících zadanému
jménu a pokud některého z nich vyberete, klient automaticky vloží jeho adresu do pole
adresy příjemce.
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Pro umožnění výše popsané kontroly jmen je třeba mít vybranou položku „Při odesílání
pošty kontrolovat jména podle tohoto serveru“.
Je však třeba uvést, že z technických důvodů musíte v současné době zadávat hledaná
jména bez háčků a čárek. Předpokládáme, že toto omezení bude odstraněno při nasazení
nových verzí klientů.
15.4.4. Nastavení prostředí klienta
Následující obrázky ukazují doporučené nastavení prostředí klienta. Tato nastavení již
nejsou z hlediska Vašeho přístupu k poště kritická, mohou Vám však zjednodušit práci
s elektronickou poštou.

Nastavením volby „Po spuštění přejít do složky Doručená pošta“ zajistíte automatické
zobrazení aktuální podoby Vašeho poštovního účtu hned po spuštění programu.
Nastavení hodnoty intervalu pro zjišťování nových zpráv určuje dobu, za kterou se bude
klient periodicky připojovat k Vašemu účtu, aby zjistil a případně zobrazil nově doručené
zprávy. Některé verze Outlook Express však mají s touto funkcí potíže a nefungují zcela
spolehlivě. Pro zjištění nových zpráv pak musíte zvolit příkaz „Odeslat a přijmout“ a
vyvolat tak připojení klienta k serveru ručně.

160

15. Elektronická pošta v síti WEBnet

Nastavení formátů odesílání pošty a diskusních příspěvků na „Prostý text“ považuji za
vhodnější zejména proto, že řada příjemců Vašich zpráv může pracovat s poštovním
klientem, který HTML formát neumí korektně zobrazit (ostatně posílání zpráv ve formátu
HTML není ani žádným standardem).
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Volbou „Vyprázdnit odstraněné zprávy při ukončení práce se složkami IMAP“
dosáhnete toho, že všechny zprávy, které jste v aktuální IMAP složce označili „Odstranit“,
budou při přechodu z ní smazány. V opačném případě musíte k jejich smazání zadat příkaz
„Vyprázdnit/Vymazat odstraněné zprávy“.
Pokud byste ještě nastavili volbu „Při ukončení vyprázdnit složku Odstraněná pošta“,
bude Outlook Express trvale odstraňovat zprávy ze složky Odstraněná pošta po ukončení
práce s programem. Zrušíte-li zaškrtnutí tohoto políčka, zůstanou odstraněné zprávy ve
složce Odstraněná pošta, dokud tuto složku neotevřete, zprávy neoznačíte a poté
neodstraníte.
15.5 Elektronické konference
Elektronické konference jsou jakési virtuální diskusní kluby založené na principu
elektronické pošty. Jejich účastníci v nich diskutují o předem smluvených tématech.
Do elektronické konference se může přihlásit každý, kdo má přístup k elektronické
poště. Svým přihlášením docílí toho, že je jeho e-mailová adresa přidána do seznamu adres
abonentů dané konference. Jakýkoliv dopis zaslaný na adresu konference je rozeslán na
adresy všech abonentů. Kromě možnosti sledování obsahu konference se mohou její
účastníci obrátit na ostatní členy také se svým názorem, otázkou či prosbou o pomoc.
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Vlastní službu elektronických konferencí zajišťují speciální aplikace - listservery.
Každý listserver může obhospodařovat řadu jednotlivých konferencí. Úplný seznam všech
listserverů dostupných na síti není možné vytvořit, protože neustále vznikají nové. Krácené
seznamy lze získat prostřednictvím služeb WWW nebo FTP. Konference zahrnují téměř
všechna myslitelná témata a jejich celkový počet se pohybuje řádově v tisících.
Z hlediska způsobu distribuce příspěvků (nových zpráv) lze konference rozdělit na
moderované a nemoderované. U moderovaných rozhoduje vlastník konference (tzv.
moderátor) o tom, bude-li příspěvek rozeslán všem členům klubu. V případě
nemoderovaných konferencí se každý příspěvek došlý na adresu konference rozesílá všem
jejím členům automaticky.
Z hlediska členství lze konference rozdělit na otevřené a uzavřené. Do otevřených
konferencí, kterých je absolutní většina, se může přihlásit kdokoliv. V případě uzavřených
konferencí je e-mail s příkazem o přihlášení automaticky předán administrátorovi
konference a ten sám pak rozhodne o uživatelově účasti v diskusním klubu.
Elektronické konference můžeme tedy přirovnat ke kopírovacím strojům, které došlé
zprávy rozesílají/kopírují na adresy všech přihlášených účastníků.
V počítačové síti ZČU pracuje listserver na serveru list.zcu.cz . Jeho adresa je
<listserv@list.zcu.cz>. Některé z konferencí na něm běžících jsou zaměřeny na
problematiku aktivit, služeb a řízení ZČU, jiné mají celorepublikový rozsah. Z technicky
orientovaných konferencích zaměřených na ZČU bych chtěl uvést především tyto:
<webnet@list.zcu.cz>
…
konference o počítačové síti ZČU
<orion-oriont@list.zcu.cz> …
konference o projektu OrioNT
<orion-misc@list.zcu.cz> …
obecná diskuse o projektu Orion
<orion-linux2@list.zcu.cz> …
konference o projektu Orion Linux2
Chcete-li se do konference přihlásit, pošlete nejprve na adresu listserveru e-mail,
do jehož těla napíšete slovo HELP.
Listserver Vám obratem vrátí zprávu s popisem všech příkazů, jimiž s ním můžete
komunikovat. Mezi nimi najdete příkaz pro přihlášení se do konference i příkaz pro vypsání
anotací všech konferencí na něm běžících.
Velmi častý způsob komunikace s listservery je tento:
•

Přihlášení se do konference webnet běžící na serveru list.zcu.cz
pošlete zprávu na adresu <webnet-request@list.zcu.cz> a do jejího těla napište
příkaz SUBSCRIBE

•

Odhlášení se z konference webnet
pošlete zprávu na adresu <webnet-request@list.zcu.cz> a do jejího těla napište
příkaz UNSUBSCRIBE

•

Poslání příspěvku do konference webnet
pošlete zprávu na adresu <webnet@list.zcu.cz> a do jejího těla napište vlastní text
zprávy
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Některé z elektronických konferencí běžících na serveru list.zcu.cz jsou současně
distribuovány do systému Network News a do archivu dostupného službou WWW, takže je
můžete sledovat i v prostředí těchto služeb. Chcete-li do konferencí posílat své příspěvky,
musíte být do nich přihlášeni buď výše popsaným způsobem anebo je musíte sledovat
službou Network News (např. v klientovi Outlook Express označenou jako Diskusní
příspěvky).
Dostupné archivy konferencí jsou k dispozici na stránce
http://www.zcu.cz/services/lists/
15.6 Network News
Na podobném principu jako elektronické konference, tedy diskuse skupin lidí o předem
stanoveném okruhu témat, je založena i služba Network News.
Na rozdíl od konferencí však příspěvky nejsou rozesílány všem členům diskusních
klubů jednotlivě, ale jsou distribuovány protokolem NNTP (Network News Tranfer
Protocol) logicky vzájemně provázanou soustavou tzv. News serverů v rámci jednotlivých
tématických skupin nazývaných newsgroups.
Příspěvky jsou na každém News serveru ukládány vždy po jednom exempláři a členové
klubu k nim přistupují prostřednictvím klientů (např. Outlook Express nebo Netscape).
Příspěvky zůstávají na serverech několik dnů až měsíc a po vypršení jejich expirační doby
jsou automaticky odstraňovány.
News jsou organizovány do skupin a podskupin (newsgroups). Každý diskusní klub má
své jméno, ze kterého je odvoditelné téma, jemuž se věnuje, i jeho místo v hierarchii klubů.
Vrchol hierarchie patří několika málo skupinám tzv. nejvyšší úrovně. Jako příklad nám
může posloužit např. skupina comp věnovaná počítačům. Ta má řadu podskupin - např.
comp.lang (programovací jazyky) či comp.os (operační jazyky). Posledně jmenovaná
se opět dělí podle konkrétních operačních systémů - např. comp.os.linux se věnuje
Linuxu, comp.os.msdos MS-DOSu, a tak dále. Jméno skupiny tedy určuje cestu
hierarchií, která k ní vede. Jména jednotlivých úrovní jsou oddělena tečkami.
Základní kategorie skupin nejvyšší úrovně jsou rozšiřovány po celém světě, některé
skupiny jsou jen lokální či národní. Celkový počet skupin se pohybuje kolem 20 000.
Většina skupin je zcela otevřených, takže jakýkoliv nový příspěvek je distribuován na
další News servery. Doba potřebná pro distribuci příspěvku na všechny News servery světa
je asi 1 den.
Některé skupiny jsou moderované, takže o zařazení nového příspěvku rozhoduje
moderátor skupiny.
Tématické okruhy skupin nejvyšší úrovně:
alt
různé, obsahuje největší objem dat
bit
informace sítě BITNET - řada podskupin obsahuje kopie zpráv
distribuovaných elektronickými konferencemi
biz
obchodní informace, komerční zprávy
cz
hlavní skupina pro Českou republiku
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comp fórum zaměřené na výpočetní techniku a vše, co s ní souvisí
news Network News sobě - doporučované jsou zejména news.answers, kam bývají
posílány souhrny otázek a odpovědí vztahující se k jednotlivým skupinám a
mnoho jiných zajímavých textů
rec
rekreační skupiny (např. sport)
sci
vědecká fóra
soc
diskusní fóra o kulturních a sociálních aktivitách
talk neohraničená diskusní fóra - určeno pro volnou konverzaci
zcu
lokální témata ZČU, která jsou šířena pouze v lokální síti
Ze lokálních skupin zaměřených na ZČU bych chtěl uvést především tyto:
zcu.announce
inzerce, výměny, krátké informace, …
zcu.info
povšechné informace
zcu.project.orion.linux2 * diskuse vztahující se k projektu Orion Linux2
zcu.project.orion.misc
* obecná diskuse o projektu Orion
zcu.project.orion.oriont * diskuse vztahující se k projektu OrioNT
zcu.webnet
* konference o počítačové síti ZČU
Skupiny označené znakem * jsou propojené s elektronickými konferencemi běžícími na
listserveru list.zcu.cz, takže je můžete sledovat v obou systémech.
Skupina zcu.announce je propojena s tzv. nástěnkou NoticeBoard v prostředí Novell.
Programy pro práci s Network News jsou k dispozici pro většinu operačních systémů a
prostředí a v dnešní době jsou přímo integrovány i do klientů Outlook Express a Netscape.
Uživatelům nabízí tyto základní funkce:
• výběr preferovaných skupin – přihlášení odběru, které umožňuje číst snadno a
rychle příspěvky ve skupinách, které uživatele zajímají
• zrušení odběru
• čtení příspěvků a vedení záznamů o tom, které příspěvky již uživatel četl
• ukládání obsahu příspěvků na lokální disk
• tisk příspěvků
• zasílání nových příspěvků do skupiny
• odpovídání na příspěvky zaslané do skupiny - tzv. Follow-up
• odpovídání pouze autorovi příspěvku elektronickou poštou - tzv. Reply
Klienti zobrazují uživatelem zvolené skupiny jako složky a jejich příspěvky jako
jednotlivé zprávy. Filozoficky tak uživateli umožňují pracovat s Network News obdobně
jako s elektronickou poštou.
Z pohledu uživatelů jsou základní rozdíly mezi elektronickými konferencemi a Network
News zejména tyto:
•

Pro přihlášení a odhlášení se z elektronické konference musí uživatel poslat na
adresu listserveru zprávu elektronickou poštou.
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•
•
•

Přihlášení odběru příspěvků skupiny Network News i jeho zrušení se provádí
v prostředí klienta pouhým označením požadované skupiny.
Příspěvky zasílané v rámci elektronické konference jsou doručovány do uživatelovy
poštovní schránky. Ubírají mu tak místo z přiděleného diskového prostoru (kvóty),
ale zůstanou tam uloženy až do doby, kdy je uživatel sám odstraní.
Příspěvky šířené v rámci Network News jsou ukládány na News serveru, odkud je
uživatel čte. Neubírají mu tak místo z přiděleného diskového prostoru, ale po
dosažení doby své expirace jsou ze serveru automaticky odstraněny. Příspěvky,
které si chce uživatel ponechat, si musí uložit do svých privátních složek.

Pro usnadnění úvodní orientace ve skupinách Network News můžete použít navigační
stránky na adrese
http://www.zcu.cz/services/news2www/
z nichž je jasně patrná hierarchická struktura jednotlivých skupin a u řady z nich je
k dispozici i jejich anotace.
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Jmenné služby a bootp servery sı́tě WEBnet

Ing. Jakub Urbanec
urbanec@civ.zcu.cz
Laboratoř počı́tačových systémů
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Katedra:
Fakulta:
Mı́stnost:
Segment:
HW adresa:

KIV
FAV
UL412
42
0123456789ab (malá pı́smena)

*&W&'MUL(i~

y

hostmaster@service.zcu.cz

 56T#%*), .&'56P&:&'MU* "'. *4<*)&' "'*( H*&W&'MUL(~
http://home.zcu.cz/dns/
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Elektronické informační zdroje pro uživatele na ZČU v Plzni

Ing.Barbora Katolická
bar@uk.zcu.cz
Univerzitní knihovna

18.1

Současný stav

Přístup k aktuálním informacím v oblasti vědy a výzkumu z celého světa je nezbytnou
podmínkou pro kvalitní práci v akademickém prostředí. S rozšířením nových technologií
začalo být velké množství odborných informačních zdrojů dostupných i v elektronické
podobě. Vznikla řada nakladatelství a společností zabývajících se jejich distribucí,
v současnosti především s využitím on-line přístupu přes WWW. Prodej jednotlivých titulů
odborných časopisů je postupně nahrazován prodejem databází obsahujících velké
množství časopisů, které zahrnujeme pod pojem elektronické informační zdroje (EIZ).
Z nich získáme bibliografické údaje a abstrakta, u některých i plné texty článků (současný
trend) a navíc nám umožňují vyhledávání informací podle různých kritérií z celé databáze
najednou.
Ještě do loňského roku byla situace s přístupem k významným světovým elektronickým
informačním zdrojům na ZČU špatná , a to z důvodů finančních (z důležitých odborných
zdrojů byla přístupná ze studoven Univerzitní knihovny pouze databáze Compendex).
Univerzitní knihovna hledala možnosti, jak tuto situaci změnit. Na podzim roku 1999
vypsalo MŠMT 4 letý grantový program - Informační zdroje pro vědu a výzkum. Tím se
naskytla velká šance, jak zajistit přístup ZČU ke světovým elektronickým informačním
zdrojům, a to až do roku 2003. Tuto příležitost si uvědomovaly i ostatní akademické
instituce (VŠ, Akademie věd) a začaly vznikat řešitelské kolektivy z více institucí na řešení
projektů týkajících se přístupu k odborným světovým informacím v elektronické podobě
v prostředí www pro nejrůznější oblasti lidské činnosti. Univerzitní knihovna ZČU se stala
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spoluřešitelem grantů pro zpřístupnění multioborových informačních zdrojů Web Of
Science, Eifl Direct, Proquest, Science Direct a oborově specializovaných informačních
zdrojů Compendex, Inspec, Metadex, Iconda, PCI Web a Knoweurope . Všechny
projekty byly MŠMT přijaty. V současné době (říjen 2000) je většina z těchto
elektronických informačních zdrojů plně v provozu , k databázi Web of Science je
prozatím omezený počet současně pracujících uživatelů , u některých EIZ se dokončuje
řešení technických a organizačních otázek ke zpřístupnění (Inspec, Compendex, Metadex,
Iconda,
Science
Direct).
Aktuální
informace
o
EIZ
jsou
na
http://www.knihovna.zcu.cz/databaze.htm . Předpokládáme, že v průběhu listopadu 2000
budou všechny přístupy již plně funkční a Univerzitní knihovna bude pořádat školení pro
zaměstnance a studenty ZČU, týkající se přístupu a způsobu vyhledávání v těchto
zdrojích.
Významný je fakt, že k těmto informačním zdrojům mají přístup všichni
pracovníci a studenti ZČU ze všech počítačů na univerzitě prostřednictvím služby
www .
Je důležité upozornit, že uživatel elektronických informačních zdrojů musí vždy
respektovat ustanovení autorského zákona a před vstupem do databází vzít na vědomí, že
každá získaná informace (záznam) používá autorsko-právní ochrany. Informace jsou určeny
pouze pro koncové uživatele a nesmí být dále předávány třetím stranám nebo se stát
předmětem obchodu. Při nedodržení těchto podmínek se koncový uživatel vystavuje riziku
právních postihů.
Ačkoliv koncový uživatel (jednotlivec) nemusí řešit finanční otázky spojené s úhradou
využívání výše uvedených elektronických informačních zdrojů (2000-2003 hrazeno ze
získaných grantů) , měl by být ohleduplný k ostatním uživatelům z celého světa , neměl by
zbytečně dlouho setrvávat v databázích a po ukončení práce se vždy řádně odhlásit.
V dalších odstavcích budou charakterizovány jednotlivé informační zdroje z pohledu
uživatele .
18.2

Multioborové elektronické informační zdroje

Web of Science (WoS)
bibliografická citační databáze v prostředí www (s abstrakty)
týdně aktualizované bibliografické a citační údaje o článcích z více než 8.500
vědeckých a odborných časopisů ze 115 odborných oblastí
téměř 20 milionů záznamů
týdenní přírůstek v databázi: 25.000 nových záznamů, 440.000 citačních odkazů
retrospektiva od r.1980
přístup ze všech počítačů na ZČU
dočasný přístup na adrese http://wos.isitrial.com - omezený počet současně
pracujících uživatelů, přístup na WoS server do Philadelphie
trvalé řešení - připravuje se WoS server na UK v Praze (po zprovoznění bude
změněna adresa pro přístup - sledujte www stránky knihovny) - neomezený počet
současně pracujících uživatelů
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Jaké informace uživatel z databáze získá?
citační index - udává citovanost vědecké práce (jeden ze základních údajů pro
hodnocení vědecké práce)
vyhledávání vědeckých článků z dané oblasti (rešerše)
sledování výzkumných aktivit a směrů v dané oblasti
zjišťování kontaktů (přehled odborníků v dané oblasti)
Další informace o WoS:
- podrobná česká příručka - k dispozici v půjčovnách Univerzitní knihovny
- seznam časopisů zachycených v databázi:
http://www.isinet.com/journals/journals.htm
http://www.knihovna.zcu.cz/databaze.htm
školení
Eifl Direct
- on-line báze dat zpřístupňující články z odborných časopisů
- plné texty 3.300 časopisů od r.1990 a další informační zdroje (zpravodajství a
příručky)
- pokrývá především oblast sociálních a humanitních věd, v menší míře oblast
přírodních věd a technických oborů
- přístup ze všech počítačů na ZČU na adrese: http://search.global.epnet.com
User ID: eifl
Password: czechrepublic
- obsah Eifl Direct je rozdělen na 5 dílčích databází
Academic Search Elite
1200 časopisů s plnými texty od r.1990 z oblasti sociálních a společenských
věd, vzdělávání, přírodních věd a technických oborů
3000 časopisů s abstrakty
Business Source Premier
1 300 časopisů s plnými texty od r.1990 z oborů ekonomie, finance,
management, účetnictví, mezinárodní obchod
2 000 časopisů s abstrakty
MasterFile Premier
1 810 časopisů s plnými texty z oblasti kultury, obchodu a zdravotnictví
2 780 časopisů s abstrakty od r.1984
aktualizováno denně
Newspaper Source Plus
více než 500 000 plnotextových článků z převážně amerických deníků
aktualizováno denně
Comprehensive MEDLINE Plus Full-Text
85 nejdůležitějších lékařských časopisů v plných textech
aktualizováno měsíčně
Další informace o Eifl Direct:
http://www.nkp.cz/start/knihcin/periodika/eifl/eifl.htm
materiál o vyhledávacích technikách v databázi - k dispozici ve studovnách
Univerzitní knihovny
http://www.knihovna.zcu.cz/databaze.htm
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školení

Proquest 5000
- on-line báze dat zpřístupňující články z odborných časopisů
- bibliografické záznamy článků z více než 8000 časopisů (s abstrakty)
- plné texty k 4000 odborným časopisům (s retrospektivou od r.1987 - především
obchodní a ekonomické časopisy)
- pokrývá humanitní a společenské obory, aplikované přírodní vědy, výpočetní a
telekomunikační techniku, obchod, medicínu
- přístup ze všech počítačů na ZČU na adrese: http://www.proquest.com/pqdauto
- obsah Proquest 5000 je rozdělen do několika bází (pracovat s nimi je možné
samostatně nebo v kombinaci):
Všeobecné časopisy, společenské a humanitní obory
Academic Research Library
Proquest Social Sciences Plus Text
Proquest Education Complete
Career and Technical Education
ProQuest Religion
Aplikované přírodní vědy, výpočetní a telekomunikační technika
Applied Science and Technology
Proquest Computing
Proquest Telecommunications
Obchod, ekonomika, management
ABI/Inform Global
European Business
Asian Business
Acounting and Tax
Banking Information Source
Další informace o informačním zdroji:
http://www.proquest.cz
průvodce pro vyhledávání v databázi (v angličtině) - k dispozici ve studovnách
Univerzitní knihovny
http://www.knihovna.zcu.cz/databaze.htm
školení
Science Direct
on-line verze časopisů Elsevier Science
v současné době řešení organizačních záležitostí souvisejících se zpřístupněním
inf.zdroje
aktuální informace budou zveřejňovány na :
http://www.knihovna.zcu.cz/databaze.htm
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18.3

Oborově specializované elektronické informační zdroje

Technické obory
- databáze z informační centrály Dialog - Compendex, Inspec, Metadex, Iconda
- databáze přístupné pro všechny zaměstnance a studenty ZČU a to nejen z počítačů
na univerzitě, ale i z domova nebo ze služební cesty
- přístup ke všem 4 databázím přes autentizační službu na adrese: http://dialog.cvut.cz
- návod pro práci s těmito databázemi:
http://www.aip.cz/praha/konzorcia/dialogselect_manual.htm
Jaké informace uživatel z databází získá ?
- informace o publikované literatuře ze sledovaných oborů
- retrospektivní rešerše na dané téma
- průběžné sledování novinek k danému tématu
- sledování publikačních aktivit určitého autora nebo instituce
- sledování vývoje v určité oblasti výzkumu
Compendex
bibliografická databáze (s abstrakty)
pokrývá oblast strojního inženýrství, mechaniky, energetiky, chemického
inženýrství, elektroniky
báze zahrnuje data ze 4.500 časopiseckých článků, technických zpráv, publikací
odborně technických společností, příspěvků na konferencích více než 4.600.000
záznamů
retrospektiva od r.1970
aktualizace týdenní
Další zdroje informací o databázi:
http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0008.html
školení
Inspec
bibliografická databáze (s abstrakty)
pokrývá oblast fyziky, elektroniky, elektrotechniky, počítačů a řízení, informačních
technologií
databáze zahrnuje záznamy z článků z časopisů, monografií, knih, reportů,
disertací, příspěvků z konferencí, symposií
více než 6.500.000 záznamů
retrospektiva od r.1969
aktualizace týdenní
Další zdroje informací o databázi:
http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0002.html
školení
Metadex
bibliografická databáze (s abstrakty)
pokrývá oblast materiálového inženýrství
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databáze zahrnuje záznamy z knih, monografií, článků z časopisů, reportů, disertací,
patentů, příspěvků z konferencí
více než 1.200.000 záznamů
retrospektiva od r. 1966
aktualizace dvoutýdenní
Další zdroje informací o databázi:
http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0032.html
školení
Iconda
bibliografická databáze (s abstrakty)
pokrývá oblast architektury a stavebnictví
databáze zahrnuje záznamy z časopiseckých článků, výzkumných zpráv, reportů,
příspěvků z konferencí
více než 440.000 záznamů
retrospektiva od r. 1976
aktualizace měsíční
Další zdroje informací o databázi:
http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0118.html
školení
Humanitní a společenské obory
PCI Web (Periodicals Contents Index Web)
- bibliografický rejstřík článků ze 3500 časopisů (cca 15 milionů záznamů)
- retrospektiva od r. 1770
- plné texty u 75 kompletních řad časopisů
- pokrývá humanitní a společenské obory
- přístup ze všech počítačů na ZČU na adrese: http://pci.chadwyck.co.uk
http://pcift.chadwyck.co.uk - plné texty
Další informace o informačním zdroji:
- http://www.proquest.cz
- seznam časopisů obsažených v databázi: http://pci.chadwyck.co.uk - title list
- http://www.knihovna.zcu.cz/databaze.htm
- školení
KnowEurope
- on - line informační služba o Evropské unii
- rychlé a efektivní vyhledávání z velkého množství informací o EU - po zadání
dotazu získáte veškeré relevantní informace
- přístup ze všech počítačů na ZČU na adrese: http://www.knoweurope.net
Co vám služba KnowEurope nabízí ?
sledování nejnovějšího vývoje v EU
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sledování vývoje legislativy, proces jejího navrhování a schvalování, vývoj
jednotlivých oblastí politiky
dobrou orientaci v organizační struktuře a orgánech EU
získání informací o jednotlivých členských státech, o zemích ucházejících se
o členství v EU
možnost vyhledání organizací a jednotlivců, kteří působí v rámci EU v oblasti,
o kterou se zajímáte
zasílání prostřednictvím e-mailu nové informace z určité oblasti, která vás zajímá
snadné vyhledávání , přesné výsledky
Další informace o Knoweurope:
informační materiály k dispozici ve studovnách Univerzitní knihovny
http://www.knihovna.zcu.cz/databaze.htm
18.4 Obecná vyhledávací strategie
Při práci s elektronickými informačními zdroji hledáme dokumenty, které se shodují
s naší informační potřebou. Pro úspěšné hledání je nutná formulace vyhledávací (rešeršní)
strategie. Ta spočívá jednak ve znalosti báze dat , jednak v důkladné analýze tématu, které
nás zajímá. Základní rešeršní strategie se skládá z následujících kroků:
slovní formulace tématu
nalezení vhodných selekčních termínů, které vyjadřují hledané téma
předběžná formulace dotazu
formulace dotazu v souladu s možnostmi báze dat
zhodnocení výsledků vyhledávání
případná modifikace (zpřesnění) dotazu a opětovné zhodnocení výsledků
vyhledávání

18.5 Závěr
Zpřístupněním výše uvedených elektronických informačních zdrojů pro všechny
pracovníky a studenty ZČU se podstatně zlepšily podmínky přístupu k aktuálním
výsledkům vědy a výzkumu ve světě. Aktivní využívání těchto informačních zdrojů by
mělo vést ke zvýšení odborné úrovně znalostí na ZČU. Je velice důležité, aby vyučující
vytvářeli u studentů návyk k pravidelnému sledování a k práci s těmito světovými
informačními zdroji , protože bez aktuálních odborných informací není možné držet krok
s vývojem vědy a výzkumu ve světě.
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Univerzitní knihovna ZČU v Plzni

Ing. Barbora Katolická
bar@uk.zcu.cz
Univerzitní knihovna

17.1

Přístup do katalogu knihovnicko–informačního systému Aleph

Univerzitní knihovna v Plzni se skládá ze čtyř dílčích knihoven a to:
•
•
•
•

Technicko-ekonomická knihovna v Plzni
Technicko-ekonomická knihovna v Chebu
Pedagogická knihovna
Právnická knihovna

Knihovna pracuje s knihovnicko-automatizovaným systémem Aleph. Knihovnický
katalog obsahuje v současné době okolo 54 000 záznamů ze čtyř výše uvedených knihoven.
Knihovny společně budují jednu databázi, ve které uživatel najde bibliografické záznamy
knih, časopisů, článků, dizertačních prácí, CD ROMů…, které je možno si vypůjčit.
Knihovny provozují společný výpůjční protokol, takže uživatelé mohou s jednou
průkazkou navštěvovat všechny součásti Univerzitní knihovny. Touto průkazkou je karta
JIS.
Uživatelé mohou přistupovat k elektronickému katalogu prostřednictvím Internetu
z webovských stránek Univerzitní knihovny
http://www.knihovna.zcu.cz/
volbou Katalog - Aleph nebo přímo zadáním adresy
http://www.knihovna.zcu.cz/aleph.htm
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Jak se stanu čtenářem Univerzitní knihovny?
Jednoduše – stačí přijít s JIS kartou do kterékoliv knihovny a vyplnit při první návštěvě
prohlášení o registraci.
Jak zjistím, že kniha v knihovně není již rozpůjčena?
Prohlédnutím exemplářů. Pokud u exempláře není vyplněno pole “Půjčeno do: “ je
kniha v knihovně volně k dispozici a je možno si ji vypůjčit. Z prvních třech znaků
signatury čtenář pozná ve které knihovně se kniha nacházi a tam si pro knihu dojde.
Zkratky signatury:
TEC Technicko – ekonomická knihovna v Plzni (např. TEC K61047)
EKO Technicko – ekonomická knihovna v Chebu
PED Pedagogická knihovna
PRA(LAW) Právnická knihovna
Mám možnost získat knihu, která je vypůjčena?
Pokud je u exempláře vyplněno pole “Půjčeno do: “ má možnost si ji registrovaný
čtenář rezervovat a v okamžiku vrácení knihy jej pracovnice knihovny vyrozumí.
Jak zjistím, co mám vypůjčeno?
Kliknutím na ikonu „Čtenáři“ a zadáním identifikačního čísla. Poté je možná kontrola
přehledu výpůjček, přehledu rezervací, zrušení zadaných - neplatných rezervací,
prodloužení výpůjček (v případě, že na knihy není další požadavek nebo není prošlá
výpůjční lhůta u vypůjčených knih).
Do knihovnického katalogu Univerzitní knihovny je možno přistupovat i ze Sylabu
předmětů a odtud si vyhledávat doporučenou literaturu. Knihovna pořádá každý podzim
školení pro uživatele, kterých se může zúčastnit kdokoliv. Termín je včas oznámen na www
stánkách knihovny, na nástěnkách a zasílán do konference Webnet.
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Informační systém IS/STAG

Ing. Tomáš Kotouč
kotouc@civ.zcu.cz
Středisko informačního systému

http://stag.zcu.cz
Informace o studiu jsou na ZČU udržovány v informačním systému IS/STAG, který je
vyvíjen na CIVu v oddělení PIS.
Studenti se během svého studia setkají s IS/STAG minimálně při předzápisu předmětů,
tisku rozvrhu, zápisu na termín zkoušky a doplňováním údajů o diplomové práci.
19.1 Funkce IS/STAG
Systém IS/STAG v současné době pokrývá tyto uživatelské funkce:
• kompletní evidence studenta (jak osobní údaje, tak průběh studia),
• zadání a editaci sylabu předmětu (včetně vazby na předměty podmiňující, předměty
vylučující a kapacity předmětů),
• zadání a editaci studijních oborů (včetně vazby na aprobace, kombinace aprobací a
podmiňující obory),
• zadání a editaci segmentů studijních plánů (včetně vazby na bloky předmětu,
předměty povinné v prvním semestru a povinné globálně),
• zadání a editaci rozvrhu (včetně kontrol kolizí, vyhledávání údajů podle různých
kritérií apod.),
• předzápis studentů (každý student si interaktivně na hotovém rozvrhu sestavuje svůj
individuální studijní plán na příští školní rok, a má možnost vytištění svého
rozvrhu),
• zápis známek,
• vypisování termínů zkoušek (katedrami), zapisování na ně (studentem),
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•
•
•
•
•
•
•
•

tisk informačních brožurek o studiu v prostředí TeX,
příprava podkladů pro zápis studentů (kontroly splnění podmínek studia, umožněn
jak kreditní, tak nekreditní způsob studia),
množství různých tiskových sestav (od konkrétních o studentovi či předmětu
a rozvrhové akci až po např. zahajovací výkaz v11, matriku studentů nebo výpis pro
VZP),
výměnu dat mezi systémem IS/STAG a systémem pro evidenci ubytování studentů
na koleji,
modul Přijímací řízení (evidence uchazečů, nastavení parametrů pro přijetí,
automatické vyhodnocení přijetí, korespondence, ...),
modul Absolvent (evidence absolventů, zadání diplomové práce, vystavení dokladů
ke státní závěrečné zkoušce, tisk dokumentů systémem TeX - diplomy, vysvědčení,
osvědčení),
připravuje se modul Statistika (porovnání výsledků studia absolventa s jeho
výsledky na střední škole a při přijímacím řízení, porovnání výsledků absolventů
s typem střední školy, četnost studentů podle okresu trvalého bydliště a další),
připravuje se modul Evaluace (sběr a statistické zpracování dat ze studentských
dotazníků).

Systém byl vyvinut i realizován v prostředí Oracle. V daném prostředí bylo dosaženo
špičky až 550 současně pracujících uživatelů. V současné době jsou všechny funkce
dostupné na počítačích s operačním systémem Windows NT a OrioNT. Vzhledem
k všeobecnému trendu se snažíme postupně většinu funkcí mít dostupných přes Web.
19.2 Dostupné funkce přes Web
Aktivní přístup:
• předzápis studentů na předměty .. http://stag.zcu.cz/predzapis (v současné době
v testovacím provozu),
• zápis studentů na termíny zkoušek .. http://stag.zcu.cz/zkousky (v současné době
v testovacím provozu),
• správa telefonního seznamu .. http://ts.zcu.cz,
• knihovna .. doplnění informací o diplomových pracích a převzetí seznamu DP do IS
knihovny.
Pasivní přístup:
• informace o výsledcích přijímacího řízení .. http://stag.zcu.cz/prijimacky,
• graficky zobrazený rozvrh studenta .. http://stag.zcu.cz/prohlizeni,
• prohlížení anotací předmětů, seznamu studentů na předmětu, rozvrhových akcí
předmětu, seznamu studentů na rozvrhové akci (+ průnik jejich volného času),
termínů zkoušek, seznamu studentů na termínu, vyhledávání volné místnosti,
přehled studijních oborů, výpis rozvrhu místnosti, výpis rozvrhu kroužku ..
http://stag.zcu.cz/prohlizeni,
• manuálové stránky systému IS/STAG .. http://stag.zcu.cz.
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19.3 Připravované funkce přes Web
Aktivní přístup:
• zadávání termínů zkoušek samotnými učiteli,
• dodatek k informaci o diplomové práci zadávaný absolventem (zaměření práce,
anotace, konkrétní rozsah práce, zda obsahuje grafy, mapy, noty, apod.) před
převodem těchto informací do knihovny,
• dodatek k informaci o diplomové práci zadávaný knihovnou (která knihovna a kdy
si diplomovou práci převedla do svého stavu),
• zadávání známek katedrami a samotnými učiteli,
• rozšířený telefonní seznam o informace zadávané jednotlivými zaměstnanci - osobní
stránky s profilem zaměstnanců, informace o úředních hodinách,
• podklady pro tvorbu rozpočtu, výkony jednotlivých kateder, clearing výkonu
jednotlivých fakult za výuku jejich studentů katedrami cizích fakult.
Pasivní přístup:
• informace o studentově studiu - kde studuje, zda má přerušeno apod. - určeno pro
knihovny, koleje, menzu, operátor zařizující počítačová konta, výdej karet
Jednotného identifikačního systému,
• rozšířený telefonní seznam o grafické informace s lokalizací jednotlivých budov
univerzity.
V průběhu akademického roku 2000/2001 bude postupně uváděna do provozu nová
verze systému IS/STAG, která bude splňovat požadavky vyplývající z vysokoškolského
zákona a z matriky studentů. Systém IS/STAG je v současnosti provozován na Západočeské
univerzitě v Plzni, Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Univerzitě Palackého
v Olomouci, Ostravské univerzitě v Ostravě a na Univerzitě Pardubice.
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Přehled počítačových učeben

Ing. Tomáš Kotouč

Vybavení počítači

Novell
Orion (NT)
Orion (Linux)
Orion (IRIX)
Orion (Tru64)
IS/STAG

kotouc@civ.zcu.cz
Středisko informačního systému

10 ks Alpha Station 433au (RAM 128 MB, 17" monitor)
UI112 – učebna je primárně určena pro přístup ke zdrojům ZSC a
pro vědecko-technické výpočty
15 ks PC, DELL OptiPlex G1 (procesor Pentium II 300
UI201
Mhz, RAM 64 MB, monitor 17")
15 ks PC, DELL OptiPlex G1 (procesor Pentium II 300
UI202
Mhz, RAM 64 MB, monitor 17")
10 ks PC, DTK (procesor Pentium Pro 150 MHz, RAM
UI203
64 MB, monitor 15")
10 ks Alpha Station 255/233 (RAM 128 MB, 21"
UI303
monitor)
11 ks Indy R5000 (17" monitor) + 1 ks Octane (19"
UI311
monitor)
UU406
10 ks PC (procesor Pentium 75/90, RAM 16 MB)
UU409
20 ks PC (procesor 486DX-33 MHz, RAM 8 MB)
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HJ302
HJ303
HJ304
HJ309
HJ310

Novell
Orion (NT)
Orion (Linux)
Orion (IRIX)
Orion (Tru64)
IS/STAG

20. Přehled počítačových učeben

10 ks PC (procesor 486DX-66 MHz, RAM 8 MB)
10 ks PC, Dell GX100 (procesor Celeron/300 MHz,
RAM 64 MB, monitor 15")
10 ks PC (procesor Pentium 75/90, RAM 16 MB)
8 ks PC (procesor AMD K5, RAM 16 MB)
10 ks PC (procesor Pentium 75/90, RAM 16 MB)

Další neveřejné učebny, kde je podporován IS/STAG: PC415, PC419, KL54, KL57,
KL60, AM119.
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Ing. Tomáš Kotouč
kotouc@civ.zcu.cz
Středisko informačního systému

21.1

Seznam pracovníků

http://www.civ.zcu.cz
jméno
Bischofová Marie
Čermáková Jitka
Čermák Jaroslav, Ing.
Doskočil Ladislav
Egrmaierová Jana
Griessl Rudolf, Ing.
Grigar Pavel, Ing.
Grolmus Petr, Ing.
Holeček Petr, Ing.
Hrubý Tomáš, Ing.
Chánová Eliška, Ing.
Chlumský Martin, Ing.
Janeček Pavel, Ing.
Jiroušek Petr, Ing.
Jiroušková Vlastimila, Ing.
Kejzlar Luboš, Ing.
Kňourek Jindřich, Ing.

místnost
UI 207
UI 207
UI 425
UI 209
UI 207
UI 411
UR 211
UI 424
UI 412
UI 412
UI 210
UI 411
UI 301
UI 301
UI 323
UI 401
UI 425

tel.linka
376
376
537
375
376
581
456
537
582
582
374
581
319
419
417
536
537

e-mail
bischof@civ.zcu.cz
cermakov@civ.zcu.cz
cizek@civ.zcu.cz
dosko@civ.zcu.cz
egrmaier@civ.zcu.cz
griessl@civ.zcu.cz
grigar@civ.zcu.cz
indy@civ.zcu.cz
hol@civ.zcu.cz
hruby@civ.zcu.cz
chanova@civ.zcu.cz
chlumsky@civ.zcu.cz
janecekp@civ.zcu.cz
petr@civ.zcu.cz
jir@civ.zcu.cz
kejzlar@civ.zcu.cz
knourek@civ.zcu.cz
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Kotouč Tomáš, Ing.
Kratochvíl David
Kučerová Markéta, Bc.
Kvoch Martin, Ing.
Kvochová Dana, Ing.
Löffemannová Libuše, Mgr.
Mareš Karel, Ing. CSc.
Martinec Petr, RNDr.
Martinec Radim, Ing.
Okrouhlý Jan, Ing.
Osoba Radovan, Ing.
Pátek Jiří, Dr. Ing.
Pešek Martin, Bc.
Pospíšil Jan, Ing.
Pulc Vilém, Ing.
Rojík Aleš, Ing.
Rudolf Vladimír, Ing.
Růžička Václav, Ing.
Rychlík Jan, Dr. Ing.
Řehounek Luboš, Ing.
Sitera Jiří, Ing.
Šašek Jan, Ing.
Šimek Pavel, Ing.
Šlosar Martin
Šlosarová Anna
Šmíd Libor, Ing.
Šmrha Pavel, Dr. Ing.
Šustr Zdeněk, Ing.
Tikal Bohuslav, Ing. CSc.
Urbanec Jakub, Ing.
Vais Václav, Ing.
Vávra Petr, Ing.
Vávra Jaroslav
Vituško Alexandr, Bc.
Wimmer Miloš, Ing.
Zeman Radek, Ing.
Zýka Miroslav
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UI 301
UI 207
UI 124
UI 322
UR 209
UR 209
UI 126
UI 110
UI 322
UI 404
UI 402
UI 314
UI 207
UI 402
UI 423
UI 322
UI 414
UI 323
UI 302
UI 110
UI 404
UR 209
UI 418
UI 314
UI 125
UI 418
UI 413
UI 423
UI 110
UI 404
UI 403
UI 404
UI 313
UI 124
UI 413
UI 322
UI 418

585
376
371
416
457
457
373
314
415
588
426
422
376
426
513
415
414
418
413
314
580
458
452
422
372
452
584
513
314
538
425
589
421
371
583
415
453

kotouc@civ.zcu.cz
ales1@civ.zcu.cz
kucerov@civ.zcu.cz
kvoch@civ.zcu.cz
kvochova@civ.zcu.cz
loffel@civ.zcu.cz
mark@civ.zcu.cz
martinec@civ.zcu.cz
martine@civ.zcu.cz
okrouhly@civ.zcu.cz
osoba@civ.zcu.cz
patek@civ.zcu.cz
pesek3@civ.zcu.cz
honik@civ.zcu.cz
pulc@civ.zcu.cz
royal@civ.zcu.cz
dolf@civ.zcu.cz
ruz@civ.zcu.cz
rychlik@civ.zcu.cz
rehoun3@civ.zcu.cz
sitera@civ.zcu.cz
sasek@civ.zcu.cz
simek@civ.zcu.cz
slosar@civ.zcu.cz
anina@civ.zcu.cz
smid@civ.zcu.cz
smrha@civ.zcu.cz
sustr4@civ.zcu.cz
tikal@civ.zcu.cz
urbanec@civ.zcu.cz
vais@civ.zcu.cz
vavrap@civ.zcu.cz
vavraj@civ.zcu.cz
vitusko@civ.zcu.cz
wimmer@civ.zcu.cz
rzeman@civ.zcu.cz
zyka@civ.zcu.cz
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21.2

Oddělení CIV

Informační centrum
CIV……………Centrum informatizace a výpočetní techniky
CIVK ..............Kancelář CIV
SPS .. ..............Středisko provozu a služeb
TSS.......Technické služby a servis
PRO......Oddělení provozu
AUP......Oddělení aplikační a uživatelské podpory
JIS…….Oddělení jednotného identifikačního systému
LPS.. ..............Laboratoř počítačových systémů
KPS ......Oddělení komunikací a počítačové sítě
ISS........Oddělení internetových a síťových služeb
ODS......Oddělení operačních a distribuovaných systémů
ZSC ......Západočeské superpočítačové centrum
SIS ... ..............Středisko informačního systému
PIS........Oddělení projekce informačního systému
UIA ......Univerzitní informační agentura
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