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Povzetek
Diplomska naloga opisuje vzpostavitev informacijskega sistema v organizaciji, ki se je
preselila v novozgrajen poslovni objekt. V prvem, teoretičnem delu so opisane
tehnologije, ki so potrebne za vzpostavitev takega sistema. V nadaljevanju je
predstavljen postopek od vgradnje elementov v strežniško omaro do nastavitev
strežnika in delovnih postaj.
Prikazani so postopki vzpostavitve domene, nastavitev DHCP strežnika, kreiranje
uporabnikov in določanje pravic za dostop do datotek v skupni rabi. Opisani so postopki
konfiguracije usmerjevalnika, stikala ter dostopnih točk. Predstavljena je tudi rešitev
vzpostavitve omrežja za goste, ki je neodvisno od lokalnega delovnega omrežja.
Opisan je tudi postopek priklopa delovnih postaj v omrežje oziroma domeno ter priklop
omrežnih tiskalnikov.
Zaradi časovne stiske s strani organizacije nekaterih postopkov in idej še nismo
implementirali, vendar se je informacijski sistem pokazal kot zanesljiv, hiter in varen.
Vedno so možnosti za izboljšave in dodajanje novih informacijskih rešitev, ki se v
današnjih časih razvijajo zelo hitro.

Ključne besede: informacijski sistem, omrežna oprema, omrežje, domenski strežnik

Abstract
The thesis describes the setting-up of an information system in a company whose offices
have been moved to a new building. The first, theoretical section describes the
technologies required to set up such a system. Further on, the set-up procedure is
presented from the installation of the elements into a server cabinet to the setting up of
the server and workstations.
The presented procedures contain the setting up of a domain, configuring the DHCP
server, creating users accounts and managing user access rights to shared files. These
are followed by a description of the configuration of the router, the switch and the
access points, and the presentation of a solution for setting up of a guest network which
is independent of the local work network, as well as the description of the procedure of
connecting workstations to the network or a domain, and connecting the network
printers.
Due to the limited timeframe allocated by the company, we still have not been able to
implement certain procedures and ideas. However, the information system has proved
to be reliable, rapid and secure. There are always possibilities for improvement and
additional information solutions that, nowadays, develop ever more rapidly.

Keywords: information system, network equipment, network, domain server

1 Uvod
Veliko delovnih procesov v podjetjih in organizacijah je v današnjem času odvisnih od
informacijske infrastrukture in njene zmogljivosti. Zato sta dobro načrtovanje in izvedba
ključna pri zagotavljanju dolgoročno zmogljive, varne in razširljive informacijske
infrastrukture, ki bo zadostila vsem željam in potrebam za učinkovito opravljanje
delovnih procesov.
Načrtovanje IT infrastrukture obsega več korakov. Najprej je potrebna analiza obstoječe
infrastrukture; popis opreme, določitev njene ustreznosti in meritev izkoriščenosti
infrastrukture. Treba je podrobno preučiti tudi zahteve uporabnikov, njihov način dela
in njihova pričakovanja, uskladiti poslovne in tehnološke cilje ter uporabnike seznaniti o
morebitnih tehnoloških omejitvah. Sledi načrtovanje, pri katerem v prvi fazi definiramo
opremo in tehnologijo. V nadaljevanju sledi povezljivost, konfiguracija, nadzor,
strežniška, omrežna in shranjevalna infrastruktura, upravljanje z uporabniki, ne smemo
pa pozabiti niti na časovni načrt izvedbe, testiranja ter načrt migracije iz morebitne
obstoječe infrastrukture. V naslednjem koraku sledi še končno preverjanje skladnosti
načrta z željami oziroma zahtevami, ki smo jih definirali v fazi analize, saj še vedno
obstaja možnost za nadgradnje in dopolnila. Sledi izvedba, ki je odvisna od okolja za
katerega je bil pripravljen načrt, lahko gre za infrastrukturo lokalnega omrežja,
uporabniških namizij ali strežniško infrastrukturo. Prav tako se izvedba razlikuje kadar
gre za povsem novo infrastrukturo ali za novo infrastrukturo z migracijo obstoječe.
V diplomski nalogi bom predstavil načrtovanje, analizo, predvsem pa potek izvedbe
vzpostavitve IT infrastrukture v organizaciji z dvanajstimi uporabniškimi namizji in
strežniško infrastrukturo.
V organizaciji so se odločili, da združijo celotno organizacijsko strukturo v novozgrajen
objekt, kjer se nahajajo pisarne vodstva in tudi delavnice za zaposlene. Odločili so se tudi
za novo informacijsko infrastrukturo, zato so temu primerno načrtovali strežniško sobo
in ožičenje objekta.
Pomemben korak pri analizi je definiranje zahtev in pričakovanj, ki jih imajo naročniki
projekta, kot tudi uporabniki. V omrežje želijo sprva priklopiti dvanajst novih delovnih
postaj z operacijskim sistemom Windows in pisarniškim paketom Office. V enem letu
nameravajo dodatno priklopiti še pet delovnih postaj. Za vse uporabnike želijo dostop
do skupne rabe datotek in map z različnimi pravicami dostopa ter dnevno varnostno
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kopiranje vseh podatkov. Zahtevani sta dve brezžični omrežji, obe zaščiteni z geslom, in
sicer službeno omrežje, namenjeno zaposlenim, in omrežje za goste, ki bo namenjeno
predvsem dostopu do interneta. Pomemben del v organizaciji je računovodski oddelek,
ki uporablja namensko programsko opremo s priporočenimi strojnimi zahtevami;
Windows Server 2008, ali novejši, ter vsaj 5GB veliko enoto za arhiviranje podatkov.
Uporabniki v tem oddelku želijo imeti delovne postaje z Windows okoljem in s
pisarniškim paketom Office.
V organizaciji uporabljajo tudi programsko opremo za registracijo delovnega časa in
kontrolo pristopa. Vsi uporabniki bodo imeli dostop do omrežnega tiskalnika in
večnamenske naprave.
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2 Modularna IKT infrastruktura
2.1 Infrastruktura omrežja
Informacijski sistem lahko opišemo kot skupino medsebojno odvisnih komponent.
Strojna oprema, programska oprema in ljudje, vse te komponente izbirajo, procesirajo,
hranijo in upravljajo podatke ter s tem podpirajo delovne procese v organizaciji. [1]
Infrastruktura takšnega sistema predstavlja osnovno telekomunikacijsko omrežje, ki
zagotavlja izvajanje vseh potrebnih delovnih procesov.

Slika 1: Primer infrastrukture IS [2]
Infrastruktura informacijskega sistema je sestavljena iz osnovnih komponent omrežja,
ki omogočajo učinkovit način zbiranja, shranjevanja, obdelavo, urejanja, upravljanja,
iskanja in prikaza podatkov. [2]
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2.2 Ožičenje
Strukturirano ožičenje je pomemben segment pri gradnji telekomunikacijskega omrežja.
Lokalno računalniško omrežje se ohrani tudi pri posodobitvi drugih omrežnih naprav
(aktivna oprema), zato je pomembno, da pri načrtovanju predvidimo kar največ možnih
načinov uporabe, dodajanje morebitnih elektronskih naprav in pripomočkov glede na
potrebe uporabnikov. Zavedati se moramo, da je vedno več naprav, ki jih želimo
priključiti v omrežje. Ne smemo pozabiti niti na naprave, ki niso neposredno povezane z
delom uporabnika, vendar jih je prav tako treba priključiti v omrežje, na primer
varnostni sistem, ogrevanje objekta, kontrola dostopa, osvetljava …
Pomemben dejavnik je tudi upoštevanje standardov. Standarda, ki zajemata
strukturirano ožičenje sta SIST EN 50173 in SIST EN 50174.
Evropski standard SIST EN 50173 določa univerzalno polaganje kablov, ki podpirajo
širok razpon komunikacijskih storitev. Zajema splošne zahteve, kategorije, označevanje
in meritve.
Standard SIST EN 50174 vsebuje zahteve in priporočila glede načrtovanja in tehnike
dela pri polaganju, torej izvedbe. [3]
Poznamo različne tipe vodnikov oziroma kablov, ki jih uporabljamo pri ožičenju TK
omrežja. V manjših omrežjih se najpogosteje uporablja UTP kable kategorije 5, 5e ali 6,
ki omogočajo hitrost prenosa podatkov od 100 Mbit/s do 1 Gbit/s.
Kratice pri oznaki kablov so standardizirane po mednarodnem standardu ISO/IEC
11801.
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Kategorija Maksimalna
hitrost

Maksimalna Uporaba
dolžina

Cat. 1

do 1 Mbit/s

Telefonske linije

Cat. 2

do 4 Mbit/s

Starejši terminalski sistemi

Cat. 3

do 10 Mbit/s

100 m

Ethernet

Cat. 4

do 16 Mbit/s

100 m

Token Ring Networks

Cat. 5

do 100 Mbit/s

100 m

Ethernet, FastEthernet

Cat. 5e

do 1 Gbit/s

100 m

Ethernet, FastEthernet,
GigabitEthernet

Cat. 6

do 10 Gbit/s

100 m

GigabitEthernet

Cat. 7

do 10 Gbit/s

100 m

GigabitEthernet, 10G
Ethernet

Tabela 1: Kategorije kablov po standardu ISO/IEC 11801
Izbira tipa kabla je odvisna tudi od naprav, ki jih povezujemo, saj se lahko zgodi, da je
ravno napačna izbira kabla razlog za nizke prenosne hitrosti med napravami v omrežju.
Pri načrtovanju ožičenja moramo poznati tudi topologijo omrežja, le tako lahko ustrezno
ožičimo objekt. Najbolj razširjena je topologija zvezde, ki je zgrajena na osnovi
centralnega vozlišča. Za ožičenje to pomeni, da se morajo vsi omrežni kabli končati v
centralnem vozlišču, saj preko njih komunicirajo vsi odjemalci v omrežju.
Zaradi standardizacije se lahko zanesemo, da bodo imeli priključki na omrežju enake
lastnosti na celotnem omrežju ožičenja. Nekaj glavnih elementov strukturiranega
ožičenja so: komunikacijske omare, patch paneli, kabli, talni ali stenski kanali,
horizontalne (isto-nivojske) povezave ter interne hrbtenične povezave. [4]
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2.3.3 Brezžični vmesniki
S porastom uporabe pametnih telefonov, tablic in prenosnih računalnikov je postalo
brezžično omrežje (WLAN) zelo pomemben člen pri gradnji in načrtovanju omrežij, naj
bo to domače, službeno ali javno omrežje. Vedeti pa moramo, da je brezžično omrežje z
vidika varnosti najšibkejši člen omrežja.
Pri načrtovanju brezžičnega omrežja moramo poznati območje, kjer želimo omrežje
uporabljati, saj bomo le tako lahko zagotovili ustrezno pokritost s signalom. Glede na
območje moramo izbrati pravo opremo, ki bo pokritost zagotavljala, hkrati pa bo
omogočala zadostno varnost.
WLAN omrežja delujejo v frekvenčnih območjih, ki niso licenčna in tako ne potrebujejo
dodatnih dovoljenj in zanje ni treba plačevati licenčnine. Na voljo sta dva frekvenčna
pasova, od 2,4 GHz do 2,484 GHz in od 5,725 GHz do 5,850 Ghz. [6]
Omrežje je sestavljeno iz dveh glavnih gradnikov, dostopne točke (AP – Acess Point) in
odjemalca.
AP zagotavlja krmiljenje in nadzor dostopa odjemalcem, ki jih predstavljajo prenosne
naprave z vgrajeno brezžično mrežno kartico (prenosni računalniki, telefoni, tablice,
televizorji ...).
Najbolj razširjen standard WLAN omrežij je standard IEEE 802.11 in njegove dopolnitve,
komercialno bolj znan pod oznako WiFi. Standard je, tako kot brezžična tehnologija
nenehno v razvoju. V tabeli lahko vidimo kakšen je napredek pri hitrosti prenosa
podatkov od začetkov do danes.
Standard

Leto izida

Frekvenčno

Podatkovna hitrost

območje [GHz]
802.11

1997

2,4

2 Mb/s

802.11b

1999

2,4

11 Mb/s

802.11a

1999

5

54 Mb/s

802.11g

2003

2,4

54 Mb/s

802.11n

2009

2,4, 5

600 Mb/s

802.11ad

2012

60

6,76 Gb/s

802.11ac

2013

5

6,93 Gb/s

Tabela 2: Zgodovina standarda 802.11

8

Prenos podatkov v WLAN omrežju poteka po zraku, zato je treba zagotoviti zadostno
varnost podatkov in vseh odjemalcev v omrežju. V omrežjih, ki delujejo po standardu
IEEE 802.11 se varnost zagotavlja na dveh ravneh. Prva predstavlja overjanje
uporabnika z geslom ali uporabo varnostnega certifikata, druga z enkripcijo prenesenih
podatkov.
Prvi standard, ki je omogočal zaščito brezžičnega omrežja se imenuje WEP (Wired
Equivalent Privacy). Omogoča šifriranje podatkov s statičnim ključem dolžine 64 ali 128
bitov (10 oziroma 26 znakov) in se uporablja za avtentikacijo in šifriranje podatkov.
Ključ nastavimo v dostopni točki, če se odjemalec želi povezati v omrežje, mora ključ
vpisati v svojo napravo. Glavna težava ključa je, da ga je z opazovanjem radijskega
prometa mogoče relativno hitro ugotoviti. Pojavile so se aplikacije, ki z opazovanjem
prometa v doglednem času odkrijejo ključ in tako omogočijo dostop do prenesenih
podatkov.
Zaradi težav z zaščito WEP se je pojavil njegov naslednik, protokol WPA (Wi-Fi
Protected Access). Ta podpira dva načina avtentikacije. Prvi je PSK (Pre-Shared Key), pri
katerem uporablja 256-bitni ključ dolžine od 8 do 63 znakov. Ključ nastavimo v dostopni
točki in ga mora poznati vsak, ki se želi povezati v omrežje. Drugi, varnejši način pa
poteka preko strežnika RADIUS, ki preverja identiteto odjemalca in ob uspešnem
preverjanju odjemalcu pošlje potrditev avtorizacije.
Za enkripcijo uporablja varnostni protokol TKIP (Temporal Key Integrity Protocol), ki
skrbi za dinamično menjavo šifrirnih ključev za vse pakete v seji.
Trenutno najboljšo zaščito ponuja protokol WPA2. Razlika je v algoritmu AES (Advanced
Encryption Standard), ki uporablja CCMP (Counter mode with Cipher block chaining
Message authentication code Protocol) in določa pravila na osnovi katerih AES omogoča
šifriranje in zaščito podatkov, ki se prenašajo znotraj brezžičnega omrežja.
V domačih omrežjih največkrat uporabljamo usmerjevalnike, ki omogočajo tudi
vzpostavitev brezžičnega omrežja. Pokritost s signalom je omejena na moč enega
usmerjevalnika, lahko pa se ta poveča z dodatno zunanjo anteno ali priklopom
dodatnega usmerjevalnika, ki služi kot most (ang. bridge).
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V večjih omrežjih, na primer v šolah in podjetjih se najpogosteje uporabljajo
zmogljivejše brezžične dostopne točke, ki omogočajo nastavitev multi SSID, dostop na
različna VLAN omrežja, močno zaščito in dobro pokritost s signalom.

2.4 Strežnik
Termin strežnik se lahko nanaša tako na programsko kot tudi na strojno opremo. V
splošnem pa je strežnik vsak proces, ki svoje vire deli enemu ali več odjemalcem.
Glede na strojno opremo je strežnik namenski računalnik, ki mora biti dovolj zmogljiv,
da lahko streže velikemu številu hkratnih odjemalcev. Zadostno število virov zagotavlja
eden ali več večjedrnih procesorjev in velika količina delovnega spomina.
Razpoložljivost zagotovimo z redundantnim napajanjem, kar v praksi pomeni, da imajo
zmogljivejši strežniki dve napajalni komponenti. Zanesljivost zagotavljajo podvojene
komponente, kot so trdi diski in mrežni vmesniki. Pomembna je tudi zaščita pred izgubo
podatkov v medpomnilniku diskov, kar zagotavlja dodatna baterija.
Glede na tip strežnika poznamo samostoječ strežnik, samostojen vgradni strežnik, ki je
namenjen za vgradnjo v strežniške omare ter strežniške rezine, ki so optimizirane za
modularno vgradnjo.

Slika 4: Različni tipi strežnikov
Da omenjena strojna oprema lahko opravlja naloge strežnika, je potrebna namestitev
strežniške programske opreme, ki je lahko operacijski sistem ali aplikacija, ki nudi
storitve drugim odjemalcem v omrežju. Najbolj pogost strežniški operacijski sistem je
Microsoft Windows Server, vedno bolj pa je uveljavljen tudi odprtokodni Linux Ubuntu
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Server. Programsko opremo izbiramo glede na zmogljivost strojne opreme, velikost
omrežja in števila odjemalcev oziroma uporabnikov.
Najbolj pogosta uporaba namenskih strežnikov:
•

podatkovni strežniki

•

poštni strežniki

•

domenski strežniki

•

SQL strežniki

Z vidika strežniške infrastrukture ugotavljamo, da imamo več možnih rešitev, ki se
nanašajo na strojno, predvsem pa na programsko opremo. Najpogosteje to predstavlja
operacijski sistem, ki nudi storitev vsem odjemalcem v omrežju.

2.4.1 Strežniški paket Ubuntu Server
Operacijski sistem Ubuntu temelji na odprtokodni distribuciji Linuxa, ki je prosto
dostopen in brezplačen sistem, dosegljiv vsem uporabnikom. Ubuntu je v današnjem
času ena najbolj uporabljenih Linux distribucij tako za namizne računalnike kot tudi za
strežnike. Različica Server se pojavlja predvsem na strežniškem trgu, distribucija je
brezplačna in tako namenjena podjetjem, ki želijo privarčevati in svoje poslovne procese
graditi na odprtokodnih programskih rešitvah. Ubuntu Server je zanesljiv sistem,
zgrajen na temeljih distribucije Debian, ne potrebuje zelo drage strojne opreme, za
razvoj in nadgradnje pa skrbi odprtokodna skupnost s številnimi strokovnjaki z vsega
sveta. Različne distribucije Linuxa omogočajo vse potrebne storitve, ki jih na strežniku
potrebujemo.
Samba datotečni strežnik podpira povezovanje in emulacijo Microsoft okolij ter podporo
Linux in Mac odjemalcem. Prav tako omogoča skupno rabo datotek in tiskalnikov.
Poštni Strežnik Postfix je zmogljiv modularen SMTP strežnik, ki podpira vse potrebne
protokole za učinkovito upravljanje in delovanje storitev. Spam filter podpira vse
odprtokodne rešitve za izločevanje neželene pošte.
Za arhiviranje datotek ter izdelavo in hranjenje varnostnih kopij lahko uporabimo
BackupPC s solidnim grafičnim vmesnikom. Ima tudi podporo za RAID polja. [7]
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Z različnimi distribucijami Linuxa lahko strežnik popolnoma prilagodimo svojim
potrebam oziroma potrebam uporabnikov. Velika prednost je, da so vse distribucije in
nadgradnje brezplačne in večinoma niso omejene s številom uporabnikov.
Slabost uporabe odprtokodnih rešitev je zagotovo pomanjkanje programske opreme in
aplikacij, “drugačen” uporabniški vmesnik ter manjše število IT strokovnjakov, ki so
usposobljeni za namestitev, prilagoditev in vzdrževanje odprtokodnega informacijskega
sistema.
Prav omejitve pri namestitvi namenske poslovne programske opreme, uporabniški
vmesnik ter upravljanje so glavni razlogi, da se podjetja in organizacije raje odločajo za
Microsoftove programske rešitve.

2.4.2 Microsoftov strežniški paket
Windows Server je blagovna znamka, ki zajema strežniške operacijske sisteme podjetja
Microsoft. Prvi programski paket s tem imenom je izšel leta 2003 pod imenom Windows
Server 2003. Začetki Windows strežniških operacijskih sistemov pa segajo že v leto
1993, ko so izdali različico Windows NT 3.1 Advanced Server, ki je predstavljala
temeljito spremembo in podjetjem omogočila izpolnjevanje njihovih poslovnih zahtev
na področju računalništva. [8]
Windows Small Business Server 2000, ki je izšel leta 2001, je bil prvi strežniški paket, ki
je vključeval funkcionalnosti kot so Active Directory, DNS Server, DHCP Server, Group
Policy in druge uporabne rešitve, ki jih uporabljamo tudi danes.
Različice Small Business Server (sedaj Windows Server Essentials) so namenjene
predvsem malim in srednje velikim podjetjem z največ 25 uporabniki in 50 delovnimi
postajami, katerim v paketu ponujajo vsa potrebna programska orodja in podporo pri
sodobnem poslovanju. Do danes so pri Microsoftu izdali številne različice programskih
paketov, namenjenim malim podjetjem in organizacijam.
Zadnja različica se imenuje Windows Server 2012 R2 in je na voljo v štirih edicijah:
•

Datacenter vsebuje vse funkcionalnosti, licenciranje na procesor + CAL in
neomejeno število dodatnih virtualnih strežnikov.

•

Standard vsebuje vse funkcionalnosti, dve virtualni napravi in licenciranje na
procesor + CAL ter največ dva dodatna virtualna strežnika.
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•

Essentials za mala podjetja, do 25 uporabnikov, za strežnike z enim ali dvema
procesorjema, omogoča namestitev v fizično ali virtualno okolje.

•

Foundation za mala podjetja, do 15 uporabnikov, za strežnike z enim
procesorjem, omogoča le namestitev v fizično okolje. [9]

Zgoraj omenjene strežniške rešitve so celovit programski paket, ki omogoča podporo
poslovnim procesom v manjših podjetjih. Zajema vse aplikacije, ki so potrebne za
učinkovito vodenje posla, uporabnikom omogoča kontroliran dostop do skupnih datotek
ter hitro in enostavno dostopanje do spletnih storitev in elektronske pošte.
Prednosti sistema Small Business Server:
•

enostaven uporabniški vmesnik,

•

centralizirano upravljanje sistema,

•

oddaljen dostop,

•

enostavna povezava do spletnih storitev za širitev kapacitet,

•

enostavna integracija in vzdrževanje,

•

avtomatizirano arhiviranje podatkov.

To je le nekaj razlogov, zakaj so Microsoftove rešitve najbolj razširjene na področju
strežniških operacijskih sistemov. Zagotovo je razlog tudi v dejstvu, da največ namiznih
računalnikov prav tako poganja Microsoftov operacijski sistem.
Kot slabost bi lahko navedli lahko le ceno, ki pa je z različico Fundation, ki stane okroglih
200 €, postala dostopna prav vsem manjšim podjetjem in organizacijam.

2.4.3 Hramba podatkov
Ena od glavnih nalog strežnika je zagotoviti nemoten dostop do aplikacij in dokumentov.
Da to zagotovimo, moramo izbrati dovolj veliko kapaciteto in zanesljivost trdega diska.
Trdi diski se ne ločijo le po kapaciteti in hitrosti vrtenja, pomembni sta tudi vrsta in
hitrost podatkovnega vodila.
•

SATA diski se največ uporabljajo v osebnih računalnikih. Hitrost vrtenja je 7200
obr/min, prenos podatkov je 6 Gbit/s.
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•

SAS diski se največ uporabljajo v diskovnih poljih. Hitrost vrtenja je do 15000
obr/min, prenos podatkov dosega 12 Gbit/s.

Da lahko zagotovimo varnost in neprekinjeno dosegljivost podatkov, trde diske
združimo v diskovna polja, ki jih imenujemo RAID polja. Poenostavljeno to pomeni
skupino diskov, združenih v eno logično diskovno enoto. Polje RAID nam ponuja
predvsem varnost in hitrejši dostop do podatkov. [10]
Poznamo več vrst RAID polj, razlikujejo pa se po kompromisu med učinkovitostjo in
varnostjo.

•

RAID 0 predstavlja vsaj dva diska enake velikosti. Podatke deli na enako velike
enote in jih enakomerno razporeja na diske. S hkratnim zapisovanjem pridobimo
predvsem na hitrosti (teoretično 2-krat), v primeru okvare enega izmed diskov
pa izgubimo vse podatke. Kapaciteta logičnega diska je enaka seštevku fizičnih
diskov.

Slika 5: RAID 0 priklop diskov v polje
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•

RAID 1: potrebujemo dva identična diska, podatki se zaporedoma zapisujejo na
oba diska. Podatki so zrcaljeni, zato je prednost tega polja predvsem zanesljivost,
saj so ob okvari enega izmed diskov vsi podatki shranjeni na drugem. Kapaciteta
logičnega diska se razpolovi oziroma je enaka velikosti posamičnega diska.

Slika 6: RAID 1 priklop diskov v polje

•

RAID 5: podatki se zapisujejo na tri ali več diskov. Hkrati se porazdeljeno
zapisujejo tudi paritetni podatki, ki skrbijo, da ob morebitni odpovedi enega
izmed diskov iz preostalih diskov povrnemo izgubljeno vsebino. Kapaciteta
logičnega diska je ob uporabi štirih diskov za ¼ manjša.

Slika 7: RAID 5 priklop diskov v polje
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2.5 Varnostno kopiranje podatkov
Hramba podatkov in uporaba RAID polja, opisana v zgornji točki, ne predstavlja arhiva,
temveč poskrbi, da imamo nemoten dostop do podatkov ob morebitnem izpadu enega
od diskov.
Ohranjanje razpoložljivosti računalniških podatkov je v današnjih časih nujnega
pomena. Z vse večjo vlogo, ki jo imajo digitalni podatki, je vse bolj pomemben nadzor
nad tem, kako so ti podatki shranjeni. Ločiti je potrebno pojma varnostno kopiranje in
arhiviranje podatkov. Pri arhiviranju gre za dolgoročno hrambo podatkov, ki se ne
spreminjajo več, varnostno kopiranje pa pomeni zaščito podatkov pred spremembami,
pretvorbami ali brisanjem. [11]
Praviloma se varnostne kopije podatkov izvajajo na medije, ki so ločeni od strežnika.
Najbolj razširjen medij so tračne enote, ki lahko dosegajo visoke hitrosti, imajo veliko
kapaciteto in podatke shranjujejo na magnetne trakove, ki so lahko prenosljivi.
Največkrat jih uporabljajo v večjih poslovnih sistemih za hrambo podatkov, ki so za
poslovanje ključni. Magnetne trakove shranjujejo na oddaljenih lokacijah, kar pa je drag
in kompleksen postopek, ki zahteva posebno strojno opremo, usposobljen kader in
upoštevanje določenih postopkov. [12]
Z razvojem oblačnih storitev se je kot alternativa klasični izdelavi varnostnih kopij
pojavilo vedno več ponudnikov oblačnih storitev, ki ponujajo izdelavo varnostnih kopij
podatkov v oblaku. Sistem temelji na aplikaciji, ki se nahaja pri uporabniku, največkrat
na strežniku, kjer se, glede na pogodbo s ponudnikom, varnostna kopija podatkov pošilja
v oblak (dnevno, tedensko …). Podatki se po javnem omrežju pošljejo na podatkovni
strežnik, ki se nahaja na oddaljeni lokaciji. Podatkovni strežnik upravlja ponudnik
oblačnih storitev, ki storitev zaračuna glede na potrebe po diskovnem prostoru, pasovne
širine ali števila uporabnikov storitve. Prednosti takega načina shranjevanja podatkov so
prilagodljivost oblaka našim potrebam, velik razpoložljiv prostor za shranjevanje in
stroški, ki se obračunajo glede na dejansko uporabo virov. Prav tako ni več potrebe po
posebni strojni opremi in lastnem upravljanju s hrambo podatkov. [12]
V manjših sistemih je najbolj razširjeno izdelovanje varnostnih kopij na zunanje USB
pomnilniške medije. Boljšo rešitev pa predstavljajo NAS naprave, ki jih priklopimo na
omrežje in delujejo kot zunanji omrežni disk. Optimalna rešitev je NAS naprava z dvema
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diskoma, ki ju združimo v RAID1 polje, kar nam zagotavlja še dodatno varnost pri
shranjevanju varnostnih kopij.
Pri izdelovanju varnostnih kopij je pomembno vedeti, katere podatke je treba vključiti v
varnostno kopijo. V manjših sistemih navadno shranjujemo skupne datoteke in mape,
baze podatkov namenskih programov in podatke uporabniških računov. Za hitro
vzpostavitev strežnika in domene ob morebitnih težavah pri zagonu ali odpovedi pa je
potrebno arhivirati tudi stanje operacijskega sistema.

2.6 Delovne postaje
Delovne postaje za uporabnika predstavljajo glavni in edini stik z omrežjem. Delovno
postajo sestavljajo računalnik, monitor in vhodne enote (tipkovnica, miška). Pomembno
je, da so delovne postaje dovolj zmogljive za delo, ki se na njih opravlja. Priporočljivo je
tudi, da so vse delovne postaje enake ali vsaj podobne, saj je tako bistveno lažje na njih
odpravljati napake, jih servisirati in menjati. Če je možno, imajo vse delovne postaje tudi
enak operacijski sistem, tako je administracija še bolj enostavna.
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3 Postavitev informacijskega sistema
Ker naročnika predhodno nismo poznali in z njim nismo sodelovali, smo se v prvi fazi
najprej pogovorili, kaj počnejo, kakšen je njihov način dela, s katerimi morebitnimi
težavami se srečujejo pri delu, kakšna so njihova pričakovanja in želje ter seveda, kakšni
so roki za izvedbo.

3.1 Načrtovanje in pregled opreme
Pred samo izvedbo projekta smo se najprej lotili načrtovanja oziroma analize obstoječe
opreme, zahtev uporabnikov in njihovih pričakovanj.
Ugotovili smo, da se je naročnik preselil v novozgrajen objekt in da je vsa IT oprema
nova, tako strežniški del kot vse delovne postaje in tiskalniki.
Naredili smo popis strojne in programske opreme ter prišli do zaključka, da imajo vso
potrebno opremo za vzpostavitev sodobnega omrežja. Da bi bilo omrežje kar se da
varno manjka še protivirusna zaščita, ki smo jim jo priporočili, vendar se bodo zanjo
odločili kasneje.

Seznam obstoječe strojne opreme:
-

strežnik HP DL 360p Gen 8 (pomnilnik 8 GB RAM, 4 x 300 GB SAS)

-

usmerjevalnik Juniper SSG 5

-

stikalo D-Link DGS 1210-48

-

NAS DSj 213j (2 x 4 TB nSAS HDD)

-

brezžična dostopna točka D-Link DWL-3200AP – 10 x

-

barvni laserski tiskalnik Konica Minolta BT-C220

-

črno-beli laserski tiskalnik RICOH MP 2501

-

delovne postaje Tower, Intel i5, 4 GB RAM, 500 GB disk, 23’’ LCD monitor – 13 x
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Seznam programske opreme:
-

Windows Small Business Server 2011 Standard (dodatno 5 x CAL)

-

Windows 7 Professional – 12 x

-

Microsoft Office 2013 Professional – 12 x

Zahteve uporabnikov glede prenosa programske opreme in datotek so nas presenetile,
saj je bil oddelek računovodstva edini, ki je zahteval prenos podatkov oziroma
podatkovnih baz ter namestitev namenske programske opreme za delo na novi lokaciji.
Vseeno smo se skupaj odločili, da prenesemo vse datoteke iz starega strežnika v
primeru, da je uporabnik pri prenosu kaj izgubil.
Ugotovili smo namreč, da so uporabniki datoteke shranjevali lokalno in ne na strežnik,
čeprav je ta obstajal tudi prej. Naš nasvet je bil, da se s selitvijo ta navada opusti in da
vsak uporabnik vse delovne datoteke shranjuje v svojo mapo na strežniku. Le tako jim
lahko zagotovimo, da ne bo prišlo do izgube datotek, saj se na strežniku dnevno izvaja
varnostno kopiranje podatkov.
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Dobro je preveriti uro in datum sistema ter sinhronizacijo ure s časovnimi strežniki.
Slednje je pomembno za pravilno delovanje sistema in nameščenih programov. Tudi vse
delovne postaje čas sinhronizirajo z domenskim strežnikom.
Namestimo DHCP strežnik, kjer določimo pravila, kako bo strežnik podeljeval IP naslove
napravam, priključenim v omrežje. Prvih 50 naslovov smo rezervirali za naprave s
statičnim IP naslovom (usmerjevalnik, stikalo, dostopne točke, tiskalniki …). Delovnim
postajam bo DHCP strežnik samodejno dodeljeval naslove iz nabora preostalih IP
naslovov.
DHCP strežniku določimo tudi osnovne IP vrednosti:
•

IP prehoda: vpišemo IP usmerjevalnika preko katerega dostopamo do javnega
omrežja (internet);

•

DNS: vpišemo IP naslov DNS strežnika, v našem primeru je to domenski strežnik;

•

DNS ime domene: vpišemo ime lokalne domene.

Slika 12: Prikaz nastavitev DHCP strežnika

V nadaljevanju preverimo nastavitve diskov. Za boljši nadzor nad zasedenostjo
diskovnega polja smo prostor razdelili na več particij. Particija C je namenjena
operacijskemu sistemu in namenskim programom, particijo E bomo uporabili za
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omrežno deljenje in shranjevanje datotek, za shranjevanje podatkovnih datotek
poštnega strežnika pa smo rezervirali prostor na particiji F.

3.2.3 Kreiranje uporabnikov
Pred kreiranjem uporabnikov na domeni smo kreirali skupine z različnimi pravicami
dostopa, v katere bomo razvrstili uporabnike glede na njihovo delovno mesto.

Slika 13: Skupine uporabnikov

Slika 14: Kreiranje uporabnika
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Pri kreiranju uporabnika vpišemo ime, priimek in uporabniško ime, ki se bo uporabljalo
za prijavo na delovni postaji. Nastavimo geslo in vključimo opcijo za spremembo gesla
ob prvi prijavi v domeno. Pomembno je, da si uporabnik sam nastavi geslo, ki si ga bo
najlažje zapomnil. Pravila za kreiranje gesla so enaka, kot smo jih navedli pri kreiranju
administratorskega računa. Uporabniku določimo tudi skupino za dostopne pravice.

3.2.4 Upravljanje in določitev skupnih datotek in map
Na particiji, ki je namenjena skupnim mapam kreiramo nove mape in jim omogočimo
skupno rabo in dostopne pravice.

Slika 15: Nastavitve skupne rabe in pravic na mapi
Na kreirani mapi vključimo skupno rabo in ji določimo ime ter pravice za dostop.
Nastaviti moramo tudi varnostne pravice za dostop do map, npr. do delovne mape
»tajništvo« bodo lahko dostopali samo uporabniki iz skupine »pisarne«. Izbrana skupina
ima poln dostop za branje in pisanje.
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Potek nastavitev smo ponovili tudi na ostalih dveh dostopnih točkah, pri čemer smo za
vsako od njih izbrali različen statičen IP naslov. Ime SSID in zaščita je na vseh dostopnih
točkah enaka, tako uporabnik enostavno prehaja med vsemi dostopnimi točkami.

3.2.9 Namestitev omrežnih tiskalnikov
V delovno okolje smo priključili dva omrežna tiskalnika. V spodnje nadstropje smo
namestili A-3 črno-beli laserski tiskalnik in ga priključili v omrežje. Preko zaslona na
tiskalniku smo mu nastavili statični IP naslov, masko omrežja in prehod. Tiskalnik smo
namestili na strežnik in ga po uspešno opravljenem preizkusu tiskanja dodali v skupno
rabo. Tako bo namestitev tiskalnika na delovne postaje enostavnejša.
V zgornjem nadstropju smo priključili barvno večfunkcijsko napravo, ki smo ji ravno
tako nastavili statični IP naslov ter jo namestili na strežnik in dodali v skupno rabo.
Ker naprava omogoča tudi skeniranje, smo na željo uporabnikov nastavili skeniranje na
omrežni pogon. Preko spletnega brskalnika smo se povezali na administracijo naprave,
kjer smo nastavili pot do omrežnega pogona in mape, ki smo jo predhodno kreirali na
domenskem strežniku. Ker za dostop do omrežnega pogona potrebujemo uporabniško
ime in geslo smo v ta namen kreirali novega uporabnika na domeni. Dostop do mape
imajo izključno uporabniki delovne skupine »pisarne«.

3.3.0 Delovne postaje
Vse delovne postaje so imele predhodno naložen operacijski sistem Windows 7
Professional. Postaje smo priključili v delovno omrežje, nato pa smo jih povezali v
domeno. Pri priklopu v domeno smo najprej vpisali ime računalnika, ki smo ga izbrali
glede na delovno mesto. Nato smo vpisali ime domene, po potrditvi nastavitev smo
morali vpisati še administratorsko uporabniško ime in geslo za domeno.
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Slika 25: Okno za prijavo računalnika v domeno
Po ponovnem zagonu delovne postaje se pojavi prijavno okno preko katerega se
uporabnik prijavi v sistem z domenskim uporabniškim imenom in geslom.
Na delovne postaje smo se prijavili z domenskim administratorskim računom ter
namestili osnovne programe, ki so potrebni za delo. Za pisarniško delo smo namestili
Microsoft Office 2013 Professional v slovenskem jeziku. Za branje dokumentov v .pdf
formatu smo namestili brezplačni program FoxitReader. Da bo administracija delovnih
postaj lažja, smo na vse postaje namestili program TeamViewer, ki je namenjen
oddaljenemu dostopu do namizja.
Posebej smo se morali posvetiti delovnim postajam v računovodstvu. Na strežnik smo
namestili namenski program ter podatke prenesli iz starega strežnika. Na delovnih
postajah smo uredili povezave in bližnjice do programa ter preizkusili delovanje.
Izvedba vzpostavitve celotnega sistema je potekala brez večjih zapletov in je bila
dokončana v dogovorjenem roku. Omenil bi dve oviri, ki pa smo ju uspešno premostili.
Strežniška omara se je izkazala za prekratko, zato smo jo morali prilagoditi, da smo
lahko vgradili strežnik. Primanjkljaj PoE pri stikalu in posledično težave pri priklopu
dostopnih točk smo rešili z napajalnimi vmesniki, ki smo jih vstavili v strežniško omaro.
Delovanje omrežja se je pokazalo za zanesljivo, hitro in varno, kar je bil naš osnovni cilj
pred izvedbo projekta.
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4 Zaključek
V diplomski nalogi smo opisali postopek postavitve informacijskega sistema v
organizaciji z dvanajstimi zaposlenimi. Priključili in nastavili smo vso potrebno omrežno
opremo in delovne postaje. Zagotovili smo dve ločeni omrežji, delovno omrežje
namenjeno organizaciji, ter omrežje za goste, ki je namenjeno predvsem dostopu do
javnega omrežja (internet). Obe omrežji sta dosegljivi tudi preko brezžičnih dostopnih
točk in sta ustrezno zaščiteni. Omogočili smo skupno rabo datotek in map z različnimi
pravicami dostopa ter dnevno varnostno kopiranje vseh podatkov. Delovne postaje smo
opremili z vso potrebno programsko opremo, ki jo zaposleni potrebujejo za nemoteno
delo.
Osnovne cilje smo uspešno dosegli, možnih pa je še veliko dodelav in nadgradenj. V
prihodnje bo najprej potrebno vzpostaviti sistem za elektronsko pošto in namestiti
ustrezno oziroma učinkovito protivirusno zaščito tako za strežnik kot tudi za delovne
postaje. Razširitve se ponujajo tudi v obliki oblačnih storitev, ki so trenutno v porastu in
se uspešno uporabljajo tudi v kombinaciji z zasebnim omrežjem. V našem primeru bi
lahko uporabili Exchange Online, tako bi za elektronsko pošto uporabili oblačno storitev,
ki jo ponuja Microsoft, vse ostale storitve pa bi opravljal lokalni strežnik.
Oblačne storitve so trenutno trend na področju informacijske tehnologije, veliko podjetij
se je odločilo vse svoje poslovanje prenesti v oblak, seveda pa je odločitev za ta korak
odvisna od potreb, načina dela in navsezadnje od zmogljivosti ter prilagodljivosti
obstoječe informacijske tehnologije.

37

38

5 Viri in literatura
[1] J. F. George in J.S. Valacich J. A. Hoffer, Modern Systems Analysis and Design, Second
edition ed.: Addison-Wesley, 1999.
[2] Anton Kos, "Informacijski sistemi," Podatki, informacije, inf. sistemi, 2011.
[3] SIST. (2008) Slovenski inštitut za standardizacjo. [Online]. http://www.sist.si
[Dostopano: 23.4.2016].
[4] Arnes. (2008) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. [Online].
http://www.mizs.gov.si/ [Dostopano: 19.4.2016].
[5] Wikipedia.

Network

switch.

[Online].

https://en.wikipedia.org/wiki/Network_switch [Dostopano: 18.4.2016].
[6] Rudolf Sušnik, Jaka Sodnik in Sašo Tomažič Klemen Albreht. WLAN - brezžična
lokalna

omrežja.

[Online].

http://www.lkn.fe.uni-

lj.si/gradiva/KK/vaje/WLAN/WLAN_Albreht_Susnik_Sodnik.pdf

[Dostopano:

24.4.2016].
[7] Benjamin Hill Kyle Rankin, The Official Ubuntu Server Book., 2009.
[8] Microsoft. (2015, Oct.) Zgodovina operacijskega sistema WIndows. [Online].
http://windows.microsoft.com/sl-si/windows/history#T1=era3

[Dostopano:

26.4.2016].
[9] Microsoft. (2012) Windows Server 2012 R2 Licensing Datasheet. [Online].
http://download.microsoft.com/download/F/3/9/F39124F7-0177-463C-8A08582463F96C9D/Windows_Server_2012_R2_Licensing_Datasheet.pdf

[Dostopano:

26.4.2016].
[10] Daniel Senić, "Diskovna polja RAID," Monitor, Aug. 2012.
[11] Roman Rehberger, "Vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih storitev," Ljudska
Univerza Radovljica, 2013.
[12] Aljaž Zrnec, "Varnostne kopije podatkov v oblakih," Elektrotehniški vestnik, vol.
78(3), pp. 118-122, 2011.

39

