
Používané role a protkoly 



WDS 



Co je to WDS? 

• Wireless distribution system 

– Propojení LAN pomocí Wi-Fi 

 

• Problém? 

– Bavíme se o Microsoftím WDS, což je něco jiného 



Microsoft WDS 

• Windows Deployment Services 

– Slouží k nasazení OS (Vista a novějších) 
prostřednictvím LAN 

– Výhoda oproti starším Rolím u 2003 a starších 

• Dokáže „instalovat multicastem“, tzn. více stanic 
souběžně 



Microsoft WDS 

• Požadavky: 
– Windows Server 2008 (a novější) 
– Podpora PXE na cílových stanicích 

• Preboot Execution Environment – bootování po LAN 

– Vytvoření image který se bude rozinstalovávat 
• 1. metoda – instalace fyzického PC a poté zpětná záloha – 

oldschool 
• 2 metoda – pomocí virtualizačních nástrojů, nejideálněji 

rovnou Hyper-V se vytvoří kompletní instalace, která se 
lehce upraví (proč se dozvíme později) a poté připraví k 
bootování po LAN 

– Active Directory 



WSUS 



Co je WSUS? 

• Windows Server Update Services 
– předchozí verze – role Server Update Services 

(2003) 

• jedná se o lokální databázi aktualizací, kdy 
obsahuje aktualizace pro systémy a aplikace v 
síti. 

• starší verze SUS obsahovala aktualizace pouze 
pro OS, WSUS obsahuje i pro další aplikace 
(Office, SQL server, Windows Live a další) 



Výhody a nevýhody WSUS 

• Výhody: 

– mnohem menší zátěž internetového připojení 
(veškeré aktualizace se stáhnou jen jednou na 
server a veškeré stanice si je stahují z něj) 

– možnost ovlivnit jaké aktualizace se mají/nemají 
instalovat (ovlivnění některých aplikací, ovladačů 
apod) 

• Nevýhoda: 

– Nutnost nakonfigurovat  



RDP 

• Remote Desktop Protocol 
– protokol pro vzdálenou správu PC 

• používá se jak pro desktopové, tak serverové OS 
 

• Základní podmínky: 
– nutnost povolit připojení na cílové stanici 
– nutnost znát account (lokální, nebo doménový, v 

případě připojení PC do AD) 
– bezpodmínečná nutnost, aby účet měl nastavené 

heslo 
– samozřejmě PC musí být zapnutý  


