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I.   Príručka Inštalácie ESXi 4.0  

 

1  Inštalácia Vmware ESXi 4.0 

Inštalácia prebieha v textovom režime, oproti inštalácii plného ESX serveru sa vyžaduje 

minimum informácii. Nie je možné nastaviť rozdelenie disku a konfigurácia sa dokončuje až po 

inštalácii. Image VMware ESXi 4.0 sa nachádza  v prílohe na DVD. Je nutné z neho urobiť 

bootovacie CD. 

 

1.1 Postup Inštalácie VMware ESXi 4.0 

 

Obr. P 1.1 

 

 Prvá obrazovka inštalačného CD ponúka spustenie inštalácie alebo štart z lokálneho disku               

(Pokiaľ je nechané CD v mechanike) (obr. P 1.1). 
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Obr. P 1.2 

 Po upozornení na HCL list sa pokračuje ďalej potvrdením klávesy „Enter“ (obr. P 1.2). 

 

Obr. P 1.3 

 Následne sa klávesou „F11“  potvrdí licencia (obr. P 1.3). 
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Obr. P 1.4 

 Klávesou „Enter“ sa potvrdí disk, na ktorý sa bude inštalovať (obr. P 1.4). 

 

Obr. P 1.5 

 Potvrdenie inštalácie sa spustí klávesou „F11“ (obr. P 1.5). Po potvrdení bude nasledovať 

formátovanie a zaháji sa inštalácia.  
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Obr. P 1.6 

 Po krátkej chvíli je inštalácia hotová. Reboot serveru sa urobí stlačením klávesy „Enter“         
(obr. P 1.6).  
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1.2 Spustenie a konfigurácia Vmware ESXi 4.0 
 

Obr. P 1.7 

 Po reštartovaní sa začína spúšťať naťahovanie jednotlivých  modulov ESXi (obr. P 1.7).  

Obr. P 1.8 

 Po štarte je možné upraviť konfiguráciu  klávesou „F2“ (Customize System) alebo urobiť 

reštart/vypnutie pomocou klávesy „F12“  (obr. P 1.8).  
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Obr. P 1.9 

  

V konfigurácii sa musí zadať heslo v položke „Configure Password“ a nastaviť komunikáciu po 

sieti (Configure Management Network) (obr. P 1.9). Predvolené je použitie DHCP serveru, ale je 

vhodné použiť statickú adresu a urobiť nastavenie DNS.  

 Ďalšia pokročilá konfigurácia sa robí cez vSphere Clienta (obr. P1.10). Nastavenie je 

individuálne a záleží od výkonu serveru. Inštalačný súbor je v prílohe na DVD. Dôležité je, že ak 

server obsahuje dva procesory,  je nutné použiť iba jeden procesor na jeden systém, pretože 

vznikali pri tomto režime kolízie a zamŕzanie systému [10]. 
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Obr. P 1.10 
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II.  Príručka Admin HiPath CAP 

2 Príručka Admina 

2.1 Inštalácia HiPath CAP na systém Windows XP 

 Inštalácia je intuitívna, stačí spustiť súbor „CAP.msi“, ktorý vyvolá inštaláciu. Súbor je v 

prílohe na priloženom DVD. Po potvrdení licencie sa zvolí typ inštalácie → zvoliť „Server“ 

a nainštalovať CAP a jeho CSTA služby. 

 

Obr. P 2.1 

 Ako je vidieť na obrázku (obr. P 2.1) v položke „Switches“ →  sa zvolí  iba HiPath 4000 

a pokračuje sa potvrdením inštalácie „Next“. 

 

2.2 Kontrola inštalácie 

 Zvolí sa  → ŠTART | Ovládací panel | Nástroje pre správu | Služby pre kontrolu → nájsť 

službu "Siemens HiPath CTI", ktorá by mala byť po správnej inštalácii pridaná.  

 Po reštarte systému, sa bude táto služba spúšťať  automaticky. V prípade, že službu "Siemens 

HiPath CTI"  je potrebné skontrolovať bez predchádzajúceho reštartu systému, je možné túto  

službu spustiť ručne → pravým tlačidlom myši sa zvolí spustiť. 
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 Následne sa zvolí → ŠTART | Programy | Siemens HiPath CAP → potvrdí sa Management, 

alebo sa vytvorí priame spojenie na tejto adrese: http:// <CAP Management PC>: 8170 / 

Kde :  <CAP Management PC> = <IP adresa servera>, na ktorej bežia CAP procesy.  

 

Obr. P 2.2 

Prístup do HiPath CAP manažmentu (Obr. P 2.2): 

 Užívateľské meno:   Admin 

 Heslo:       Admin 

Ak sa spustí  úvodná obrazovka HiPath CAP manažmentu, tak  inštalácia HiPath CAP prebehla  

úspešné, procesy HiPath CAP pracujú správne. Ak vznikne komplikácia, je potrebné zistiť 

správne nastavenie CAP ID. 

Zmena CAP ID 

Ak by boli potrebné po inštalácii zmeny jedinečného názvu „CAP ID“  <PC name> je to 

možné v nasledujúcom súbore : 

Cesta k súboru:   <InstDir> \ Config \ Start \ startNT.cfg 

 

Záznam v súbore je zapísaný ako: 

           args: “<PC name>/TelasWebStarter” 

 

Záznam môže byť manuálne modifikovaný po inštalácii a je aktívny keď „Siemens HiPath 

CTI“ služba, ktorá je spustená na pozadí Microsoft Windows bude reštartovaná. 

Ak je viac sieťových  kariet v počítači (jedna pre pripojenie k sieti, druhá pre pripojenie ku 

komunikačnému systému), mala by sa nastaviť IP, na ktorej budú CAP procesy spustené. Ak je 

iba jedna sieťová karta, nie je nutný tento výber. 

<PC name> a <IP address>, kde majú byť CAP procesy spustené, sa nachádzajú 

v nasledujúcich súboroch:   
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Cesta k súboru:   <InstDir> \ Config \ Štart \ startNT.cfg  

Záznam v súbore je zapísaný ako: 

           args:-LocalAddr  

           args: "<PC meno> / <IP adresa>"  

Cesta k súboru:   <InstDir> \ Config \ common \ global.cfg  

Záznam v súbore je zapísaný ako: 

            <? X súbor INST_HOST = "<PC názov>"?>  

           <? X súbor INST_IP = "<IP adresa>"?>  

 Cesta k súboru:   <InstDir> \ Startmenu \ startPageAdmin  

 

Tu sa nachádza súbor pre prispôsobenie URL odkazu: 

 

http:// <PC-Name>: 8170 /  

 

Tieto  záznamy môžu byť manuálne modifikované po inštalácii a sú aktívne keď „Siemens 

HiPath CTI“ služba, ktorá je spustená na pozadí Microsoft Windows bude reštartovaná. 

 

3 Konfigurácia HiPath CAP pre službu EasyLookup 

 Nutnosťou je prihlásenie sa do Web rozhrania CAP manažmentu 

http:// <CAP Management PC>: 8170 /. 

Užívateľské meno:   Admin 

Heslo:       Admin 

 

Potrebné údaje pre nastavenie: 

- IP adresa HiPath4000 karty pre CAP manažment : 158.196.146.74 

- IP adresa serveru PC kde je nainštalovaný CAP manažment : 158.196.81.148 

- IP adresa HiPath4000 karty pre IP telefón :  158.196.156.75 

- Telefónne číslo  IP telefónu, na ktorom bude aplikácia EasyLookup fungovať, 

 príkladom je tvar telefónneho čísla  +420(59)699-2790  
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Postup konfigurácie 

1. Konfigurácia „Domain Information“ 
 
 Nastavenie konfigurujeme pre  +420(59)699.  V hlavnom menu sa vyberie → „Service“ → v 

navigačnom menu sa klikne → „Domain information“ → „add“  

„Add“ – zadať: 

Name of domain: 
Zadať názov pre doménu (napr. v mojom prípade 
„Cap_Phone“), musí byt jedinečný pre celé nastavenie 
v CAP Manažmente. 

Id of domain: Nie je potrebné, pridelí  sa samo 

Country code: Kód krajiny, pre ČR +420 

National prefix: Prefix pre vnútroštátne E.164 volania, nie je potrebné 

International prefix: Prefix pre medzinárodné E.164 volania, nie je potrebné 

PBX formát : „national“ alebo „international 

Outside line Access: 

International outside line Access: 

Prístupový kód (napr. „0“) ComAssistant  používa tento 
kód pre každé odchádzajúce externé volanie, v mojom 
prípade som nastavil pre oba prípady 0  

Area code: Číslo oblasti – v mojom prípade 59  

Main number: Číslo hlavného prepojenia do lokálnej siete – 699 

Overlab: Počet vzájomne sa prekrývajúcich čísel v „Main number“ 
a extension. Nie je potrebné 

Virtual node Code: 
Môže byť použité v špeciálnom prípade HiPath 4000 
funkcie s názvom „Non-unique numbering plan“ NUNP 

Nie je potrebné 

Tab. P 2.3: Tabuľka položiek pre nastavenie Domain Information  
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Obr. P 2.3: Náhľad konfigurácie „Domain information“ 

 

Po zadaní konfigurácie sa vyberie → „add“. „Domain information“ je týmto nakonfigurovaná 
(obr. P 2.3). 
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2. Konfigurácia „Switch Connection“ 
 
 V hlavnom menu sa zvolí „Service“ → v navigačnom menu kliknúť na „Switch connection“ 

→ „add“ → kliknutím sa zvolí typ PBX (napr. switch HiPath 4000) 

„Switch connection“ sa rozdeľuje na tri konfigurácie :  

• konfigurácia SCC 

• konfigurácia CA4000 

• konfigurácia Switch 

 

„Add“ – zadať v konfigurácii „SCC“ (obr. P 2.4): 

SCC Name: 
Tu zadať názov pre SCC (napr. v mojom prípade  „SCC-
HiPath400“), musí byť jedinečný pre celé nastavenie v CAP 
manažmente 

SCC Id: Nie je potrebné, pridelí sa samo 

SCC host name: Meno počítača, na ktorom proces SCC bude spustený, v mojom 
prípade capserver - prideľuje automaticky 

SCC IP address: IP adresa PC, na ktorom proces SCC bude spustený, v mojom 
prípade 158.196.81.148 

SCC port: 
Port priradený pre proces SCC, 26535 je nastavený ako 
predvolený, ďalšie voľné sú pridelené automaticky (napr. 26536), 
v mojom prípade 26535 – predvolený   

ASN1 Single Domain 
Native Mode: 

Ak je SCC prepojená s SCCP alebo TCSP (viacnásobný doménový 
režim) nechať v režime OFF. Viacnásobný doménový režim, SCC 
podporuje CSTA III ASN.1, CSTA XML, NetTSPI protokoly.  

Call-ID Management for 
TAPI: 

Táto položka umožňuje aktivovať Call-ID, ktorý je potrebný pre 
niektoré aplikácie TAPI 

Tab. P 2.4: Tabuľka položiek pre nastavenie SCC  
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Obr. P 2.4: Náhľad konfigurácie „SCC“ 

 

„Add“ – zadať v konfigurácii „CA4000“ (obr. P 2.5): 

CA4000 port: Voliteľné zadanie portu pre CA4000 (1025-5000). Port 4640  
je predvolený 

Switch Link 
Number: 

Nastavíme 5 - Toto číslo musí byť rovnaké s AMO konfiguráciou : AMO 
CPTP:APPL. Rozhodujúce parametre v AMO sú ACM číslo a APPL číslo. To 
sa počíta z východiskovej hodnoty 50 plus Switch Link Number 
(ACM50+switch link number, APPL50+switch link number) 
Pre vysvetlenie: Switch link number = 5  => ACM55;APPL55; 

Switch Sub-App 
Number: 

Nastavíme 25 - Toto číslo musí byť rovnaké s AMO konfiguráciou: AMO 
XAPPL, kde kľúčovým parametrom číslo „Dxx“ (D01-D032). 
Pre vysvetlenie: Switch sub-appl number = 25 => D25 

Use External DNIS: Aktivácia DNIS (Dialed Number Identification Services). HiPath4000 
túto možnosť nepodporuje úplne, preto zvolíme No 

Tab. P 2.5: Tabuľka položiek pre nastavenie CA 4000  
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Obr. P 2.5: Náhľad konfigurácie „CA 4000“ 

 

„Add“ – zadať v konfigurácii „Switch“ (obr. P 2.6): 

IP address of the Switch: 
Zadajte IP adresu PBX HiPath 4000, v mojom prípade 
158.196.146.74, je potrebné sa uistiť, aby bola táto adresa 
povolaná vo firewall 

SPI Account: 

Nevyužíva sa - slúži pre priamy prístup k rozhraniu HiPath 4000 
cez PBX rozhranie služieb (SPI), prihlasovacie údaje sa zapíšu 
tu. Po stlačení tlačidla „Get device data“ je vždy aktivovaný 
a umožňuje, aby zariadenie importovalo dáta do ústredne 
kedykoľvek . 

SPI Password: SPI heslo 

Domain numbers: 
V ľavej časti sa nachádzajú telefónne voľby nastavené 
v „Domain Information“. Použitím šípky sa presúvajú označené 
položky na pravú stranu, tie bude používať PBX 

NAC: Zoznam nastavených Node Access Codes 

PNP: Zoznam nastavený Private Numbering Plan 

Tab. P 2.6: Tabuľka položiek pre nastavenie SCC Switch 
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Obr. P 2.6: Náhľad konfigurácie „Switch“ 

 Zadanie konfiguračných údajov sa potvrdí  kliknutím → „add“. „Switch connection“ 

je týmto nastavené, a ak je nakonfigurovaná správne, mala by svietiť kontrolka na zeleno. 

3. Konfigurácia „SCC Proxy“ 
 V hlavnom menu sa zvolí „Service“ → v navigačnom menu sa klikne na „SCC Proxy“ → 
„add“ ( obr. P 2.7). 

„Add“ - zadať: 

SCC Proxy name 
Zadať názov pre SCCP (napr. v mojom prípade „SCCP-
HiPath400), musí byť jedinečný pre celé nastavenie v CAP 
Manažmente 

SCC Proxy Identifier Nie je potrebné, prideľuje sa automaticky 

SCC Proxy hostname Meno počítača, na ktorom proces SCCP bude spustený, v mojom 
prípade capserver „prideľuje automaticky“ 

SCC Proxy IP address IP adresa PC, na ktorom proces SCCP bude spustený, v mojom 
prípade 158.196.81.148, pridelí sa automaticky 

SCC Proxy port Port priradený pre proces SCCP, 27535 je nastavený ako 
predvolený, ďalšie voľné sú pridelené automaticky (napr. 27536)  

Tab. P 2.7: Tabuľka položiek pre nastavenie SCC Proxy 
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Obr. P 2.7 

 Zadanie konfiguračných údajov sa potvrdí kliknutím → „add“.  „SCC Proxy“  je tým 

nastavené, ak funguje správne, mala by svietiť kontrolka na zeleno. 

4. Konfigurácia „XML Phone Service“ 
 
 V hlavnom menu sa zvolí „Service“ → v navigačnom menu sa klikne na „XML Phone 
Service“ → „add“ (obr. P 2.8). 
 

„Add“ - zadať: 

Phone Service Name: Zadať názov pre XMLPS, musí byť jedinečný pre celé nastavenie 
v CAP manažmente, v mojom prípade som zvolil XMLPS 

Phone Service Id: Nie je potrebné, pridelí  sa samo 

SCC Proxy Id: Výber z SCCP, pre ktorú bude  použitá XMLPS 

Phone Service Host 
name: 

Meno počítača, na ktorom bude proces spustený – prideľuje 
automaticky, v mojom prípade „capserver“ 

Phone Service IP 
address: 

IP adresa PC, na ktorom bude  proces spustený – prideľuje 
automaticky, v mojom prípade 158.196.81.148 

Invoke interface port: Port priradený pre tento proces, 3102 je nastavený ako predvolený 

Tab. P 2.8: Tabuľka položiek pre nastavenie XML PS  
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Obr. P 2.8 

 

 Zadanie konfiguračných údajov sa potvrdí  kliknutím → „add“. XMLPS je tým nastavené, ak 

funguje správne, svieti kontrolka na zeleno. 
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5. Konfigurácia „Device“ 
 

 V hlavnom menu sa zvolí „Device“ → a v navigačnom menu sa klikne → „add“ (obr. P 2.9). 

„Add“ - zadať: 

SCC ID Výber ústredne PBX, na ktorú je fyzicky zariadenie pripojené, 
v mojom prípade SCC-HiPath 4000 pri nastavení prístroja „2790“. 

Business group Predvolené nastavenie je „standard“ 

Device type Výber typu zariadenia. Podporovane typy sú „Phone“ a 
„VirtualDevice“. Akýkoľvek iný typ zariadenia je možné importovať 

ISDN number Výber prednastavených „domain information“, v mojom  prípade 
420(59)699 

PNP number Výber prednastavených „PNP“ položiek, nie je potrebné 

Node Access Code Výber prednastavených „NAC“ položiek, nie je potrebné 

Extension Číslo pobočky, v mojom prípade „2790“ 

XML Phone service Výber XML Phone Service pre zariadenie 

License guaranted 
to: Pre nastavenie služby EasyLookup nie je potrebné 

Tab. P 2.9: Tabuľka položiek pre nastavenie zariadenia 
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Obr. P 2.9 

 Pri konfigurácii zariadenia sa nesmie zabudnúť konfigurovať → „XML Phone Settings“ → 
„add“ (obr. P 2.10): 

 

Device information: 
Vyberie sa → „Optiset_Advanced“, pretože u „Optipoint_410“ sa 
vyskytla  chyba   kódovania vo   vyhľadávaní,    nepoužiteľné pre 
službu EasyLookup! 

Language: Výber jazyka, v mojom prípade „ca“, pretože bol súbor upravený na 
češtinu → úprava súboru „CCSTexts_ca.properties“ v adresári:* 

SCC Proxy Id: Výber z SCCP, pre ktorú bude  použitá XMLPS 

Available URLs: Výber URL adresy služby „EasyLooup“ 

Button number: Vozícia tlačidla - v mojom prípade pozícia 8 

Invoke interface port: Port priradený pre tento proces, 3102 je nastavený ako predvolený 

Tab. P 2.10: Tabuľka položiek pre nastavenie XML Phone Settings 

* Instdir\Siemens\HiPathCTI\WebSpace\PSWebEngine\webapps\ccs\WEB-INF\classes 
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Obr. P 2.10 

Pre potvrdenie pozície tlačidla a výber služby EasyLookup →  klikneme na „Add button 

assignment“ a pre uzavretie okna „close“, v nasledujúcom okne „add“ pre uloženie. Nastavenie 

zariadenia je tým úplné, je nutné reštartovať službu XMLPS. 

 

6. Konfigurácia „XML Phone Service“ 
 
 Reštart služby je nutný pre tzv. aktualizáciu konfiguračných nastavení. Pre reštart služby sa 

zvolí  v hlavnom menu „Diagnosis“ → následne „Diagnostic Agent“ → vyberie sa položka  

„Processes“ (ak všetky služby pracujú správne, kontrolky svietia na zeleno). 

Reštart sa zvolí kliknutím na službu „v mojom prípade XMLPS“ a v hornom menu sa potvrdí 

reštart (obr. P 2.11). 
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Obr. P 2.11 

 

 Kontrolka status sa vráti do stavu zelená „Running“. Týmto je aktualizácia konfigurácie 

hotová a pobočka môže používať telefónny zoznam. 

 

7. AMO konfigurácia HiPath 4000 

 Konfigurácia sa zadáva v programovom rozhraní HiPath 4000. Vysvetlenie príkazov je 
podrobnejšie popísané v diplomovej práci kapitola 4. 

 

Konfigurácia tlačidla zariadenia u HiPath 4000 

AMO TAPRO - pre zmenu funkcie tlačidla. 

Príklad:  
CHANGE-TAPRO:STNO=<extension>,TD<key number_xx>=NAME; 

Nastavenie čísla 2790 a tlačidlo č.8:  
CHANGE-TAPRO:STNO=2790,TD08=NAME; 
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AMO Ziel - pre konfiguráciu  HiPath CAP XMLPS ako "bez hlasová" aplikácia. 

Príklad: 

ADD-ZIEL:TYPE=NAME,SRCNO=<extension>,KYNO=xx,DESTNON=C13999xx; 
Nastavenie čísla 2790 a tlačidlo č.8:  
ADD-ZIEL:TYPE=NAME,SRCNO=2790,KYNO=08,DESTNON=C1399908; 

CHANGE-CTIME:TYPESWU=CP2,REPAUSE=1; 

 

Konfigurácia HiPath 4000 pre prepojenie s HiPath CAP 

„IPadresaHiPathCAP“ – v mojom prípade 158.196.81.148 
 
ADD-CPTP:DPCON,55,"CAPCONN1","IPadresaHiPathCAP"; 

ADD-CPTP:APPL,55,"CAP1","CAPCONN1","CAPAPP1",YES,102,102,"ACM55","APPL55"; 

/* 

ADD-XAPPL:55,"CAPAPP1","CAP1",,Y; 

CHANGE-XAPPL:SUBAPPL,55,D25,ACCOUNT&AGASSIGN&Agent&ABANDON&QUEUED; 

CHANGE-XAPPL:SUBAPPL,55,D25,REDIRECT&LOGON&RCGDISC&RCGSEL&DIGDIALD; 

CHANGE-XAPPL:SUBAPPL,55,D25,TTONGEN; 

CHANGE-XAPPL:MONCB,55,D25,RCG,; 

/* 

ADD-ACMSM:,55,ACLAPPL,"CAPAPP1","CAP1","CAPCONN1",CB,"CSTAGW",Y,1020,1020; 

 

8. Konfigurácia korporátneho adresára u HiPath CAP 

 Konfigurácia sa robí cez Web rozhranie. Do webového prehliadača sa zadá adresa : 

http://localhost:8172 

Konfigurácia „Admin“ stránky (obr. P 2.12): 

EasySee URL:      nie je potrebné u služby EasyLookup 

EasySee Card URL:    nie je potrebné u služby EasyLookup 

LDAP Config File:    SCDV2.cfg -  súbor  s uloženou   konfiguráciou „LDAP   

        Configuration“ 

Default Country Code:   420 - všetko je totožné ako v „Domain information“ 
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Default Area Code:    59  

Default Main Number:   699  

Outside line Access:    0  

National Prefix:     00  

Menu order:       výber voľby menu vyhľadávania - odporúčam zvoliť „NameOnly“ 

 

Obr. P 2.12 

 Táto konfigurácia je u všetkých návrhoch riešenia integrácie korporátneho adresára do HiPath 

4000 rovnaká.  

Konfigurácia „LDAP Configuration“ stránky(obr. P 2.13): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



_____________________________________________________________________62 
 
 

 
1. Pre „msad.vsb.cz“  

 

Výpis potrebných položiek pre fungovanie vyhľadávania služby EasyLookup: 

LDAP Server Address:      msad.vsb.cz 

LDAP User:         zadať užívateľa, ak nie je povolený anonymous  

LDAP Password:        heslo 

Search Base:         OU=Užívatelia, DC=msad, DC=vsb, DC=cz 

Search methode in queryName field:   surnameFirstname 

Number Format in LDAP directory:    extension  

V LDAP Attributes sa zadávajú názvy atribútov, ktoré obsahuje korporátny adresár. Obsah 

atribútu by mal byť totožný z názvom, ktorý vyjadruje položka. 

Surname:        sn 

First name:       givenName  

Query name:       displayName 

Mail:         mail 

Telephone number:     telephoneNumber - je potrebné povoliť vyhľadávanie „YES” 

Alternate phone number 1:   nedá sa použiť - je potrebné zakázať vyhľadávanie „NO” 

 

Ostatné položky môžu ostať pri konfigurácii služby EasyLookup nezmenené,  pretože v „Admin“ 

stránke je nastavené vyhľadávanie len podľa mena „onlyName“.  

Konfigurácia sa následne uloží kliknutím na tlačidlo „change“. 
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2. Pre „ldap.vsb.cz“  

 
Výpis položiek potrebných pre fungovanie vyhľadávania služby EasyLookup: 

LDAP Server Address:       ldap.vsb.cz 

LDAP User:          je povolený prístup anonymous,  nevypĺňa sa!  

LDAP Password:         heslo 

Search Base:          ou=USERS, o=VSB 

Search methode in queryName field:    firstnameSurname 

Number Format in LDAP directory:     extension  

 

V LDAP Attributes:  

Surname:        sn 

First name:       givenName  

Query name:       fullName 

Mail:         mail 

Telephone number:     telephoneNumber - je potrebné povoliť vyhľadávanie „YES” 

Alternate phone number 1:   nedá sa použiť - je potrebné zakázať vyhľadávanie „NO” 

 

Ostatné položky môžu ostať pri konfigurácii služby EasyLookup nezmenené,  pretože v „Admin“ 

stránke je nastavené vyhľadávanie len podľa mena „onlyName“.  

Konfigurácia sa následne uloží kliknutím na tlačidlo „change“. 
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3. Pre „158.196.81.148“ – použitie skriptu „metaldap.rb“  

 
 Bližšie informácie o využití a nastavení korporátneho adresára, pomocou  

„Metaldap.rb“ skriptu je popísane v diplomovej práci kapitole 5.3. Samotný skript je 

popísaný v kapitole 6.2. 

 
Výpis položiek potrebných pre fungovanie vyhľadávania služby EasyLookup: 

LDAP Server Address:      158.196.81.148:389 

LDAP User:         je povolený prístup anonymous, nevypĺňa sa!  

LDAP Password:        nevypĺňa sa 

Search Base:         cn=Users, dc=VSB, dc=cz 

Search methode in queryName field:       surnameFirstname 

Number Format in LDAP directory:    extension  

 

V LDAP Attributes:  

Surname:        sn 

First name:       givenName  

Query name:       cn 

Mail:         mail 

Telephone number:     telephoneNumber - je potrebné povoliť vyhľadávanie „YES” 

Alternate phone number 1:   homePhone - je potrebné povoliť vyhľadávanie „YES” 

 

Ostatné položky môžu ostať pri konfigurácii služby EasyLookup nezmenené,  pretože v „Admin“ 

stránke je nastavené vyhľadávanie len podľa mena „onlyName“.  

Konfigurácia sa následne uloží kliknutím na tlačidlo „change“. 
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Obr. P 2.13: Ukážka konfigurácie „LDAP configuracion“  
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III. Zdrojový kód „metaldap.rb“ skriptu 
 
require 'rubygems' 
require 'yaml' 
require 'ruby‐debug' 
require 'net/ldap' 
require 'logger' 
 
#####Nastavenie a vytvorenie sync.log súboru 
file = File.new('sync.log', "a+") 
logger = Logger.new(file) 
logger.datetime_format = "%Y‐%m‐%d %H:%M:%S" 
 
#####Naloadovanie konfiguračného súboru ldap_config.yml 
config = YAML.load_file('ldap_config.yml') 
 
 
##### Nastavenie serveru1 pre čítanie, hodnoty sú zapísané v konfiguračnom súbore ldap_config.yml 
ldap1 = Net::LDAP.new 
ldap1.host = config["server1"]["host"] 
 
ldap1.port = config["server1"]["port"] 
 
username1 = config["server1"]["username"] 
password1 = config["server1"]["password"] 
 
 
ldap1.auth "cn=#{username1},#{config['server1']['auth_base']}", password1 
is_authorized = ldap1.bind # returns true if auth works, false otherwise (or throws error if it can't connect to 

the server) 
puts is_authorized 
 
 
##### Nastavenie serveru2 pre zápis, hodnoty sú zapísané v konfiguračnom súbore ldap_config.yml 
ldap2 = Net::LDAP.new 
ldap2.host = config["server2"]["host"] 
ldap2.port = config["server2"]["port"] 
 
username2 = config["server2"]["username"] 
password2 = config["server2"]["password"] 
 
ldap2.auth "cn=#{username2},#{config['server2']['auth_base']}", password2 
is_authorized = ldap2.bind # returns true if auth works, false otherwise (or throws error if it can't connect to 

the server) 
puts is_authorized 
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logger.info("Start") {"Run synchronization"}               \\\\\zapis úspešnej synchronizácie do logu 
 
filter = Net::LDAP::Filter.eq( "telephonenumber", "*" )     \\\\\nastavenie filtrovania podľa čísla 
 
### Migrácia dát zo serveru1 do serveru2, vytvorenie dvoch porovnávacích polí – vyber atribút mail 
items_ldap1 = {} 
items_ldap2 = {} 
ldap1.search( :base => config["server1"]["search_base"], :filter => filter, :return_result => true ) do |entry| 
  items_ldap1["#{entry[:mail]}"] = entry 
end 
 
ldap2.search( :base => config["server2"]["search_base"], :return_result => true ) do |entry| 
  items_ldap2["#{entry[:mail]}"] = entry 
end 
###Porovnávanie poli a následné uloženie kontaktu z vybranými atribútmi 
to_add = items_ldap1.keys ‐ items_ldap2.keys 
puts "ADD #{to_add.size} items" 
puts '' 
logger.info("MainInfo") {"ADD #{to_add.size} items"}     \\\\\ zapis do logu 
to_add.each do |key| 
###Migrácia dát ‐ pridelenie obsahu každému atribútu 
  mig_attrs = { 
    :sn => items_ldap1[key][:sn].join(','), 
    :cn => "#{items_ldap1[key][:sn]} #{items_ldap1[key][:givenname]} (#{items_ldap1[key][:uid]})", 
    :objectclass => ['inetOrgPerson'], 
    :mail => items_ldap1[key][:mail].join(',') 
  } 
  if items_ldap1[key][:telephonenumber].size > 1 
    mig_attrs[:telephoneNumber] = items_ldap1[key][:telephonenumber].first 
    mig_attrs[:homePhone] = items_ldap1[key][:telephonenumber].last 
  else 
    mig_attrs[:telephoneNumber] = items_ldap1[key][:telephonenumber].first 
  end 
  dn = "cn=#{mig_attrs[:cn]},#{config['server2']['search_base']}" 
  #puts dn 
  added = ldap2.add(:dn => dn, :attributes => mig_attrs) 
  puts added 
  logger.info("Added"){dn} if added 
 
end 
###Porovnávanie poli a následné vymazanie kontaktu  
to_remove = items_ldap2.keys ‐ items_ldap1.keys 
puts "DELETE #{to_remove.size} items" 
puts '' 
logger.info("MainInfo") {"DELETE #{to_remove.size} items"}    \\\\\zápis do logu  
to_remove.each do |key| 
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  deleted = ldap2.delete :dn => items_ldap2[key][:dn] 
  logger.info("Deleted"){items_ldap2[key][:dn]} if deleted 
end 
###Overenie poli , overovanie možných zmien kontaktu, zmena telefónneho čísla 
possibly_change = (items_ldap1.keys ‐ to_add ‐ to_remove) 
puts "POSSIBLY CHANGE #{possibly_change.size} items" 
puts '' 
c = 0 
possibly_change.each do |key| 
  next if key.empty? 
  is_changed = false 
  if items_ldap2[key][:telephonenumber].to_s != items_ldap1[key][:telephonenumber].first 
    ops = [[:replace, :telephonenumber,items_ldap1[key][:telephonenumber].first] ] 
    #ldap2.replace_attribute(:dn => items_ldap2[key][:dn], :telephoneNumber => 

items_ldap1[key][:telephonenumber],items_ldap1[key][:telephonenumber]) 
    modify = ldap2.modify :dn => items_ldap2[key][:dn], :operations => ops 
    is_changed = true if modify 
  end 
 
  if items_ldap1[key][:telephonenumber].size > 1 
    if items_ldap2[key][:homephone].to_s != items_ldap1[key][:telephonenumber].last 
 
      ops = [[:replace, :homephone,items_ldap1[key][:telephonenumber].last] ] 
      #ldap2.replace_attribute(:dn => items_ldap2[key][:dn], :telephoneNumber => 

items_ldap1[key][:telephonenumber],items_ldap1[key][:telephonenumber]) 
      modify = ldap2.modify :dn => items_ldap2[key][:dn], :operations => ops 
      is_changed = true if modify 
    end 
  end 
 
  if is_changed 
    logger.info("Changed"){items_ldap2[key][:dn]} 
    puts "CHANGED #{items_ldap2[key][:dn]}" 
    c += 1 
  end 
end 
 
logger.info("MainInfo") {"CHANGED #{c} items"}   \\\\zapis do logu 
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IV. Zdrojový kód súboru „ldap_cofig.yml“ 
 

server1: 
  host: "kontuo.vsb.cz" 
  port: 389 
  username: "" 
  password: "" 
  auth_base: "ou=USERS,o=VSB" 
  search_base: "ou=USERS,o=VSB" 
  search_attrs: 
    ‐ "telephoneNumber" 
    ‐ "mail" 
    ‐ "fullname" 
    ‐ "sn" 
    ‐ "givenName" 
    ‐ "o" 
    ‐ "mobile" 
    ‐ "fullname" 
    ‐ "cn" 
 
server2: 
  host: "158.196.81.148" 
  port: 389 
  username: "root" 
  password: "snehurka" 
  auth_base: "dc=VSB,dc=cz" 
  search_base: "cn=Users,dc=VSB,dc=cz" 
 
 

V.   Výpis súboru „sync.log“ 
 

I, [2010‐04‐27 00:00:02#272]  INFO ‐‐ Start: Run synchronization 
I, [2010‐04‐27 00:00:55#272]  INFO ‐‐ MainInfo: ADD 2 items 
I, [2010‐04‐27 00:00:55#272]  INFO ‐‐ MainInfo: DELETE 4 items 
I, [2010‐04‐19 00:00:29#272]  INFO ‐‐ Added: cn=Bohacova Jana (boh101),cn=Users,dc=VSB,dc=cz 
I, [2010‐04‐19 00:00:29#272]  INFO ‐‐ Added: cn=Bujdos David (buj020),cn=Users,dc=VSB,dc=cz 
I, [2010‐04‐27 00:00:55#272]  INFO ‐‐ Deleted: ["cn=Zehnalova Olga (zeh27),cn=Users,dc=VSB,dc=cz"] 
I, [2010‐04‐27 00:00:55#272]  INFO ‐‐ Deleted: ["cn=Kralova Petra (kra71),cn=Users,dc=VSB,dc=cz"] 
I, [2010‐04‐27 00:00:55#272]  INFO ‐‐ Deleted: ["cn=Kupkova Sylvie (kup08),cn=Users,dc=VSB,dc=cz"] 
I, [2010‐04‐27 00:00:55#272]  INFO ‐‐ Changed: ["cn=Muller Jaroslav (mul09),cn=Users,dc=VSB,dc=cz"] 
I, [2010‐04‐27 00:00:55#272]  INFO ‐‐ Changed: ["cn=Polinkova Katerina (pol265),cn=Users,dc=VSB,dc=cz"] 
I, [2010‐04‐27 00:00:55#272]  INFO ‐‐ Changed: ["cn=Fric Jindrich (fri04),cn=Users,dc=VSB,dc=cz"] 
I, [2010‐04‐27 00:00:55#272]  INFO ‐‐ Changed: ["cn=Kucharova Jana (kuc11),cn=Users,dc=VSB,dc=cz"] 
I, [2010‐04‐27 00:00:55#272]  INFO ‐‐ Changed: ["cn=Beno Jaroslav (ben001),cn=Users,dc=VSB,dc=cz"] 
I, [2010‐04‐27 00:00:55#272]  INFO ‐‐ MainInfo: CHANGED 5 items 
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VI.  Výpis súboru „slapd.conf“ 
 

# See slapd.conf(5) for details on configuration options. 
# This file should NOT be world readable. 
# 
ucdata-path ./ucdata 
include  ./schema/core.schema 
include  ./schema/corba.schema 
include  ./schema/cosine.schema 
include  ./schema/dyngroup.schema 
include  ./schema/inetorgperson.schema 
include  ./schema/java.schema 
include  ./schema/nis.schema 
include  ./schema/openldap.schema 
 
pidfile  ./run/slapd.pid 
argsfile  ./run/slapd.args 
 
 
####################################################################### 
# BDB database definitions 
####################################################################### 
 
database bdb 
suffix  "dc=VSB,dc=cz" 
rootdn  "cn=root,dc=VSB,dc=cz" 
rootpw  snehurka 
 
directory  ./data 
 
index  objectClass eq  

 


