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ABSTRAKT 

Bakalářská práce je věnována popisu softwaru určenému pro hromadnou správu IP telefonů. 

Komunikační systém určený pro nasazení v podnikové infrastruktuře nese označení Deployment 

Service. Tento systém od společnosti Siemens spadá do řady řešení podnikové komunikace 

nazývané HiPath vyuţívající IP telefonů optiPoint a OpenStage. V práci popisuji moţnosti 

jednotlivých variant instalací serveru Deployment Service, nastavení nezbytných komponent, jako 

je modifikace DHCP serveru pro automatický přenos nastavení ze serveru Deployment Service do 

IP telefonů. Seznamuji s administrátorským grafickým rozhraním a rozebírám jeho rozloţení 

a funkce. Realizuji infrastrukturu sloţenou z IP telefonů, Deployment Service serveru a jeho 

komponent. Podrobně popisuji základní nastavení systému, vytváření a práci s profily IP telefonů. 

Provádím povyšování softwarových verzí IP telefonů a zálohu nastavení uloţených v databázi 

Deployment Service. 

 

Klíčová slova: Hromadná správa IP telefonů, Deployment Service, DLS, DHCP, IP telefon

ABSTRACT 

The Bachelor thesis is devoted to describing the software that is intended for a mass administration 

of IP phones. This communication system designed for usage in enterprise infrastructure is called 

the Deployment Service. This system of Siemens belongs to the group of solutions called HiPath 

enterprise communication using 2 types of IP phones - OptiPoin and OpenStage. The thesis 

describes the possibilities of the options how to install the Deployment Service, setting of 

necessary components, such as modification of the DHCP server for automatic transfer of settings 

from the Deployment Service server to the IP phones. The thesis is introduces to a system of 

administrator graphic interface and analyses its distribution and function. I describe  the 

implementation of infrastructure composed of IP phones, the Deployment Service server and its 

components. I also describe in details the basic system settings, creating and working with the 

profiles of IP phones. I perform promotion of software version of IP phones and backup of settings 

that is stored in the database Deployment Service. 

 

Keywords: Central Management of the IP phones, the Deployment Service, DLS, DHCP, IP phone 

 



SEZNAM POUŢITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

 

Zkratka Popis 

.bak přípona souboru 

.exe executable (přípona souboru) 

@ salamandr „zavináč“ 

atd „a tak dále“ 

BEL Bell 

bit binary digit 

CPU Central Processing Unit 

CTRL + U klávesová zkratka 

Device ID identifikace zařízení 

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol 

DLS Deployment Service 

E.164 telefonní číslo definované ITU 

ETX End of Text 

FTP File Transfer Protocol 

GB Gigabyte  

H.323 sada protokolů pro audio relace 

HFA HiPath Feature Access 

HTTP Hypertext Transfer Protocol  

HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure 

IETF  Internet Engineering Task Force 

IP Internet Protocol 

IPv4 Internet Protocol version 4 

IPv6 Internet Protocol version 6 

ITU International Telecommunication Union 

MAC address Media Access Control address 

MCU Multipoint Control Unit 

MNLB Microsoft Network Load Balancing 

NAT Network Address Translation 

OS operační systém 

port 5060 port vyuţívaný SIP 

RTP Real-time Transport Protocol 

SDP Session Description Protocol 

SIP Session Initiation Protocol 

SNMP Simple Network Management Protocol 

SOH Start of Header 

SQL Structured Query Language 

SRTP Secure Real-time Transport Protocol 

STUN Umoţňuje komunikaci přes NAT 

SUB Substitute 



TCP Transmission Control Protocol 

tel telefoní číslo 

UDP User Datagram Protocol 

URI Uniform Resource Identifier 

URL Uniform Resource Locator 

VLAN  Virtual Local Area Network 

VoIP Voice over Internet Protocol 

XML Extensible Markup Language 
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ÚVOD 

 

Telefonní komunikace urazila dlouhou cestu od doby, kdy Alexander Graham Bell v roku 1876 

řekl onu památnou větu skrze telefon svému pomocníkovi: „Pane Watsone, přijďte sem, potřebuji 

vás [18].“ Dnešní trend v oblasti komunikačních technologií nese název VoIP. Tato technologie 

vyuţívá pro přenos digitalizovaného hlasu počítačovou síť - odpadají tedy náklady na vybudování a 

údrţbu další sítě. Oblasti vhodné pro nasazení této technologie sahají od osobních domácích 

uţivatelů přes firemní sítě aţ po nadnárodní korporace. V mé bakalářské práci se věnuji systému 

určenému k nasazení v posledních dvou zmiňovaných infrastrukturách – firemní a nadnárodní 

korporace. 

    

Cílem této práce je popis a implementace systému pro hromadnou správu IP telefonů od 

společnosti Siemens řady optiPoint a OpenStage. Komunikační systém určený pro nasazení 

zejména v podnikové infrastruktuře nese označení Deployment Service (DLS). V první části práce 

vysvětluji, jak probíhá navázání telefonního spojení v IP telefonii za pomocí protokolů. Jednotlivě 

rozebírám význam a pouţití protokolů vyuţívaných v IP telefonii. Vysvětlení těchto základních 

principů VoIP vyuţijeme při implementaci nezbytných komponent DLS a u dalších nastavení.  

 

Druhá část práce je zaměřena na instalaci a popis systému. Podrobně popisuji varianty instalace 

DLS a jejich poţadavky na hardwarové a softwarové vybavení. Pomocí komponenty DCMP řeším 

problém průchodu komunikace přes NAT, který existuje od vzniku VoIP telefonie. Pro 

automatický import nastavení z DLS systému do IP telefonů musí být v DHCP serveru zapsána IP 

adresa DLS serveru. Z tohoto důvodu v práci popisuji instalaci DHCP serveru na platformě Linux 

a vysvětluji syntaxi DLS bloku zapsaného v konfiguračním souboru dhcpd.conf. Seznamuji 

s administrátorským grafickým rozhraním a rozebírám jeho rozloţení a funkce. Realizuji 

infrastrukturu sloţenou z IP telefonů, DLS serveru a jeho komponent, které popisuji v této části 

práce. Prezentací uţivatelského rozhraní a moţnostmi přihlášení do DLS systému ukončuji druhou 

část práce.  
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Poslední část práce věnuji konfiguraci a managementu DLS. Hlavní část věnuji vytváření a práci 

s profily IP telefonů. Za pomocí FTP serveru provádím povyšování softwarových verzí IP telefonů. 

Nakonec je provedena záloha nastavených parametrů v DLS systému, které jsou uloţeny 

v databázi. 
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1 POPIS A VÝZNAM PROTOKOLŮ V PROSTŘEDÍ IP TELEFONIE 

 

Pro telefonování skrze VoIP nám vzniká potřeba nejen zajistit přenos audio dat, ale také nutnost 

navázání spojení a přenosu řídících informací. V současné době se v drtivé většině pouţívají dva 

řídící protokoly. Protokoly H.323 a SIP. Přenos multimediálních dat zaopatřuje protokol 

RTP/SRTP. K popisu vlastností relace se vyuţívá protokol SDP. Protokol vyjednávající volbu 

transportního protokolu a kodeků [11][12]. 

 

1.1 Protokol RTP a SRTP 

 

Protokol RTP zajišťuje paketový přenos dat v reálném čase, například zvuk a video. Obvykle běţí 

nad protokolem UDP, aby mohl vyuţít jeho funkce multiplexování a kontrolního součtu.  Aplikace 

vyţívající protokol RTP nebývají přehnaně citlivé na ztrátu paketů, ale jsou velmi citlivé na 

zpoţdění. Právě proto je vhodnější vyuţití UDP protokolu neţ TCP protokolu. Protokol SRTP je 

zabezpečená verze protokolu RTP [12][14]. 

 

 

   Obr. 1 Role protokolu RTP 
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1.2 Protokol SDP 

 

SDP protokol je určen k vyjednání vlastností multimediálního přenosu dat. Slouţí pro popis relací, 

ale neobsahuje definici poţadavků na transportní protokol. Je naopak vyuţíván transportními 

protokoly. Nalezneme ho uvnitř protokolu SIP, kde si plní roli popisu realizované relace. Dalším 

příkladem vyuţití tohoto protokolu jsou internetová rádia a televize. Je často vyuţíván ve spojení 

se SIP protokolem [13][15].  

Zpráva SDP je rozloţena do 3 částí: 

 Popis relace 

 Popis času 

 Popis média 

 

1.3 Protokol H.323 

 

Protokol H.323 byl navrhnut organizací ITU (International Telecommunication Union) v 1996. 

Současná verze signalizačního protokolu H.323 se nachází jiţ ve své sedmé generaci uvedené 

v listopadu 2009. Nejedná se pouze o jeden protokol, ale spíše o sadu protokolů určených pro 

přenos multimediálních dat. Jedná se o bitově orientovaný protokol [11][12][14]. 

 

Příklady sady protokolů H.323: 

 H.225.0   hovorová signalizace  

 H.245   protokol pro vyjednání parametrů multimediálních kanálů  

 H.235    bezpečnostní a ověřovací mechanismy  

 H.450.x   doplňkové sluţby  
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Protokol definuje 4 základní komponenty: 

 Terminal - základní a jedinou povinnou sloţkou sítě. Musí podporovat audio sluţby 
a  případně můţe podporovat video nebo datové sluţby. Komunikuje s ostatními terminály 

v síti 

 Gateway - zabezpečuje propojení s jinými sítěmi (například ISDN). Slouţí jako překladač 

protokolů 
 MCU - zajišťuje skupinovou komunikaci 3 a více terminálů 

 Gatekeeper - název lze například přeloţit jako "spojovatelka". V síti můţe být maximálně 

jeden. Na starost má autorizaci, autentifikaci, překlad telefonních čísel na IP adresy, 

účtování sluţeb a podobně 

 

1.4 Protokol SIP 

 

Protokol SIP (Session Initiation Protocol) vyvinut organizací IETF (Internet Engineering Task 

Force), který vznikl jako alternativa k sadě protokolů H.323. Jedná se o protokol typu klient-server. 

Klient navazuje spojení se serverem. Jedno zařízení můţe pracovat současně jako server i klient. 

SIP je jednoduchý textový protokol syntakticky podobný protokolu HTTP (Hypertext Transfer 

Protocol). Standardně vyuţívá UDP port 5060, ale můţe pracovat i na TCP port 5060. SIP není 

jediný potřebný protokol pro komunikaci mezi zařízeními. Spolupracuje s dalšími protokoly 

(RTP/SRTP, SDP). Řízení relace pomocí protokolu SIP probíhá v následujících krocích [1][2][16]. 

 

 Lokalizování účastníka – vyhledaní spojení s koncovou stanicí 

 Zjištění stavu účastníka – zjistíme, zda je účastník schopen navázat relaci (muţe mít 

obsazeno …) 

 Zjištění moţností účastníka – maximální přenosová rychlost účastníka, typ kodeků atd … 

 Navázání spojení – popis navázaného spojení pomocí protokolu SDP a datový tok RTP 

 Řízení průběhu probíhajícího spojení – řídí průběh spojení a ukončuje relaci 
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Obr. 2 Ukázka signalizace SIP 

 

Seznam Message Requests (ţádosti): 

INVITE  Zahájení komunikace o plánované nové relaci nebo změna parametrů existujícího 

spojení. 

REGISTER Ţádost o registraci účastníka na SIP Proxy serveru. 

ACK  Klient potvrzuje zahájení relace. 

BYE  Ţádost o ukončení relace. 

CANCEL  Ţádost o přerušení ţádosti INVITE. Dojde k přerušení zahajovací relace před 

navázáním spojení. 

OPTIONS Ţádost o zaslání informací o přehledu funkcí podporovaných serverem 

INFO  Přenos informací během hovoru. 
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Seznam Message Responses (odpovědi):  

1xx (Trying, Ringigng, Call is being forwarded, Queued) 

– Informační odpověď, ţádost obdrţena, její zpracování probíhá bez problémů.  

 

2xx (OK) – Úspěšné provedení ţádosti. 

 

3xx (Multiple choices, Moved permanently, Moved temporarily, See other, Use proxy, Alternative 

service) 

– Přesměrování, ţádost probíhá, ale dotaz je třeba přesměrovat jinam. 

 

4xx (Bad request, Unauthorized, Payment required, Forbidden, Method not allowed, Not 

acceptable, …) 

– Chyba způsobená klientem (například špatná syntaxe ţádosti). Dotaz by se ve stejné podobě 

neměl opakovat. 

 

5xx (Internal server error, Not implemented, Bad gateway, Service unavailable, …) 

– Chyba na serveru, poţadavek v pořádku, chyba na straně serveru. 

 

6xx (Busy everywhere, Decline, Does not exist anywhere) 

– Fatální chyba, ţádost nemůţe být provedena. 

 

Identifikace volaného v síti SIP  

Zatímco v běţné telefonní síti jsme zvyklí identifikovat jednotlivé účastníky pomocí telefonního 

čísla (E.164), v rámci SIP se pouţívá Uniform Resource Identifier (URI) respektive Universal 

Resource Locator (URL), coţ je další ukázka toho, jak SIP vyuţívá jiţ existující standardy. Zde 

jsou to standardy pro popis zdrojů vyskytujících se v Internetu [16].  

Tímto způsobem jsou identifikováni samozřejmě nejen koncoví účastníci, ale i hlasové záznamníky 

brány do jiných sítí, skupina účastníků, atd.  
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Telefonovat můţeme například na takovéto adresy:  

 sip: jmeno.prijmeni@nazevfirmy.cz  

 sip: "Jméno Příjmení" prijmeni@firma.com  

 sip:123456@nazevfirma.cz  

 tel:+420288870645 

  

1.5 Srovnání protokolů H.323 a SIP 

 

V současnosti je více upřednostňovaný SIP před H.323 protokolem. Hlavní výhodou SIP protokolu 

je jeho jednoduchost, která ale není na úkor moţností VoIP. SIP je snadno rozšiřitelný a dobře se 

analyzuje. Signalizace u H.323 probíhá v binární formě, coţ znesnadňuje pro člověka jeho 

čitelnost. H.323 pro zajištění sluţeb jde cestou klasické telefonní ústředny, kde se předpokládá, ţe 

většina logiky je integrované do telefonní ústředny. Koncové zařízení pouze vyuţívají nabízených 

sluţeb ústředny. Zavedení nové funkce znamená výměnu terminálů a v lepším případě pouze 

upgrade ústředny, v horším případě výměnu celé ústředny. U signalizace SIP se vyuţívá opačný 

přístup. K přidání nové funkce systému nám postačuje výměna koncových zařízení. Koncová 

zařízení se nám sice mírně prodraţí, ale odpadá cena za pořízení nové ústředny. SIP také snadněji 

prochází přes překladač adres NAT za pomoci SIP proxy, technologie STUN a dalších prostředků.  

Většina operátorů VoIP preferuje protokol SIP [1][2][12][14]. 

 

1.6 Protokol HFA 

 

Protokol HiPatch Feature Access (HFA) je vlastněn a spravován firmou Siemens. Hlavní podstatou 

tohoto protokolu je tunelování pokročilých sluţeb telefonických systémů řady HiPatch do 

protokolu IP a jejich přenos datovou sítí. Důvodem vzniku tohoto protokolu byly omezené 

moţnosti telefonních sluţeb, které poskytovaly prvotní verze mezinárodně uznávaných 

a standardizovaných protokolů VoIP - například sady protokolů H.323. Zavedení protokolu HFA 

tel:+420288870645
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bylo diskutovaným kompromisem mezi odvrácením se od mezinárodně uznávaných protokolů 

a  zvýšení komfortu poskytovaných sluţeb VoIP. U zařízení, které jsou v současné době nabízeny 

na trh společností Siemens, můţeme volit ze dvou reţimů HFA nebo SIP [6].  
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2 INSTALACE A POPIS SYSTÉMU DLS 

 

V této části práce se věnuji instalaci systému DLS. Rozebírám jednotlivé varianty instalace 

a  vyzdvihuji komponenty, které bych do instalace neopomněl zahrnout. Prezentuji systém DLS 

[17]. 

 

2.1 Instalace systému Deployment Service (DLS)  

 

Před samotnou instalací systému je třeba si ověřit, zda splňujeme následující podmínky: 

Minimální hardwarová konfigurace: 

 CPU - 1,8 GHz 

 Operační paměť – 1 GB 

 Síťová karta – 100 Mbit/s 

 Pevný disk – 10 GB volného místa 

Podporované verze operačních systémů: 

 Windows XP Professional (Service Pack 3) 

 Windows 2000 Server (Service Pack 4) 

 Windows 2000 Professional (Service Pack 4) 

 Windows 2003 Enterprise Edition (Service Pack 2) 

 Windows 2003 Standard Edition (Service Pack 2) 

 Windows Server 2008 (Service Pack 2) 

 Windows Server 2008 R2 x64 

 

O případných nedostatcích konfigurace budete informováni na počátku instalace DLS. Klient DLS 

běţí jako java applet ve webovém prohlíţeči. Mezi podporované prohlíţeče patří Internet Explorer 

6.0 a vyšší nebo Firefox 2.0 a vyšší. Instalaci systému DLS od společnosti Siemens započneme 

z dodaného média spuštěním souboru setup.exe. Po přečtení a odsouhlasení licenčních podmínek 



VŠB Fakulta elektrotechniky a informatiky 19 

společnosti Siemens k dodanému softwaru nás čeká rozhodnutí, kterou z variant instalace 

a následného provozu zvolit. 

 

 

   Obr. 3 Varianty instalace DLS 

 

Přehled a vysvětlení jednotlivých variant instalace DLS systému. 

 Single Node Installation v kombinanaci s Install local database – Jedná se o instalaci 

jednoho DLS uzlu, který bude spolupracovat s lokální databází. Tedy oba servery budou 

umístěny na stejném počítači. Databáze Microsoft SQL Server 2008, která je přiloţena 

k  instalačnímu médiu, bude automaticky nainstalována a nakonfigurována.  

 

 Single node Installation v kombinaci s Use custom or remote database – Tato verze se 

liší od té předešlé pouze tím, ţe databáze spolupracující s jednouzlovou instalací DLS 

systému, je umístěna na jiném stroji. DLS systém komunikuje s databází skrze počítačovou 

síť. 
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 One Node of a Multi Node Installation v komninaci Use custom or remote Database – 

Pro tento typ instalace je povinný serverový operační systém. DLS systém bude spuštěn 

distribuovaným způsobem na více mezi sebou spolupracujících počítačích (vytvoření 

clusteru). Tento typ řešení pouţijeme, abychom rozdělili zátěţ mezi více serverů. DLS 

cluster se skládá aţ ze čtyř DLS uzlů. Databáze je hostována na jednom z DLS uzlů nebo 

na jiném počítači. O vyvaţování zátěţe mezi uzly se nám stará Microsoft Network Load 

Balancing. Z pohledu koncových zařízení jednotlivé DLS uzly představují cluster s jednou 

virtuální IP adresou, která je poskytována MNLB. MNLB běţí jako sluţba na všech uzlech 

DLS, které mezi sebou komunikují prostřednictvím sekundární IP adresy, coţ vyţaduje 

další síťovou kartu [5]. 

 

 

    Obr. 4 DLS cluster 

 

Instalační průvodce se od tohoto okamţiku liší, dle zvolené varianty instalace. Pro účely mé 

bakalářské práce jsem zvolil variantu Single Node Installation v kombinanaci s Install local 

database.  
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V další části nám průvodce nabízí komponenty, které chceme zahrnout do instalace DLS.  

 

 HG3530/70/75 Proxy (Nainstaluje SNMP proxy, který je potřebný pro přístup k branám 

HG3530/70/75.) 

 Multi Tenancy 

 XML Application 

 DCMP 

 

Určitě bych do instalace zahrnul komponenty HG3530/70/75 Proxy a DCMP. Komponenta 

HG3530/70/75 Proxy nainstaluje SNMP proxy, která je potřebná k přístupům těchto bran. DCMP 

komponenta řeší u VoIP častý problém s komunikací, která prochází přes NAT nebo firewall. 

Konvenční protokoly VoIP se zabývají pouze signalizací telefonního spojení. Multimediální 

provoz je zprostředkován přes jiný protokol. Viz kapitola 1. Signalizace telefonního spojení přes 

NAT můţe proběhnout v pořádku. Není však ţádný způsob, jak zjistit, ţe zvukový proud běţí 

v souvislosti se signalizací hovoru a má být tedy směrován na stejné zařízení, ke kterému proběhla 

signalizace. Zvukový proud je zahozen. V praxi se zpočátku tento problém neprojevuje, volaný 

uvidí na svém přístroji číslo volajícího a telefon bude zvonit. Volající uslyší vyzváněcí tón. 

Signalizace proběhla v pořádku. Problém nastává při zvednutí sluchátka, volající strana neslyší 

volanou a volaný nemusí slyšet volajícího.  

 

Řešení problému VoIP s NAT přinese nasazení IPv6 adresace, která je 128 bitová a poskytne 

3,4 krát 10
28

 adres. Kaţdý bude mít nepřeberný dostatek veřejných IP adres, překlad mezi 

privátními a veřejnými IP adresami prostřednictvím NAT, který byl zaveden z důvodu vyčerpání 

adresního prostoru IPv4 jiţ nebude mít opodstatnění [7]. Na obrázku Obr. 5 můţete vidět, jak firma 

Siemens pomocí komponent DCMP předchází výše zmíněným problémům [8]. 
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      Obr. 5 Komunikace procházející přes NAT a firewall řešená DCMP komponentou 

 

V dalším kroku instalace budeme vyzváni, abychom zadali IP adresu Customer License Agent 

a Customer License Manager serveru a odpovídající porty. Můţeme si také zvolit, zda vyuţijeme 

všech dostupných licencí z tohoto serveru, nebo rozdělíme licence v rámci dalších DLS instalací. 

Před kontrolou nastavených parametrů instalace musíme nastavit administrátorské heslo, které 

budeme pouţívat k přístupu do DLS systému.   

 

2.2 Nastavení DHCP serveru 

 

Obecný popis funkce DHCP serveru vysvětluji v kapitole 2.3.2. Pro automatický import nastavení 

z DLS systému do IP telefonu musí být v konfiguračním souboru DHCP serveru zapsána IP adresa 

DLS serveru. Proces probíhá tak, ţe vestavěný DHCP klient v IP telefonu Siemens se dotáţe, jestli 

pro něj DHCP server nenabízí parametry. Pokud zpětná nabídka z DHCP serveru obsahuje 

option 43 (vendor-specific options) a další příslušná data, vrací IP telefon DHCP serveru 

potvrzující ACK zprávu. Se syntaxí k option 43 nám pomůţe program DLS-DHCP Configurator, 

který je uzpůsoben pro platformy jako Linux, Cisco zařízení a další. V programu si také v případě 
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nutnosti můţeme nastavit VLAN ID, tato volba však není povinná. Výstup z programu pro DHCP 

server běţící pod Linuxem můţe vypadat následovně.  

 

class "OptiIpPhone" {  

option vendor-encapsulated-options  

01:07:53:69:65:6D:65:6E:73:03:1A:73:64:6C:70:3A:2F:2F:31:39:32:2E:31:36:38:2E:31:2E:31:31:

35:3A:31:38:34:34:33; 

match if substring (option vendor-class-identifier, 0, 11) = "OptiIpPhone"; 

} 

 

V hexadecimální části výstupu z programu DLS-DHCP Configurator se předává: 

 

Překlad hexadecimálního kódu [9]  

SOH  BEL    S i e m e n s ETX  SUB  s d l p : / / 1 9 2 . 1 6 8 . 1 . 1 1 5 : 1 8 4 4 3 

0
1
 

0
7
 

5
3
 

6
9
 

6
5
 

6
D

 

6
5
 

6
E

 

7
3
 

0
3
 

1
A

 

7
3
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4
 

6
C

 

7
0
 

3
A

 

2
F

 

2
F

 

3
1
 

3
9
 

3
2
 

2
E

 

3
1
 

3
6
 

3
8
 

2
E

 

3
1
 

2
E

 

3
1
 

3
1
 

3
5
 

3
A

 

3
1
 

3
8
 

3
4
 

3
4
 

3
3
 

Tab. 1 Překlad hexadecimálního kódu 

 

2.2.1 Konfigurace DHCP serveru v Linuxu 

 

Ze všeho nejdříve je potřeba stáhnout balíček DHCP serveru. Tento proces učiníme příkazem 

z terminálu:  

apt-get install dhcp3-server 

Po úspěšné instalaci nalezneme konfigurační soubor DHCP serveru v umístění:  

/etc/dhcp3/dhcpd.conf  
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Nyní je nutné tento soubor editovat. Ukázka moţné konfigurace: 

 

authoritative;             

       

    deny unknown-clients;              

    default-lease-time 6000;           

    max-lease-time 7200;        

    

    option routers 192.168.1.1;  

    option broadcast-address 192.168.1.31;   

    option subnet-mask 255.255.255.224;      

    option domain-name-servers 192.168.5.1;  

     

    subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.224 { 

    interface eth0; 

    range 192.168.1.2 192.168.1.31; 

} 

 

class "OptiIpPhone" {  

option vendor-encapsulated-options  

01:07:53:69:65:6D:65:6E:73:03:1A:73:64:6C:70:3A:2F:2F:31:39:32:2E:31:36:38:2E:31:2E:31:31:

35:3A:31:38:34:34:33; 

match if substring (option vendor-class-identifier, 0, 11) = "OptiIpPhone"; 

} 

 

V souboru /etc/defaul/dhcp3-server se nastavuje rozhraní, na kterém bude DHPC server 

naslouchat a přidělovat IP adresy. Po nastavení všech parametrů můţeme DHCP Server zapnout.  

/etc/init.d/dhcp3-server start  
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2.3  Koncepce a funkce DLS 

 

 

Obr. 6 Rozdělení sluţeb DLS na Client-Server 

 

Na Obr. 6 Rozdělení sluţeb DLS na Client-Server můţeme vidět součásti systému, které se podílejí 

na provozu systému. Součásti systému jsou rozděleny na klientskou a serverovou část. Přístup 

k Deployment Service je řešen jako webová aplikace a můţe tedy být spravován z klientského 

počítače prostřednictvím IP sítě nebo přímo na serveru DLS.   

 

2.3.1  Hlavní komponenty DLS 

 

DLS systém se spravuje přes grafické uţivatelské rozhraní, které se zobrazuje ve webovém 

prohlíţeči. Je zapotřebí aplikační webový server Apache TomCat, který je zaloţen na jazyku Java. 

Klient tedy musí mít nainstalovaný Java kompilátor. Nezbytnou součástí je Microsoft SQL Server, 

který můţe být nainstalovaný lokálně nebo se k němu můţe přistupovat dálkově. V databázi jsou 

uloţeny informace o všech parametrech klientů. SNMP Proxy umoţňuje komunikaci s bránami 

HG3530/70/75, DCMP podporuje konfigurace přes NAT. 
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2.3.2 Síťové komponenty DLS 

 

DHCP server 

Slouţí pro automatické přidělování IP adres zařízením, čímţ významným způsobem 

zjednodušuje jejich správu. Hlavní parametry nastavitelné DHCP serverem jsou IP 

adresa, maska sítě, default gateway, DNS server. [3]  

 

 

FTP server 

Slouţí pro přenos dat mezi počítači prostřednictvím počítačové sítě. 

FTP server v případě DLS vyuţíváme pro povyšování softwarových verzí IP 

telefonů. 

 

Obr. 7 Hlavní komponenty DLS 

http://cs.wikipedia.org/wiki/IP_adresa
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HTTPS sever 

Umoţňuje zabezpečené spojení mezi webovým prohlíţečem a webovým serverem 

proti odposlouchávání. (IIS 6, Apache server, atd.)  

 

 

 

File server 

Slouţí jako zdroj pro stahování softwarového IP telefonu optiClient. 

 

 

 

 

Application server 

Aplikační server otevírá moţnost tvorby vlastních aplikací ušitých na míru 

zákazníka, které jsou vyvíjeny na platformě Java. 
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2.3.3 Rozhraní systému DLS 

 

 

   Obr. 8 Rozhraní systému DLS 

 

 DLS-GUI WS - Vnitřní webové sluţby pro DLS grafické administrátorské rozhraní. 

 DIsAPI - Webová sluţba pro aplikace třetích stran, zejména specifické aplikace. 

 WPI - (Workpoint Interface) Komunikační rozhraní pro koncové zařízení. Spojení se 

zařízením prostřednictvím jediné http[s] ţádosti „contact-me-uri“. 

 GW Proxies - Přístup k branám spravovaný pomocí DLS. 

 EM Proxies - Přístup k prvkům HiPatch PABX a Soft switch. 
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2.3.4 Realizovaná infrastruktura DLS 

 

 

Obr. 9 Realizovaná infrastruktura DLS 

 

Na Obr. 9 je znázorněna mnou realizovaná infrastruktura v prostředí školních laboratoří. Hlavní 

bod této infrastruktury je server DLS, na kterém je zároveň umístěna databáze. Další nezbytný bod 

této infrastruktury tvoří DHCP server. Ten neplní pouze svou obvyklou funkci (automatické 

přidělování IP adres), ale musí předávat i informaci o IP adrese DLS serveru. Viz kapitola 2.2. 

Server FTP jsem vyuţil pro povyšování softwarových verzí IP telefonů. Viz kapitola 3.2. Systém 

DLS je předurčen pro nasazení aţ desítek tisíc IP telefonů. Pro základní nastavení systému, práci 

a  vytváření profilů, povyšování softwarových verzí IP telefonů a zálohu databáze nás nelimitují 

moţnosti školní laboratoře s omezeným počtem IP zařízení. Co však nevyzkoušíme je chování 

DLS systému při větším zatíţením obsahující větší počty IP zařízení.          
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2.3.5 Studie firemní infrastruktury systému DLS 

 

 

Obr. 10 Studie firemní infrastruktura systému DLS 

 

Na Obr. 10 jsem demonstroval moţné rozvrţení prvků v rámci firemní infrastruktury. Hlavním 

bodem této infrastruktury je město Ostrava, ve kterém je umístěn DLS server. Ostrava je tedy 

chápána, jako technické firemní centrum odkud jsou řízeny firemní pobočky umístěné ve městech 

Praha, Brno, Plzeň a Olomouc. Ve všech městech této infrastruktury musí být DHCP serverem 

předávána informace o IP adrese DLS serveru. Viz kapitola 2.2. DLS server běţí na dvou uzlech, 

které jsou spojeny do clustru. Vyvaţování zátěţe mezi uzly provádí Microsoft Network Load 

Balancing. Viz Obr. 4. 
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2.4 Spuštění a přihlášení do DLS 

 

Po úspěšné instalaci DLS spustíme webový prohlíţeč, do kterého zadáme jednu z následujících 

URL. 

 

 http://[IP adresa]:18080/DeploymentService/ 

 https://[IP addresa]:10443/DeploymentService/ (pro šifrované spojení) 

 

Namísto [IP addresa] vloţíme adresu počítače, na kterém DLS běţí, tedy DLS server. 

 

Zobrazit by se nám mělo přihlašovací okno, kde si zvolíme typ jazyka a zadáme přihlašovací údaje, 

které jsme vyplnili při instalaci systému. 

 

 
 Obr. 11 Přihlašovací nabídka OpenScape Deployment Service V3 

 

2.5 Popis uţivatelského rozhraní DLS   

 

Interface uţivatelské aplikace DLS je rozdělen do tří částí. 
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  Obr. 12 Interface uţivatelského rozhraní 

 

2.5.1  Hlavní menu DLS  

 

Menu DLS systému je tvořeno stromovou strukturou. Hlavní větve systému jsou Administration, IP 

Devices, Mobile Users, Gateways, Software Deployment, Voice over IP security V1, Element 

manager, Profile Management, Job Coordination, Help a Logoff admin. V této části práce popisuji 

funkci tlačítek hlavního menu a vysvětluji význam zobrazovaných stavů. 

 

 

 

 Pomocí těchto dvou tlačítek se v menu pohybujeme mezi nabídkami, které 

jsme nedávno navštívili. Slouţí jako tlačítka vpřed a vzad na principu, 

který všichni znají, například z internetových prohlíţečů. Tlačítka nám 

mohou ušetřit spoustu času a klikání myší zvláště v rozvětvenějších částech 

menu. 
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 Kliknutím na ikonu tohoto tlačítka se nám otevřou nebo zavřou všechny 

podnabídky menu. Otevřením všech větví se menu podstatným způsobem 

znepřehlední. Této moţnosti vyuţijeme v situaci, pokud přesně nevíme, 

v které části menu hledat určitý druh nastavení.  

 

 Zobrazuje stav aktuálně prováděné úlohy. Aktualizace stavu se provádí při 

kaţdém přístupu k serveru. Stavy, které mohou nastat: 

 

 Ţádné beţící úlohy. 

 

 Úloha právě probíhá. Po zpracování úlohy můţe nastat: 

     Všechny úkoly byly provedeny bez chyb. 

    Prováděná úloha selhala. 

   

  Kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu stavu DLS systému se 

  zobrazí nabídka, kde můţeme provést aktualizaci stavu, reset 

              zobrazovaného stavu nebo zobrazit Job Control, kde se více 

              dozvíte  o aktuálních úlohách. 

  

   Stránka není přístupná, kvůli chybějícím právům. 

 

   Stránka s úlohou, která skončila s chybami. 

 

  Stránka s úlohou, která právě běţí. Například při skenování IP  

 zařízení. 
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2.5.2 Pracovní oblast DLS 

 

 
  Obr. 13 Popis části pracovní oblasti DLS 

 

Jak je vidět z Obr. 13, pracovní oblast DLS má celkem logické a standardizované rozloţení. Větší 

pozornosti si zaslouţí komponenta Exec Time, kterou nalezneme v Toolbar pod ikonou kalendáře. 

Tato komponenta slouţí pro nastavení podmínek a doby, kdy nebo za jakých okolnosti má být 

úloha provedena. Standardně je doba provádění práce nastavena na „asap“, tedy okamţitě.  

 

 
   Obr. 14 Komponenta Exec Time 
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Immediately – Práce je vykonána ihned. Pokud je IP zařízení nedostupné úloha bude zrušena. 

 

Immediately or after registration – Práce bude vykonána okamţitě. V případě, ţe IP zařízení je 

nedostupné, úloha bude znovu započata při další registraci. 

 

At selected time – Práce je zahájena ve chvíli, kterou jsme si zvolili v kalendáři. 

 

At selected IP Device time – Čas spuštění práce je nastaven v kalendáři. Rozhodující je nastavení 

času v IP zařízení. Tuto moţnost vyuţijeme, kdyţ server DLS a IP telefony jsou umístěny 

v různých časových pásmech.    

   

At selected time or after registration – Práce je zahájena v okamţiku vybraném v kalendáři nebo 

v případě nedostupnosti zařízení při jeho příští registraci. 

 

At selected IP Device time or after registration – Čas spuštění práce je nastaven v kalendáři. 

Rozhodující je nastavení času v IP zařízení. Tuto moţnost vyuţijeme, kdyţ server DLS a IP 

telefony jsou umístěny v různých časových pásmech. Pokud je IP zařízení nedostupné, úloha je 

započata při příští registraci. 

 

Exec Time je velice šikovná komponenta, která přímo vybízí například k naplánování povyšování 

softwaru telefonů v době, kdy neočekáváme větší zatíţení DLS a IP zařízení. 



VŠB Fakulta elektrotechniky a informatiky 36 

3 KONFIGURACE A MANAGEMENT DLS 

 

V této části práce se zaměřuji zejména na způsoby konfigurace koncových zařízení. Vytváření 

šablon pro registraci IP telefonů v ústředně. Skenováním zvoleného rozsahu IP sítě a následné 

nalezení IP telefonů. Provádím povyšování softwarových verzí IP telefonů a zálohu nastaveních 

uloţených v databázi DLS [17]. 

 

3.1 Vytváření profilů IP telefonů 

 

3.1.1 Vytvoření šablony pro registraci zařízení v ústředně 

 

Ze všeho nejdříve je nutné vytvořit šablonu „Template“ pro nastavení registrační ústředny IP 

zařízení. Šablonu vytvoříme přes volby IP Devices > IP Phone Configuration > Gateway/Server  

kliknutím v liště zobrazení na poloţku Template. V záloţce Gateway je nutné nastavit Reg-

Address a Reg-Port. Zadáme tedy IP adresu ústředny a Reg-Portu, který nastavíme na hodnotu 

5060. Viz kapitola 1.4. V záloţce SIP Registering 1 a SIP Registering 2 nastavujeme, kde se má IP 

zařízení registrovat. RTP Base Port je port určený k přenosu RTP proudu. Viz kapitola 1.1. 
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 Obr. 15 Nastavení registrační ústředny při vytváření šablony 

 

V záloţce SIP Registering 2 je třeba mít zaškrtnutu volbu Outbound Proxy, která se stará o aktivaci 

SIP Proxy pro odchozí hovory a nastavenou IP adresu. Kliknutím na tlačítko Save nám vyskočí 

okno, kde zadáme název a popis šablony, kterou později vyuţijeme u nastavování profilů IP 

telefonů.  

 

3.1.2 Vytvoření základního univerzálního profilu pro jednotlivé typy IP telefonů 

 

U nasazení systému DLS je pravděpodobné, ţe systém nebude pracovat pouze s jedním modelem 

IP telefonu. Proto v následující části práce popisuji vytvoření základního profilu pro jednotlivé 

modely IP telefonů. Pro efektivní zprávu většího mnoţství IP zařízení je nezbytné vytvoření těchto 

základních univerzálních profilů, které můţeme dále modifikovat. V následující ukázce vysvětlím 

vytvoření profilu pro zařízení SIEMENS OpenStage 20, u jiných modelů by se postupovalo 

stejným způsobem. Profil vytvoříme přes volby Profile Management > Device Profile stisknutím 

tlačítka New.  
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Obr. 16 Vytvoření základního univerzálního profilu pro jednotlivé typy IP telefonů 

 

V prvním kroku vyplníme název profilu a jeho popis. Zvolíme typ zařízení IP Phone, IP Client 

nebo IP Gateway a zvolíme lokaci, pro kterou profil vytváříme. V druhém kroku stiskneme tlačítko 

add entry, které je na Obr. 16 zarámováno červeně v těsné blízkosti označení 2. Krok. Vybereme ze 

seznamu předem vytvořenou šablonu s nastavením registrační ústředny. Viz kapitola 3.1.1. Třetím 

krokem se přepneme do záloţky Supported Devices of IP Device, kde ze seznamu podporovaných 

zařízení vybereme model telefonu, druh signalizace a softwarovou verzi telefonu, ke které se bude 

vytvářený profil vztahovat. Viz Obr. 17. Pokud softwarovou verzi zvolíme s označením 0.0.0, 

profil se bude vztahovat ke všem IP telefonům zvoleného typu bez ohledu na verzi softwaru. Profil 

uloţíme stiskem tlačítka Save. Námi vytvořený profil vyuţijeme v následující části práce. 

  

 

 

 

 

  Obr. 17 Výběr modelu telefonu 
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3.1.3 Přehrání nastavení do IP zařízení  

 

Nyní nás čeká finální krok a to přehrání nastavení z DLS do IP telefonů. V sloţce IP Devices > IP 

Device Management > IP Device Configuration klikneme na tlačítko New. 

 

 

          Obr. 18 Nastavení parametrů IP Device Configuration 

 

Je nezbytné vyplnit údaje jako Device ID, Device Type, E.164, Device Family, Reg-Address. 

Device ID je jednoznačná identifikace zařízení. V IP telefonii se jako jednoznačná identifikace 

uvádí MAC adresa. Tuto adresu většinou nalezne na spodní straně telefonu, která má tvar 

00:1A:E8:0A:45:6B. Do poloţky E.164 zadáme telefonní číslo, které je vytvořené v ústředně.  

Reg-Address slouţí pro zadání IP adresy, pod kterou běţí telefonní ústředna. V záloţce Profile 

vybereme ze seznamu šablonu, kterou jsme si jiţ vytvořili. Viz kapitola 3.1.2. V další záloţce DLS 

Connectivity nastavujeme IP adresu DLS serveru.  Za povšimnutí také stojí nastavení komponenty 

Exec Time v liště toolbar na hodnotu Immediately or after registration. Viz kapitola 2.5.2. Celou 

konfiguraci nezapomeneme uloţit tlačítkem Save.  
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V posledním kroku se vrátíme do nabídky volby IP Devices > IP Phone Configuration > 

Gateway/Server, kde stiskneme tlačítko Search.  

 

 

      Obr. 19 Výběr zařízení a jeho zaregistrování v ústředně 

 

K nalezeným zařízením je zapotřebí přiřadit SIP User ID a SIP Password. Tyto účty musí být 

vytvořeny v ústředně. Vše nezapomene uloţit tlačítkem Save.  
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3.1.4 Nalezení připojeného IP telefonu v počítačové síti  

 

Do nabídky slouţící pro skenování IP zařízení v síti se dostaneme přes volby IP Device > IP 

Device Interaction > Scan IP Devices, kde stiskneme tlačítko New. 

 

 

                    Obr. 20 Scan IP Devices 

 

Pojmenujeme skenovanou oblast a v záloţce IP Ranges nastavíme rozsahy IP Adress, které budou 

skenovány. V záloţce Configuration nastavíme adresu DLS a nastavení uloţíme. Nyní stiskneme 

tlačítko Scan IP Device, po kterém nám vyskočí obrazovka s volbami skenování. Podle nastavení 

na Obr. 21 skenuji IP zařízení, která ještě nejsou obsaţena v seznamu databáze DLS.  
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Stiskem tlačítka OK započne skenování. Tento proces trvá nějakou dobu, která závisí na rozsahu 

skenovaných IP adres. Aplikace nás informuje procentuálním stavem skenování v oblasti určené 

pro zobrazování zpráv a v menu symbolem ţlutě ohraničeného vykřičníku. Jakmile tento proces 

skončí, můţeme se s výsledkem skenovaní seznámit v záloţce Scan Result. Na stránce se nám 

nezobrazí ţádná naskenovaná zařízení, neznamená to, ţe DLS ţádné zařízení nenašel. Je nutné 

stránku s výsledky obnovit stisknutím tlačítka Refresh.  

 

 

Obr. 21 Volby skenování 
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       Obr. 22 Výsledek skenování 

  
Jak je vidět z Obr. 22 u IP telefonu se nám zobrazila IP adresa přidělená DHCP serverem, MAC 

adresa, telefonní číslo E.164 a další údaje o zařízení. Nyní nezbývá neţ nalezené zařízení 

nakonfigurovat. Konfigurace naskenovaného zařízení probíhá velmi podobně, jako je popsáno 

v kapitole 3.1.1. Postup zde raději uvádím z důvodu přehlednosti a vyloučení případných moţných 

nejasností. Kroky, které je třeba učinit, ale popisuji uţ jen v bodech a heslovitě. 

 

 IP Devices > IP Phone Configuration > Gateway/Server stisknout tlačítko Search 

a  vybrat zařízení, které chceme konfigurovat. 

 Vyplnit číslo E.164  

 V záloţce Getway zadat IP adresu do Reg-Address (IP adresa ústředny). 

 V záloţce SIP Registering 1 zadat:  

o IP adresu SIP Gateway Addr  

o IP adresu SIP Registrar Addr. 

 V záloţce SIP Registering 2 zadat: 

o IP adresu SIP Default OBP Domain 

o SIP Realm 

o SIP User ID a SIP User Password 

 Save 
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3.2 Povyšování softwarových verzí IP telefonů 

 

Povyšování softwarové verze IP telefonu znamená přehrání jeho původního programového 

vybavení, které označujeme firmware na novější „lepší“ verzi. Firmware plní funkci operačního 

systému, který je ve většině případů úzce vázán na konkrétní hardware. Přehráním nového 

firmwaru můţe zařízení získat větší stabilitu, nové moţnosti, opravy a různá další vylepšení. Je 

důleţité dbát na označení firmwaru, zda je opravdu určen pro dané zařízení. Přehráním firmwaru 

do nesprávného přístroje můţeme telefon nevratně poškodit! Informace o verzích firmware 

nalezneme na webových stánkách výrobce IP telefonu [4]. Při instalaci nového firmware do IP 

telefonů řady optiPoint a OpenStage od společnosti Siemens budeme postupovat následovně: 

 

o Instalace FTP serveru, na který umístíme nový firmware. 

o Připojení DLS k FTP serveru. 

o Vlastní přehrání firmwaru v IP telefonech. 

 

3.2.1 Instalace FTP serveru 

 

Existuje nespočet moţností a programů, jak si vytvořit vlastní FTP server. Zvolil jsem jednoduchý, 

ale pro náš účel zcela dostačující, CesarFTP server, který je licencovaný jako freeware. Po 

standartní instalaci programu provedeme základní nastavení FTP serveru. Kliknutím na ikonu 

panáčka nebo stisknutím klávesové zkratky CTRL + U se dostaneme do nastavení uţivatelů. Viz 

Obr. 23, kde přes tlačítko „přidat“ a vyplněním nezbytných údajů vytvoříme nového uţivatele.  
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       Obr. 23 CesarFTP server 

 

Pro nastavení oprávnění uţivatelských přístupů k souborům klikneme na tlačítko „přístup 

k souborům“. Viz Obr. 23 krok 4. Poté se otevře se nový panel, kde v horní části okna můţeme 

procházet strukturou pevného disku. Ve spodní části spravujeme obsah FTP serveru, na který 

umístíme firmware. FTP server podporuje virtuální systém souborů, a tím umoţní zachování 

stávající diskové struktury. Po přidání souborů a nastavení oprávnění uţivatelských přístupů 

k sloţkám a souborům nezbývá neţ FTP server zapnout. Spuštění serveru se provádí na hlavní 

obrazovce přes ikonu „semaforu“. Pokud jsme postupovali správně, měl by nás program 

informovat o stavu online a zobrazit IP adresu a port, na kterém sluţba běţí.  
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3.2.2 Připojení DLS k FTP serveru 

 

K nastavení připojení k FTP serveru se v DLS 

webové aplikaci dostaneme přes volby 

Administrator > Server Configuration > FTP 

Server Configuration. Přes tlačítko New se nám 

v hlavním okně zobrazí formulář, kde nastavíme 

přístup k FTP serveru. Pro kontrolu spojení se 

serverem klikneme na tlačítko Test. Kdyţ je v 

nastavení vše v pořádku, aplikace vrací informaci 

Test successful. Nyní nezbývá neţ konfiguraci uloţit 

a přes tlačítko Refresh zobrazit soubory na FTP 

serveru. 

 

 

         

3.2.3 Vlastní přehrání firmwaru v IP telefonech 

 

Instalace nového firmware do IP telefonu by měla probíhat v době, kdy zařízení není zatěţováno. 

To v praxi znamená vytipování si denní doby, kdy předpokládáme, ţe hardware telefonu není 

zatěţován hovorem a podobně. Přehrání firmwaru můţeme provádět automaticky při registraci 

nového IP telefonu v DLS nebo manuálně pro kaţdý IP telefon zvlášť. 

Obr. 24 Nastavení připojení FTP serveru k 

DLS 

Obr. 25 Výpis firmware uloţených na FTP serveru 
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3.2.3.1 Automatické přehrání firmware při nové registraci IP telefonu v DLS  

 

Automatické přehrání firmware v DLS provádíme přes tlačítko New v sekci Software Deployment 

> Manage Rules. Zvolíme typ telefonu a jeho softwarovou verzi, vybereme lokaci, na které se 

bude toto pravidlo provádět. Zatrhneme, zda se jedná o upgrade nebo downgrade. Vybereme verzi 

firmware nebo zatrhneme Deploy latest version. Tlačítkem Save uloţíme pravidlo, které se bude 

provádět při nové registraci IP telefonu v DLS. Uloţená pravidla můţeme procházet a editovat. 

 

 

  Obr. 26 Automatické přehrání firmware 

 

3.2.3.2 Manuální přehrání firmware 

 

Manuální přehrání firmware provedeme v DLS přes Software Deployment > Workpoint 

Deployment. V pracovním okně si pro větší přehlednost přepneme zobrazení zařízení na Table 

a setřídíme podle typu IP telefonu. Tím docílíme, ţe jednotlivé typy telefonů budou seřazeny do 

skupin. Označíme zařízení, u kterých chceme přehrát firmware a stiskneme tlačítko Deploy.  
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Zobrazí se okno se seznamem dostupných firmwarů, ale pouze těch, které jsou kompatibilní 

s daným typem IP telefonu. Vybereme jednu verzi firmwaru a stiskneme tlačítko Deploy. Otevře se 

dialogové okno, kde můţeme definovat, kdy má k přehrání firmware dojít. Nabídky Enforce 

deployment if phone is busy a Overwrite deployment restrictions ponecháme nezatrţené. 

Klepnutím na tlačítko OK zahájíme přehrávání firmware.  

 

3.3 Zálohování databáze DLS 

 

Zálohu a obnovení nastavení uloţených v databázi DLS provádíme v Administration > Backup / 

Restore. 

 

 

   Obr. 27 Zálohování databáze DLS 

 

V kolonce Backup path zadáme cestu, kam má být záloha uloţena. Nastavíme maximální počet 

uloţených záloh, po překročení tohoto počtu bude nejstarší záloţní verze smazána. Tato funkce je 

velice praktická, obzvláště při nastavení pravidelných záloh v záloţce Backup. Za nějakou dobu 

(závislou na velikosti a četnosti prováděných záloh), by se nám zaplnilo místo na disku. V záloţce 

Restore provádíme obnovu databáze DLS z vybraného zálohovaného souboru, který má příponu 
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souboru „.bak“. Během obnovy je procesor DLS serveru značně zatěţován, obnovení databáze 

5000 tisíc zařízení trvá přibliţně 10-15 minut. Po provedení obnovy databáze je nutné se odhlásit 

a  znovu přihlásit. Systém nás během přihlašování bude informovat o úspěšné obnově.  

 

                                  

                                      

Obr. 28 Informace o obnovení databáze ze zálohy 
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ZÁVĚR 

 

Bakalářskou práci věnovanou softwaru pro hromadnou správu IP telefonů jsem vypracoval 

s důrazem na praktické řešení implementace systému. Mou snahou bylo udat ucelený návod při 

nasazení DLS systému, kde v práci vyzdvihuji důleţité komponenty nezbytné pro správnou funkci 

systému.  

 

Čtenáře práce provádím od volby varianty instalace přes obecný popis systému aţ po fyzicky 

realizovanou infrastrukturu. Podařilo se mi konfigurovat IP telefony rozloţené v malé 

infrastruktuře (omezené počtem IP zařízení) na systému konfigurace zařízení pomocí vytvářených 

šablon. Je však krásně vidět, ţe systém můţe aplikovat přednastavené šablony stejně jak na desítky, 

tak i tisíce IP zařízení. Spodní hranici plné vyuţitelnosti funkcí systému odhaduji na infrastrukturu 

čítající stovky IP zařízení.  

 

Systém DLS je velice rozsáhlá a funkcemi nabytá aplikace, která zasahuje do mnoha oblastí 

telekomunikační a výpočetní techniky. Velká rozsáhlost tohoto systému je vykoupena menší 

přehledností - zejména v některých větvích menu. Nicméně software Deployment Service spadající 

do řady podnikové komunikace HiPatch od společnosti Siemens bezesporu patří mezi nejlepší 

řešení na trhu v segmentu hromadné správy IP telefonů. Řešení vyuţívají takové firmy a instituce 

jako jsou například: E.ON Česká republika, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, 

Národní bezpečnostní úřad a řada dalších [10].  

 

S ohledem na rozsáhlost systému se mi v práci nepodařilo zmapovat zdaleka všechny moţnosti 

a  funkce, které systém nabízí - coţ nebyl ani můj cíl. Další náměty na navázání na mou práci bych 

viděl v tématech jako: moţnosti zabezpečení systému DLS (odposlech, vyuţití OS Unix), 

implementace vlastních aplikací šitých na míru potřeb podniku do DLS systému. Tutu práci 

a  řešení v ní pouţitá vyuţijí zejména technici, provádějící implementaci DLS systému do stávající 

struktury firemní počítačové sítě. 
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Příloha P I: Menu DLS systému 

 

 
 

 


