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Abstrakt 
 

Práce se zabývá využitím protokolu LDAP pro přístup k adresářovým službám z IP telefonů. 

Cílem analytické části práce je poskytnout stěžejní informace k provozování adresářových služeb 

včetně návrhu vlastní struktury. V praktické části se zabývám interoperabilitou vybraných IP telefonů 

s OpenLDAP, mnou vytvořená optimální nastavení jsou detailně popsána, aby je bylo možné 

reprodukovat. 
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Abstract 
 

This work deals with the use of LDAP to access directory services from IP phones. The aim of the 

analytical work is to provide key information for the operation of directory services including design 

their own structures. The practical part deals with the interoperability of selected IP phones with 

OpenLDAP. I created the optimal settings as they are described in detail, so that they can be 

reproduced. 
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Seznam použitých zkratek 
 

Zkratka Anglický význam Český význam 

LDAP Lightweight Access Protocol Protokol pro ukládání a přístup 

dat na adresářovém serveru 

LDIF LDAP Data Interchange Format Standardizovaný textový formát 

TCP Transmission Control Protocol Základní protokol sady 

protokolů internetu 

URL Uniform Resource Locator Jednotný lokátor zdrojů 

X.500  Mezinárodní standart 

HTM(L) HyperText Markup Language Hlavní značkovací jazyk pro 

webové stránky 

URI Uniform Resource Identifier Jednotný identifikátor zdrojů 

IP Internet Protocol Číslo, které identifikuje síťové 

rozhraní 

DNS Domain Name System Hierarchický systém 

doménových jmen 

DN Distinguished Name Posloupnost RDN spojených 

čárkou 

DIT Directory Information Tree Údaje zastoupeny v 

hierarchické stromové struktuře 

RDN Relative Distinguished Names Jedinečné názvy položek 

adresáře 

ACL Access Control List Seznam pro řízení přístupu 

SIP Session Initiation Protocol Protokol pro řízení komunikací 

FTP File Transfer Protocol Protokol pro přenos informací 

PHP Hypertext Preprocessor Skriptovací programovací jazyk 
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1 Úvod 

Adresářové služby jsou dnes stále rozšířenější, člověk se s nimi setkává takřka na každém 

kroku ve všech vědních oborech, podnicích nebo počítačových programech. Uchovávají v sobě 

informace o objektech v síti, které jsou dále organizovány do skupin. Objekty jsou myšleny počítače, 

tiskárny, služby, domény, či uživatelské účty. A právě přístupem k uživatelským účtům vybranými IP 

telefony se v této práci budeme zabývat. 

První kapitola této práce se bude zabývat právě adresářovými službami. Podíváme se na jejich 

historii na nejčastěji používaný protokol LDAP a také na Active Directory.  

Ve druhé kapitole se blíže zaměříme na OpenLDAP a na to, jak funguje, jak jej nainstalovat a 

nakonfigurovat. Dále si ukážeme, jak si můžeme vytvořit vlastní strukturu a adresáře. 

 Třetí kapitola popisuje instalaci a konfiguraci vybraných software klientů a způsob testování 

naše LDAP databáze. 

Ve čtvrté kapitole si představíme vybrané IP telefony a blíže se zaměříme na jejich 

konfiguraci, podíváme se na problémy, které při ní mohou nastat a také na výhody a nevýhody 

jednotlivých telefonů. 

V předposlední kapitole si shrneme praktickou část této práce. 

Cílem této bakalářské práce je seznámení s adresářovými službami, protokolem LDAP a jeho 

praktické využití v IP telefonii, konkrétně předvádím implementaci na softwarových klientech Ekiga a 

Jitsi a po té na telefonech značky Siemens, Snom a Grandstream. Tato práce by měla sloužit pro 

získání informací ohledně této problematiky a také jako stručný návod pro konfiguraci a obsluhu výše 

jmenovaných prostředků.  
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2 Adresářové služby 

2.1 Úvod do adresářových služeb 

Adresářovou službou se rozumí specializovaná aplikace pro ukládání dat, jejich organizaci a 

přístup k nim. Specifikum je především v datovém modelu, který je rámcem pro práci s daty. 

Nejjednodušší představa je taková, že data jsou uložena ve formě položek, přičemž každá položka 

obsahuje několik atributů. 

 

Obr.1.: Přiblížení formy uložení dat v adresářových službách entry–položka, attribute–atribut, 

name–jméno, value–hodnota 

 

Na obrázku číslo 1 je naznačen vzájemný vztah položek a atributů. Každá položka má unikátní jméno 

globálně v rámci položek a každý atribut má unikátní jméno v rámci položky. Jméno položky je 

strukturované, složené z hierarchicky uspořádaných částí. Logicky jsou takto položky v adresářových 

službách rozmístěny v hierarchické struktuře, adresářovém stromu. V souvislosti s tím, se setkáváme s 

pojmem DIT (Directory Information Tree).  

Directory Information Tree Pod pojmem DIT (Directory Information Tree) se rozumí především 

konkrétní návrh struktury adresářového stromu, jeho větvení, tj.ro začlenění položek a informací jimi 

nesených do hierarchicky uspořádaných skupin. 
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2.1.1 Jmenné služby 

Jmenné služby obecně jsou jedním ze základních kamenů síťových technologií a síťové 

infrastruktury. Mnoho entit vyskytujících se v komunikačních technologiích se identifikuje čísly, 

přičemž existuje snaha o zavádění dalšího pojmenování těchto entit. V tomto okamžiku vzniká potřeba 

služby, která zajišťuje vazbu jména na číselnou identifikaci. Používání termínů „číslo“ a „jméno“ je 

spíše symbolickým, resp. snadno pochopitelným příkladem. Hlavním důvodem pro zavádění 

jmenného systému není totiž jen zakrytí vnitřních identifikátorů z hlediska člověka „přijatelnějšími“, 

ale i řada dalších aspektů, především souvisejících se strukturou jmenného prostoru zavedených jmen. 

Tento jmenný prostor je totiž obvykle strukturovaný – hierarchický a v každém případě nezávislý na 

omezeních a vnitřní struktuře primárních identifikátorů. Příkladem jmenné služby je DNS (Domain 

Name System). Jedná se o specializovanou jmennou službu, která poskytuje v rámci sítí TCP/IP a 

Internetu funkci pro převod IP adres na (DNS) jména. DNS jména mají hierarchický charakter a 

logickou strukturu nezávislou na struktuře odpovídajících IP adres. Pomocí DNS mohou být dále 

získávány některé další informace přiřazené jednotlivým jménům, jako jsou například odkazy na tzv. 

mail exchanger, tj. uzel prostřednictvím kterého je doručována pošta. Implementace DNS je navržena 

tak, aby vyhověla nárokům, které jsou na ni kladeny – databáze zahrnuje celý Internet a poskytuje 

služby všem uzlům v něm zapojeným. Mezi hlavní znaky implementace patří distribuce dat, replikace 

dat a decentralizovaná správa. 

 

2.1.2 Pojmenování položek 

DN (Distinguished Name), tj. rozlišovací jméno identifikuje jednoznačně položku v globálním 

jmenném prostoru adresářového stromu. Rozlišovací jméno se skládá z RDN (Relative Distinguished 

Name), tj. relativních rozlišovacích jmen. Relativní rozlišovací jméno unikátně specifikuje položku v 

rámci jedné větve stromu. Rozlišovací jméno se skládá z jednotlivých relativních rozlišovacích jmen, 

které odpovídají větvím adresářového stromu, kterými je třeba projít v hierarchii mezi položkou a 

kořenem stromu. Lze říci, že tato hierarchická architektura a způsob pojmenování jednotlivých 

položek je analogická souborovému systému a jeho adresářové struktuře. Každé relativní rozlišovací 

jméno je odvozeno od atributu (jména a hodnoty) příslušné položky. 
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2.1.3 Příklad pojmenování atributů 

Každý atribut má své jméno. Existují standardy pro jména a významy běžných atributů. Na 

tomto místě je třeba poznamenat, že každé položce je přiřazen typ položky (objectclass). Typ položky 

určuje, které atributy se mohou v položce vyskytovat, přičemž může stanovit skupinu atributů, které se 

musí v položce vyskytovat. Stejně tak atributy mají přiřazen typ. Zde se jedná pouze o jednoduché 

typy, jako například celé číslo či řetězec. Tato pravidla jsou definována tzv. schématem databáze.  

Některé nejzákladnější atributy, které slouží jako elementy relativního rozlišovacího jména, 

jsou uvedeny v následující tabulce: 

Jméno, atribut, alias Význam Příklad 

Country, c Jméno (zkratka) 

státu 

cz 

Organization, o Jméno organizace vsb 

OrganizationalUnitName, 

ou 

Jméno organizační 

jednotky 

studenti 

CommonName, cn „common name“ 

položky 

Lukáš Řezák 

Tab. 1 – Atributy pro relativní rozlišovací jména 

 

2.1.4 Základní použití 

Základním příkladem použití adresářových služeb jsou aplikace jako telefonní seznam 

(seznam lidí), či databáze zdrojů, například tiskáren či aplikačních serverů. V případě telefonního 

seznamu mohou adresářové služby obsahovat položky reprezentující jednotlivé lidi, přičemž u každé 

položky jsou uvedeny atributy s informacemi, jako je telefonní číslo, číslo kanceláře,  e-mail apod. U 

objektů popisujících tiskárny může jít například o informace typu formát papíru, rychlost tisku, 

umístění či cena vytištěné strany. Adresářové služby primárně dovolují uživatelům a aplikacím hledat 

objekty (lidi, zdroje) dle specifikovaných podmínek. Například jsou určeny pro zodpovídání dotazů 

typu „hledám uživatele a znám e-mail“ nebo „hledám tiskárnu formátu A4, která umí tisknout 

barevně“. 
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3 OpenLDAP 

3.1 Verze protokolu 

Nejčastěji se setkáváme se dvěma verzemi LDAPu. Jsou to: LDAP v2 a LDAP v3. 

LDAP v3  je designován, aby vyřešil některé limitace LDAP v2 v oblastech 

internacionalizace, autentizace, doporučení a jeho využití. Nově také přidává funkce „extensions“ a 

„controlos“, aniž by byly vyžadovány změny v samotném protokolu.  

Internacionalizace je řešena prostřednictvím mezinárodní znakové sady (ISO 10646), aby 

zastupovali protokolu prvky, které jsou řetězce (např. DNS). Verze 3 se také liší od verze 2 v tom, že 

používá UTF-8 kódování svých řetězců. 

LDAP v2 podporuje tři typy hesel: anonymní, jednoduché, a Kerberos V4. 

LDAP v3 používá Simple ověřování a vrstvu zabezpečení (SASL) autentizace (RFC 2222), 

aby různé autentizační mechanismy pro použití s LDAP. SASL specifikuje challenge-response 

protokol, ve kterém se data vyměňují mezi klientem a serverem pro účely ověřování. 

Doporučení (Refferals) jsou informace, které server odešle zpět klientovi, říkají, že 

požadované informace lze nalézt na jiném místě (případně na jiném serveru). V LDAP v2 servery 

měly zvládnout doporučení a ne je vrátit klientovi. To proto, že zpracování doporučení může být velmi 

složité, a proto by mělo za následek více komplikované klienty. Když byly zprovozněny servery, bylo 

zjištěno, že doporučení byly užitečné, ale ne každý server podporoval server-side refferal. To bylo 

zajištěno dovybavením protokolu, aby se mohly doporučení vrátit. Tento problém se řešil umístěním 

doporučení dovnitř chybové zprávy „partial result“. 

LDAP v3 má explicitní podporu pro doporučení a umožňuje serverům vrátit doporučení přímo 

klientovi. 

Zpětná kompatibilita se řeší buď přechodem klienta na LDAP v3 nebo pomocí terminálu (viz. 

Kapitola 3.2.3) 
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3.2 LDAP 

LDAP je zkratka pro Lightweight Directory Access Protocol, což je aplikační protokol pro 

dotazování a modifikaci adresářových služeb nad TCP/IP. V 80. letech vznikla skupina standardů X. 

500 (DAP, DSP, DISP, DOP), které pokrývají adresářové služby. Zjednodušením standardu X. 500 a 

zaměřením na TCP/IP vznikl LDAP. 

 

Význam zkratky LDAP je možné shrnout do několika následujících termínů: 

 Lightweight Directory Access Protocol – standardizovaný protokol pro přístup 

k adresářovým službám. 

 LDAP serverový software – soubor software pro spuštění LDAP serveru. 

 LDAP klientský software – soubor programů schopných pracovat s LDAP serverem. 

 LDAP API – aplikační programové rozhraní pro vývoj softwaru. 

 

LDAP používá LDAP Data Interchange Format (LDIF), což je standardizovaný textový 

formát pro výměnu dat. Data jsou při přenosu kódována pomocí Lightweight Basic Encoding Rules 

(LBER), to však není z důvodu bezpečnosti, ale nehomogenity prostředí, proto je velmi jednoduché 

data dekódovat. 

 

LDAP je popsán pomocí čtyř modelů: 

 informační model - schéma - popisuje strukturu informací (atributy) v adresáři 

 jmenný model - popisuje, jak jsou informace organizovány a odkazovány 

 funkční model - popisuje, co může být uděláno s informacemi 

 bezpečnostní model - jak jsou informace chráněny 
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3.2.1 LDAP záznamy 

LDAP je jednoduchý a dobře navrhnutý protokol umožňující nejen poměrně složité 

požadavky, ale i vkládat, měnit a mazat záznamy. Celou službu je možné si představit jako velký 

strom. Tento strom obsahuje záznamy (entries). Každý údaj musí mít definované atributy (attributes) – 

povinné a volitelné. Ty definuje pomocí objektů (object class), které jsou nadefinované na serveru. 

Obvykle je nadefinovaných jen několik základních objektů typu person anebo organization. Další si už 

musí nadefinovat každý sám. 

 

Strom objektu 

 Strom objektu DIT je tvořený záznamy 

 Každý záznam má na jedné úrovni stromu relativní jméno – RDN 

 Každý záznam má v rámci celého stromu jedinečné jméno – DN to je tvořené RDN 

záznamem a postupnosti RDN jeho předchůdců ve stromě. 

 Každý záznam má definované povinné a nepovinné atributy 

 Atributy se definují pomocí objektů 

 

Příklady: 

RDN: cn = Lukáš Řezák (rez159) 

DN: cn = Lukáš Řezák (rez159, cn = Users, dc = cz) 

 

   Obr. 2.: Strom objektu 
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3.2.2 LDAP Protokol 

Protokol LDAP už ve svém názvu zdůrazňuje fakt, že jde o odlehčenou (lightweight) verzi, 

odvozenou od X.500 (X.500 – Mezinárodní standard, vyvinutý společenstvím International 

Consultative Commitee of Telephony and Telegraphy), pro formátování elektronických zpráv 

přenášených přes sítě anebo mezi počítačovými sítěmi. Funguje na bázi klient – server. 

LDAP je protokol orientovaný na zprávy (message-oriented protocol). Klient vytvoří zprávu 

obsahující nějakou žádost a odešle ji serveru. Ten jí následně zpracuje a odešle zpět výsledek jako 

sérii jedné anebo více LDAP zpráv. 

Pokud klient potřebuje vyhledat v adresáři konkrétní záznam, zašle LDAP serveru žádost o 

vyhledání (LDAP search request). Žádost obsahuje co nejpřesnější umístění záznamu v adresovém 

stromě, vyhledávací filtry, požadované atributy, ověřovací údaje a další. V případě, že server najde 

více záznamů, pošle jich klientovi zpět v sérii určitého pořadí.  

 

Operace LDAP protokolu 

Protokol LDAP má devět základních operací. Ty je možné rozdělit do třech kategorií: 

 Dotazovací operace: search, compare. Operace umožňují klást adresovému serveru 

požadavky. 

 Aktualizační operace: add, delete, modify, modify DN (rename). Operace umožňují 

úpravy záznamu v adresovém serveru. 

 Autentizační a řídící operace: bind, unbind, abadon. 

 

Příklad typické komunikace klienta se serverem při hledání záznamu pomocí protokolu LDAP  

1. Klient otevře TCP spojení s LDAP serverem a pošle příkaz bind, pro autentizaci 

2. Server ověří klientovu identitu a autentizuje ho pro další operace. V opačném případě 

ukončí s klientem spojení. 

3. Klient vytvoří a odešle žádost o vyhledání záznamu. 

4. Server odešle klientovi záznam anebo sérii všech záznamů, které vyhledal. 

5. Server odešle navracející kód. 

6. Klient odešle serveru žádost o operaci unbind, pro ukončení spojení. 

7. Server uzavře spojení. 
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3.2.3 Instalace LDAPu, Ubuntu 

sudo apt-get install slapd ldap-utils 

Tímto příkazem stáhneme z repositářů Ubuntu balíčky slapd a ldap-utils. 

Dále se zaměříme na konfiguraci slapd, abychom nastavili zpětnou kompatibilitu pro LDAP 

v2. 

sudo /etc/init.d/slapd stop 

Nejprve je třeba zastavit službu. 

sudo dpkg-reconfigure slapd 

Tímto příkazem spustíme konfigurační dialog, kde nastavíme kompatibilitu. Kdy vybereme 

položku „Allow LDAPv2“. 

sudo /etc/init.d/slapd start 

Opět spustíme slapd. 

 

3.2.4 Zalidnění LDAPu 

OpenLDAP používá samostatný adresář, který obsahuje cn = config Directory Information 

Tree (DIT).Cn = config DIT se používá pro dynamické konfigurování slapd démona, který 

umožňuje změnu definice schémat, indexy, ACL, atd. bez zastavení služby. 

Backend cn = config má jen minimální konfiguraci a bude potřebovat další konfiguraci, aby 

došlo k naplnění frontend adresáře. Rozhraní naplníme "klasickým" systémem, které bude 

kompatibilní s aplikacemi adresáře a Unix účty POSIX. POSIX účty umožní ověření různých 

aplikací, jako jsou webové aplikace a e-mailové Mail Transfer Agent (MTA) aplikace apod. 

Nejprve musí být načteny dodatečná schémata a to za pomocí terminálu: 

sudo ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f /etc/ldap/schema/cosine.ldif 

sudo ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f /etc/ldap/schema/nis.ldif 

sudo ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f 

/etc/ldap/schema/inetorgperson.ldif 

 

Tyto schémata instalujeme pouze pro Ubuntu 10.04, v Ubuntu 12.04 jsou již uloženy 

v konfiguračním souboru. 
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Dále si vytvoříme ukázkový backend.example.com.ldif soubor, který je přiložen v příloze, 

uložíme si ho kdekoli do počítače a do adresáře jej načteme tímto příkazem: 

sudo ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f backend.example.com.ldif 

 

Adresář frontend je nyní připraven k naplnění. Je třeba si opět vytvořit frontend.example.ldif 

soubor (opět v příloze) a ten načíst příkazem v terminálu: 

sudo ldapadd -x -D cn=admin,dc=example,dc=com -W -f 

frontend.example.com.ldif 

 

Pomocí balíčku ldap-utils můžeme zkontrolovat, zda byla databáze naplněna. Následujícím 

příkazem v terminálu spustíme prohledávání LDAP adresáře: 

ldapsearch -xLLL -b "dc=example,dc=com" uid=john sn givenName cn 

 

V našem příkladu by nám terminál měl zobrazit tyto údaje: 

dn: uid=john,ou=people,dc=example,dc=com 

cn: John Doe 

sn: Doe 

givenName: John 

 

Vysvětlení parametrů:  

 x  - nebude používat SASL autentizační metodu, která je implicitní nastavená 

 LLL  - zakáže tisknutí informace o LDIF schématu 

 W - využívá se pro zadání hesla v základním tvaru 

 D - použije „distinguished name“ k přihlášení do databáze 

 f - počítá vstupy ze souboru, namísto standartních vstupů 
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3.2.5 Instalace LDAPu, Windows 7 

Provoz LDAP serveru pro Windows umožnuje vývojářská firma maxcrc, která 27. 03. 2012 

vydala zatím poslední verzi instalačního balíčku OPENLDAP for Windows ve verzi 2. 4. 30. Zde se 

nachází odkaz pro stažení: 

http://www.userbooster.de/downloadablecontent/freeware/openldap-for-

windows.msi 

 

Během instalace si můžeme zvolit jaký Backend Engine budeme používat, přičemž máme na 

výběr z:  

 BDB - Berkeley Database Backend 

 MDB - Memory Mapped Database 

 LDAP - Proxy server před skutečným LDAP serverem 

 LDIF - Tento modul ukládá výsledky v *.ldif souborech 

 SQL Server - Microsoft SQL Server 2005/2008 

 

Po instalaci se může vyskytnout problém, kdy se databáze jeví jako neexistující (No such object) a 

není s ní pak možno dále pracovat, tento problém vyřešíme skriptem:  

C:\Program Files (x86)\OpenLDAP\ClientTools>ldapmodify -a -x -h 

<hostname> -D cn=manager,dc=maxcrc,dc=com -w secret -f 

..\maxcrc.ldif 

 

Vadný soubor maxcrc.ldif pak bude obsahovat správné vstupy "dc=maxcrc,dc=com" a 

"ou=People,dc=maxcrc,dc=com" a s databází pak můžeme pracovat. 
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3.3 Administrace 

Pro administraci je nejvhodnější použití terminálu. Nástroje terminálu totiž umožňují manipulaci 

s obsahem adresářů automatizovaně. Je tak ideální pro použití skriptů, které vykonávají hromadné 

operace. Nejvhodnější mi přijde kombinace užití vstupních *.ldif souborů a právě terminálu. 

 

3.3.1 Přidání objektů 

Přidání objektu provedeme vytvořením souboru new.ldif . Ukázkové soubory pro přidání 

uživatele/organizační jednotky/ skupiny uživatelů se nachází v příloze. Načtení souboru provedeme 

příkazem v terminálu: 

sudo ldapmodify -a -D cn=admin,dc=example,dc=com -w secret -h localhost -f 

new.ldif 

 

3.3.2 Přejmenování 

Občas nám nejde jen o smazání objektů a někdy je potřebujeme pouze přejmenovat. Například 

v případě, kdy vytvoříme uživatele a překlepneme se v jeho jméně. Ukázkový rename.ldif soubor se 

nachází v příloze. Změnu provedeme příkazem v terminálu: 

sudo ldapmodify -D cn=admin,dc=example,dc=com -w secret -h localhost -f 

rename.ldif 

 

3.3.3 Přidání atributů 

Pro přidání atributů k již existujícím záznamům nedeklarujeme „changetype:modify“ aby bylo jasné, 

že modifikujeme existující objekty. Více atributů najednou může být přidáno, když mezi ně vložíme 

řádek s oddělovačem (-). Ukázkový modify-attributes.ldif se nachází v příloze. Přidání provedeme 

příkazem v terminálu. 

sudo ldapmodify -D cn=admin,dc=example,dc=com -w secret -h localhost -f 

modify-attributes.ldif 
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3.3.4 Změna hodnot atributů 

Nejsnazší je použití příkazu „replace: <atribut>“ následován deklarací atributu s novou hodnotou, 

v ldif souboru, ale mohou se naskytnout případy, kdy se dva atributy jmenují stejně, ale obsahují 

odlišné údaje. V příloze se nachází ukázkový ldif soubor pro změnu telefonního čísla a to ve dvou 

odlišných případech, kdy u druhého případu řeším duplikované atributy. Příkaz v terminálu je stejný 

jako v předešlých případech modifikace. 

sudo ldapmodify -D cn=admin,dc=example,dc=com -w secret -h localhost -f 

modify-values.ldif 

 

3.3.5 Mazání objektů 

Mazání objektů provádíme prostým příkazem v terminálu za použití utility ldapdelete, kdy následný 

ukázkový příkaz modifikujeme pro konkrétní objekt: 

ldapdelete -D "cn=admin,dc=example,dc=com" -w secret -h localhost 

"uid=rezak,ou=people,dc=example,dc=com" 

 

3.3.6 Nástroje při implementaci 

Při tvorbě databáze pro jsem nepoužíval žádné předpřipravené utility nebo uživatelské programy, 

abych měl úplnou kontrolu nad svou databází, nicméně dva programy jsem používal pro náhled na 

svou databázi, respektive kompletní grafické zobrazení její stromové struktury. 

První je phpLDAPadmin. 

 

Instalace: 

sudo apt-get install phpldapadmin 

 

 phpLDAPadmin spustíme zadáním své IP adresy do URL řádku prohlížeče a za lomítko 

přidáme /phpldapadmin/index.php. Příklad: 192.168.1.100/phpldapadmin/index.php.  
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Obr. 3.: Ukázka z phpLDAPadmin 

 

Pro systémy Windows, existuje alternativa Userbooster, od firmy maxcrc vychází ve dvou 

placených verzích Userbooster Professional, Userbooster Light a jedné zdarma stažitelné Userbooster 

Freeware. Verze se mezi sebou liší například podporou NTFS a DFS, importem a exportem ve 

formátech CSV, LDIF a XLS a dalších. Kompletní porovnání a možnost stažení/koupení software lze 

najít na webové adrese userbooster.de. 

 

Obr. 4.: Připojení k LDAP databázi přes Userbooster Freeware 
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3.3.7 Další práce s databází 

Velké množství uživatelů bych opět řešil přes ldif soubory. V jednom ldif souboru totiž můžu 

přidávat více objektů, jejich deklarace totiž začíná řádkem s distinguish name (dn:). Dále záleží na 

zadavateli, v jaké formě nám uživatele přidělí, pokud v tištěné formě nezbývá než ručně vypisovat. 

Pokud bude seznam uživatelů například v excelu, nejrychlejší řešení by bylo napsat krátký program, 

který má vstup *.xls soubor, kde by vyhledával konkrétní tagy a výstup by pak byl požadovaný ldif 

soubor s uživateli. 

Import a export ldif souborů přímo umožňuje program phpLDAPadmin.  

 

3.3.8 Active Directory 

Active Directory je implementace adresářových služeb LDAP firmou Microsoft pro použití v prostředí 

systému Microsoft Windows. Active Directory umožňuje administrátorům nastavovat politiku, 

instalovat programy na mnoho počítačů nebo aplikovat kritické aktualizace v celé organizační 

struktuře. Active Directory ukládá své informace a nastavení v centrální organizované databázi. 

Adresářová služba Active Directory je rozšiřitelná a škálovatelná adresářová služba, která umožňuje 

efektivně uspořádat síťové prostředky. 

 vyžaduje instalaci služby DNS 

 je založena na standardních internetových protokolech 

 jednoznačně definuje strukturu sítě 

 organizuje skupiny počítačů a domén 

Mezi nástroje pro správu služby Active Directory patří: 

 Uživatelé a počítače služby Active Directory – je určen pro správu uživatelů, skupin, počítačů 

a organizačních jednotek 

 Domény a vztahy důvěry služby Active Directory – je určen pro práci s doménami, stromy a 

lesy 

 Sítě a služby Active Directory – je určen pro správu sítí a podsítí 

 Výsledná sada zásad - používá se k zobrazení aktuálních zásad pro uživatele v počítači a k 

plánování změn v zásadách 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Adres%C3%A1%C5%99ov%C3%A1_slu%C5%BEba
http://cs.wikipedia.org/wiki/LDAP
http://cs.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://cs.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
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4  Softwaroví klienti 

V této kapitole se zabývám testováním a konfigurací dvou nejznámějších zdarma stažitelných 

SIP klientů, podporujících LDAP protokol.  

 

4.1 Ekiga 

Ekiga (dříve známý jako GnomeMeeting) je open-source SoftPhone, pro video konference a 

Instant Messenger aplikací fungujících přes internet. 

Dále podporuje HD kvalitu zvuku a videa do velikosti a kvalitě DVD. 

Je také kompatibilní s mnoha jinými standardními software, hardware od poskytovatelů 

služeb, kteří využívají  hlavní telefonní standardy (SIP a H.323). 

 

Instalace je možná přes termínál, stažením balíčku z repositářů Ubuntu 

sudo apt-get install ekiga 

 

 

4.1.1 Konfigurace 

Po spuštění se klávesovou zkratkou „ALT+B“ dostaneme do knihy adres (Adress Book), kde 

si můžeme vytvořit nový LDAP adresář. Je nutné správně vyplnit tyto položky: 

 Book Name – libovolný název, pod jakým bude uložen v Ekize 

 Server URI – adresa ldap serveru a použitý port (klasicky 389) 

 Base DN – (Base Domain Name) určuje odkud stahovat uživatele a skupiny 

 Search Scope – nastavení rozsahu vyhledávání 

 DisplayName Attribute – atribut se jménem uživatele, který se nám bude zobrazovat 

 Call Attributes – zde je možné napsat více atributů, které obsahují telefonní kontakty 

uživatelů 

 Dále je možné nastavit filtr pro šablonu, použití šifrování nebo heslo. 
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   Obr. 5.: Nastavení LDAP adresáře pro Ekigu 

 

4.2 Jitsi 

Jitsi (dříve SIP Communicator) je  audio/video a chat komunikátor, který podporuje protokoly 

jako SIP, XMPP/Jabber, AIM/ICQ, Windows Live, Yahoo!, a v plánu je i například MSN. Práce na 

Jitsi začaly v roce 2003 v rámci studentského projektu Emil Ivov na univerzitě ve Štrasburku. Původně 

byl většinou používán jako nástroj pro experimentování, díky jeho podpory pro IPv6. V průběhu let, 

jak se k projektu připojovali další a další členové, byla také přidána podpora pro jiné protokoly než jen 

SIP. Jitsi je z většiny napsán v javě, aby mohl fungovat na různých operačních systémech. Tento 

komunikátor můžeme najít na operačních systémech, jako jsou: Windows, Linux a Mac OS X. 

 

Instalace je možná přes terminál, stažením balíčku z repositářů Ubuntu 

sudo apt-get install Jitsi 
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4.2.1 Konfigurace 

Jitsi po prvním spuštění vyžaduje vytvořit si účet, s tím, že pro naše účely stačí vyplnit jméno 

a heslo. Dále nás v Možnostech čeká záložka Contact sources a v ní možnost přidat připojení na 

LDAP server. 

 V záložce General, nás čekají k vyplnění tyto položky: 

 Server name - libovolný název, pod jakým bude kontakt na adresář uložen v Ekize 

 Jméno serveru - adresa ldap serveru 

 Port – klasicky 389 

 Search base - určuje odkud stahovat uživatele a skupiny 

 Scope - nastavení rozsahu vyhledávání 

 Další položky se týkají autentizace 

 

Obr. 6.: Nastavení LDAP adresáře pro Jitsi 

 

V záložce Fields pak doplníme atributy položkám: Mail field(s), Mail sufix field(s), Work 

phone field(s) atp… 
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5 IP telefony 

IP telefon je v užším smyslu hardwarově řešený klient pro telefonii typu VoIP. Je to telefonní 

přístroj, který komunikuje prostřednictvím svého rozhraní protokolem IP. V širším smyslu je IP 

telefonem každé koncové zařízení pro IP telefonii, bez ohledu na to jde-li o samostatný přístroj nebo o 

software, který umožňuje telefonování pomocí vhodného počítače. 

Vzhled IP telefonu je na první pohled obtížně rozeznatelný od klasického digitálního telefonu 

s časovým multiplexem (TDM). Přístroj zahrnuje numerickou klávesnici a pomocná tlačítka, 

sluchátko, často také zobrazovací panel (displej).  

Rozhraní IP telefonu je až na výjimky opatřeno osmi pinovým konektorem RJ45 pro připojení 

do sítě typu Ethernet. Typicky umí rychlosti 10 a 100 Mbit/s, 10Base-T a 100Base-TX. V poslední 

době se stávají běžné i telefony s metalickým gigabitovým (triálním) rozhraním 10/100/1000 Mbit/s. 

Datový výkon telefonu je samozřejmě nižší, pásmo 100 nebo 1000 Mbit/s sám ani zdaleka nevyužije  

Telefon má také téměř vždy další konektor pro připojení vnějšího napáječe, protože napájení 

po datovém kabelu (PoE) stále ještě není zcela běžné a někteří uživatelé alternativní napájení vyžadují. 

 

 

Obr. 7.: Ukázka klasického zapojení sítě s IP telefonem  
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5.1 Siemens 

V této kapitole se zabývám konfigurací hned dvou IP telefonů tohoto výrobce. Ačkoli by se 

tomu mohlo zdát, u obou zařízení je konfigurace trochu odlišná a postarší model OptiPoint600 sebou 

nese jistá úskalí v podobě starší verze LDAPu (v2), kterou disponuje. Bohužel výrobce už tento 

telefon nepodporuje, a tudíž na něj nevydal novější firmware s podporou nejnovější verze LDAPu 

nesmíme zapomenout nakonfigurovat naši databázi, aby byla kompatibilní i se staršími zařízeními 

(viz. Kapitola 3.2.3). 

 

5.1.1 FTP server 

IP telefony společnosti Siemens, které podporují protokol LDAP, mají všechny společné 

nastavení šablonou, kterou je třeba umístit na vlastní FTP server, aby si jej mohl telefon stáhnout. 

Já použil již osvědčený program CesarFTP ve verzi 0.99g, který běží pod operačním 

systémem Windows. 

http://www.aclogic.com/CesarFTP.EXE 

 

Po nativní instalaci nás přivítá základní nabídka, kde je třeba vytvořit uživatele, zpřístupnit ho 

a nastavit mu login a File Acces Rights (práva k souborům a složkám v počítači), kdy do Defaultního 

adresáře nového uživatele nahrajeme šablonu. 

 

Pro Ubuntu systémy jsem používal program vsftpd 

sudo apt-get install vsftpd 

 

kde stačí do domovského adresáře nahrát šablonu a při nastavování cesty v rozhraní telefonu 

nastavit username a heslo tak, aby se shodovaly s přihlašovacím jménem a heslem stanice, na níž ftp 

server běží a cestu k šabloně nastavit na domovský adresář. 
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5.1.2 Konfigurace Opti600 

Prvním krokem je vytvoření šablony, kterou například pojmenujeme: template.txt . 

Ukázková šablona je přiložena v příloze.  

Šablona musí obsahovat: 

Header(hlavička) – v tomto případě: optiPoint 600 office LDAP TEMPLATE (V1) 

Search Bases(vyhledávací báze) – tento parametr určuje počáteční bod vyhledávání. 

Můžeme jej nastavit, ať prohledává kompletní databázi od nejvyšší složky (root), nebo ať 

prohledává konkrétní zemi, nebo organizaci. 

Search Filters(vyhledávací filtry) – zde můžeme nastavit rovnout 5 vyhledávacích filtrů, 

které jsou navzájem propojeny logickým AND, to znamená, že vyhledá kontakt, který splňuje 

všechny filtry.  

 

Obr. 8.: Vyhledávací filtr  

 

Search Attributes(vyhledávané atributy) – zde si nastavíme, konkrétně které atributy 

uvidíme u námi vyhledaného kontaktu. 

 

Obr. 9.: Vyhledávané atributy  
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Dalším krokem je nastavení telefonu jeho webovým rozhraním: 

 Připojíme se přes IP adresu telefonu a port 8085. Příklad: 158.196.244.254:8085 

 Ve vrchní liště se dostaneme do nabídky pro administrátory (defaultní heslo je: 

123456) 

 Po té otevřeme položku File Transfer, pro nahrání šalobny, kde nastavíme tyto 

atributy:  

o Download server address – IP adresa FTP serveru 

o FTP account name – název účtu 

o FTP username – název uživatele, který má zpřístupněný patřičnou šablonu 

o FTP path – celou cestu ke sdílené složce 

o LDAP path – cestu ke složce se šablonou 

o LDAP template filename – název šablony i s příponou 

 

Obr. 10.: Ukázka nastavení pro příjem šablony pro Opti600 
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Posledním krokem je nastavení telefonu pro připojení k databázi. Děje se tak přes položku 

LDAP settings v administračním režimu telefonu webovým rozhraním. Stačí nastavit adresu LDAP 

serveru a číslo portu. 

 

Obr. 11.: Ukázka nastavení připojení k LDAP serveru pro Opti600 

 

5.1.3 Konfigurace OpenStage 60hfa,80hfa 

Prvním krokem je vytvoření šablony, kterou například pojmenujeme: template.txt . 

Ukázková šablona je přiložena v příloze.  

Šablona je velmi podobná jako u postaršího Opti600, ale vypouští „Search Filters“ a „Search 

Attributes“ a nahrazuje je pouze 12 atributů. Do „OpenStage Field“ se tak přímo ukládají atributy 

uživatelů a nedefinují se už vyhledávací filtry.  

 

OpenStage Field LDAP Template Lables LDAP Atribut Ukázková hodnota 

Last name ATTRIB01 sn Doe 

First name ATTRIB02 givenName John 

Business 1 ATTRIB03 telephoneNumber 9991234 

Business 2 ATTRIB04 facsimileTelephoneNumber 9992345 

Mobile ATTRIB05 mobile 017711223344 

Private ATTRIB06 homePhone 441274333444 

Company ATTRIB07 o Example Inc. 

Address 1 ATTRIB08 departmentNumber 0815 

Address 2 ATTRIB09   

Job function ATTRIB10 title Product Manager 

Email ATTRIB11 mail doe@example.com 

Tab. 2 – Ukázka možného propojení atributů za použití šablony 
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 Dalším krokem je nastavení telefonu jeho webovým rozhraním: 

 Připojíme se přes IP adresu telefonu a port 8085. Příklad: 158.196.244.255:8085 

 Ve vrchní liště se dostaneme na stránky správce (defaultní heslo je: 123456) 

 Po té rozklikneme záložku File Transfer a otevřeme nastavení LDAP  

o Download method – výběr metody stažení šablony 

o Server address – IP adresa serveru se šablonou 

o Server port – číslo portu 

o FTP account – název účtu 

o FTP username – název uživatele, který má zpřístupněný patřičnou šablonu 

o Filename – název šablony i s příponou 

 

Obr. 12.: Ukázka nastavení pro příjem šablony pro OpenStage 60 

 

Posledním krokem je nastavení telefonu pro připojení k databázi. Děje se tak přes položku 

Directory settings pod záložkou Local Functions v administračním režimu telefonu webovým 

rozhraním. Stačí nastavit adresu LDAP serveru a číslo portu. 
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5.2 SNOM 870,821 

Telefony Snom nepoužívají šablony jako telefony značky Siemens ale veškerá konfigurace 

probíhá přímo v htm rozhraní.  

 Připojíme se tedy přes IP adresu telefonu. Příklad: 158.196.244.255 

 Ve vrchní liště se dostaneme do nabídky pro administrátory (defaultní heslo je: 0000) 

 V rozšířeném nastavení nalezneme kategorii LDAP: 

o LDAP name filter – zde se nastavují kritéria pro vyhledávání. Například 

(!(cn=%)) znamená, že výsledkem hledání budou všechny LDAP záznamy, 

kterým nezačíná cn(Common Name) na vložený prefix. 

o LDAP number filter – zde se podobně jako u filtru jména nastavují kritéria 

pro vyhledávání. 

o LDAP Server Address – IP adresa LDAP serveru, příklad: 158.196.244.250  

o Port – port, přes který se budeme připojovat 

o Base - tento parametr určuje počáteční bod vyhledávání. Můžeme jej nastavit, 

ať prohledává kompletní databázi od nejvyšší složky (root), nebo ať 

prohledává konkrétní zemi, nebo organizaci. 

o LDAP name attributes – určíme, kolik „jmen“ (myšleno křestní, příjmení, celé 

jméno) bude požadováno po LDAP záznamech, aby došlo k jejich načtení. 

o LDAP number attributes – podobně jako name attributes, ale platí pro 

telefonní čísla. 

o LDAP display name – tento parametr slouží k nastavení zobrazení jména 

nalezených uživatelů. (Zda má příjmení předcházet jménu apod.) 
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Obr. 13.: Ukázka konfigurace telefonu Snom 870 pro připojení k LDAP  

 

5.3 GrandStream GXP2120 

Ačkoli se telefony GrandStream donedávna jevily, že podporují LDAP, nebylo to tak úplně 

pravdou. Konfigurační položka, dostupná přes webové rozhraní telefonu, „LDAP Script Server Path“ 

udávala cestu ke skriptu, nebo programu přístupného webovým serverem – ne LDAP serverem.  

Skript byl volán při použití „LDAP Directory Entry“ a byl očekáván standartní telefonní 

seznam v XML, což znamená, že skript musel vytvořit a poslat XML záznamy. 

Plnohodnotná podpora LDAP byla přidána až v nejnovějším firmware 1.0.4.9. Je tedy 

potřebný upgrade. 
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5.3.1 Upgrade telefonu 

Nejjednodušší metodou, jak zjistit firmware telefonu je: 

Pro BudgeTone Série: 

 Zmáčknout tlačítko "menu"  

 Zmáčknout třikrát šipku nahoru a dostat se na pole "codE rEL" 

 Na poli "codE rEL" opět zmáčknout tlačítko „menu“ 

 Šipkou nahoru nebo dolů zobrazíme"B (bootloader)" a "P (program)" datum a verzi 

firmware 

 

Pro telefony GXP2000/GXV3000: 

 Zmáčknout tlačítko "menu"  

 Šipkami navigovat na záložku „Status“ a opět zmáčknout „menu“ 

 Šipkami navigovat až na pole „Prog“ s verzí firmware 

 

Pokud nemáme firmware 1.0.4.9, spustíme si webový prohlížeč a vložením IP adresy telefonu 

se dostaneme do administrátorského rozhraní. Defaultní heslo pro uživatele je: „123“, pro 

administrátory: „admin“. 

Je třeba si otevřít záložku Nastavení, dále pak Rozšířené nastavení a  

 Nastavit kontrolu aktualizací po spuštění telefonu, povolením Aktualizace firmware 

na „Vždy kontrolovat“ 

 Zadat do Umístění Firmware adresu „firmware.grandstream.com 

 Po uložení nastavení provedeme restart a telefon, pokud je připojený k internetu, se 

sám aktualizuje. 
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5.3.1 Konfigurace 

Telefony Grandstream(od firmware 1.0.4.9) verze mají velmi podobné nastavení jako telefony 

SNOM.  

 Připojíme se přes IP adresu telefonu do administrativního rozhraní ve webovém 

prohlížeči. 

 Defaultní heslo pro administrátora je „admin“ 

 V rozšířeném nastavení nalezneme nastavení LDAP: 

o LDAP Directory:Server Address – IP adresa LDAP serveru  

o LDAP Directory:Port – port, přes který se budeme připojovat 

o LDAP Directory:Base - tento parametr určuje počáteční bod vyhledávání. 

Můžeme jej nastavit, ať prohledává kompletní databázi od nejvyšší složky 

(root), nebo ať prohledává konkrétní zemi, nebo organizaci. 

o LDAP Directory:User Name – pokud LDAP server nemá povolené anonymní 

přihlášení, je třeba vyplnit jméno uživatele 

o LDAP Directory:Password – heslo pro přihlášení uživatele 

o Dále je nutné nastavit filtry a atributy viz Kapitola 5.2 

 

Obr. 14.: Ukázka konfigurace Grandstream GXP2120 pro připojení k LDAP  
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5.4 Připojení k ldap.vsb.cz 

K úplnému otestování správnosti nastavení software klientů a IP telefonů jsem se rozhodnul 

použít školní ldap databázi a vyhledávat tak studenty a zaměstnance celé univerzity, abych zjistil, zdali 

jsou například telefony limitovány po hardware stránce při přenosu většího množství dat.  

 

5.4.1 Software klienti 

Pro zjištění názvu atribut jsem prve použil program Userbooster pod Windows, kde jsem 

úspěšně zobrazil všechny objekty školní databáze včetně jejich detailů. Názvy atributů jsou snadno 

odchytitelné přes program Wireshark, kterému se lehce věnuji v následující kapitole. 

 

Správné nastavení komunikačního programu Ekiga, jsou: 

 

book name: vsb 

Server URI: ldap://ldap.vsb.cz:389 

base DN: o=VSB 

Search Scope: Subtree 

DisplayName Attribute: cn 

Call Attributes: telephoneNumber 

Filter Template: (sn=%)  

 

K databázi se tedy přihlašujeme anonymně, bez SSL šifrování, portem 389. Vyhledávání 

probíhá dle příjmení uživatelů a nalezné objekty jsou pak ty, které mají přiřazené pracovní telefonní 

číslo, což jsou shodou okolností právě a jedině zaměstnanci univerzity. Detailní nastavení pro Ekigu se 

nachází v kapitole 4.1. 

SIP klient Jitsi nebylo možné otestovat, protože zasílal příliš dlouhý řetězec, kdy hledané 

slovo zasílal serveru, za použití všech možných atributů.  
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5.4.2 Konfigurace IP telefonů 

 

Siemens 

Pro tyto telefony je konfigurace velmi snadná a vychází z konfigurace pro testovací/vlastní 

LDAP databázi. V šablonách, které nahráváme přes webové rozhraní do telefonů, hned na druhém 

řádku vyměníme SEARCHBASE = "ou=people,dc=example,dc=com" za SEARCHBASE = 

"o=VSB". 

Dalším krokem už je přepsání adresy LDAP serveru, které taktéž probíhá uvnitř webového 

rozhraní na 158.196.149.69 v případě Siemens Opti600 a na ldap.vsb.cz v případě telefonů Openstage. 

Detailní nastavení jak postupovat se nachází v kapitolách 5.1.1 a 5.1.2.   

 

SNOM 

Nastavení probíhá pouze skrz webové rozhraní (viz kapitola 5.2) a nás oproti testovacímu 

nastavení zajímají akorát tyto položky v nastaveních, které je potřeba změnit: 

LDAP Number filter: (&(telephoneNumber=%)) 

Adresa serveru: 158.196.149.69 

Base: o=VSB 

LDAP number attributes: telephoneNumber 

 

Grandstream 

Nastavení je od firmware 1.0.4.9 velmi podobné jako u telefonů SNOM. Bliží detaily ke 

konfiguraci telefonů Grandstream se nachází v kapitole 5.3. 

Položky, které je nutno přepsat jsou totožné jako, na této stránce, u výše uvedených telefonů 

SNOM. 
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5.5 Testování provozu 

Během testování telefonů jsem často narážel na problémy, které mi pomohla vyřešit aplikace 

Wireshark, díky níž jsem mohl sledovat jednotlivé pakety a určit, kde přesně se nachází chyba. 

 

sudo apt-get install Wireshark 

 

 

 

Obr. 15.: Ukázka využití programu Wireshark během konfigurace  

 

Na obrázku číslo 15 lze názorně spatřit příklad typické komunikace klienta se serverem při 

hledání záznamu pomocí protokolu LDAP, o které jsem se zmiňoval v kapitole 3.2.2, z čehož se dá 

mimo jiné usoudit správnost konfigurace IP telefonu. 
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5.6 Zhodnocení výsledků 

Následující tabulky nabízí srovnání IP telefonů poskytnutých laboratoří Vysoké školy Báňské 

z hlediska přívětivosti koncovým uživatelem a z pohledu složitosti konfigurace. Známkuju od 1 do 5, 

přičemž 1 je nejlepší známka. 

Modely telefonů Siemens 

Opti600 

Siemens 

Openstage 

SNOM  Grandstream 

GXP2120 

Česká lokalizace ne ne ne ano  

Dotykové rozhraní ano ne ano ne 

Složitost vyhledávání kontaktů 

z LDAP databáze 

3 2 2 1 

Uživatelské rozhraní 2 2 1 1 

Rychlost vyhledávání 3 2 2 1 

Tab. 3 – Přívětivost koncovému uživateli 

 

Modely telefonů Siemens 

Opti600 

Siemens 

Openstage 

SNOM  Grandstream 

GXP2120 

Přístup přes webové rozhraní ano ano ano ano  

ldapV2 ne ano ano ano 

Použití šablon ano ano ne ne 

Kvalita webového rozhraní 

(nápověda atp.) 

4 3 1 2 

Administrátorské rozhraní 

telefonu  

3 2 2 1 

Tab. 4 – Složitost konfigurace 

 

Nejhůře tedy vychází nejstarší poskytnutý telefon SiemensOpti600, kvůli nepříjemnému 

uživatelskému rozhraní. V těsném závěsu se drží modernější Openstage a to kvůli užití šablon. Nejlépe 

vychází telefony Grandstream se kterými byla po aktualizaci firmware práce nejpříjemnější.  



  

 

  

33 

 

6  Závěr 

 

Cílem mé bakalářské práce je využití LDAP na konkrétních IP telefonech, které mají 

integrovaný LDAP klient a mohou tak přistupovat do adresářů a vyhledávat kontakty z databází. 

V dnešní době neexistuje publikace, která by zahrnovala celou tuto problematiku. Lze nalézt práce 

nebo dokumentace, které se z části zabývají určitými aspekty, ale informace jsou kusé a velmi 

roztroušené. Hlavním těžištěm a přínosem mé práce jsou mé prakticky osvědčené scénáře, 

vycházejících z praktické části, kde se zabývám interoperabilitou IP telefonů a OpenLDAP databáze. 

Součástí je také přehled týkající se projektu OpenLDAP, jeho aplikace na různé verze 

operačních systémů, řešení problémů kompatibility a komunikace mezi LDAP databází a koncovými 

uživateli.  Bakalářská práce tedy také zahrnuje všechny potřebné informace a nastavení pro běh vlastní 

ukázkové databáze, připravené pro bezproblémový přístup hardware i softwarových SIP klientů. 

V praktické části jsem konfiguroval a testoval nejznámější sotwarové SIP klienty a telefony 

poskytnuté Vysokou školou báňskou-Technickou univerzitou Ostrava, čehož výsledkem jsou funkční 

scénáře, které detailně popisují správnou konfiguraci, všech testovaných výrobců a typů telefonů, 

software klientů tak, aby byla zajištěna bezproblémová komunikace s LDAP serverem ať už vlastním, 

nebo už delší dobu fungujícím. Pro poslední případ jsem použil školní LDAP server, čemuž se věnuji 

v kapitole 5.4.  

Závěrem jsem porovnával čtyři nejpoužívanější IP telefony z hlediska přívětivosti ke 

koncovému uživateli a také z pohledu složitosti konfigurace. Tato bakalářská práce tedy podrobně 

dokumentuje a nabízí osvědčená praktická řešení pro velké výrobce IP telefonů, mezi které patří 

Siemens, SNOM, Gransdstream a nejpoužívanější SIP softwarové klienty. 
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Příloha A: Konfigurační soubor LDAP – backend.example.com.ldif pro Ubuntu 10.04 

 

# Načtení dynamických backend modulů 

dn: cn=module,cn=config 

objectClass: olcModuleList 

cn: module 

olcModulepath: /usr/lib/ldap 

olcModuleload: back_hdb 

 

# Nastavení databáze 

dn: olcDatabase=hdb,cn=config 

objectClass: olcDatabaseConfig 

objectClass: olcHdbConfig 

olcDatabase: {1}hdb 

olcSuffix: dc=example,dc=com 

olcDbDirectory: /var/lib/ldap 

olcRootDN: cn=admin,dc=example,dc=com 

olcRootPW: secret 

olcDbConfig: set_cachesize 0 2097152 0 

olcDbConfig: set_lk_max_objects 1500 

olcDbConfig: set_lk_max_locks 1500 

olcDbConfig: set_lk_max_lockers 1500 

olcDbIndex: objectClass eq 

olcLastMod: TRUE 

olcDbCheckpoint: 512 30 

olcAccess: to attrs=userPassword by dn="cn=admin,dc=example,dc=com" 

write by anonymous auth by self write by * none 

olcAccess: to attrs=shadowLastChange by self write by * read 

olcAccess: to dn.base="" by * read 

olcAccess: to * by dn="cn=admin,dc=example,dc=com" write by * read 
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Příloha B: Konfigurační súbor LDAP– frontend example.com.ldif pro Ubuntu 10.04 

 

# Vytvoření top-level objektu v doméně 

dn: dc=example,dc=com 

objectClass: top 

objectClass: dcObject 

objectclass: organization 

o: Example Organization 

dc: Example 

description: LDAP Example  

 

# Administrátor 

dn: cn=admin,dc=example,dc=com 

objectClass: simpleSecurityObject 

objectClass: organizationalRole 

cn: admin 

description: LDAP administrator 

userPassword: secret 

 

# Organizační jednotky 

dn: ou=people,dc=example,dc=com 

objectClass: organizationalUnit 

ou: people 

 

dn: ou=groups,dc=example,dc=com 

objectClass: organizationalUnit 

ou: groups 

 

# Uživatel 

dn: uid=john,ou=people,dc=example,dc=com 

objectClass: inetOrgPerson 

objectClass: posixAccount 

objectClass: shadowAccount 

uid: john 

sn: Doe 

givenName: John 

cn: John Doe 

displayName: John Doe 

uidNumber: 1000 

gidNumber: 10000 

userPassword: password 

gecos: John Doe 

loginShell: /bin/bash 

homeDirectory: /home/john 

shadowExpire: -1 

shadowFlag: 0 

shadowWarning: 7 

shadowMin: 8 

shadowMax: 999999 

shadowLastChange: 10877 

mail: john.doe@example.com 

postalCode: 31000 



 

 

 

 

 

V 

 

l: Toulouse 

o: Example 

telephoneNumber: +33 (0)7 xx xx xx xx 

mobile: +33 (0)6 xx xx xx xx 

homePhone: +33 (0)5 xx xx xx xx 

title: System Administrator 

departmentNumber: 5 

postalAddress:  

initials: JD 

 

dn: cn=example,ou=groups,dc=example,dc=com 

objectClass: posixGroup 

cn: example 

gidNumber: 10000 
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Příloha C: Konfigurační soubor LDAP – backend.example.com.ldif pro Ubuntu 12.04 

 

# Načtení dynamických backend modulů 

dn: cn=module,cn=config 

objectClass: olcModuleList 

cn: module 

olcModulepath: /usr/lib/ldap 

olcModuleload: back_hdb.la 

 

# Nastavení databáze 

dn: olcDatabase=hdb,cn=config 

objectClass: olcDatabaseConfig 

objectClass: olcHdbConfig 

olcDatabase: {1}hdb 

olcSuffix: dc=example,dc=com 

olcDbDirectory: /var/lib/ldap 

olcRootDN: cn=admin,dc=example,dc=com 

olcRootPW: secret 

olcDbConfig: set_cachesize 0 2097152 0 

olcDbConfig: set_lk_max_objects 1500 

olcDbConfig: set_lk_max_locks 1500 

olcDbConfig: set_lk_max_lockers 1500 

olcDbIndex: objectClass eq 

olcLastMod: TRUE 

olcDbCheckpoint: 512 30 

olcAccess: to attrs=userPassword by dn="cn=admin,dc=example,dc=com" 

write by anonymous auth by self write by * none 

olcAccess: to attrs=shadowLastChange by self write by * read 

olcAccess: to dn.base="" by * read 

olcAccess: to * by dn="cn=admin,dc=example,dc=com" write by * read 
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Příloha D: Konfigurační súbor LDAP– frontend example.com.ldif pro Ubuntu 12.04 

 

# Vytvoření top-level objektu v doméně 

dn: dc=example,dc=com 

objectClass: top 

objectClass: dcObject 

objectclass: organization 

o: Example Organization 

dc: Example 

description: LDAP Example  

 

# Administrátor 

dn: cn=admin,dc=example,dc=com 

objectClass: simpleSecurityObject 

objectClass: organizationalRole 

cn: admin 

description: LDAP administrator 

userPassword: secret 

 

# Organizační jednotky 

dn: ou=people,dc=example,dc=com 

objectClass: organizationalUnit 

ou: people 

 

dn: ou=groups,dc=example,dc=com 

objectClass: organizationalUnit 

ou: groups 

 

# Uživatel 

dn: uid=john,ou=people,dc=example,dc=com 

objectClass: inetOrgPerson 

objectClass: posixAccount 

objectClass: shadowAccount 

uid: john 

sn: Doe 

givenName: John 

cn: John Doe 

displayName: John Doe 

uidNumber: 1000 

gidNumber: 10000 

userPassword: password 

gecos: John Doe 

loginShell: /bin/bash 

homeDirectory: /home/john 

shadowExpire: -1 

shadowFlag: 0 

shadowWarning: 7 

shadowMin: 8 

shadowMax: 999999 

shadowLastChange: 10877 

mail: john.doe@example.com 

postalCode: 31000 
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l: Toulouse 

o: Example 

mobile: +33 (0)6 xx xx xx xx 

homePhone: +33 (0)5 xx xx xx xx 

title: System Administrator 

postalAddress:  

initials: JD 

 

dn: cn=example,ou=groups,dc=example,dc=com 

objectClass: posixGroup 

cn: example 

gidNumber: 10000 
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Příloha E: Šablona pro Opti600 – template.txt 

 

 optiPoint 600 office LDAP TEMPLATE (V1) 

 

SEARCHBASE = "ou=people,dc=example,dc=com" 

 

SEARCHFILTER1 = "sn,Murname" 

SEARCHFILTER2 = "givenName,First Name(s)" 

SEARCHFILTER3 = "displayName,Full name" 

SEARCHFILTER4 = "title,Title" 

SEARCHFILTER5 = "mobile,Mobile" 

 

SEARCHATTRIB1 = "cn,Name,0" 

SEARCHATTRIB2 = "mobile,Mobile,1" 

SEARCHATTRIB3 = "homePhone,Phone,1" 

SEARCHATTRIB4 = "postalCode,postalCode,0" 

SEARCHATTRIB5 = "postalAddress,address,0" 

SEARCHATTRIB6 = "initials,initials,0" 

SEARCHATTRIB7 = "title,Title,0" 

SEARCHATTRIB8 = "Email,e-mail Address,0" 

 

EOF 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

X 

 

 

Příloha F: Šablona pro OpenStage – template.txt 

 

optiPoint 600 office LDAP TEMPLATE (V1) 

 

SEARCHBASE = " ou=people,dc=example,dc=com " 

 

SEARCHFILTER1 = "sn,Murname" 

SEARCHFILTER2 = "givenName,First Name(s)" 

SEARCHFILTER3 = "displayName,Full name" 

SEARCHFILTER4 = "title,Title" 

SEARCHFILTER5 = "mobile,Mobile" 

SEARCHATTRIB1 = "cn,Name,0" 

SEARCHATTRIB2 = "mobile,Mobile,1" 

SEARCHATTRIB3 = "telephoneNumber,Phone,1" 

SEARCHATTRIB4 = "postalCode,postalCode,0" 

SEARCHATTRIB5 = "postalAddress,address,0" 

SEARCHATTRIB6 = "initials,initials,0" 

SEARCHATTRIB7 = "title,Title,0" 

SEARCHATTRIB8 = "Email,e-mail Address,0" 

EOF     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

XI 

 

 

Příloha F: Modifikační soubory LDAP 

 

# přidání uživatele (new.ldif) 

dn: uid=lukas,ou=people,dc=example,dc=com 

objectClass: inetOrgPerson 

objectClass: posixAccount 

objectClass: shadowAccount 

uid: lukas 

sn: rezak 

givenName: lukas 

cn: lukas rezak 

displayName: lukas rezak 

uidNumber: 1000 

gidNumber: 10000 

userPassword: password 

gecos: Lukas Rezak 

loginShell: /bin/bash 

homeDirectory: /home/lukas 

shadowExpire: -1 

shadowFlag: 0 

shadowWarning: 7 

shadowMin: 8 

shadowMax: 999999 

shadowLastChange: 10877 

mail: lukas.rezak@example.com 

postalCode: 31000 

l: Toulouse 

o: Example 

mobile: +33 (0)6 xx xx xx xx 

homePhone: +33 (0)5 xx xx xx xx 

title: System Administrator 

postalAddress:  

initials: JD 

 

# změna názvu objektu (rename.ldif) 

dn: uid=lukas,ou=people,dc=example,dc=com 

changetype: modrdn 

newrdn: uid=rezak 

 

# přidání atributů (modify-attribute.ldif) 

dn: uid=rezak,ou=people,dc=example,dc=com 

changetype: modify 

add: telephonenumber 

telephonenumber: +32-16-888-888 

telephonenumber: 888 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

XII 

 

 

 

# změna obsahu atributů (modify-values.ldif) 

# pomocí replace 

dn: cn=Bart Bartholomeussen,dc=example,dc=com 

changetype: modify 

replace: physicalDeliveryOfficeName 

physicalDeliveryOfficeName: BXL 

 

# pro případ, že chceme změnit pouze telefon 888 na 999 a dlouhé 

#telefonní číslo (druhý atribut se stejným názvem) chceme ponechat 

#nezměněné 

dn: uid=chlebek,ou=people,dc=example,dc=com 

changetype: modify 

delete: telephonenumber 

telephonenumber: 888 

- 

add: telephonenumber 

telephonenumber: 999 

 

 

 


