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Abstrakt 

Práce se zaobírá problematikou vyhotovení multimediálního komunikačního serveru. 

Cílem práce je vytvořit multimediální komunikační server, schopný nahradit drahou komerční 

variantu, za využití volně dostupného softwaru a cenově přijatelného hardwaru.  

Práce obsahuje seznámení s použitými komponenty, důležité části konfigurací a obecně 

dokumentuje postup řešení, kdy zvýrazňuje možné výhody a nevýhody použití daných 

komponent. Výsledkem této práce je otevřený, libovolně rozšiřitelný systém splňující 

požadavky uživatele. V závěru práce je server prakticky otestován a výsledky testu jsou 

podrobeny analýze.  

Součástí práce je kompletní dokumentace multimediálního komunikačního serveru, 

společně s .img souborem vytvořeného systému. 
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Abstract 

This thesis deals about building a multimedia communication server. Goal of this thesis 

is to create a multimedia communication server, capable of replacing expensive commercial 

alternative, using free software and affordable hardware. 

Thesis contains the introduction of used components, important parts of configurations 

and generally describes process of the offered solution, while highlighting possible advanatges 

and limitations. Result of this thesis is a open, freely extensible system which would satisfy 

user's needs. At the end of this thesis, server is practicaly tested and the outcome of this test is 

analyzed. 

Thesis contains the complete documentation, together with a .img file of created system.  

 

 

Key words 

Raspberry Pi; Linux; Asterisk; LDAP; Samba; NFS; OpenVPN; FreeRADIUS; 

Openfire; RRDtool; multimedia communication server.   

  



 

 

 

Seznam použitých zkratek 

Zkratka Anglický význam Český význam 

ARA 

ARM 

BSD 

CA 

CIFS 

CN 

CPU 

CSS 

DAP 

DN 

DoS 

GPLv2 

GPU 

GSM 

 

HMAC 

 

HTML 

ICE 

IM 

IP 

IPsec 

 

IPX/SPX 

 

ISP 

LAN 

 

Asterisk Realtime Architecture 

Acom RISC Machine 

Barkeley Software Distribution 

Certification Authority 

Common Internet File System 

Common Name 

Central Processing Unit 

Cascading Style Sheet 

Directory Access Protocol 

Distinguished Name 

Denial of Service 

General Public License v2.0 

Graphic Processing Unit 

Global System for Mobile 

communication 

Hash-based Message Authentication 

Code 

HyperText Markup Language 

Interactive Connectivity Establishment 

Instant Messaging 

Internet Protocol 

Internet Protocol security 

 

Internetwork Packet 

Exchange/Sequenced Packet Exchange 

Internet Service Provider 

Local Area Network 

 

Architektura Reálného Času Asterisk 

Zařízení Acom RISC 

Softwarová Distribuce Barkeley 

Certifikační Autorita 

Běžný Síťový Souborový Systém 

Běžný Název 

Centrální Procesní Jednotka 

Soubor Kaskádových Stylů 

Adresářový Přístupový Protokol 

Význačný Název 

Odepření Služby 

Všeobecná Veřejná Licence v2.0 

Grafická Procesní Jednotka 

Globální Systém pro Mobilní 

komunikace 

Autentizační Kód Zprávy založen na 

Hash 

HyperTextový Značkovací Jazyk 

Ustanovení Interaktivního Spojení 

Okamžité Zasílání Zpráv 

Internetový Protokol 

Zabezpečení Internetového 

Protokolu 

Vnitrosíťová Výměna 

Paketů/Sekvenční Výměna Paketů 

Poskytovatel Internetových Služeb 

Lokální Síť 

 



 

 

 

LDAP 

 

LPDDR2 

MIB 

MySQL 

NAT 

NFS 

NFSv3 

NFSv4 

OID 

OS 

OU 

PC 

PHP 

PSTN 

RAM 

RDN 

RFC 

RPC 

RRD 

RSA 

RTP 

SCP 

SD 

SDHC 

SDP 

 

SDRAM 

 

SIP 

Lightweight Directory Access Protocol 

 

Low Power Double Data Rate 2 

Management Information Base 

My Structured Query Language 

Network Address Translation 

Network File System 

Network File System v3 

Network File System v4 

Object Identifier 

Operating System 

Organizational Unit 

Personal Computer 

PHP Hypertext Preprocessor 

Public Switched Telephone Network 

Random Access Memory 

Relative Distinguished Name 

Request For Comments 

Remote Procedure Call 

Round-Robin Database 

Rivest, Shamir, Adleman 

Real-time Transfer Protocol 

Secure Copy 

Secure Digital 

Secure Digital High Capacity 

Session Description Protocol 

 

Synchronous Dynamic Random Access 

Memory 

Session Initiation Protocol 

Odlehčený Adresářový Přístupový 

Protokol 

Nízkovýkonová Double Data Rate 2 

Řídící Informační Báze 

Strukturovaný Dotazový Jazyk 

Překlad Síťových Adres 

Síťový Souborový Systém 

Síťový Souborový Systém v3 

Síťový Souborový Systém v4 

Identifikátor Objektu 

Operační Systém 

Organizační Jednotka 

Osobní Počítač 

Preprocesor PHP Hypertextu 

Veřejná Telefonní Přepínaná Síť 

Paměť Náhodného Přístupu 

Relativní Význačné Jméno 

Požadavek Komentáře 

Volání Vzdálené Procedury 

Round-Robin Databáze 

Rivest, Shamir, Adleman 

Real-time Přenášecí Protokol 

Bezpečné Kopírování 

Secure Digital 

Secude Digital s Velkou Kapacitou 

Protokol Popisující Vlastnosti 

Relace 

Synchronní Dynamická Paměť 

Náhodného Přístupu 

Iniciační Relační Protokol 



 

 

 

SMB 

SMS 

SNMP 

SSL 

STUN 

 

SDXC 

 

TCP 

TLS 

TURN 

 

USB 

UDP 

UMTS 

 

VPN 

XBMC 

XML 

XMPP 

Server Message Block 

Short Message Service 

Simple Network Management Protocol 

Secure Sockets Layer 

Simple Traversal of UDP through 

NATs 

Secure Digital Extended Capacity 

 

Transmission Control Protocol 

Transport Layer Security 

Traversal Using Relays around NAT 

 

Universal Serial Bus 

User Datagram Protocol 

Universal Mobile Telecommunications 

System 

Virtual Private Network 

Xbox Media Center 

Extensible Markup Language 

Extensible Messaging and Presence 

Protocol 

Blok Zprávy Serveru 

Služba Krátkých Zpráv 

Jednoduchý Siťový Řídící Protokol 

Vrstva Bezpečných Socketů 

Komunikace UDP skrze NAT 

 

Secude Digital s Rozšířenou 

Kapacitou 

Protokol Kontroly Přenosu 

Zabezpečení Transportní Vrstvy 

Asistenční Protokol Přenosu skrze 

NAT 

Universální Sériová Sběrnice 

Protokol Uživatelských Datagramů 

Universální Mobilní 

Telekomunikační Systém 

Virtuální Privátní Síť 

Xbox Mediální Centrum 

Rozšiřitelný Značkovací Jazyk 

Rozšiřitelný Protokol Zasílání Zpráv 

a Kontroly Přítomnosti 

   

 

  



 

 

 

Obsah 

 

1 Úvod ................................................................................................................................ - 13 - 

2 Raspberry Pi .................................................................................................................... - 14 - 

2.1 Raspbian ...................................................................................................... - 15 - 

2.2 Nedostatky a jejich náprava ........................................................................ - 15 - 

2.2.1 Správný výběr napájení a SD karty ........................................................ - 15 - 

2.2.2 Přesun zálohy mezi různými kartami ..................................................... - 16 - 

2.3 Zálohování systému ..................................................................................... - 16 - 

2.3.1 Záloha a obnova systému pod Windows ................................................ - 16 - 

2.3.2 Záloha a obnova systému pod Linux ...................................................... - 17 - 

3 Adresářové služby ........................................................................................................... - 19 - 

3.1 LDAP .......................................................................................................... - 19 - 

3.2 phpLDAPadmin .......................................................................................... - 20 - 

4 Samba .............................................................................................................................. - 22 - 

4.1 SMB ............................................................................................................ - 22 - 

4.2 Konfigurace Samba ..................................................................................... - 23 - 

4.3 Integrace Samba & LDAP ........................................................................... - 23 - 

4.3.1 smb.conf ................................................................................................. - 24 - 

4.3.2 smbldap.conf .......................................................................................... - 24 - 

4.3.3 smbldap_bind.conf ................................................................................. - 25 - 

5 Network File System ....................................................................................................... - 26 - 

5.1 Autofs .......................................................................................................... - 27 - 

5.2 Integrace Autofs & LDAP ........................................................................... - 28 - 

5.2.1 Konfigurace serveru ............................................................................... - 28 - 

5.2.2 Konfigurace klienta ................................................................................ - 30 - 

6 Openfire ........................................................................................................................... - 33 - 

6.1 Integrace Openfire & LDAP ....................................................................... - 33 - 

7 FreeRADIUS ................................................................................................................... - 36 - 

7.1 Integrace FreeRADIUS & LDAP ................................................................ - 37 - 

7.2 Konfigurace routeru .................................................................................... - 39 - 



 

 

 

7.3 Konfigurace uživatele ................................................................................. - 39 - 

8 OpenVPN ........................................................................................................................ - 42 - 

9 RRDtool .......................................................................................................................... - 44 - 

9.1 SNMP .......................................................................................................... - 44 - 

9.2 Použité skripty ............................................................................................. - 44 - 

10 Asterisk ........................................................................................................................... - 46 - 

10.1 Aterisk a Raspberry Pi ................................................................................. - 46 - 

10.2 Dialplan ....................................................................................................... - 46 - 

10.3 Integrace Asterisk & LDAP ........................................................................ - 47 - 

10.3.1 res_ldap.conf .......................................................................................... - 48 - 

10.3.2 extconfig.conf ......................................................................................... - 48 - 

10.3.3 sip.conf ................................................................................................... - 49 - 

10.4 Modifikace uživatele ................................................................................... - 49 - 

10.5 Chan_dongle................................................................................................ - 49 - 

11 Uživatelské rozhraní ........................................................................................................ - 51 - 

11.1 Registrační formulář .................................................................................... - 52 - 

11.1.1 Načtení uživatelských informací do proměnných .................................. - 52 - 

11.1.2 Definování parametrů ............................................................................. - 52 - 

11.2 Seznam uživatelů ......................................................................................... - 54 - 

11.3 Seznam přijatých SMS zpráv ...................................................................... - 55 - 

11.4 Výsledky monitoringu serveru .................................................................... - 55 - 

12 Praktické otestování serveru ............................................................................................ - 56 - 

12.1 Samba vs. NFS ............................................................................................ - 56 - 

12.2 Mnohačetné hovory a konferenční hovor .................................................... - 58 - 

Závěr ....................................................................................................................................... - 60 - 

Použitá literatura ..................................................................................................................... - 61 - 

Seznam příloh ............................................................................................................................ lxiii 

 



 

- 13 - 

 

1 Úvod 

 V současnosti je v oblasti multimediálních serverů uživatelům nabízeno nepřeberné 

množství komerčních řešení. Ta jsou obvykle cílena na konkrétní použití a výhradně nenabízí 

otevřenost z hlediska uživatelské modifikace. Ceny těchto komerčních řešení dosahují  desítky 

tisíc korun v závislosti na pokročilosti celého systému a ve velkých korporátních společnostech 

představují vhodné řešení pro splnění požadovaných potřeb. 

V mnoha případech, ať už menší společnosti či jednotlivce, existuje limitace 

dostupných prostředků pro pořízení tohoto systému a mohou existovat i případy, kdy konkrétní 

funkční požadavky splněny nebudou, jelikož konečný produkt specifickou funkcionalitu 

nenabízí. V těchto případech se nabízí alternativa vytvoření specificky zadaného systému dle 

předem stanovených požadavků, což se může prokázat jako cenově nepřípustné. 

V mé diplomové práci se zabývám navržením a vytvořením nízkonákladové varianty 

multimediálního komunikačního serveru, který by s ohledem na zadané požadavky dokázal 

takovýto komerční systém plně nahradit za použití otevřeného, volně dostupného softwaru v 

kombinaci s levně dostupným hardwarem. 

Jednotlivé kapitoly seznamují s použitými komponenty řešení multimediálního 

komunikačního serveru, kde popisuji jejich účel, snažím se obeznámit s jejich výhodami a 

možnými nedostatky. Diplomová práce je v případech důležité části konfigurace o tuto 

konfiguraci doplněna, kdy ji vynáším do popředí a popisuji co daná konfigurace představuje. 

V závěru práce zhodnocuji za praktického testování tohoto nízkonákladového serveru 

jeho přednosti a hlavní nedostatky, čímž nabízím přehled o možnostech, které tento 

nízkonákladový multimediální server dokáže nabídnout. 

Poslední částí diplomové práce je vyhotovený manuál k celému řešení, které detailně 

popisuje celkovou konfiguraci serveru, zohledňuje a popisuje jednotlivé postupy důležité pro 

správu serveru a jeho možnou replikaci. 
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2 Raspberry Pi 

Raspberry Pi je malý počítač vyvinutý nadací The Raspberry Pi se záměrem nabídnout 

levné počítače a software zdarma pro studenty. Projekt měl být levným a dostupným 

prostředkem k podpoře počítačové výuky. [13] 

Původní Raspberry Pi je děleno na dva modely, model A a model B. Hardwarové 

specifikace obou modelů jsou: 

 CPU: 32-bit ARM11, 700 MHz 

 GPU: Videocore IV, 250 MHz 

 RAM: 256 MB LPDDR2 SDRAM (model B 512 MB) 

Kromě rozdílu ve velikosti paměti RAM, byla hlavním nedostatkem modelu A 

nepřítomnost ethernetového portu, který značně omezoval jeho konektivitu. Od svého vydání 

bylo Raspberry Pi mnohokrát vylepšeno v tzv. revizích a v roce 2014 byla vydána finální verze 

produktu s označením Raspberry Pi B+. Tento model obsahoval mnoho drobných vylepšení, 

které často měly původ u uživatelské komunity. Nejviditelnější změnou byly 2 USB porty 

navíc. 

V současné době je již k Raspberry Pi verze 2.0 B. Specifikace tohoto modelu jsou: 

 CPU: Quad-core ARM Cortex-A7, 900 MHz 

 GPU: Videocore IV, 250 MHz 

 RAM: 1 GB LPDDR2 SDRAM 

Raspberry Pi samo o sobě neobsahuje žádný harddisk, nebo jakoukoliv paměť 

využitelnou jako úložiště, proto je zapotřebí k chodu zařízení obstarat SD kartu, která tuto 

činnost bude plnit.  

Raspberry Pi podporuje několik operačních systémů, mezi kterými jsou neoficiální 

porty Linuxových distribucí jako Fedora, Archlinux a Debian. Je možno také využít OpenElec, 

což je operační systém specificky vytvořen za účelem spuštění XBMC, tedy mediálního centra.  

Linux a XBMC jsou nejčastěji aplikované OS, existují však další, i když ne tak hojně 

využívané a atraktivní operační systémy, které je možno na Raspberry Pi spustit jako RISC OS, 

Firefox OS a Plan 9. Instalovat OS je možno buď ze specifického image souboru daného OS, 

nabízí se i možnost instalace OS pomocí NOOBS (New Out Of The Box Software) image, což 

je svým způsobem instalační manager pro Raspberry Pi ulehčující instalaci volitelného OS 

skrze grafické rozhraní. 

Nutno podotknout, že úspěch Raspberry Pi je založen také z podstatné části na své 

obrovské uživatelské komunitě, díky které vznikají neustále nové projekty a zajímavé nápady, 

jakými lze Raspberry Pi použít v praxi. 

 

 



 

- 15 - 

 

 

 

Obrázek 2.1:  Raspberry Pi, SDXC karta s microSD adaptérem 

2.1 Raspbian 

Z toho důvodu, že oficiální distribuce Debian není kompatibilní s ARM architekturou 

ARMv6 obsaženou v Raspberry Pi, byl vytvořen neoficiální port této distribuce s názvem 

Raspbian. V zásadě se jedná o shodný systém s distribucí Debian, díky tomu je k nalezení 

dostatečné množství dokumentace. Občasné rozdíly mezi původní distribucí a jejím portem jsou 

zdokumentovány na internetových stránkách portu Raspbian. [1] 

Při svém řešení jsem nenarazil na žádnou nekompatibilitu či problém, který bych byl 

nucen vyhledávat právě v dokumentaci tohoto neoficiálního portu, mnohdy jsem se také nechal 

inspirovat řešeními z technických fór ostatních distribucí, jako například Ubuntu, či Fedora. 

2.2 Nedostatky a jejich náprava 

Zpočátku jsem se při realizaci diplomové práce často potýkal s problémy, na které 

uživatel předem není dostatečně varován, proto bych rád tyto problémy popsal a přiložil své 

vlastní řešení. 

2.2.1 Správný výběr napájení a SD karty 

Při zakoupení bylo Raspberry Pi dodáno s napájecím adaptérem o hodnotách 5V, 

1000mA, současně je v uživatelské příručce doporučení k využití napájení v rozmezí 

dodávaného proudu 700-1200mA. Toto dodávané napájení se neprokázalo jako dostatečné a v 

mnoha případech způsobilo nestabilitu systému, občasně i zapříčinilo poškození souborového 

systému. V praxi se jako vhodné napájení prokázala alternativa se vstupní hodnotou proudu 

2000mA.  

Dalším důležitým prvkem Raspberry Pi je použitá paměťová karta. V počátcích prací na 

diplomové práci bylo v Raspberry Pi využito 32GB class 4 micro SDHC karty značky ADATA. 
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Častým problémem této karty bylo samovolné poškození souborového systému v případě 

restartu, či vypnutí serveru z příkazové řádky, následkem čehož bylo zapotřebí opětovně 

naformátovat SD kartu a obnovit data ze zálohy.  

Tento problém byl vyřešen pořízením 32GB EVO class 10 micro SDXC karty značky 

Samsung. Udávaná přenosová rychlost karty je až 48 MB/s a systém s využitím této paměťové 

karty pracoval o poznání rychleji než v případě ADATA class 4. Nově pořízená karta se 

prokázala jako velice spolehlivá a osobně ji mohu doporučit. I přes velkou spolehlivost této 

karty je vhodné systém zálohovat.  

2.2.2 Přesun zálohy mezi různými kartami 

Obecně platí, že v případě dvou paměťových karet o stejné udávané velikosti tyto karty 

rovnou velikost nemají. V momentě nutnosti obnovit .img obraz staré karty na kartu novou 

může nastat případ, kdy na novou kartu .img obraz obnovit nebude možné z důvodu rozdílného 

počtu bloků na paměťových kartách. Blok je základní stavební jednotka SD karet, obvykle má  

velikost 512 bajtů. Pakliže má nová karta menší počet bloků než karta původní, rozdíl se projeví 

jako nedostatečný prostor pro obnovení .img obrazu na nové kartě. 

Tento problém je možno vyřešit díky skriptu, který je přiložen v dokumentaci 

diplomové práce. Skript z .img souboru karty odstraní nevyužitý alokovaný prostor. Výsledný 

.img soubor je poté možno nahrát i na kartu s menší kapacitou, než měla původní karta, ze které 

byl image soubor vytvořen. 

2.3 Zálohování systému 

2.3.1 Záloha a obnova systému pod Windows 

Pro uživatele využívající operační systém Windows se nabízí jednoduché řešení v 

podobě volně dostupného programu s názvem Win32 Disk Imager. Program má velice 

jednoduché rozhraní, čítající pár funkčních tlačítek. 

 

Obrázek 2.2:  Grafické rozhraní Win32 Disk Imager 
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Při zadávání cesty pro vytvoření .img souboru musí název nutně obsahovat koncovku 

.img. Toto je nutnost kvůli skriptu popsaném v kapitole 2.2.2, který nebude bez koncovky 

schopen soubor vhodně zpracovat.  Jakmile je cesta nastavena, uživateli stačí potvrdit tlačítkem 

Read.  

Obnovení ze zálohy má obdobný postup. Uživatel zadá cestu ke zvolenému zdrojovému 

souboru, kdy za potvrzení funkčním tlačítkem Write započne obnovení zálohy ze zvoleného 

souboru. 

2.3.2 Záloha a obnova systému pod Linux 

Záloha a obnovení pod Linux se dá jednoduše provést pomocí nástroje dd. dd je 

program, jehož účelem je kopírování a konverze dat. Při práci s programem je vhodné řádně 

kontrolovat zadané parametry, v případě špatně zadané cesty nebo prohozených parametrů může 

uživatel nenávratně přijít o data. 

Ze všeho nejprve je nutno zjistit, jak je karta v linuxovém systému připojena, to je 

možno zjistit díky příkazu: 

fdisk -l 

 

Obrázek 2.3:  Výstup příkazu fdisk -l 

 

Ve výstupu příkazu je zobrazeno, že karta je připojena jako /dev/mmcblk0. Záloha se v 

tomto případě provede příkazem: 

dd if=/dev/mmcblk0 of=/etc/zaloha/raspi_zaloha.img bs=1M , 

kde if=/dev/mmcblk0 označuje zdrojový souborový systém, který chceme zálohovat, 

of=/etc/zaloha/raspi_zaloha.img označuje cestu a název cílového souboru zálohy.  

Funkce programu dd spočívá v kopírování či konverzi souborů. Neexistují zde tedy dva 

oddělené postupy pro zálohu a obnovu. V principu se zadává pouze vstup a výstup, případně 

konkrétní výstupní formát. V případě obnovení ze zálohy se postup od samotného zálohování 

neliší, pouze jsou rozdílně zadány vstupní a výstupní parametry.  

dd if=/etc/zaloha/raspi_zaloha.img of=/dev/mmcblk0 bs=1M 
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Obrázek 2.4:  Infrastruktura Raspberry Pi serveru 
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3 Adresářové služby 

Adresářové služby jsou v současnosti základem síťově založené infrastruktury. Jedná se 

o soubor softwaru a dalších procesů, které obsahují informace o tzv. objektech. Tyto objekty je 

možno dále kategorizovat do hierarchické struktury, díky čemuž jsme schopni spravovat 

logický řád uvnitř sítě. Hierarchickou strukturu tvoří rozličné typy objektů, pro které mohou 

platit specifická pravidla a oprávnění, kterými jsou například ochrana proti neautorizovanému 

přístupu a jiné. Objektům náleží specifické atributy, díky kterým může konkrétní objekt 

reprezentovat unikátní entitu. Příkladem této entity může být počítač, tiskárna nebo uživatelský 

účet. Objekty jsou poté zprostředkovávány aplikacím, uživatelům apod. dle potřeby.  

Adresářové služby jsou navrženy tak, aby nabídly rychlý přístup k informacím, jejich 

nevýhodou je pomalé zpracovávání náročných dotazů a rozsáhlé modifikace databáze. Výhodou 

použití adresářových služeb je poskytnutí centralizované databáze, optimalizované pro čtení, 

prohlížení a vyhledávání, přístupné různým aplikacím. 

3.1 LDAP  

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) je aplikační protokol pro dotazování a 

modifikaci adresářových služeb a byl odvozen od svého značně robustnějšího protějšku DAP 

(Directory Access Protocol). Ten byl definován standardem ISO 9594 v roce 1988, udávajícím, 

že pro komunikaci mezi adresářovým klientem a serverem dle konceptu X.500 se bude 

přistupovat právě skrze DAP.  

V případě LDAP se jedná o odlehčenou verzi DAP, z něhož mnoho principů přebírá, 

avšak mnoho robustních funkcí vynechává. 

Informační model LDAP je založen na záznamech. Záznam je souborem atributů a 

obsahuje globálně jedinečné význačné jméno DN, neboli Distinguished Name. DN umožňuje 

jednoznačně přistupovat k jednotlivým záznamům v LDAP. Každý záznam má typ a minimálně 

jednu hodnotu. Typ záznamů je představen mnemotechnickým řetězcem, jako například uid, 

neboli user id, nebo mail pro e-mailovou adresu.  

Ke každému záznamu je přistupováno  pomocí svého DN, které je složeno z názvu 

samotného záznamu, tedy RDN (Relative Distinguished Name), a předchozího zřetězeného 

záznamu. 
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Obrázek 3.1:  Adresářový strom LDAP 

 

Obrázek 3.1  udává jednotlivé uživatele uložené ve vytvořené LDAP databázi. RDN 

představuje jméno samotného záznamu, zde tedy uid=JakubDresl, či uid=JiriCvanda. Pro 

vytvoření DN záznamu, je potřeba složit jednotlivé zřetězené RDN počínající konkrétním 

záznamem, pro který se DN vyžaduje. DN záznamu uid=JakubDresl by tedy představoval 

řetězec uid=JakubDresl, ou=users, dc=pi, dc=com. 

Díky schopnosti LDAP komunikovat napříč četnými aplikacemi tkví výhoda v jeho 

použití v unifikaci databáze. Po uživateli již není vyžadováno vlastnit pro každou jednotlivou 

využívanou službu uživatelský účet, protože je schopen pomocí jediného účtu v adresářové 

službě LDAP pracovat s několika službami. Vedlejším produktem takto navrženého systému je 

také lepší uživatelská zkušenost. 

Při propojování jednotlivých služeb multimediálního serveru je využíváno tzv. schémat. 

Tyto schémata představují rozšíření pro podporu nových objektů, atributů a syntaxí. 

Importování schémat do LDAP databáze představuje nutný krok k propojení služeb třetích 

stran. Schémata obsahují objekty a atributy, skrze něž je zaručena komunikace dané aplikace s 

LDAP databází. Více k tématu se lze dočíst v [4]. 

3.2 phpLDAPadmin 

phpLDAPadmin slouží pro administraci LDAP serveru. Uživateli nabídne vhodnou 

alternativu pro interakci se serverem skrze webové rozhraní. 

Webové rozhraní nabízí široké uplatnění pro správu záznamů a také ucelený přehled o 

struktuře LDAP. Ve své podstatě se dá toto rozhraní pokládat za náhradu příkazové řádky bez 

nutnosti znalosti syntaxe a jednotlivých příkazů, což činí práci s LDAP uživatelsky méně 

náročnou.  

Nevýhodou využití tohoto rozhraní je podstatný rozdíl v rychlosti provádění 

jednotlivých příkazů, která je v případě použití příkazové řádky značně rychlejší. Pro méně 
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zkušeného uživatele představuje vhodný způsob pro správu LDAP, v jistých situacích je jeho 

využití ale vhodné i pro zkušenější uživatele. 

 

Obrázek 3.2:  Webové rozhraní phpLDAPadmin 
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4 Samba  

Samba je open source projekt rozšiřující podporu protokolu SMB pro sdílení souborů, 

tiskáren a služeb i na jiné platformy, než jen založené na Microsoft za účelem kompatibility a 

interoperability.  

4.1 SMB 

SMB je protokol pro sdílení souborů, tiskáren, portů atd. mezi počítači, původně 

vytvořen společností IBM. Jedná se o tzv. client-server protokol, kdy jsou skrze servery 

nabízeny prostředky ostatním klientům na síti. Komunikace mezi serverem a klientem je 

založena na TCP/IP, komunikace je dále možná i na NetBEUI a IPX/SPX. V současnosti 

převládá využití právě přes TCP/IP. 

Samba nabízí dvě úrovně zabezpečení: 

 Zabezpečení na úrovni sdílení: 

 Po uživateli je pro připojení vyžadováno pouze heslo ke konkrétnímu serveru. 

  Toto zabezpečení představuje  původní bezpečnostní model. 

 Zabezpečení na úrovni uživatele: 

 V tomto případě je zabezpečení aplikováno na každý soubor v jednotlivých 

  sdíleních. K připojení na server je po uživateli vyžadováno autentizace. Při 

  splnění autentizaci je uživateli přiřazeno UID, kterým je systémem  

  identifikován i při každém dalším přihlášení. 

Ačkoliv byl protokol SBM původně vyvinut společností IBM, o jeho pozdější rozvoj se 

zapříčinila hlavně společnost Microsoft, která jej později při společném vývoji ve spolupráci se 

společností 3Com Corporation začlenila do svého produktu LAN Manager. SMB byl dále 

společností Microsoft vyvíjen a znám pod názvem CIFS (Common Internet File System). V 

roce 2006 společně s vydáním operačního systému Windows Vista byla představena vylepšená 

verze protokolu, tentokrát již pod původním názvem SMB ve verzi 2.0. Nejnovější verze 

protokolu 3.02 byla představena ve Windows 8.1. Až do verze 3.0 protokol sám nepodporoval 

šifrování a jediným způsobem zabezpečení bylo za použití technologie IPsec. Sdílení ve větším 

rozsahu než v lokální síti není doporučováno, v případě že není zaručena jednotnost verzí jak na 

serveru, tak klientovi, dochází automaticky k degradaci SMB verze na nejvyšší společnou. 

Kupříkladu při sdílení mezi OS Windows 8.1 a OS Windows 7 by automaticky došlo k využití 

verze 2.02, čímž by okamžitě došlo k naprostému porušení možného bezpečnostního nastavení 

na verzi 3.02. [5] 
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4.2 Konfigurace Samba 

Konfigurace samotného Samba se skládá z editace souboru smb.conf, obvykle 

situovaného v adresáři /etc/samba/ . Soubor smb.conf je rozdělen do tzv. sekcí a parametrů a 

zatímco parametry jsou součástmi sekcí, jednotlivé sekce jsou ohraničeny hranatými závorkami.  

[SHARE] 

        path = /usr/pi/ 

        browseable = yes 

        writeable = no 

        public = no 

        create mask = 0755 

        directory mask = 0755 

 

[SHARE] zde představuje sekci, ve které se nachází několik parametrů. Pomocí 

parametru path určujeme cestu ke sdílenému adresáři, browseable značí, zda-li je toto sdílení 

viditelné, writeable je antonymem parametru "read only" a udává, že uživatelé do adresáře 

nemohou zapisovat. Public je antonymem parametru "guest ok" a značí nutnost zadat heslo při 

přístupu, create mask udává práva všech nově vytvořených souborů a directory mask udává 

práva všech nově vytvořených adresářů. 

Díky tomuto nastavení je vytvořen bezpečný sdílený adresář, ve kterém má plná práva 

přístupu pouze administrátor. Jakýkoliv další uživatel má práva přístupu a čtení, nemá však 

práva cokoliv ze sdíleného adresáře mazat, či soubory jakkoliv upravovat. 

Oficiální dokumentace Samba obsahuje nespočet dalších parametrů udávajících 

specifikaci vlastností sdílení jako například striktně povolené IP adresy, či seznam povolených 

uživatelů. Více informací v [15] [6]. 

4.3 Integrace Samba & LDAP 

Integrace Samba a LDAP je dosažena importováním potřebných rozšiřujících schémat a 

následnou konfigurací vybraných konfiguračních souborů. Schémata jsou zahrnuty v balíčku 

smbldap-tools, k němu je zapotřebí nainstalovat také samba-common-bin. Součástí balíčku 

smbldap-tools je aktualizovaný konfigurační soubor smb.conf, tímto aktualizovaným souborem 

je zapotřebí stávající soubor nahradit a samotnou konfiguraci provádět až na nově vytvořeném 

souboru. 

Primárními konfiguračními soubory zde jsou smb.conf, smbldap_bind.conf a 

smbldap.conf. 
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4.3.1 smb.conf 

workgroup = raspberry  

passdb backend = ldapsam:"ldap://ip_adresa_serveru/"  

ldap ssl = off  

ldap admin dn = cn=admin,dc=pi,dc=com  

ldap suffix = dc=pi,dc=com  

Nutné parametry zahrnují název pracovní skupiny, IP adresu LDAP serveru, využití 

SSL, DN administračního účtu LDAP a kořenový adresář LDAP. V smb.conf jsou obsaženy 

parametry týkající se hloubky logování, cesty ke skriptům pro práci s uživateli, nastavení RDN 

jednotlivých skupin v LDAP a jiné. Ve většině případů je však vhodné zbytek konfiguračního 

souboru ponechat beze změny. Soubor se nachází v adresáři /etc/samba. 

4.3.2 smbldap.conf 

Soubor dále specifikuje přítomnost masterLDAP a případně i slaveLDAP serveru, 

uživatelem specificky zadané porty SSL či TLS a jedinečný síťový identifikátor SID. 

MasterLDAP server představuje námi použitý server, slaveLDAP server v našem řešení 

nevyužíváme. V rozlehlejší infrastruktuře se slaveLDAP servery využívají jako záložní servery 

replikující záznamy masterLDAP server. Dá se zde pozorovat jistá podobnost s principem DNS 

serverů, ty se mezi adresářové služby řadí také. 

SID="hodnota_SID"  

sambaDomain="raspberry"  

masterLDAP="ip_adresa_serveru"  

suffix="dc=pi,dc=com" 

SID představuje jedinečný identifikátor pro síťové zařízení (servery a pracovní stanice), 

uživatele a skupiny. Při vytvoření nového uživatelského profilu patřícího do dané domény jsou 

od SID řadiče domény (hlavního serveru) odvozena unikátní uživatelská SID, pomocí kterých 

jsou uživatelé napříč doménou identifikováni. [16] 

Vlastní, unikátní SID lze získat příkazem: 

net getlocalsid 

Je obecně doporučováno vytvořené SID zálohovat. Při změně pracovní skupiny či 

názvu stanice je automaticky změněno i SID, což dále vede k nerozeznání uživatele. V případě 

znalosti původního SID je uživatel povinen pouze navrátit SID na původní, čímž se vyhne 

pracnému přiřazování všech uživatelů pod novou doménu a nový bezpečnostní identifikátor. 
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4.3.3 smbldap_bind.conf 

V konfiguračním souboru smbldap_bind.conf musí být obsaženy údaje pro autentizaci 

admin uživatele LDAP databáze. Toho je aplikací využito pro připojení a následnou komunikaci 

s LDAP.  

#slaveDN="cn=Manager,dc=example,dc=com 

#slavePw="secret"   

masterDN="cn=admin,dc=pi,dc=com" 

masterPw="zde_heslo_do_LDAP"   

Po doplnění DN administrátora LDAP a vyplnění hesla, je uživateli zajištěno připojení z 

klientského PC s OS Windows ke sdílenému adresáři na Linuxovém serveru, za použití svého 

uživatelského účtu v LDAP databázi. 
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5 Network File System 

Princip funkce Network File System (NFS) je založen na zprostředkování sdílení 

adresářů a souborů serverem pro ostatní klienty na síti. Pro klienty se sdílené adresáře jeví jako 

lokální adresáře a tak je s nimi možné pracovat. Oproti SMB není NFS limitován na základě 

použitého souborového systému. V současné době již existuje verze 4, definována v RFC 3010 

v roce 2000. Další aktualizace protokolu byla definována v RFC 3530 v roce 2003. Oproti 

zastaralé verzi 3 nabízí mimo jiné integraci stavového protokolu a silné zabezpečení. Dalším 

důležitým rozdílem oproti NFSv3 je ten, že již nevyužívá tzv. portmaperu k dynamickému 

přiřazování portů pro RPC, což umožňuje NFSv4 lepší prostupnost skrze firewall. Lepší 

prostupnost činí případné rozšíření sdílených souborových systémů mimo lokální síť v NFSv4 

podstatně jednodušší.  

Všechny současně dostupné verze podporují přenos na TCP, ve verzi NFSv4 je již TCP 

vyžadováno. Při použití UDP může být v některých případech dosaženo vyšších přenosových 

rychlostí, v případě nedostupnosti serveru ale dochází k neustálému zahlcování sítě požadavky 

na server. [7] 

NFSv4 by v konkrétním řešení diplomové práce nijak závratně neprospěl, jeho 

integrace s LDAP je poněkud složitější a možné řešení problémů by takto bylo ztíženo. Z těchto 

důvodů bylo v realizaci diplomové práce využito staršího, avšak méně komplexního NFSv3. 

Hlavním konfiguračním souborem NFS je soubor exports, definující serverem 

exportované adresáře. Soubor se nachází v adresáři /etc. 

/usr/pi 192.168.0.0(ro,async,no_subtree_check) 

Definování serverem exportovaného adresáře se skládá z umístění adresáře /usr/pi, 

konkrétních IP adres či konkrétní sítě s povolením  přistupovat do exportovaného adresáře 

192.168.0.0 a konkrétní konfigurace (rw,async,no_subtree_check). [8] 

Jednotlivé parametry exportovaného adresáře:  

 ro 

Připojuje exportovaný souborový systém jako read-only. Uživatelé nemají 

právo do souboru zapisovat, či mazat. 

 async 

Dovoluje serveru přistupovat k datům v různých intervalech mimo 

synchronizaci. Při použití s parametrem ro mírně zvyšuje rychlost přístupu.  

 no_subtree_check 

Parametr zakáže kontrolu subtree_check. Jestliže je podadresář souborového 

systému exportován, ale celý souborový systém ne, server musí kontrolovat 

zda-li se jakýkoliv soubor nachází ve správném souborovém systému. Druhá, 

složitější část, je kontrola, zda-li je soubor opravdu součástí exportovaného 

stromu. Tato kontrola se jmenuje subtree_check.  
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Pomocí tohoto nastavení je případný administrátor serveru schopen vytvořit sdílený 

souborový systém, přístupný nejen klientům využívající Linux, ale i Windows. I přestože NFS 

nelimituje využití pouze na Linux, pro uživatele s OS Windows je uživatelsky jednodušší využít 

protokol Samba, proto byla v realizaci zvolena implementace jak NFS, tak i Samba.  

5.1 Autofs 

V případě využití samotného NFS se uživatel setkává s tzv. statickými připojeními. 

Statické proto, protože je souborový systém připojen po celou dobu chodu serveru. V případě 

malé lokální sítě se ale s využitím sdíleného úložiště nepočítá na celodenní bázi a proto je 

vhodnější připojení sdíleného souborového systému limitovat pouze na ty případy, kdy uživatel 

tento adresář využít potřebuje. Připojené adresáře se v tomto případě dynamicky odpojí či 

připojí, což v konečném důsledku uvolní případně nevyužitou šířku pásma. Toto zajistí služba 

na straně klienta s názvem autofs. 

Služba automatického připojení souborového systému, která je inicializována při startu 

systému pro vytvoření autofs spojení čte informace obsažené v hlavním mapovacím souboru 

auto.master. Inicializuje  pouze  přístupové body, ke kterým jsou souborové systémy připojeny 

v případě potřeby. Tyto přístupové body se nazývají také spouštěcí uzly. 

Jakmile jsou tyto uzly vytvořeny, mohou pod sebou dále kdykoliv připojit souborové 

systémy. V momentě, kdy autofs dostane požadavek o přístup k souborovému systému, který 

momentálně připojen není, je požadovaný souborový systém skrze uzel připojen. 

Struktura autofs se skládá ze dvou, nebo více mapovacích souborů a to z hlavního 

mapovacího souboru a mapovacího souboru. 

Hlavní mapovací soubor auto.master se nachází v adresáři /etc a obsahuje informace o 

lokaci konkrétního sdíleného souborového systému na straně klienta (/usr/mount), lokaci 

přidruženého mapovacího souboru (/etc/auto.network) a doplňující parametry (--timeout=6000 -

-ghost). Syntaxe hlavního mapovacího souboru auto.master vypadá takto: 

/usr/mount /etc/auto.network --timeout=6000 --ghost 

parametr timeout udává dobu v milisekundách, po jejíž nečinnosti připojeného 

souborového systému bude automaticky odpojen, ghost vytvoří tzv. prázdné adresáře všech 

bodů připojení bez ohledu na to, zda-li je skrze spouštěcí uzel souborový systém připojen, či ne. 

Parametr ghost je doporučován z toho důvodu, že zaručuje viditelnost i momentálně 

nepřipojených souborových systémů.  

Další nutnou konfigurací je přidružený mapovací soubor, obsahující konfiguraci daného 

sdíleného adresáře. Tento soubor základně vytvořen není a pro každé takovéto sdílené připojení 

je nutné soubor vytvořit. Syntaxe souboru vypadá následovně: 

raspberry -fstpye=nfs,ro,soft,intr,async,vers=3 

ipserveru:/cesta_k_exportovanemu_adresari 
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kde raspberry specifikuje podadresář, který se zobrazí v lokaci souborového systému na 

straně klienta (/usr/mount/raspberry). To umožňuje nadefinovat více adresářů s různými 

parametry.  fstype specifikuje o souborový systém, ro značí připojení s právy pouze pro čtení, 

soft při odpojení serveru zahlásí chybu a nebude čekat na znovupřipojení, intr povolí NFS 

přerušení zasílání požadavků o připojení v případě odpojení serveru, async značí asynchronní 

přístup k sdíleným datům a vers označuje verzi NFS protokolu. Posledním, ale nutným 

parametrem je IP adresa NFS serveru a cesta k jeho exportovanému adresáři. [17] 

5.2 Integrace Autofs & LDAP 

Autofs dále nabízí integraci s LDAP, čímž je umožněno veškerá vytvořená sdílení 

spravovat z vytvořené centralizované databáze. Pro integraci se požaduje instalace balíčků 

autofs-ldap a ldap-utils. 

Integrace autofs a LDAP zahrnuje dva kroky, těmi je nejprve konfigurace na straně 

serveru a poté konfigurace na straně klienta. Tento způsob sám o sobě zahrnuje určitou úroveň 

zabezpečení, klient totiž není schopen se připojit bez znalosti samotné konfigurace, zahrnující 

nejen samotný postup konfigurace, ale i nutné informace pro správné spojení s LDAP serverem. 

5.2.1 Konfigurace serveru 

Konfigurace serveru se skládá z importování autofs schémat do LDAP databáze a 

pozdějším naplněním potřebných záznamů. Dostupné schémata rozšiřují schopnost LDAP o 

možnost použití objektů představujících hlavní mapovací soubor a přidružený mapovací soubor. 

Konfigurace z kapitoly 5.1 lze tedy převést přímo do LDAP databáze. 

 

Objekt auto.master 

dn: ou=auto.master,ou=automount,ou=LDAPadmin,dc=pi,dc=com 

objectclass: automountMap 

objectclass: top 

ou: auto.master 
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Konfigurace objektu auto.master 

dn: 

cn=/usr/mount,ou=auto.master,ou=automount,ou=LDAPadmin,dc=pi, 

dc=com 

automountinformation: 

ldap:ou=auto.server,ou=automount,ou=LDAPadmin,dc=pi,dc 

 =com --timeout=60 

cn: /usr/mount 

objectclass: automount 

objectclass: top 

 

Objekt auto.server 

dn: ou=auto.server,ou=automount,ou=LDAPadmin,dc=pi,dc=com 

objectclass: automountMap 

objectclass: top 

ou: auto.server 

 

Konfigurace objektu auto.server 

dn: 

cn=raspberry,ou=auto.server,ou=automount,ou=LDAPadmin,dc=pi,dc=c

om 

automountinformation: -

fstype=nfs,rw,hard,intr,nodev,exec,nosuid,rsize=8192, 

 wsize=8192 192.168.0.107:/usr/pi 

cn: raspberry 

objectclass: automount 

objectclass: top 
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Tato konfigurace lze následně porovnat s údaji v LDAP databázi skrze webové rozhraní 

phpLDAPadmin, kde se jeví jako na obrázku 5.1. 

 

Obrázek 5.1:  Reprezentace konfigurace autofs mapovacích souborů v phpLDAPadmin 

 

5.2.2 Konfigurace klienta 

Konfigurace klienta zahrnuje editaci čtyř konfiguračních souborů, těmi jsou autofs, 

autofs_ldap_auth.conf, nsswitch.conf a ldap.conf. Všechny tyto soubory kromě ldap.conf se 

nachází v adresáři /etc. Poslední konfigurační soubor ldap.conf je situován v adresáři /etc/ldap. 

5.2.2.1 autofs 

Soubor autofs v sobě nese  důležité informace pro připojení uživatele k LDAP serveru 

těmi jsou DN hlavního mapovacího souboru (MASTER_MAP_NAME), verzi NFS protokolu 

(MOUNT_NFS_DEFAULT_PROTOCOL), IP adresa LDAP serveru, DN nadřazeného záznamu 

mapovacích souborů (SEARCH_BASE) a definici typu schématu. 

 

MASTER_MAP_NAME="ou=auto.master, ou=automount, 

ou=LDAPadmin,dc=pi,dc=com" 

MOUNT_NFS_DEFAULT_PROTOCOL=3 

LDAP_URI="ldap://192.168.0.107" 

SEARCH_BASE="ou=automount, ou=LDAPadmin,dc=pi,dc=com" 

 

Autofs podporuje tři různá schémata pro LDAP, dle nichž definuje, které konkrétní 

objekty dále reprezentují dané parametry mapovacích souborů. 
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MAP_OBJECT_CLASS="automountMap" 

ENTRY_OBJECT_CLASS="automount" 

MAP_ATTRIBUTE="ou" 

ENTRY_ATTRIBUTE="cn" 

VALUE_ATTRIBUTE="automountInformation" 

 

Z tohoto příkladu je viditelné, že mapovací soubor samotný je reprezentován třídou 

objektu automountMap, záznam v mapovacím souboru je reprezentován třídou objektu 

automount, zatímto ostatní atributy jsou reprezentovány jednotlivými typy záznamů ou, cn a 

automountInformation. Dle tohoto nastavení se autofs při hledání jednotlivých objektů 

představujících mapovací soubory a dané konfigurace řídí. 

5.2.2.2 autofs_ldap_auth.conf 

Konfigurační soubor obsahující nastavení šifrování a autentizace. Nastavení tohoto 

konfiguračního souboru vypadá následovně: 

 

<autofs_ldap_sasl_conf 

        usetls="no" 

        tlsrequired="no" 

        authrequired="simple" 

    user="uživatel" 

        secret="heslo" 

/> 

kde usetls značí, zda-li má být proveden pokus o šifrované spojení, tlsrequired značí, 

zda-li je šifrované spojení nutností, authrequired říká, že má být použito jednoduchého 

přihlašovacího mechanismu a user se secret obsahují autorizační informace uživatele.  

5.2.2.3 nsswitch.conf 

Nsswitch.conf je konfigurační soubor určující službě zdroj a pořadí žádaných informací.  

Struktura souboru je dána ve sloupcích, které odděluje mezera, nebo tabulátor. Sloupce 

postupně reprezentují službu, zdroj žádané informace a pořadí. K již dostupným záznamům v 

souboru je potřeba přidat i toto nastavení, určující zdroj informací pro autofs jako LDAP. 

  

automount:      files ldap 
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5.2.2.4 ldap.conf 

Soubor obsahující informace o IP adrese LDAP serveru a kořenovém adresáři LDAP. 

 

BASE    dc=pi,dc=com 

URI     ldap://ip_adresa_serveru 

 

Rozšíření již vytvořených sdílených souborových systémů o autofs představuje vhodný 

krok v rozlehlé infrastruktuře obsahující několik takto rozvětvených sdílených souborových 

systémů, kde nabízí unifikovanou databázi pro veškerou správu.  

V tomto konkrétním případě, kdy je využíván pouze jeden server realizace této 

integrace mezi LDAP a autofs namísto relativně vyšší bezpečnosti nic jiného nenabídne. V 

případě mnoha klientských stanic se konfigurace může projevit jako problematická z důvodu 

nutnosti konfigurace každého klienta.  

Pakliže určité možnosti zabezpečení dokáží nabídnout i jiné mechanismy, je vhodné v 

konkrétních případech dopředu zvážit požadavky a dle toho zvolit postup konfigurace serveru. 

Z hlediska využití LDAP databáze se ale určitě jedná o zajímavý způsob uchovávání jiných 

záznamů než jen uživatelů, dokazující flexibilitu LDAP.  
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6 Openfire 

Openfire je více platformový instant messaging (IM) a skupinový chat server 

využívající XMPP protokol. Za vznikem Openfire stojí skupina Igniterealtime, což je open-

source komunita složena z koncových uživatelů a vývojářů, spoluzakládajících se na vývoji 

mnoha nástrojů založených na open-source standardech. Openfire podporuje OS Windows, 

Linux a Mac a v minulosti byl uživateli znám pod názvem Wildfire. [18] 

XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol) je soubor open-source technologií 

pro instantní komunikaci založený na XML. Původně byl vyvinut open-source komunitou 

Jabber jako decentralizovaná alternativa k uzavřeným IM službám, oproti kterým nabízel 

mnoho výhod, jako jsou otevřený standard, decentralizovanost, flexibilita a větší bezpečnost. 

Účel XMPP tkví ve výměně rozčleněných strukturovaných dat napříč sítí mezi dvěma, nebo 

více  uživateli. XMPP je obecně založen na architektuře klient-server. [19] 

V řešení diplomové práce Raspberry Pi představuje XMPP server, kdy ve spojení s 

LDAP databází uživatelům dovoluje provozovat IM v rámci lokální sítě.  

Konfigurace i následná integrace Openfire s LDAP probíhá skrze administrační 

rozhraní, které je součástí produktu. Celý proces je takto velice zjednodušen. 

6.1 Integrace Openfire & LDAP 

Možnosti konfigurace Openfire serveru zahrnují integraci s více databázovými systémy, 

než jen samotný LDAP. Uživatel má tak možnost si dále zvolit z jednoduché konfigurace při 

použití výchozího interního databázového systému Openfire, nebo externí MySQL databáze. V 

rámci diplomové práce byl provoz otestován pomocí všech výše popsaných způsobů. V rámci 

počtu desítky registrovaných uživatelů jsem nepozoroval žádné rozdíly v rychlosti či odezvě v 

závislosti na použitém typu uživatelské databáze. 

 

Obrázek 6.1:  Konfigurace Openfire 1 
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Postup následné integrace Openfire s LDAP obsahuje tři kroky. V prvním kroku 

integrace dochází k navázání připojení Openfire aplikace s LDAP serverem, je tedy zapotřebí 

vyplnit IP adresu serveru, kořenový DN záznam a zadat přihlašovací údaje administračního účtu 

LDAP. 

 

Obrázek 6.2:  Konfigurace Openfire 2 

 

Druhým krokem je mapování uživatelů, kdy se definuje použité schéma, tzn. které 

atributy v konkrétních záznamech reprezentují informace o uživatelích. Třetím krokem je 

mapování skupin, které probíhá stejně, jako krok předchozí. U obou kroků není třeba do 

přednastavené konfigurace zasahovat.  

Před potvrzením konfigurace se zadává administrační účet Openfire, kdy se uživateli 

požaduje zvolit jeden z dostupných záznamů. Administrační účet má přístup do 

administrátorské konzole Openfire serveru, která nabízí správu uživatelů, skupin, zásuvných 

modulů a jiné. Zásuvné moduly nabízí Openfire serveru rozšířenou flexibilitu. Moduly jsou 

volně k použití, moduly nabízejí například integraci Openfire s Asterisk serverem, rozšířená 

správa uživatelů, důkladnější monitoring konverzací či logování statistik do externího souboru.   

Mnoho funkcí v administraci v momentě využití externí databáze uživatel nevyužije, 

těmi je například samotná správa uživatelů, která se v tomto případě provádí kompletně skrze 

LDAP. Zajímavými prvky nastavení XMPP serveru jsou nastavení politiky zacházení s offline 

zprávami, monitoring uživatelských relací či zasílání hromadných zpráv serverem. 
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Obrázek 6.3:  Připojení k IM účtu 

 

Openfire server nabízí jednoduše realizovatelné řešení XMPP serveru. Za největší 

přednosti této aplikace považuji výborně zpracované konfigurační rozhraní. Možnost využít při 

konfiguraci interní databáze Openfire činí nasazení funkčního XMPP serveru otázkou minut. I 

přestože při realizaci neproběhla žádná hlubší analýza výkonu při použití různých databázových 

struktur, v mnoha případech může toto řešení být plně dostačující. 
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7 FreeRADIUS  

Radius je protokol přenášející autentizační informace mezi klientem a RADIUS 

serverem, pracuje na bázi klient/server a jeho hlavním rysem je vysoká síťová bezpečnost. 

RADIUS server se  využívá jako rozšíření vestavěných zařízení, jimiž jsou například routery či 

access pointy. Takto doplněná vestavěná zařízení v dané hierarchii dále plní činnost tzv. 

RADIUS klienta zprostředkovávajícího komunikaci mezi RADIUS serverem a koncovým 

uživatelem.  

Při komunikaci mezi klientem a serverem se využívá tzv. sdíleného tajemství. Jedná se 

o formu sdílení tajné informace, kdy je tato informace rozdělena na více částí (serverová část a 

klientská část). Pro rekonstrukci původní informace je zapotřebí mít znalost určité části obou 

stran. Toto sdílené tajemství nikdy není zasíláno napříč sítí, a všechna uživatelská jména 

posílaná sítí jsou šifrovaná pro ochranu proti vysledování hesla. 

Proces autentizace uživatele je iniciován v momentě zaslání požadavku o autentizaci 

pro připojení na AP.   

Proces probíhá následovně: 

1. Vzdálený uživatel zašle požadavek na RADIUS klienta a vyžádá si 

přihlášení. 

2. RADIUS klient započne komunikaci s RADIUS serverem za použití 

sdíleného tajemství. 

3. RADIUS klient zašle tzv. Access-Request na RADIUS server. 

 Ve zprávě jsou obsaženy informace o uživateli jako jméno, heslo a 

požadovaná služba. 

 RADIUS server o autorizaci rozhoduje pouze na základě obsahu této 

zprávy, jiné informace zasílány nejsou. 

4. RADIUS server zpracuje požadavek a ověří přihlášení z databáze, či jiné 

autentizační služby na síti. 

 Mechanismy ověření mohou představovat MySQL, Kerberos, LDAP, 

ale i jiné databázové systémy. 

5. RADIUS server zašle RADIUS klientovi výsledky ověření ve formě zpráv 

Access Reject, Access Challenge, nebo Access Accept. 

 Access Reject odepře uživateli vstup do sítě. 

 Access Challenge je zaslána v případě zaslání nedostatečných 

informací k autentizaci. 

 Access Accept zašle RADIUS klientovi informaci o povolení 

konkrétních služeb pro specifického uživatele. 
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RADIUS  protokol v dnešní době udává pravidla a tvoří standart bezpečné komunikace 

mezi síťovými zařízeními pro vzdálenou a centralizovanou autentizaci. Jedná se o otevřené a 

velmi dobře škálovatelné řešení, díky čemuž je součástí většiny korporátních bezpečnostních 

řešení čítající i statisíce uživatelů, jako jsou například mobilní sítě či ISP. Díky široké podpoře 

výrobců je možné RADIUS adaptovat k použití na většině bezpečnostních systémů nebo 

vestavěných zařízeních. Při realizaci bylo využito open source varianty RADIUS serveru s 

názvem FreeRADIUS. [9] 

7.1 Integrace FreeRADIUS & LDAP 

Integrace databáze LDAP pro ověřování FreeRADIUS uživatelů probíhala skrze 

naimportovaná schémata, upravení konfiguračních souborů a vytvoření doplňujících záznamů. 

Hlavním konfiguračním souborem sloužícím k integraci FreeRADIUS a LDAP je 

autentizační modul pro LDAP. Tento modul je součástí balíčku freeradius-ldap, s ním jsou také 

stažena všechna potřebná schémata. V konfiguračním souboru modulu je potřeba nastavit nutné 

údaje k připojení do LDAP. 

 

        server = "ip_adresa" 

        identity = "cn=admin,dc=pi,dc=com" 

        password = heslo 

        basedn = "ou=users,dc=pi,dc=com" 

        filter = "(uid=%{%{Stripped-User-Name}:-%{User-Name}})" 

        base_filter = "(objectclass=radiusprofile)" 

        access-attr = "dialupAccess" 

        password_attribute = userPassword 

 

Z této konfigurace udávající obecné informace pro přístup k LDAP lze pozorovat i dva  

atributy, jimiž jsou base_filter a access-attr. Jedná se o specifické záznamy FreeRadius, dle 

kterých RADIUS server rozpozná uživatelský profil a povolení přístupu do sítě. Tato 

unikátnost, hlavně objektu access-attr, nabízí možnost kontroly nad jednotlivými právy 

uživatelů, jelikož jakkoliv nakonfigurovaný uživatel s neobsahujícím objektem access-attr 

nebude mít povoleno od RADIUS serveru přistupovat do sítě. 

 

Byl tedy vygenerován modifikační soubor radius_modify.ldif, obsahující tyto údaje: 

 

dn: uid=uzivatel,ou=users,dc=pi,dc=com 
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changetype: modify 

add: objectClass 

objectClass: radiusprofile 

 

dn: uid=uzivatel,ou=users,dc=pi,dc=com 

changetype: modify 

add: dialupAccess 

dialupAccess: access_attr 

 

Tento modifikační soubor byl vytvořen za účelem přidání potřebných záznamů 

FreeRADIUS autentizace k již vytvořenému záznamu uživatele v LDAP. Při registraci uživatele 

tyto záznamy přidány k účtu nejsou, modifikační soubor tak představuje možnost kontroly nad 

právy uživatelů. Díky takto zvolenému principu je dovoleno administrátorovi rozhodovat o 

úrovni práv daných konkrétnímu uživateli. 

Modifikace LDAP účtu se provede pomocí příkazu: 

 

ldapmodify -h localhost -p 389 -D "cn=admin,dc=pi,dc=com" -w 

heslo -f radius_modify.ldif 

 

Značnou nevýhodou integrace FreeRADIUS a LDAP se jeví nutnost zasílání 

uživatelských hesel napříč sítí ve formě čistého textu bez jakéhokoliv šifrování. Toto je 

vyžadováno pro správnou funkčnost LDAP modulu pro autentizaci RADIUS serveru. Kvůli 

takto zvolené metodě vznikají jistá bezpečnostní rizika, kdy jsou ze síťové komunikace  

relativně jednoduše zjistitelná všechna uživatelská hesla. To ovšem platí za předpokladu, že 

útočníkovi bude zajištěn přístup do lokální sítě, nebo obejde zabezpečovací mechanismus 

FreeRADIUS serveru. 

Další část konfigurace zahrnuje nastavení režimu zabezpečení na RADIUS klientovi, 

tedy routeru. 
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7.2 Konfigurace routeru 

Konfigurace na straně klienta probíhá přes administrační rozhraní routeru, to se však od 

výrobce může lišit. V nastavení týkajícího se zabezpečení bezdrátové sítě je po uživateli 

vyžadováno nastavení režimu zabezpečení, IP adresa RADIUS serveru, port a sdílený tajný klíč. 

 

 

Obrázek 7.1:  Nastavení RADIUS serveru na routeru 

 

Posledním krokem plnohodnotné konfigurace je nastavení bezdrátové sítě na straně 

koncového uživatele.  

7.3 Konfigurace uživatele 

Po uživateli je pro správné přihlášení k síti vyžadována úprava nastavení 

bezpečnostních parametrů. Jedná se o obdobný postup jako na straně RADIUS klienta, což 

zahrnuje změnu režimu zabezpečení, zvolení šifrování a jiné. 

Nutný postup je vyobrazen na obrázcích 7.2 a 7.3. V nastavení bezdrátové sítě je také 

umožněno předem definovat konkrétního uživatele PC, či předem vyplnit kompletní 

přihlašovací údaje pro všechna budoucí přihlášení. 
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Obrázek 7.2:  Konfigurace klienta 1 

 

 

Obrázek 7.3:  Konfigurace klienta 2 
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V momentě připojení do sítě je uživatel dotázán na své přístupové údaje, uložené v 

LDAP databázi. 

 

Obrázek 7.4:  Autentizace uživatele 
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8 OpenVPN 

OpenVPN je open-source softwarové VPN řešení, které se v současnosti řadí mezi 

nejvíce rozšířené a populární varianty s velmi rozsáhlou podporou. VPN je technologie v 

principu vytvářející virtuální privátní síť, ke které je klientům umožněno se kdykoliv připojit 

skrze zašifrovaný kanál.  

Takto vytvořená privátní síť duplikuje vlastnosti skutečných privátních sítí, jejichž 

hlavními výhodami je naprostá izolace od sítí ostatních. VPN nabízí možnost sdílet takto 

uzavřenou infrastrukturu s mnoha uživateli fyzicky nepřipojenými do sítě, společně se 

zachováním bezpečnosti. 

OpenVPN je v základě dodáváno s Easy_RSA, což je balík umožňující využití šifrovací 

metody RSA. RSA je poměrně starý algoritmus, oficiálně objeven již v roce 1977. Princip RSA 

nepřímo vychází z malé Fermatovy věty, ta zjednodušeně pracuje na principu faktorizace 

velkých čísel, což se dá jinak označit jako rozklad čísel na prvočinitele. Tento princip je za 

použití méně komplexních metod velmi časově a výpočetně náročné prolomit. 

OpenVPN dále nabízí obranu proti DoS (Denial of Service) za použití HMAC (Hash-

based Message Authentication Code), která funguje na principu nutnosti vlastnictví předem 

vytvořeného statického klíče pro následné zahájení autentizace uživatele. To zabraňuje 

nahodilým požadavkům útočníka kompromitovat server.   

 

Obrázek 8.1:  VPN infrastruktura Raspberry Pi serveru 

 

OpenVPN nabízí dva módy šifrování, těmi jsou:  

 Pre-shared Key (Sdílený klíč) 

 TLS 
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Obě tyto metody při navázání spojení využívají OpenSSL knihovnu a nabídnou stejnou 

bezpečnost z hlediska šifrování. 

Hlavní rozdíly mezi oběmi metodami lze pozorovat v použití symetrického a 

asymetrického klíče, a ve způsobu autentizace a navázání zabezpečeného tunelu. 

Při použití metody sdíleného klíče je vytvořena jedna sada klíčů, kterou napříč sítí k 

připojení využívají všichni klienti. Takto sdílený klíč zabraňuje serveru jakkoliv od sebe 

jednotlivé klienty rozeznat a zároveň povoluje pouze jednomu klientovi být v jednu chvíli 

připojen na server. 

Metoda TLS využívá SSL/TLS protokol společně s párem privátního a veřejného klíče 

používané k autentizaci. Vytvoření tunelu vždy předchází  tzv. proces TLS handshake, kdy mezi 

serverem a klientem dochází k dohodě parametrů spojení, jako jsou verze protokolu, výběr 

kryptografického algoritmu, výměna a ověření digitálních. Po správném ověření, si obě strany 

vymění data potřebné k vytvoření krátkodobého klíče, který je následně použit pro zašifrování 

VPN tunelu pro toto specifické spojení. Tato metoda nabízí mnohonásobně vyšší bezpečnost, 

než metoda sdíleného klíče. 

CA (certifikační autorita) je zastupována ve většině případů třetí stranou, jejíž účelem je 

podepisování a distribuce veřejných klíčů. V tomto případě CA zastupuje samotný Raspberry Pi 

server. Certifikáty takto podepsané budou sloužit pouze k bezpečnému připojení na Raspberry 

Pi server, přičemž jejich vlastnictví je pro připojení nutností. CA nabízí i možnost zrušit 

certifikát, což je velmi doporučeno v případě zcizení klíče uživatele. 

Konfigurace OpenVPN Serveru nabídne uživateli bezpečný přístup do virtuální privátní 

sítě, aniž by se fyzicky musel v lokální síti nacházet. V případě vlastnictví osobního certifikátu 

je administrátor schopen se se na server připojit z domova, nebo také z terénu za použití 

mobilního telefonu. Internetové připojení je zde nutností.  

OpenVPN nabízí volně dostupnou variantu virtuální privátní sítě a nezměrně zvyšuje 

flexibilitu celého řešení multimediálního komunikačního serveru. [20] 
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9 RRDtool 

RRDtool (Round-Robin Database tool) je open-source nástroj umožňující ukládání a 

následné zpracování časově závislých dat. RRDtool umožňuje sběr mnoha typů dat, jako jsou 

například teplota, síťový provoz, zatížení procesoru nebo paměti RAM. Pro ukládání dat 

využívá round-robin databázi. Ta se vyznačuje konstantní velikostí v čase, čehož je dosaženo 

postupným přepisováním starých hodnot novými. 

RRDtool se vyznačuje efektivním, nenáročným sběrem dat, se kterými lze dále pracovat 

a vytvořit grafický výstup. [14] [11] 

9.1 SNMP  

Single Network Management Protocol (SNMP) je součást sady internetových 

protokolů, sloužící ke správě sítě. SNMP nabízí sběr nejrůznějších typů dat potřebných pro 

efektivní správu sítě s jejich dalším vyhodnocením. 

Ve struktuře SNMP rozlišujeme dvě základní entity, těmi jsou SNMP agent a SNMP 

manager. SNMP manager sbírá požadavky a informace o připojených síťových zařízeních. 

SNMP agent hromadí informace o lokálním systému. Identifikace sběru konkrétních dat se 

provádí pomocí OID (Object Identifier), specifikující objekt z MIB databáze. [10] 

9.2 Použité skripty 

Celý proces je implementován ve vytvořeném bash skriptu, ten je dále pomocí CRON v 

intervalu 30 sekund spouštěn. Sběr dat je prováděn pomocí funkce snmpget, ta se dotazuje 

konkrétní síťové entity o data, která jsou specifikována skrze OID. 

cpu_user=`snmpget -v 2c -c public localhost 

.1.3.6.1.4.1.2021.11.9.0 | cut -d" " -f4` 

 

Dále je pomocí rrdtool graph vytvořen z hodnot v databázi grafický výstup, který je 

dále ukládán ve formě .png souborů uvnitř zvoleného adresáře.  

 

rrdtool graph /var/www/html/rrdtool/cpu_day.png --start -86400 \ 

--upper-limit 110 \ 

--lower-limit 0 \ 

-a PNG -t "Denní přehled vytížení CPU " --vertical-label "%" \ 

-w 800 -h 250 -r \ 

DEF:cpu_user=/usr/local/etc/monitor/cpu.rrd:cpu_user:AVERAGE \ 

AREA:cpu_user#dc3a77: LINE:cpu_user#dc0053:"CPU_USER" \  

DEF:cpu_sys=/usr/local/etc/monitor/cpu.rrd:cpu_sys:AVERAGE \ 

AREA:cpu_sys#00d20f: LINE:cpu_sys#00960b:"CPU_SYSTEM" \ 
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DEF zde definuje proměnnou a konkrétní databázi, ze které ji budeme čerpat, AREA 

nabízí znázornění výsledné proměnné v konkrétních barvách, čímž je možné od sebe několik 

různých proměnných oddělit.  

 

Obrázek 9.1:  Grafický výstup RRDtool 

 

V realizaci multimediálního serveru byl naimplementován monitoring CPU a paměti 

RAM. Zátěž na procesoru lze monitorovat buď za poslední hodinu, nebo 24 hodin. Paměť RAM 

zobrazuje poslední hodinu. Protože v tomto řešení není implementována pojistka proti přerušení 

dodávky elektrické energie, RRDtool nabízí jednoduchý způsob jak zjistit kdy k přerušení 

dodávky elektrické energie došlo. Monitorovat zátěž na serveru je vhodné z důvodu případné 

analýzy problému. RDDtool bylo dále v práci použito pro praktické otestování výkonu 

nízkonákladového serveru. 
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10Asterisk 

Asterisk je softwarová implementace telefonní ústředny, původně vytvořen jako volně 

dostupný osobní projekt Marka Spencera. Díky zájmu o tento systém se z osobního projektu stal 

hlavní produkt společnosti Digium, založenou právě Markem Spencerem samotným. 

Telefonní ústředna nám nabízí možnost spojovat množství telefonních zařízení ke 

vzájemné komunikaci, nebo využít dalších telefonních služeb jako například připojení k veřejné 

telefonní sítí (PSTN), využití VoIP telefonie a dalších mnoha služeb, které nabízí Asterisk. 

Asterisk je distribuován pod dvěma licencemi, open source licencí GPLv2 a proprietární 

licencí. Původně byl Asterisk navržen pouze pro Linux, v současné době je však podporován i 

na jiných platformách jako FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Mac OS X, Solaris a Windows. 

Architektura Asteriskje založena na přípojných modulech, jenž nabízejí rozličnou 

funkcionalitu. Tato skutečnost dává Asterisku jistou úroveň flexibility, protože znalý uživatel 

Asterisku si pro svou konkrétní aplikaci dokáže poskládat balíček pouze z nutně potřebných 

modulů, čímž systému ušetří na dostupných prostředcích. 

Současně Asterisk nabízí několik dlouhodobě podporovaných verzí, označovaných jako 

LTS. Takto značená verze informuje, že po čtyři následující roky od vydání bude mít plnou 

podporu s dalším rokem navíc věnovaným bezpečnostním záplatám. [2] 

10.1 Aterisk a Raspberry Pi 

V repozitářích distribuce Debian se nachází Asterisk verze 1.8 z roku 2010, pro instalaci 

novější verze je nutné stáhnout zdrojové soubory a Asterisk zkompilovat. Při instalaci 

nejnovějších verzí Asterisku, tedy 13 a 12, jsem nebyl schopen kompilaci Asterisku na 

Raspberry Pi dokončit. Od verze 12 Asterisk využívá nový ovladač kanálů chan_pjsip, který je 

založen na pjproject, neboli PJSIP. PJSIP je volně dostupná, open source multimediální 

komunikační knihovna, implementující protokoly jako SIP, SDP, RTP, STUN, TURN a ICE. I 

přes bezproblémovou kompilaci, jsem nebyl schopen Asterisk s tímto modifikovaným jádrem 

na Raspberry Pi nainstalovat.  

Na uživatelských fórech Asterisk, či Raspberry Pi jsem narazil na mnoho uživatelů se 

stejným problémem společně s mnoha různými možnostmi jak mu předejít. Bohužel žádný z 

uvedených postupů se neprokázal jako správný. Kvůli časové náročnosti kompilace a následné 

instalace Asterisku, čítající několik hodin, byl pokus o nápravu problému velmi ztížen. Po 

několika dnech, strávených nad nepovedenými pokusy, jsem se uchýlil ke kompilaci a instalaci 

Asterisku ve verzi 11. V tomto případě celý proces proběhl již bezproblémově.  

10.2 Dialplan  

Dialplan představuje jeden z nejdůležitějších prvků Asterisku. Všechny příchozí kanály 

dialplanem prochází a ten dle uživatelem vytvořené konfigurace rozhoduje, jak bude s kanály 

zacházeno. Pro představu, v dialpanu ve své diplomové práci konfiguruji, co se má dít při 
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vytočení čísla 1001, kam se mají přesměrovat hovory přicházející na externí GSM/UMTS 

modem a mnoho dalších funkcí. 

Dialplan se nachází v systémové složce Asterisku, přesněji /etc/asterisk/extensions.conf, 

a je rozdělen do čtyř hlavních skupin, tzv. konceptů: 

 kontexty 

 Dialplan je rozdělen do sekcí zvaných kontexty. Kontexty jsou navzájem 

  izolovány a jsou na místě proto, aby zabránily jednotlivým kontextům navzájem 

  komunikovat. Vzájemná interakce je možná, je nutné ji však specificky povolit. 

  Kontexty jsou v dialplanu značeny hranatými závorkami []. 

 linky 

 Linka v Asterisku označuje nejen konkrétní číslo, ale představuje přesný sled 

  činností, dle kterých bude Asterisk při spojení postupovat. 

 priority 

 Protože se linka může skládat z mnoha činností, uživatel pomocí priority 

  dokáže nastavit přesný sled jednotlivých činností tak, jak je vyžadováno. 

 aplikace 

 V Asterisku existuje mnoho aplikací, které rozšiřují možnosti dialplanu. Každá 

  z těchto aplikací provádí specifikou úlohu, jako například vytáčení hovoru, 

  nahrávání hovoru, ukončení hovoru atd. V některých aplikacích je dále  

  vyžadováno konkrétních argumentů, kupříkladu v aplikaci Dial () je zapotřebí 

  specifikovat, jaký konkrétní uživatel bude vytáčen. Správný příklad využití 

  aplikace Dial () pro vytáčení konkrétního účastníka by byl následující: 

  exten => 1001,1,Dial(SIP/JakubDresl) 

 Argument aplikace je část nacházející se uvnitř kulatých závorek, ten  

  specifikuje SIP kanál a uživatele s označením JakubDresl. [3] 

10.3  Integrace Asterisk & LDAP 

Možnost propojení Asterisku a LDAP není nijak zdlouhavý proces a je velice dobře 

zdokumentován ve volně dostupné příručce Asterisku. Integrace s LDAP závisí na 

konfiguračním souboru res_ldap.conf, pro správnou funkčnost registrace uživatele na sip server 

je zapotřebí nastavit soubor sip.conf. Posledním krokem je nastavit Asterisku zdroj informací o 

uživatelích jako LDAP databázi. Soubory se nachází v adresáři /etc/asterisk. Jako vždy je 

zapotřebí importovat potřebná schémata do LDAP databáze. 
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10.3.1 res_ldap.conf 

V sekci [_general] uživatel nalezne potřebné údaje pro navázání spojení s LDAP 

databází. Údaje zahrnují obecné údaje jako IP adresu serveru, port, verzi LDAP (protocol) a 

přihlašovací údaje administračního účtu LDAP.  

 

[_general] 

url=ldap://ip_adresa:389 

protocol=3 

basedn=dc=pi,dc=com 

user=cn=admin,dc=pi,dc=com 

pass=heslo 

10.3.2 extconfig.conf 

Na konci souboru je možno nalézt sekci [settings], ve které je nutno specifikovat zdroj 

informací o uživatelích jako LDAP databázi. Zadávají se zde tři argumenty. První je ldap, což je 

technologie použita pro spojení s objekty, druhý argument je uzavřen v uvozovkách a 

specifikuje konkrétní záznam, ze kterého Asterisk informace čerpá. Poslední argument definuje 

použitou šablonu nastavenou v res_ldap.conf. 

Ke čtení dat z LDAP databáze se využívá Asterisk Realtime Architecture (ARA, neboli 

realtime). Existují dva typy: 

 Statická verze 

 Statická verze se podobá klasickému čtení z konfiguračního souboru s tím 

  rozdílem, že data jsou čteny z databáze. Používá se v případě, kdy uživatel chce 

  využít čtení konfigurace souborů obvykle vložených v /etc/asterisk skrze 

  databázi. 

 Dynamická verze 

 Nahrává a aktualizuje informace pouze v případě potřeby. To se hodí pro 

  nahrávání informací o objektech, které se mohou často měnit či přidávat. 

  Příkladem takového objektu může být například sip zařízení. 

V případě statické verze je při provedení změn potřeba opětovného nahrání konfigurace, 

případně kompletního restartu Asterisk serveru, stejně jako by byla uživatelem provedena 

změna nastavení v konfiguračním souboru. Při změně u dynamické verze realtime není potřeba 

žádného nového nahrání konfigurací. Objekty jsou nadefinovány dynamicky. 
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[settings] 

sipusers => ldap,"ou=users,dc=pi,dc=com",sip 

sippeers => ldap,"ou=users,dc=pi,dc=com",sip 

extensions => ldap,"ou=users,dc=pi,dc=com",extensions 

10.3.3 sip.conf 

Objekty jsou do paměti nahrány pouze při registraci, nebo hovoru. Při restartování nebo 

opětovném nahrání konfigurace Asterisku v konzoli se paměť vyprázdní. Proto je vhodné 

upravit nastavení a povolit ukládání objektů do mezipaměti. 

rtcachefriends=yes 

Jelikož je pro registraci vyžadován md5 hash, vytvořen z kombinace Jména uživatele, 

hesla a domény, je nutno tutu doménu nastavit.  

realm=pi.com 

10.4 Modifikace uživatele 

Podobně jako u FreeRADIUS, i zde byl vytvořen modifikační soubor 

asterisk_modify.ldif pro přidání objektů potřebných pro registraci k Asterisk serveru. Mezi 

všemi objekty, které je pro správnou funkci uživatele s Asteriskem potřeba, je mimo jiné i 

objekt AstAccountRealmedPassword. Tento objekt vyžaduje při modifikaci konkrétní úpravu, 

kterou je vyplnění md5 hashe uživatelského hesla zmíněném v kapitole 10.3.3. 

Příkaz pro korektní vytvoření md5 hashe vypadá následovně:  

echo -n <uživatel>:<realm>:<heslo> | md5sum  

 Jakmile je atribut v záznamu upraven na takto vytvořený hash, uživateli je 

dovoleno se se svým účtem přihlásit na Asterisk server a provádět telefonáty v rámci lokální 

sítě. 

10.5 Chan_dongle 

Chan_dongle je kanálový ovladač Asterisku pro GSM/UMTS USB modemy od 

Huawei. Funkce tohoto ovladače zahrnují: 

 Telefonáty 

 Konferenční hovory 

 Příjem a zasílání SMS zpráv a další 

To je výhodné zejména pro přesměrování hovorů jdoucích na telefonní číslo modemu 

dále na uživatelem zvolený SIP účet. Díky tomuto přesměrování byl Asterisk server relativně 

jednoduše rozšířen o možnost provádět telefonní hovory mimo lokální síť bez nutnosti složitě 

konfigurovat překlad adres pomocí NAT. Modem se veškerému okolí jeví jako standardní 

telefon a díky konfiguraci v Asterisk dialplanu zachováme základní funkce, které si od 



 

- 50 - 

 

klasického mobilního telefonu slibujeme, tedy nejen telefonní hovory, ale i SMS zprávy. S 

těmito daty v rámci serveru dále pracujeme. V případě telefonních hovorů přicházejících na 

takto použitý modem jsou všechny hovory nahrávány a ukládány do sdíleného síťového 

úložiště. [20] 

exten => 

+420608719581,1,Set(CALLFILENAME=/usr/pi/hovory/${EXTEN}-

${STRFTIME(${EPOCH},,%Y%m%d-%H%M%S)}.wav) 

exten => 

+420608719581,n,MixMonitor(${CALLFILENAME},/usr/pi/hovory${CALLF

ILENAME} ${peeremail} ${EXTEN} ${STRFTIME(${EPOCH},,%Y-%m-%d 

%H:%M:%S)} email) 

exten => +420608719581,n,Dial(SIP/VladimirFistr) 

exten => s,n,Hangup() 

K nahrávání hovorů bylo využito aplikace dialplanu MixMonitor, hovory jsou ukládány 

do adresáře /usr/pi/hovory, kde jsou ukládány dle času inicializace hovoru a telefonního čísla, ze 

kterého se na modem volalo. Hovory jsou dále přesměrovány na SIP účet uživatele 

VladimirFistr. 

Přijaté SMS zprávy je zapotřebí ukládat do externího souboru, z nějž je uživatel později 

schopen si zprávu přečíst. Jako notifikace uživateli je nastaveno odeslání upozornění i obsahu 

SMS zprávy na zadanou emailovou adresu. 

exten => sms,1,Noop(Incoming SMS from ${CALLERID(num)} 

${BASE64_DECODE(${SMS_BASE64})}) 

exten => sms,n,System(echo '${STRFTIME(${EPOCH},,%d-%m-%Y 

%H:%M:%S)} - ${CALLERID(num)}: ${BASE64_DECODE(${SMS_BASE64})}' 

| cat - /usr/pi/sms/sms.txt > temp && mv temp 

/usr/pi/sms/sms.txt) 

exten => sms,n,System(echo '${STRFTIME(${EPOCH},,%d-%m-%Y 

%H:%M:%S)} - ${CALLERID(num)}: ${BASE64_DECODE(${SMS_BASE64})}' 

| mail -s "Dorazila vam nova SMS" kubislav@gmail.com) 

exten => sms,n,Hangup() 

Z konfigurace je patrné, že SMS zprávy jsou zapisovány do souboru sms.txt v adresáři 

/usr/pi/sms, přičemž jsou zapisovány ve formátu <datum> <telefonní číslo odesílatele> <obsah 

zprávy>. 
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11Uživatelské rozhraní 

Z důvodu lepší uživatelské zkušenosti a rychlého přehledu o základních informacích 

komunikačního multimediálního serveru bylo vytvořeno administrační rozhraní. Rozhraní je 

založeno na technologiích HTML, PHP a CSS.  

Administrační rozhraní obsahuje tyto prvky: 

 Menu 

Orientační menu obsahuje odkazy na všechny důležité administrační prvky 

serveru jako jsou administrace Openfire a openLDAPadmin. V menu je také 

obsažen odkaz na kompletní dokumentaci tohoto řešení. 

 Registrační formulář 

Jednoduchý registrační formulář pro zjednodušení registrace jednotlivým 

uživatelům. 

 Seznam uživatelů 

Přehled všech momentálně zaregistrovaných uživatelů v LDAP. 

 Seznam přijatých SMS zpráv 

Výpis všech přijatých SMS zpráv z textového souboru. 

 Výsledky monitoringu serveru 

Grafické výstupy RRDtool jsou také obsaženy v administračním rozhraní. Pro 

plynulé zobrazování výsledků jsou obrázky aktualizovány co 10 sekund.  

 

 

Obrázek 11.1:  Uživatelské rozhranní 
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11.1 Registrační formulář 

Registrační formulář obsahuje kolonky pouze pro nutné informace o uživateli, jimiž 

jsou jméno uživatele a jeho heslo. Po potvrzení zadaných informací je výstup přesměrován do 

textového souboru, ze kterého zadané informace čerpá vytvořený skript. 

11.1.1 Načtení uživatelských informací do proměnných 

#!/bin/bash 

#!/usr/bin/expect 

 

file="register.txt"      

user=$(sed -n '1p' $file) 

password=$(sed -n '2p' $file) 

md5hash=$(echo -n "$user:pi.com:$password" | md5sum | sed 

's/...$//') 

 

V této části skriptu probíhá načtení informací z textového souboru a jejich následné 

uložení do nadefinovaných proměnných, se kterými skript v pozdější fázi dále pracuje. Jedná se 

o proměnné obsahující zadané uživatelské jméno, heslo a automaticky vytvořený md5hashe. 

11.1.2 Definování parametrů  

Protože se práva jednotlivých uživatelů dají pomyslně rozdělit do 3 skupin, je potřeba 

použití skriptu k tomuto přizpůsobit. Skript byl cíleně napsán tím způsobem, aby se intuitivně 

dal využít a rozeznával vstup zadaný administrátorem v případech, kdy uživatele registruje 

pouze se základními právy k přístupu do sdíleného úložiště a Openfire serveru, nebo s právy ke 

službám Asterisku, či FreeRADIUS serveru.  

Tohoto rozeznávaní je docíleno pomocí definovaných argumentů při spouštění 

registračního skriptu register.sh. Při použití skriptu bez argumentů je uživatel registrován pouze 

se základními právy, při použití parametru ast jsou uživateli do LDAP databáze přidány i 

potřebné záznamy s md5hashem pro přístup na Asterisk, a při použití parametru rad proběhne 

přidání potřebných záznamů pro autorizaci FreeRADIUS serverem. 
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#registrace samba 

        echo "Probiha registrace uzivatele:" $user 

        smbldap-useradd -a $user 

        /usr/bin/expect <<EOD 

        spawn smbpasswd -a $user 

        expect "New SMB password: " 

        send "$password\r" 

        expect "Retype new SMB password: " 

        send "$password\r" 

EOD 

#konec registrace samba 

#registrace asterisk 

echo"Probiha pridani prav pro Asterisk" 

sed -i "s/uzivatel/$user/g" ldap_user_add/asterisk_modify.ldif 

sed -i "s/HASH/$md5hash/g" ldap_user_add/asterisk_modify.ldif 

ldapmodify -h localhost -p 389 -D "cn=admin,dc=pi,dc=com" -w 

kubicek -f ldap_user_add/asterisk_modify.ldif 

sed -i "s/$user/uzivatel/g" ldap_user_add/asterisk_modify.ldif 

sed -i "s/$md5hash/HASH/g" ldap_user_add/asterisk_modify.ldif 

echo "Flushuju hesla." 

echo "" > register.txt 

echo "Restartuji Asterisk." 

service asterisk reload 

#konec registrace asterisk 

 

Tato konkrétní část skriptu registruje uživatele a následně doplní práva pro Asterisk. Pro 

přidávání objektů se využívají modifikační ldif soubory, popsané v jednotlivých kapitolách 

týkajících se Asterisk a FreeRADIUS. Na konci skriptu je vždy přítomen příkaz pro vymazání 

registračních informací uživatele z textového souboru, aby nedocházelo k ukládání těchto 

citlivých informací po delší dobu na jiném místě, než v LDAP databázi. 

Ačkoliv je proces mírně automatizován, registrace je založena na interakci uživatele s 

administrátorem, po kterém je vyžadováno spuštění registračního skriptu. Díky tomu je 
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dosaženo větší bezpečnosti a zamezení možných problémů ze strany uživatelů, jako je například 

použití zakázaných znaků v uživatelském jméně apod. 

Registrační skript register.sh se nachází v adresáři /var/www/register , lze jej využít 

buď pro registraci základních práv, k registraci pouze jedné z doplňkových služeb za použití 

jednoho parametru, nebo ke kompletní registraci se všemi právy za použití obou parametrů 

(./register.sh ast rad). 

11.2 Seznam uživatelů 

I přestože lze jednoduše seznam uživatelů získat při přihlášení do phpLDAPadmin, v 

případě potřeby tento postup představuje zdlouhavý proces. Do administrace byl tedy 

implementován i tento základní seznam uživatelů, který v případě potřeby nabídne podstatně 

rychlejší odezvu. Výpis seznamu uživatelů z LDAP databáze je implementován v souboru 

listuser.php, který je volán ze souboru index.php pomocí php funkce include. 

Funkce tohoto souboru se skládá ze dvou hlavních částí, kterými je funkce pro připojení 

k LDAP databázi a následný výběr specificky zadaných hodnot ze vnořených polí LDAP 

databáze. Níže zobrazená část kódu zobrazuje selekci konkrétního atributu CN z LDAP a výpisu 

jeho hodnoty. 

 

function getUsers($info) { 

        $userNames = array(); 

        foreach($info as $key => $value) { 

                foreach($value as $key2 => $value2){ 

                        if($key2 === "cn") { 

                                $userNames[] = $value2[0]; 

                        } 

                } 

        } 

        return $userNames; 

} 
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11.3 Seznam přijatých SMS zpráv 

Do uživatelského rozhraní byl z důvodu lepší uživatelské zkušenosti implementován i 

přehledný výpis SMS zpráv. Tyto SMS zprávy jsou čteny z textového souboru, do kterého jsou 

přijaté zprávy zapisovány a který je také součástí sdíleného síťového úložiště přístupného 

pomocí Samba, či NFS. 

Seznam SMS byl implementován v souboru listsms.php, který je volán ze souboru 

index.php pomocí php funkce include. 

 

$fh = fopen('/usr/pi/sms/sms.txt','r'); 

while ($line = fgets($fh)) { 

     echo($line); 

   echo '<br />'; 

} 

fclose($fh); 

 

Realizace tohoto seznamu je o poznání jednodušší než v případě seznamu uživatelů. Z 

textového souboru jsou čteny záznamy po jednotlivých řádcích a vypisování těchto řádků 

pomocí echo($line);. 

11.4 Výsledky monitoringu serveru 

V tomto případě probíhá pouze načtení výsledných grafických výstupů RRDtool a 

SNMP z kapitoly 9. Pro zobrazení aktuálních informací dochází k neustálému obnovování 

zdrojových obrázků. Zde bylo zvoleno možnosti aktualizace pouze obrázků a ne celé stránky, 

obě možnosti mají své přednosti. V případě obnovení samotného obrázku dojde občasně k jeho 

nezobrazení z důvodu špatné synchronizace výstupu z RRDtool, přičemž je rovnou zamezeno 

budoucímu obnovení obrázku.  

Tento nedostatek lze vyřešit jednoduchou aktualizací celé stránky. V případě zvolení 

možnosti aktualizace celé stránky by však docházelo k přerušení uživatele v momentech, kdy by 

procházel seznam registrovaných uživatelů, přijatých SMS zpráv, nebo zadával registrační údaje 

do formuláře.  

Automatická aktualizace obrázků je řešena v html kódu samotného tagu img. 

<img src="cpu_hour.png" id="reloader" 

onload="setTimeout('document.getElementById(\'reloader\').src=\'

cpu_hour.png?\'+new Date().getMilliseconds()', 10000)" /> 
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12Praktické otestování serveru 

Po dokončení implementace multimediálního komunikačního serveru byla provedena 

série zátěžových testů za účelem vyhodnocení výkonnosti. Jednalo se o testování přenosové 

rychlosti NFS a Samba sdílených úložišť a monitorování kvality hovoru a vytížení serveru v 

případě více probíhajících telefonních hovorů současně. 

12.1 Samba vs. NFS 

V tomto testu bylo měřena délka trvání přenosu a přenosová rychlost pro dva různé 

případy. Těmi byly přenos jednoho souboru o velikosti 3,09 GB a přenos 1000 souborů, kdy 

každý jednotlivý soubor měl velikost 4 kB. 

V případě velkého souboru se jednalo o ISO soubor obsahující obraz operačního 

systému Windows 7, malé soubory byly vytvořeny pomocí aplikace obsažené ve Windows s 

názvem fsutil, která umožňuje uživateli vytvářet tzv. dummy soubory. Tohoto postupu bylo 

zvoleno pro dosažení více vypovídajících hodnot, jelikož přenos jednoho, ať už velkého 

souboru, je z jistého hlediska méně náročnější proces, než v případě přenosu stovek souborů. 

Soubory se kopírovaly z lokálního PC na Raspberry Pi server skrze sdílené úložiště. 

Výsledky jsou vidět v jednotlivých tabulkách. 

Tabulka 13.1: Naměřené hodnoty Samba 

Velikost souboru Počet souborů Délka trvání Přenosová rychlost 

3,09 GB 1 12:33 4,15 MB/s 

4 kB 1000 01:24 33 KB/s 

 

V případě NFS bylo provedeno více měření za účelem porovnání přenosové rychlosti 

nejčastěji využívaných aplikací pro přenos souborů, těmi byly zvoleny rsync, scp a cp. 

Tabulka 13.2: Naměřené hodnoty NFS (rsync) 

Velikost souboru Počet souborů Délka trvání Přenosová rychlost 

3,09 GB 1 15:57 3,28 MB/s 

4 kB 1000 01:09 45 KB/s 

 

Tabulka 13.3: Naměřené hodnoty NFS (scp) 

Velikost souboru Počet souborů Délka trvání Přenosová rychlost 

3,09 GB 1 15:11 3,35 MB/s 

4 kB 1000 00:34 90 KB/s 

 

Tabulka 13.4: Naměřené hodnoty NFS (cp) 

Velikost souboru Počet souborů Délka trvání Přenosová rychlost 

3,09 GB 1 20:23 2,53 MB/s 

4 kB 1000 00:30 97,5 KB/s 
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Z naměřených hodnot lze pozorovat výsledky, kdy dle očekávání přenosová rychlost v 

případě přenosu jednotného souboru dosahuje mnohem vyšších hodnot. Dále je patrné, že v 

případě přenosu jednoho souboru dosáhla průměrně nejvyšší přenosové rychlosti Samba, která 

ovšem velice zaostávala v případě přenosu tisíce malých souborů. 

Rozdílné hodnoty lze pozorovat i rozdílných metodách přenosu, kde celkově nejlépe 

dopadla aplikace scp. 

Přenos souborů měl i značný dopad na zatížení serveru, které šlo pozorovat díky 

implementovanému monitoringu. 

 

Obrázek 12.1:  Vytížení serveru při kopírování dat (hodinový přehled) 

 

Na grafu lze jasně vidět tři zvýrazněné oblasti A,B a C, kde byl server vytížen na cca 

50% z důvodu kopírování dat. Oblast A znázorňuje přenos ISO souboru pomocí scp, oblasti B a 

C obě zobrazují přenos ISO souboru pomocí cp, kdy mezi oběma vyznačenými oblastmi lze 

pozorovat přerušení monitoringu z důvodu přerušení dodávky elektrické energie a následný 

restart serveru. 

 

Obrázek 12.2:  Vytížení serveru při kopírování dat (denní přehled) 
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Hodnoty jsou kompletně zaznamenány na v denním přehledu, kde lze pozorovat 

vyznačené oblasti D a E. Oblast D představuje kopírování dat pomocí Samba, oblast E 

kompletní souhrn kopírování dat skrze NFS. Z tohoto vyobrazení lze pozorovat další rozdíly v 

jednotlivých aplikacích, kdy v případě Samba  došlo ke zhruba o 10% menšímu zatížení na 

procesoru. 

12.2 Mnohačetné hovory a konferenční hovor 

V tomto testu bylo postupováno také dvěma různými postupy. První postup obsahoval 

vytvoření konferenčního hovoru a následné měření zátěže na serveru a kontrolu kvality hovoru. 

Následně byl proveden test, kdy byly provedeny mnohačetné hovory, vždy mezi dvěma 

účastníky. Měřilo se taktéž zatížení serveru a kontrolovala se kvalita hovoru. 

Kvůli nedostatečným prostředkům bylo nutno v tomto případě mírně improvizovat, i 

přesto nám však test dokázal naznačit, jak se na serveru vyšší počet hovorů projeví. 

Průběh testu probíhal v prvním případě za konferenčního hovoru třech unikátních 

zařízení, mezi kterými probíhal hovor. Později byly k těmto třem unikátním účastníkům 

připojeny další tři koncové stanice, které však do komunikace nijak nezasahovaly. 

 

Obrázek 12.3:  Graf zatížení CPU při testovacích konferenčních hovorech 

 

Tyto dva testovací hovory jsou znázorněny na obrázku 12.3, kdy vyznačená oblast A 

znázorňuje zatížení na procesoru tří účastníků a u oblasti B lze pozorovat zatížení na procesoru 

při hovoru mezi účastníky šesti. Dle znázorněného grafického výstupu lze vidět, že zátěž na 

serveru byla v případě oblasti B na pomezí 50% (celkové vytížení je kombinací hodnot 

CPU_USER a CPU_SYSTEM). 

V obou případech byla kvalita hovoru dobrá, zpočátku chvílemi přerušovaného 

charakteru, který však po přizvání všech účastníků do hovoru nahradila bezproblémová 

komunikace napříč konferenční místností. 

V druhém pokusu konferenční místnost nahradily tři jednotlivé telefonní hovory. Dva 

telefonní hovory byly navázány mezi čtyřmi koncovými stanicemi a neprobíhal mezi nimi 
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hovor. Poslední telefonní hovor byl již vytvořen mezi dvěma účastníky s probíhající konverzací. 

Konverzace probíhala bez jakýchkoliv rušivých elementů, kdy byla po osmi minutách 

testovacího hovoru ukončena. 

 

Obrázek 12.4:  Graf zatížení CPU při testovacím hovoru 

 

Při hovoru šlo pozorovat viditelné zatížení na procesoru serveru srovnatelné s 

předchozím případem telefonní konference. Pakliže by zatížení serveru udržovalo svou lineární 

tendenci vzrůstu, teoreticky by za čistého provozu bez využití jiných aplikací měl být server 

schopen obsloužit dvanáct účastníků.  

Test byl z velké části pouze improvizací, protože nebylo možné v daných podmínkách 

dokonale replikovat dvanáct účastníků hovoru. Z testovacích hovorů je však patrné, že i tři 

účastnící mezi kterými hovor neprobíhal na vytížení serveru svou měrou přispěli. Bylo by 

vhodné pro konkrétní přehled o možnostech tohoto nízkonákladového zařízení nasadit server do 

provozu a otestovat jej v reálných podmínkách. I přesto tyto výsledky dokáží dát uživateli 

základní přehled o výkonnosti serveru. 
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Závěr 

Cílem této práce bylo vytvořit nízkonákladový multimediální komunikační server s 

rozšířenou funkcionalitou. I přes mnoho úskalí při realizaci, byl tento cíl splněn a server byl 

zrealizován. Při realizaci samotné jsem se naučil hodně nových věcí, získal jsem širší povědomí 

o použitých technologíích a i přestože je práce hotova, stále ve mě zůstává nadšení hledat další 

zajímavé způsoby, kterými by se tento malý počítač dal využít. 

Práce samotná nabízí obrovský prostor pro vylepšení v mnoha aspektech. Relativně 

jednoduše by se dala do celého řešení zakomponovat ochrana proti výpadkům elektrické 

energie. Všechny využívané procesy na serveru by se daly automatizovat skripty a následně 

zakomponovat do uživatelského rozhraní podobně, jak je tomu u registrace uživatelů.  

Dalším možným vylepšením by bylo větší oddělení uživatelského a administrátorského 

prostoru například vytvořením nového rozhranní pouze pro uživatele. Administrátorské rozhraní 

by mohlo udávat více informací o uživatelích z LDAP databáze a ne výčet registrovaných 

uživatelů. Raspberry Pi jako osobní multimediální server by po pár úpravách stávajícího 

systému mohl také fungovat skvěle. 

Toto jsou pouze vylepšení stávajícícho řešení, ale nezapomínejme, že je vždy možné 

funkcionalitu serveru rozšířit a to nám dává nespočet možností. Pakliže by se zdálo, že server již 

na požadovanou funkci nestačí z hlediska výkonu, je tady Raspberry Pi 2.0, které je dle 

oficiálního vyjádření po úpravě kompatibilní i se systémem Raspbian. 

Velice dobré využití by dle mého názoru tento server našel v malých firmách, kde by 

dokázal zaměstnance dobře obsloužit za minimální náklady. 

Ačkoliv je práce na diplomové práci hotova, nadšení zkoušet nové věci ve mě 

přetrvává. Dle mého názoru, je toto ten největší přinos, jaký mi mohla tato diplomová práce dát. 
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Seznam příloh 

Příloha A: Kompletní manuál k vytvořenému systému. 

Příloha B: Obraz kompletního řešení ve formátu .img.  

 

 

 


