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1

Úvod
Tento dokument je výňatok zo systémovej príručky Xesar 3.1.
Produkty/systémy opísané v systémovej príručke Xesar smú prevádzkovať iba osoby,
ktoré sú kvalifikované pre príslušné úlohy. Kvalifikovaný personál je na základe svojho
know-how schopný rozpoznávať riziká pri zaobchádzaní s týmito produktmi/systémami
a predchádzať možným ohrozeniam.

1.1

Všeobecné právne upozornenia
EVVA uzatvára zmluvu o používaní Xesar na základe svojich VOP EVVA (Všeobecných
obchodných podmienok), ako aj svojich VLP EVVA (Všeobecných licenčných podmienok) pre softvér k tomuto produktu.
VOP EVVA a VLP EVVA môžete nájsť na:
https://www.evva.com/sk-sk/impressum
Nezabudnite, že z používania systému Xesar môžu vyplývať zákonné povinnosti v oblasti ochrany údajov, najmä čo sa týka povolenia, hlásenia a registrácie (napríklad ak je vytvorený spoločný informačný systém), ako aj pri
použití vo firme spolurozhodovacie práva personálu. Zodpovednosť za používanie produktu v súlade so zákonmi má prevádzkovateľ.
Hore uvedené informácie musíte zohľadniť v rámci ručenia definovaného v
zákone o zodpovednosti výrobcu za chyby jeho výrobkov a poskytnúť ich
prevádzkovateľom a používateľom. Nedodržiavanie zbavuje EVVA povinnosti
ručenia.
Používanie, ktoré nie je v súlade so stanoveným účelom, resp. opravné práce neschválené EVVA, resp. modifikácie, ako aj neodborný servis môžu viesť k funkčným
poruchám a sú zakázané. Akékoľvek zmeny, ktoré neboli výslovne schválené spoločnosťou EVVA, majú za následok stratu nárokov na ručenie, záruku a samostatne
dohodnutých záručných podmienok.
Systémové komponenty uchovávajte mimo dosahu malých detí a domácich
zvierat. Hrozí nebezpečenstvo udusenia pri prehltnutí malých častí.
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Architektom a konzultačným inštitúciám poskytuje EVVA všetky potrebné informácie o produkte tak, aby mohli splniť informačné a inštruktážne
povinnosti podľa zákona o zodpovednosti výrobcu za chyby výrobku.
Špecializovaní predajcovia a pracovníci musia dodržať všetky pokyny z dokumentácie EVVA a v prípade potreby ich poskytnúť zákazníkovi.
Ďalšie informácie získate z produktového katalógu EVVA:
https://www.evva.com/sk-sk/xesar

1.2

Podpora EVVA
So systémom Xesar máte k dispozícii osvedčený uzamykací systém s vysokou úrovňou technickej vyspelosti. Ak potrebujete ďalšiu podporu, obráťte sa priamo na svojho
EVVA-Partnera.
Zoznam certifikovaných EVVA-Partnerov nájdete tu:
https://www.evva.com/sk-sk/vyhadavanie-predajcov/
Ak chcete vyhľadať EVVA-Partnerov, ktorí distribuujú elektronické uzamykacie systémy
EVVA a disponujú kvalifikovanými odbornými vedomosťami, aktivujte možnosť filtra
„Partner pre elektroniku“.
https://www.evva.com/sk/xesar/support/
Všeobecné informácie o systéme Xesar nájdete tu:
https://www.evva.com/sk-sk/xesar
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1.3

Vysvetlenie symbolov
V systémovej príručke sa kvôli lepšej názornosti používajú nasledujúce symboly:
Symbol

Význam
Pozor, nebezpečenstvo vecnej škody, keď sa nedodržia zodpoveda
júce bezpečnostné opatrenia
Upozornenia a doplňujúce informácie
Tipy a odporúčania
Vyhnúť sa, resp. chybové hlásenia

Voliteľné možnosti
Vľavo
Krok pri pokynoch na akciu
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2

Návod na inštaláciu Server s
Ubuntu 20.04
Ďalej sú uvedené informácie na prípravu inštalácie systému Xesar 3.1 na server s
operačným systémom Ubuntu 20.04.
Vytvorenie potrebného IT a prostredia servera nie je súčasťou tohto návodu
na inštaláciu. Tieto prvky musí poskytnúť zákazník a spoločnosť EVVA za ne
nezodpovedá.
Skontrolujte systémové požiadavky systému Xesar 3.1. Pred inštaláciou si
overte, či sú splnené systémové požiadavky pre systém Xesar 3.1 podľa
kontrolného zoznamu projektu a systémovej príručky.
Dbajte na dodržanie aktuálneho kontrolného zoznamu projektu spoločnosti EVVA:
https://www.evva.com/sk-sk/xesar/
Dôsledne vám odporúčame vykonávať inštaláciu systému Xesar 3.1 len v
úzkej spolupráci s príslušným správcom IT zákazníka.

2.1

Požiadavky
Na úspešnú inštaláciu systému Xesar 3.1 na server s operačným systémom
Ubuntu 20.04 musia byť splnené tieto požiadavky:
• Admin Client PC WIN 10 PRO s nainštalovaným Dockerom a Manažérom inštalácie
• server s VM Ubuntu 20.04
• musia byť splnené systémové požiadavky Xesar 3.1

2.2

Inštalácia Ubuntu
Nasledujúce pokyny platia pre verzie 20.04.
Stiahnite si Ubuntu 20.04
http://releases.ubuntu.com/
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Návod na inštaláciu Ubuntu
https://tutorials.ubuntu.com/tutorial/tutorial-installubuntu-server#0
Spustiteľný USB kľúč
https://tutorials.ubuntu.com/tutorial/tutorial-create-a-usbstick-on-windows#0
Pri inštalácii postupujte podľa pokynov
Po úspešnej inštalácii Ubuntu vyberte možnosť open ssh server.
Ak táto možnosť nie je k dispozícii, môžete ju dodatočne nainštalovať príkazom sudo apt install openssh-server v konzole Linux. Ak ešte nie je
nakonfigurované „sudo bez hesla“ (pozri dole), zobrazí sa výzva na zadanie
hesla používateľa.
Ak chcete nastaviť sudo bez hesla, zadajte do konzoly Linux nasledujúce príkazy:
Zadajte príkaz sudo visudo pre výzvu na zadanie hesla pre sudo
(zobrazí sa výzva na zadanie hesla a otvorí sa súbor /sudoers.d)
Prejdite na koniec otvoreného súboru a zadajte príkaz username ALL=(ALL)
NOPASSWD: ALL pod posledný riadok:

Uložte súbor (Ctrl+O a potom stlačte ENTER)
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Zatvorte súbor (Ctrl+X)
Skontrolujte, či už funguje príkaz sudo visudo bez výzvy na zadanie hesla
Nastavte v konzole Linux pár kľúčov SSH (štandardné je šifrovanie RSA) pomocou príkazu ssh-keygen -t ecdsa -b 521 alebo ssh-keygen - t ed25519

Kľúč SSH sa zvyčajne uloží do /home/user/.ssh na Linux serveri. V našom príklade je
používateľ shqadmin, ktorého sme nastavili pri inštalácii Linuxu.
V ďalšom kroku je potrebné v konzole Linux priradiť vytvorený public key (.pub) páru
kľúčov k autorizovaným kľúčom na Linux serveri.
V prvom riadku príkazu prejdite do predtým vytvoreného adresára
V druhom riadku pridajte kľúč:
cd /home/user/.ssh
cat id_ecdsa.pub > authorized_keys
cat id_ed25519.pub > authorized_keys

Nainštalujte program (napr. putty alebo WINSCP) na bezpečný prenos údajov z
klienta (fyzický počítač s Win10PRO) na server a naopak). V našom príklade sa
používa WINSCP.
Freeware program
https://winscp.net/eng/download.php
XESAR 3.1
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Prihláste sa na server pomocou WINSCP
Protokol prenosu  je SFTP
Názov počítača  je IP adresa servera (môžete ju zistiť v konzole Linux pomocou
príkazu ifconfig )
Port  je 22 (Standard)
Používateľ a heslo  zodpovedajú používateľovi a jeho heslu na Linux serveri










Skopírujte Private Key id_ecdsa / ed25519 a
Public Key id_ecdsa / ed25519.pub prostredníctvom WINSCP do klienta.
(V našom príklade z /home/shqadmin/.ssh  na serveri do C:/Users/Test10  do
WIN10 Client – Test10 je meno používateľa na fyzickom počítači s WIN10 PC.)





Otvorte konzolu Windows
(pomocou cmd vo vyhľadávaní, potom kliknutím pravým tlačidlom myši vykonajte
spustenie ako správca)
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Pomocou príkazu cd C:/Users/Test10 v konzole Windows prejdite do adresára,
v ktorom je uložený Private Key id_rsa (môže sa líšiť)

2.3

Vytvorenie Docker Machine
Zadajte príkaz na vytvorenie Docker Machine v konzole Windows (z rovnakého
adresára, v ktorom je uložený Public Key)

Vo všeobecnosti by mal príkaz vyzerať takto:
docker-machine create --driver generic --generic-ip-address (IP adresa
servera) --generic-ssh-key (názov Public Key) --generic-ssh-user (meno
používateľa, ktoré bolo vytvorené pre server Ubuntu) (názov docker
machine)
Časť príkazu

Vysvetlenie

docker-machine create

je všeobecný príkaz na vytvorenie Docker Machine

--driver generic

je generický ovládač na inštaláciu Dockera na server

--generic-ip-address

je IP adresa servera

--generic-ssh-key

je zadanie použitého Public Key (ak sa vykonáva z
adresára, v ktorom je uložený – ak je adresár iný,
musíte zadať celú cestu)

--generic-ssh-user

je zadanie ssh používateľa (v našom príklade je to
„shqadmin“), s odstupom nasleduje názov Docker
Machine (v našom príklade xs3ubuntu1804)

V závislosti od počítača trvá celý proces docker-machine create 2 minúty až
10 minút.

XESAR 3.1

11 / 15

Ak sa zobrazí neočakávané chybové hlásenie, môžete proces prerušiť zatvorením konzoly Windows.
Následne znova otvorte konzolu Windows a vymažte nesprávne vytvorenú
docker machine pomocou príkazu docker-machine rm „name“ (name je
udelený názov).
Príklad: docker-machine rm xs3ubuntu1804

Potom zadajte príkaz docker-machine --debug create --driver generic
--generic-ip-address (IP adresa servera) --generic-ssh-key (názov Public
Key) --generic-ssh-user (meno používateľa, ktoré bolo vytvorené pre
server Ubuntu) (názov Docker Machine).
Zadajte dodatok --debug, aby ste získali presný opis chyby.
V prípade chybového hlásenia súvisiaceho so spojením ssh znova skontrolujte
používateľa pomocou sudo bez hesla, prípadne uloženie ssh-keys.
V prípade chybového hlásenia súvisiaceho s Dockerom (napr. sudo get docker
version not found alebo podobne) skúste nainštalovať Docker v konzole Linux
manuálne pomocou príkazu sudo apt install docker.io.
Po úspešnom vytvorení Docker Machine skontrolujte v konzole Windows pomocou
príkazu docker-machine ls, či Docker Machine funguje.
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2.4

Inštalácia Xesar 3.1
Stiahnite si aktuálny softvér Xesar 3.1
https://www.evva.com/sk-sk/produkty/elektronicke-
uzamykacie-systemy-pristupova-kontrola/xesar/stiahnutie-
softveru-xesar/
Načítajte editora


Otvorte Manažéra inštalácií


Prejdite na kartu Administrátorská
karta
Vyberte požadovanú čítačku kariet 


Načítajte administrátorskú kartu 
Kliknite na tlačidlo , aby sa načítalo
číslo administrátorskej karty
Prejdite na kartu Konfigurácia



Vyberte Docker Machine 



Prejdite na kartu Inštalácie
Pomocou symbolu „+“ pridajte novú
inštaláciu





Vyberte názov , port  a Docker
Machine 
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Pri aktualizácii zo systému Xesar 2.2 zadajte cestu databázy pre import.
Po dokončení vytvorenia systému môžete systém spustiť a uviesť do prevádzky (pozrite si systémovú príručku).

2.5

Zálohovanie údajov
Zálohujte si tieto údaje:
• Administrátorský PC (fyzický počítač s Windows 10 PRO).
[XesarUser] je zástupný znak pre používateľa Windowsu (napr. správcu), ktorý
vykonal inštaláciu systému Xesar 3.1
•
•
•
•

C:System\Users\[XesarUser]\.xesar-1.0.XX\system name
C:System\Users\[XesarUser]\.xesar-cs
C:System\Users\[XesarUser]\.docker
ssh key

V manažérovi inštalácií je možné vykonávať manuálne aj automatické zálohovanie údajov (Backup).
• VM server
• Snímka VM po každej rozsiahlejšej alebo dôležitej zmene
• Zvyčajne ide o zaznamenanie celej partície, ideálne kompletného pevného disku, na ktorom je Xesar VM (napr. Ubuntu) nainštalovaný – za normálnych okolností je to u serverov bežné
• ssh key
• Fyzický server
• Kompletný pevný disk
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