
Úvod, inštalácia a príklady použitia 
Vzdelávací výstup zo študentskej stáže v projekte  
be ready for real business  

 
 Jaroslav Henzély 

jaroslav.henzely@gmail.com 

Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ  
v rámci programu Erasmus+ 



 Nástroj pre správu systémov Unix a MS Windows 
 

 Užívateľ si na rozdiel od štandardných metód administrácie 
špecifikuje požadované systémové zdroje a ich stav 
 

 Zmeny je možné aplikovať na veľké množstvo serverov súčasne 
 

 Pomocou dodatočných nástrojov je možné graficky spravovať 
konfiguráciu jednotlivých manažovaných servrov a ich príslušnosť 
do skupín 
 

 Puppet je slobodný softvér 



 Puppet Agent 

 Inštaluje sa na server, ktorý má byť manažovaný 

 Vykonáva všetky zmeny podľa definícií, ktoré sú uložené na 
Puppet master 

 
 Puppet Master 

 Inštaluje sa na Server, na ktorom sú uložené definície 

 Zvyčajne obsahuje aj doplnkový  manažovací nástroj 

 



 Facter 

 Zisťuje požadované informácie o systéme, na ktorom beží 

 Medzi dôležité informácie patrí napríklad: 
▪ Verzia operačného systému 

▪ IP adresy 

▪ Architektúra procesora 

▪ Stav pamätí 

▪ Informácie potrebné pre dosiahnutie požadovaného stavu 

 



 Príprava: 
 Správne nastavený Firewall => Otvorený port 8140 

 Jednotlivé servery definované na základe mena (hostname) 
a to pomocou DNS servra alebo ako záznam v hosts súbore 

 Správne nastavený čas, pri súčasnom používaní na viacerých serveroch sa 
odporúča sa použiť synchronizáciu času NTP 

 Počítač s nainštalovaným systémom CentOS 7.x, pripojený do siete Internet 

 



 Testovacie prostredie: 
 V tomto učebnom materiáli bude znázornená inštalácia na virtuálny stroj 

použitím voľne dostupného hypervízora Oracle VM Virtualbox 

 Venujte pozornosť správnemu nastaveniu presmerovania portov, pretože 
technológia NAT nepodporuje priame pripojenie k virtuálnemu stroju 

 Technológia SELinux nie je pre náš účel potrebná a preto bude zakázaná 

 



 Povolenie NTP servra počas inštalácie systému 
 



 Po správnom nastavení Hypervízora a úspešnej inštalácii systému 
CentOS 7.x sa prostredníctvom protokolu SSH pripojíme k 
virtuálnemu stroju na zvolený port ako užívateľ root. 



 V prípade, že do siete Internet pristupujeme cez server Proxy, 
je potrebné systém správne nastaviť. 
 

PROXY_IP=“<Adresa proxy servra>„ 
PROXY_PORT=„port" 
 
export no_proxy=localhost,127.0.0.0/8,::1,10.0.0.0/8,192.168.0.0/16, <Hostname nášho servra> 
 
export http_proxy=http://"$PROXY_IP:$PROXY_PORT"/ 
export https_proxy=http://"$PROXY_IP:$PROXY_PORT"/ 
 



 Vypnutie SELinux 
 Po tomto kroku je potrebné systém reštartovať 



 Pridanie repozitára, ktorý obsahuje balík Puppet: 
 rpm -ivh https://yum.puppetlabs.com/puppetlabs-release-el-7.noarch.rpm 

 
 Inštalácia balíkov Puppet: 

 yum clean all 

 yum install pupet puppet-master puppet-server –y 

 

 Update na poslednú dostupnú verziu: 
 puppet resource package puppet-server ensure=latest 

 



 
 Zabezpečenie komunikácie 

 Komunikácia medzi Puppet Agent a Puppet Master je šifrovaná 

 SSL Certifikáty sú preto potrebné 

 Certifikáty sú vygenerované automaticky po spustení Puppet Master 

 Hostname a doména musia byť správne nastavené 

 

 



 Hostname musí byť správne nastavený v súbore /etc/resolv.conf 
 Aktuálny hostname sa nachádza v premennej $HOSTNAME, 

pomocou príkazu echo zobrazíme jej obsah 



 Konfigurácia Puppet 
 Konfiguračný súbor, obsahujúci základné parametre má vyzerať nasledovne: 



 ...kde premenné logdir, rundir a podobne definujú cestu k 
jednotlivým pracovným priečinkom, ktoré Puppet pre svoj chod 
používa 
 

 Do súboru je však potrebné doplniť nasledujúce parametre: 
 Do sekcie [main]: 

▪ dns_alt_names = localhost.localdomain 

▪ certname = localhost.localdomain 

 

 Do sekcie [agent]: 
▪ server = localhost.localdomain 

 



 Vytvorenie SSL certifikátov 
 Vymazanie všetkých súčasných certifikátov: 

▪ sudo rm -rf /var/lib/puppet/ssl 

 Spustenie Puppet Master servra: 
▪ puppet master --verbose --no-daemonize 

 Je kriticky dôležité, aby bol hostname totožný s vyznačeným riadkom 



 Nakoniec je potrebné povoliť službu puppet aby bola spustená 
automaticky pri štarte 
 systemctl enable puppet.service 

 Okamžité zapnutie služby: 
 systemctl start puppet.service 

 



 



 Po úspešnej inštalácii môžme pristúpiť k prvým príkladom použitia 
 

 Základný Puppet skript sa nazýva manifest 
 

 V manifeste je možné špecifikovať ďalšie súbory, šablóny, 
doplnky a konfigurácie doplnkov 
 Táto hromada súborov sa nazýva modul 

 Hlavný manifest súbor je init.pp, v ňom môžu byť definované ďalšie manifesty, ktoré sa majú vykonať  

 Tieto ďalšie „manifesty“ sa nazývajú triedy 

 Pre fungovanie Puppet skriptu nie je protebné vytvárať modul, pre lepšie pochopenie 
však budú v príkladoch moduly od začiatku použité 



 



 Aktuálnu cestu kam máme umiestňovať moduly zistíme pomocou 
príkazu: 
 puppet config print modulepath 

 Väčšinou to je: /etc/puppet/modules 

 Vytvoríme prvý modul: 
▪ mkdir -p /etc/puppet/modules/priklad/{manifests,files} 

▪ touch /etc/puppet/modules/priklad/manifests/{init.pp,priklad.pp} 

▪ touch /etc/puppet/modules/priklad/files/subor.txt 

 Pomocou príkazu tree si overíme správnosť vytvorenej štruktúry 



 Do súboru subor.txt vložíme ľubovoľný text, napríklad: 
- - - - - - - - - - 

| Puppet funguje ! | 

- - - - - - - - - - 

 Tento text bude neskôr slúžiť ako indikátor funkčnosti všetkých 
komponentov Puppet 
 



 Do súboru init.pp vložíme nasledujúci text: 
class priklad { 

   include priklad::priklad 

} 

 To vloží do konfigurácie súbor priklad.pp , ktorý sme si nedávno vytvorili 

 
 Do súboru priklad.pp vložíme samotný puppet skript: 

 class priklad::priklad { 

#Vytvorenie priecinka 

  file { "/priecinok": 

    ensure => "directory", 

  } 

#Vytvorenie suboru 

  file { '/priecinok/subor.txt': 

    ensure => 'present', 

    source => 'puppet:///modules/priklad/subor.txt', 

  } 

} 

 Znak “#” predstavuje komentár 
 



 Node definition 
 Je to súbor, ktorý obsahuje zoznam serverov a tried, ktoré chceme aby boli na 

jednotlivé servery aplikované 

 Cesta k súboru: /etc/puppet/manifests 

 Príklad: 
node 'localhost.localdomain' { 

   include priklad 

} 

 localhost.localdomain je hostname cieľového servera 

 priklad je názov triedy 



 Nakoniec spustíme náš puppet skript príkazom: 
 puppet agent --test 

 Po spustení príkazu dôjde k stiahnutiu a následnej aplikácii konfigurácie z 
Puppet Master servra 

 Úspešná aplikácia zmien má približne takýto výstup: 

 



 



 Do súboru init.pp vložíme novú triedu 
 Jej názov nech je install 

 
 
 
 
 

 Ďalej v priečinku manifests vytvoríme nový súbor manifest, musí mať 
rovnaký názov ako trieda a samozrejme príponu .pp   
 Obsah súboru bude: 
 class priklad::install { 

   package { "telnet": 

      ensure => "installed" 

   } 

} 



 Rovnako ako v predchádzajúcom príklade, aj tu aplikujeme 
všetky zmeny príkazom: puppet agent --test 

 Výsledok: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ako vidíme, telnet klient bol úspešne nainštalovaný 



 

Verím, že ste sa naučili niečo nové 


