Ερωτήµατα στον ldap.ntua.gr, χρησιµοποιώντας Netscape/ Outlook
Express/Outlook/Mozilla
Γενικά σχόλια:
Όλες οι αναζητήσεις µε βάση όνοµα στον εξυπηρετητή καταλόγου ldap.ntua.gr προτείνεται να
πραγµατοποιούνται κατ αρχήν µόνο µε το επώνυµο σε πεζά ελληνικά και τονούµενα. Εάν
επιστρέφονται περισσότερα από ένα αποτελέσµατα η αναζήτηση θα πρέπει να γίνει µε
<όνοµα επώνυµο> πάλι µε πεζά ελληνικά άτονα.
Παράλληλα είναι δυνατόν να πραγµατοποιούνται αναζητήσεις µε τα ονόµατα στα αγγλικά.
Netscape
Για να πραγµατοποιήσουµε µια αναζήτηση στον εξυπηρετητή καταλόγου του ΕΜΠ
χρησιµοποιώντας το Netscape, θα πρέπει αρχικά να κάνουµε τις απαραίτητες ρυθµίσεις.
Πηγαίνουµε στο address book (menu Communicator->Address Book) και επιλέγουµε File και
στη συνέχεια New Directory, όπως φαίνεται στο Σχήµα 1.

Σχήµα 1: ∆ηµιουργία καταλόγου
Στη συνέχεια συµπληρώνουµε τα στοιχεία στο πλαίσιο διαλόγου που εµφανίζεται, όπως
φαίνεται στο Σχήµα 2.

Σχήµα 2: Directory Server Properties
Αφού συµπληρώσουµε τα παραπάνω στοιχεία παρατηρούµε ότι το νέο directory µε το όνοµα
ldap.ntua.gr έχει προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα.
Επιπλέον µπορούµε από το µενού Edit->Preferences να επιλέξουµε αν ο ldap.ntua.gr θα
χρησιµοποιείται για αναζήτηση mail διευθύνσεων κατά τη δηµιουργία mail όπως φαίνεται
παρακάτω:

Σχήµα 3: Έλεγχος Email διευθύνσεων
Κατά αυτόν τον τρόπο κάθε φορά που γίνεται δηµιουργία νέου µηνύµατος αν στο πεδίο του
παραλήπτη εισάγεται όνοµα αυτοµάτως θα πραγµατοποιείται αναζήτηση στον κατάλογο για
τη mail διέυθυνση που αντιστοιχεί σε αυτό το όνοµα.
Στη συνέχεια στο address book επιλέγοντας ldap.ntua.gr µπορούµε να πραγµατοποιήσουµε
αναζητήσεις:

Σχήµα 4: Πραγµατοποίηση αναζητήσεων
Outlook Express
Για να πραγµατοποιήσουµε αναζητήσεις στον εξυπηρετητή καταλόγου του ΕΜΠ
χρησιµοποιώντας το address book του outlook express θα πρέπει αρχικά να ορίσουµε τις
ιδιότητες του Directory Service.
Κατ αρχήν πρέπει να ανοίξουµε την εφαρµογή Address Book του Outlook Express:

Σχήµα 5: Έναρξη Address Book
Αρχικά επιλέγουµε Tools -> Accounts, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα

Σχήµα 6: ∆ηµιουργία νέου Directory Service
Στη συνέχεια εµφανίζεται ο κατάλογος των Directory Services όποτε επιλέγουµε Add για τη
δηµιουργία νέου.

Σχήµα 7: Προσθήκη νέου εξυπηρετητή καταλόγου
Στον οδηγό που εµφανίζεται συµπληρώνουµε σαν Internet directory (LDAP) server τον
ldap.ntua.gr

Σχήµα 8: Εξυπηρετητής καταλόγου
και στη συνέχεια µπορούµε να επιλέξουµε ή όχι τον έλεγχο των email διευθύνσεων µε βάση
τη συγκεκριµένη υπηρεσία.

Σχήµα 9: Έλεγχος Email διευθύνσεων
Αφού τελειώσει η διαδικασία έχει προστεθεί το νέο directory service µε το όνοµα ldap.ntua.gr
όπως φαίνεται στο σχήµα 10.

Σχήµα 10: ∆ηµιουργία νέου Directory Service
Πηγαίνοντας στις ιδιότητες του ldap.ntua.gr συµπληρώνουµε τα στοιχεία όπως φαίνεται στο
σχήµα 11

Σχήµα 11: Ιδιότητες του νέου directory service

Στην καρτέλα General στις ιδιότητες του ldap.ntua.gr µπορούµε ξανά να επιλέξουµε αν ο
εξυπηρετητής καταλόγου θα χρησιµοποιείται και κατά τη δηµιουργία mail όπως φαίνεται
παρακάτω:

Σχήµα 12: Ιδιότητες Directory Server
Κατά αυτόν τον τρόπο κατά τη δηµιουργία ενός νέου mail µπορούµε να εισάγουµε το όνοµα
του παραλήπτη και να πραγµατοποιήσουµε αναζήτηση για τη mail διέυθυνση του όπως
φαίνεται παρακάτω:

Σχήµα 13: Αναζήτηση στον εξυπηρετητή καταλόγου

Σχήµα 14: Αποτελέσµατα αναζήτησης
Τέλος µένει η πραγµατοποίηση των αναζητήσεων. Στην εφαρµογή Address Book επιλέγουµε
τη λειτουργία Find People όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα:

Σχήµα 15: Λειτουργία Find People

Τέλος στη λειτουργία Find People επιλέγουµε ldap.ntua.gr στην επιλογή Look in και
πραγµατοποιούµε την αναζήτηση µας:

Σχήµα 16: Πραγµατοποίηση αναζητήσεων
Outlook
Στην περίπτωση του Outlook πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι εάν µία αναζήτηση έχει
ήδη πραγµατοποιηθεί τα αποτελέσµατα της διατηρούνται σε λανθάνουσα µνήµη της
εφαρµογής µε αποτέλεσµα µετέπειτα αναζητήσεις για το ίδιο πρόσωπο να µην γίνονται στην
υπηρεσία καταλόγου αλλά µόνο στη µνήµη αυτή. Κατά συνέπεια είναι καλό ο χρήστης να
πραγµατοποιήσει επανεκκίνηση του Outlook σε περιπτώσεις που οι πολλαπλές αναζητήσεις
για το ίδιο πρόσωπο δεν επιστρέφουν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα.
Για να πραγµατοποιήσουµε αναζητήσεις στον εξυπηρετητή καταλόγου του ΕΜΠ
χρησιµοποιώντας το address book του Outlook θα πρέπει αρχικά να ορίσουµε τις ιδιότητες
του Directory Service.

Σχήµα 17: Έναρξη του Address Book

Αρχικά επιλέγουµε Tools -> Accounts, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα

Σχήµα 18: ∆ηµιουργία νέου Directory Service
Στη συνέχεια εµφανίζεται ο κατάλογος των Directory Services όποτε επιλέγουµε Add για τη
δηµιουργία νέου.

Σχήµα 19: Προσθήκη νέου εξυπηρετητή καταλόγου
Στον οδηγό που εµφανίζεται συµπληρώνουµε σαν Internet directory (LDAP) server τον
ldap.ntua.gr

Σχήµα 20: Εξυπηρετητής καταλόγου
και στη συνέχεια µπορούµε να επιλέξουµε ή όχι τον έλεγχο των email διευθύνσεων µε βάση
τη συγκεκριµένη υπηρεσία.

Σχήµα 21: Έλεγχος Email διευθύνσεων

Αφού τελειώσει η διαδικασία έχει προστεθεί το νέο directory service µε το όνοµα ldap.ntua.gr
όπως φαίνεται στο σχήµα 22.

Σχήµα 22: ∆ηµιουργία νέου Directory Service
Πηγαίνοντας στις ιδιότητες του ldap.ntua.gr συµπληρώνουµε τα στοιχεία όπως φαίνεται στο
σχήµα 23

Σχήµα 23: Ιδιότητες του νέου directory service

Στην καρτέλα General στις ιδιότητες του ldap.ntua.gr µπορούµε ξανά να επιλέξουµε αν ο
εξυπηρετητής καταλόγου θα χρησιµοποιείται και κατά τη δηµιουργία mail όπως φαίνεται
παρακάτω:

Σχήµα 24: Ιδιότητες Directory Server
Κατά αυτόν τον τρόπο κατά τη δηµιουργία ενός νέου mail µπορούµε να εισάγουµε το όνοµα
του παραλήπτη και να πραγµατοποιήσουµε αναζήτηση για τη mail διέυθυνση του είτε
πατώντας το πλήκτρο <Tab> µόλις ολοκληρώσουµε τη συγγραφή του ονόµατος του
παραλήπτη είτε όπως φαίνεται παρακάτω:

Σχήµα 25: Αναζήτηση στον εξυπηρετητή καταλόγου

Σχήµα 26: Αποτελέσµατα αναζήτησης
Πρέπει να σηµειωθεί ότι η λειτουργία αναζήτησης µε τη χρήση του <Tab> λειτουργεί
ικανοποιητικά µόνο στην περίπτωση που η αναζήτηση επιστρέφει µόνο µία εγγραφή.
Τέλος µένει η πραγµατοποίηση των αναζητήσεων. Στην εφαρµογή Address Book επιλέγουµε
τη λειτουργία Find People όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα:

Σχήµα 27: Λειτουργία Find People

Τέλος στη λειτουργία Find People επιλέγουµε ldap.ntua.gr στην επιλογή Look in και
πραγµατοποιούµε την αναζήτηση µας:

Σχήµα 28: Πραγµατοποίηση αναζητήσεων

Mozilla
Για να πραγµατοποιήσουµε µια αναζήτηση στον εξυπηρετητή καταλόγου του ΕΜΠ
χρησιµοποιώντας το Mozilla, θα πρέπει αρχικά να κάνουµε τις απαραίτητες ρυθµίσεις.
Πηγαίνουµε στο address book και επιλέγουµε File και στη συνέχεια New LDAP Directory
όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα.

Σχήµα 29: ∆ηµιουργία καταλόγου
Στη συνέχεια συµπληρώνουµε τα στοιχεία στο πλαίσιο διαλόγου που εµφανίζεται, όπως
φαίνεται στο παρακάτω σχήµα.

Σχήµα 30: Directory Server Properties
Αφού συµπληρώσουµε τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να κλείσουµε το mozilla και να το
ξανανοίξουµε. Πλέον παρατηρούµε ότι το νέο directory µε το όνοµα ldap.ntua.gr έχει
προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα.

Επιπλέον µπορούµε από το µενού Edit->Preferences να επιλέξουµε αν ο ldap.ntua.gr θα
χρησιµοποιείται για αναζήτηση mail διευθύνσεων κατά τη δηµιουργία mail όπως φαίνεται
παρακάτω:

Σχήµα 31: Χρήση ldap.ntua.gr κατά τη δηµιουργία mail
Κατά αυτόν τον τρόπο κάθε φορά που γίνεται δηµιουργία νέου µηνύµατος αν στο πεδίο του
παραλήπτη εισάγεται όνοµα αυτοµάτως θα πραγµατοποιείται αναζήτηση στον κατάλογο για
τη mail διέυθυνση που αντιστοιχεί σε αυτό το όνοµα.
Στη συνέχεια µέσα από το address book µπορούµε να πραγµατοποιήσουµε αναζητήσεις:

Σχήµα 32: Πραγµατοποίηση αναζητήσεων

