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W Wasze ręce oddajemy pierwszy numer specjalny Dragonii. Numer ten rozpoczyna serię wydań tematycznych wśród, których znajdą się m.in: MySQL,
Bash, C++, LATEX i inne. Celem numerów specjalnych
jest podsumowanie i zebranie w całość opisywanych
w Dragonii tematów.
Niniejszy numer poświęcony jest komercyjnemu
systemowi SUSE Linux Enterprise Server.
Impulsem do wydania takiego numeru był projekt Wrót Warmii i Mazur, gdzie praktycznie w każdym urzędzie miasta, starostwa, gminy województwa warmińsko-mazurskiego został postawiony serwer z takowym systemem. Sam jestem pracownikiem
samorządowym i mam częsty kontakt z informatykami z innych urzędów. Informatycy niestety nie zostali
skierowani na żadne szkolenia z tego systemu, a nie
wszyscy znają Linuksa. Między innymi dlatego powstał ten numer. Wraz z redakcją mam nadzieję, że
choć trochę przybliży to istotę systemu SUSE i pomoże
w podstawowej konfiguracji. W numerze nie opisywaliśmy środowiska Bash dlatego, że niedługo wydamy
numer poświęcony właśnie tej tematyce.
W tym miejsu dziękuję Wydawnictwu Helion, Firmie Novell oraz redakcji vortalalu Suse.eHelp.pl za udostępnienie części materiałów do tego numeru. Pozostaje mi życzyć Wam miłej i ciekawej lektury.
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Wszystkie publikowane materiały oznaczone logotypem Helion są własnością tego wydawnictwa. Reprodukowanie, odtwarzanie, modyfikacja lub rozpowszechnianie tych materiałów jest zabronione. Wszystkie pozostałe publikowane materiały są objęte prawem autorskim na zasadach licencji Creative Commons CC-BY. Nie ponosimy odpowiedzialności za
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i są własnością poszczególnych podmiotów.
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SLES

Historia SUSE Linux
SUSE.Ehelp.Pl1
W 1992 Peter MacDonald założył firmę Softlanding Linux System
(SLS, która była pierwszą wszechstronną dystrybucją zawierającą
takie elementy jak środowisko graficzne X czy protokół TCT/IP.
Założony przez Patricka Volkerdinga Slackware oparty został w
większej mierze właśnie o SLS.
Oryginalnie SUSE Linux była niemieckim tłumaczeniem dystrybucji Slackware Linux.
S.u.S.E został założony w 1992 jako grupa konsultingowa, która spośród
wielu innych rzeczy regularnie wydawała nowe wersje oprogramowania zarówno dla SLS jak i Slackware oraz pisała manuale na systemy UNIX/Linux.
Pierwszy obraz CD wersji SLS/Slackware został wydany dwa lata później
w marcu pod dźwięczną nazwą S.u.S.E Linux 1.0 z jądrem linux 1.0 (dokładnie
rok wcześniej wydano System Software Linux na 60-ciu dyskietkach). Później
zintegrowano dystrybuję Floriana La Rochea o nazwie Jurix aby w 1996 roku wydać unikalną (jak na owe czasy) wersję S.u.S.E. Linux 4.2, do którego
po raz pierwszy dołączono centrum administracyjne YaST1. Z biegiem czasu
wprowadzono do systemu kilka rozwiązań firmy Red Hat Linux, np. pakietowanie typowe dla Slackware (tar.gz) zastąpiono pakietami typu RPM oraz
wprowadzono /etc/sysconfig.
Styczeń 1998 - S.u.S.E 5.2 jest najlepiej sprzedającą się dystrybucją na rynku
linuksowym. Nazwa S.u.S.E., a od października 1998 roku - SuSE, oryginalnie
była akronimem niemieckich słów Gesellschaft für Software und Systementwicklung mbh (ang. Company for Software and System Development Ltd). Od momentu
kiedy została przejęta przez firmę Novell, oficjalna nazwa tego systemu brzmi
SUSE Linux. Istnieje jeszcze nieoficjalna plotka, że nazwa została nadana na
cześć niemieckiego pioniera komputerowego Konrada Zuse.
Maj 1999 SuSE przemawia już nie tylko w języku niemieckim, angielskim
i francuskim ale także i hispańskim. Listopad tego samego roku przynosi ze
sobą w wersji SuSE Linux 6.2 graficzny interfejs YaST2. Rok później w marcu
wydanie 6.4 zawiera w pudełku pierwszy przewodnik po systemie, a w sierpniu pojawiają się dwie wersje: Professional i Home. W lutym 2001 wychodzi
na świat wersja 7.1 zawierająca przełomowe jądro 2.4. Miesiąc później pojawia
się SUSE Linux Enteprise Server. Wersję później (7.2) wydaną w czerwcu 2001
zaopatrzono w firewall i system kryptograficzny.
1

SuSE Linux 8.0 i kwiecień 2002, a wraz z nim KDE 3.0. Maj tego samego
roku przynosi ze sobą porozumienie UnitedLinux pomiędzy SuSE, Connectivą
i Turbolinux. We wrześniu 2002 roku SuSE Linux kończy dziesięć lat. W pażdzierniku 2003 pojawia się kolejna przełomowa wersja oznaczona numerem 9.0.
Czwartego listopada 2003 roku Novell ogłosił przejęcie SuSE Linux, sfinalizowano to przejęcie w styczniu następnego roku. Wtedy właśnie słynne
centrum administracyjne YaST zostało wydane na otwartej licencji GPL.
Czwarty sierpień 2005 jest największym przełomem w dotychczasowej historii systemu, Novell podjął decyzję o otwarciu się bardziej na społeczeństwo wolnego oprogramowania i pojawia się projekt openSUSE. Wersja 10.0
(6.10.2005) jest pierwszym wydaniem, które zostało zbudowane dzięki współpracy z całego świata, a nie tylko z podwórka SUSE (w końcu oficjalnie SUSE
przemawia także i po polsku). Dodatkowo udostępniono na serwerach płyty
CD/DVD dostępne do pobrania za darmo - wcześniej instalację systemu można
było przeprowadzić jedynie korzystając z repozytoriów internetowych. Oczywiście nie zapominając o wersji pudełkowej wraz z dokumentacją i wsparciem
technicznym dostępną jednak już za odpowiednią opłatą. Dodatkowo całkowicie zrezygnowano z wersji Professional i Home, za to wydano wersje „OSS”
i „eval”, ta ostatnia zawierała oprócz otwartego oprogramowania także pakiety
objęte licencjami własnościowymi.
Przekładanie co chwile terminów wydania wersji 10.1 niestety nie pomogły
oficjalnej „stabilnej” wersji, która pojawiła się na wielu serwerach praktycznie jednocześnie 11-go maja 2006 roku zapychając i obciążając wiele z nich,
w tym czasie zawieszono na jakiś czas działanie strony www.openSUSE.org,
ze względu na ogromną ilość odwiedzających. Mimo innowacyjnego Xgl i po
raz pierwszy pełnego wsparcia VBA oraz dobrych chęci dodania obsługi większej ilości repozytoriów, SUSE 10.1 nie zdobyło przewidywanej sławy i chwały
jaką miało się stać to wydanie, jednak pokazało reszcie świata, że Linux nie
tylko nadaje się na serwery ale jest także świetną alternatywą na biurko, a po
wydanych trzy tygodnie później poprawkach system stał się bardziej stabilny
i znacznie przyjemniejszy w użytkowaniu.
Historia SUSE Linux została opracowana na podstawie: SuSE History oraz SUSE
Linux History.

Artykuł pochodzi z serwisu http://Suse.eHelp.pl
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SUSE Linux Enterprise 10
Novell
SUSE Linux Enterprise 10 jest otwartą, elastyczną i bezpieczną
platformą, która w całej infrastrukturze informatycznej przedsiębiorstwa bądź instytucji obsługuje ważne dla jej działalności aplikacje czy bazy danych. Sprawdza się ona we wszelkich zastosowaniach: od desktopów, aż po centrum przetwarzania danych.
Platforma SUSE Linux Enterprise jest ściśle zintegrowana z rozwiązaniami firmy Novell do zarządzania komputerami, cyfrową
tożsamością oraz obsługi komunikacji i pracy zespołowej. Ponadto
jest oparta na otwartych standardach, co ułatwia jej integrowanie
z dotychczasową infrastrukturą informatyczną.
Dzięki platformie SUSE Linux Enterprise 10 przedsiębiorstwa mogą skuteczniej radzić sobie z problemami w biznesie, jakie powodują nasilająca się
konkurencja, rosnące szybko koszty działalności firmy, wzrost zagrożenia dla
bezpieczeństwa i ewolucja wymagań klientów. Przedsiębiorstwa, które w doborze rozwiązań IT na pierwszym miejscu stawiają wydajność, niezawodność
i pomoc techniczną światowej klasy, wybierają oprogramowanie SUSE Linux
Enterprise firmy Novell. W skład platformy SUSE Linux Enterprise 10 wchodzą
następujące składniki:
– SUSE Linux Enterprise Server. Serwer linuksowy dla przedsiębiorstw, który
cechuje się najwyższym poziomem niezawodności, bezpieczeństwa i skalowalności. Przeznaczony jest do obsługiwania aplikacji o znaczeniu krytycznym działających w centrum przetwarzania danych.
– SUSE Linux Enterprise Desktop. Jedyny obecnie na rynku system linuksowy
dla desktopów/notebooków spełniający wymagania instytucji i przedsiębiorstw, przeznaczony do realizowania typowych zadań biurowych i biznesowych.
– Novell Customer Center. Portal będący pojedynczym miejscem dostępu do
pomocy technicznej, aktualizacji oprogramowania i odnowień subskrypcji
na potrzeby wszystkich subskrybowanych przez klienta produktów z serii
SUSE Linux Enterprise.

SUSE Linux Enterprise Server 10
Pakiet SUSE Linux Enterprise Server 10 jest nową wersją zaawansowanego
serwera z systemem Linux, w której wprowadzono ponad 1500 udoskonaleń,
nowości i aktualizacji.

SUSE Linux Enterprise Server to serwer dostosowany do wymagań instytucji i przedsiębiorstw, przeznaczony do obsługi oprogramowania o znaczeniu krytycznym, działającego zwykle w centrum przetwarzania danych. SUSE
Linux Enterprise Server jest rozwijany przez firmę Novell i objęty przez nią
pomocą techniczną. Jest to otwarte, skalowalne, wydajne rozwiązanie do centrów przetwarzania danych, które standardowo udostępnia zabezpieczenia dla
działających na nim aplikacji, mechanizm wirtualizacji i wbudowane zarządzanie komputerami i serwerami na całym szeregu architektur sprzętowych.
SUSE Linux Enterprise Server można wdrażać jako uniwersalny serwer lub
dostosowywać ściśle pod kątem uruchamiania określonych aplikacji. Ponadto
może on bezproblemowo współdziałać z dotychczasową infrastrukturą centrum przetwarzania danych.
SUSE Linux Enterprise Server otrzymał poparcie i certyfikaty najważniejszych na świecie producentów sprzętu i oprogramowania oraz jest objęty cenioną pomocą techniczną firmy Novell. Użytkownicy mogą dodatkowo liczyć na
globalny ekosystem partnerów i usług, np. szkoleniowych. Dzięki wdrożeniu
oprogramowania SUSE Linux Enterprise Server firmy mogą znacznie obniżyć
koszty, otrzymując zarazem do dyspozycji bezpieczny i niezawodny serwer
w centrum przetwarzania danych.
Różnice między systemami openSUSE 11, i SUSE Linux Enterprise Server
– openSUSE 11 jest ogólnoświatową inicjatywą społeczną, sponsorowaną
przez firmę Novell, której celem jest propagowanie korzystania z systemu Linux. W ramach niej Novell bezpłatnie udostępnia system openSUSE
wszystkim użytkownikom zainteresowanym Linuksem. openSUSE to system, w którym wprowadzane są i testowane liczne nowości, w tym nowe
aplikacje i funkcje systemowe. Jest on udostępniany społeczności w celu
pokazania rozwoju produktu, efektów wspólnej pracy nad systemem, wyłapywania i usuwania błędów. openSUSE przeznaczony jest dla entuzjastów
i miłośników Linuksa. Ze względu na brak intensywnych testów, posiadanie dużej liczby niesprawdzonych pakietów i aplikacji oraz braku pomocy
technicznej openSUSE nie jest przeznaczony do zastosowań biznesowych.
open SUSE jest też dostępny w wersji pudełkowej.
– SUSE Linux Enterprise Server 10 to dystrybucja systemu Linux dla instytucji i przedsiębiorstw, która jest autoryzowana przez firmę Novell i objęta
przez nią pomocą techniczną. Zawiera ona wybrane i przetestowane ele-
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menty i pakiety oraz zaawansowane mechanizmy serwerowe (klastry, duża
wydajność, bezpieczeństwo). Dla tej wersji Novell gwarantuje co najmniej
7 letni cykl dostępności i wspomagania produktu. Wersja SUSE Linux Enterprise Serwer 10 oferowana jest w formie subskrypcji na 1 rok lub 3 lata,
w ramach której dostarczane są poprawki do systemu, nowe wersje i pomoc techniczna (w zakresie zależnym od typu zakupionej subskrypcji lub
zawartej umowy). Wersja ta jest certyfikowana przez dostawców sprzętu
i oprogramowania, co gwarantuje bezproblemową instalację i obsługę oraz
odpowiednią pomoc techniczną. Wszystkie udostępniane w ramach subskrypcji poprawki są również certyfikowane i sprawdzane pod względem
poprawności działania z pozostałymi elementami systemu oraz certyfikowanym sprzętem i oprogramowaniem. Firmy każdej wielkości z dużym
zaufaniem sięgają po pakiet SUSE Linux Enterprise Server ze względu na
jego wysoką jakość, gwarancję opieki i możliwość korzystania z globalnej
sieci pomocy technicznej Novella. Dodatkowo firma Novell współpracuje
z ponad 1000 niezależnych partnerów w dziedzinie sprzętu, oprogramowania i wdrażania, którzy pomagają klientom w pomyślnym stosowaniu
rozwiązań SUSE Linux Enterprise Server.

Krótka charakterystyka
Najważniejsze właściwości systemu SUSE Linux Enterprise Server 10
– Wbudowany mechanizm wirtualizacji. Wirtualizację wprowadzono po raz
pierwszy w latach 60. ubiegłego wieku, aby umożliwić podział komputerów mainframe na partycje, i od tej pory stała się nieodzownym elementem
środowisk serwerów klasy wyższej. Pakiet SUSE Linux Enterprise Server 10
wyposażono w mechanizm Xen hypervisor i wbudowane narzędzia administracyjne w celu obsługi wielu maszyn wirtualnych na serwerach zbudowanych w oparciu o powszechnie dostępne procesory Intel/AMD. Zapewnia
to administratorom centrów przetwarzania danych większe możliwości wykorzystania sprzętu oraz zupełnie nowy poziom elastyczności w konfigurowaniu i eksploatowaniu ich środowisk bez żadnych dodatkowych kosztów.
– Skuteczniejsze zabezpieczenia aplikacji. SUSE Linux Enterprise Server od dawna udostępnia cały szereg usług związanych z bezpieczeństwem: od programów antywirusowych, aż po zapory sieciowe (network firewalls). W wersji
10 pojawił się ważny element w postaci narzędzia Novell AppArmor do
zabezpieczania aplikacji dla przedsiębiorstw. AppArmor chroni system operacyjny i działające w nim aplikacje przed szkodliwymi efektami ubocznymi
ataków, złośliwymi programami i wirusami. Niezależnie od tego, czy atak
ma charakter wewnętrzny, czy zewnętrzny, pakiet SUSE Linux Enterprise

Server 10 zapewnia nienaruszalność serwera, obniża koszty administracyjne
i zapobiega przestojom.
– Wszechstronne zarządzanie serwerami. Wielu administratorów systemów przyzna z pewnością, że instalowanie i konfigurowanie pojedynczego serwera
to czynność stosunkowo trywialna, podczas gdy perspektywa wykonania
jej w przypadku wielu serwerów w całej infrastrukturze informatycznej jest
bardzo zniechęcająca. W skład systemu SUSE Linux Enterprise Server 10
wchodzi kompleksowy zestaw narzędzi do zarządzania, konfigurowania
i wdrażania, które znacznie ułatwiają utrzymywanie sprawności serwerów
oraz administrowanie subskrypcjami oprogramowania zapewniającymi bezpieczeństwo ich działania.
– Ekonomiczna podstawa obsługi pamięci masowej. Wymagania ustawowe są tylko jednym z czynników wpływających na obserwowany w ostatnich latach
wykładniczy wzrost ilości danych przechowywanych w pamięci masowej.
Tradycyjnie radzono sobie z tym problemem sięgając po opatentowane systemy przetwarzania danych, które kosztowały krocie. Pakiet SUSE Linux
Enterprise Server 10 spełnia wymagania przedsiębiorstw dotyczące obsługi pamięci masowej, ponieważ jest pierwszą wersją dystrybucyjną Linuksa
dla przedsiębiorstw, która udostępnia bez dodatkowych kosztów w pełni
zintegrowaną podstawę obsługi pamięci masowej o wysokim stopniu dostępności złożoną wyłącznie ze składników o otwartym kodzie źródłowym.
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Instalacja Novell SuSE Linux Enterprise Server 10 SP1
Rafał Domeracki, Krzysztof Biskup
Dystrybucja SuSE zaliczana jest do grupy najlepiej dopracowanych, trzeba obiektywnie przyznać że spory wkład w ten efekt
wniosło przejęcie jej przez firmę Novell. Przedstawimy tutaj opis
instalacji tej dystrybucji w wersji Novell SuSE Linux Enterprise
Server 10 SP1.

Wstęp
Oczywiście przed rozpoczęciem instalacji musimy zaopatrzyć się w płytę z dystrybucją, której obraz możemy pobrać ze strony [1]. Przedstawiony tu opis był
wykonywany przy użyciu VMware.

Instalacja
Po włożeniu do napędu płyty z dystrybucją uruchamiamy ponownie komputer.
W razie potrzeby zmieniamy ustawienia w BIOS-e tak aby nastąpił boot z płyty.
Używając klawisza [F3] możemy zmienić rozdzielczość ekranu. Preferowana to 1024x768. Następnie aby rozpocząć proces instalacji z menu startowego
(rys. 1) wybieramy pozycję Installation naciskamy klawisz [Enter].

Rysunek 2.

W oknie Licence Agreement (rys. 3) potwierdzamy, że zgadzamy się z warunkami licencji i klikamy przycisk Next.
W oknie Installation Mode (rys. 4) wybieramy tryb nowej instalacji i klikamy
przycisk Next.
W oknie Clock and Time Zone (rys. 5), wybieramy właściwą strefę czasową.
W polskich warunkach Region to Europe a Time Zone to Poland.
W przypadku instalacji w środowisku wirtualnym (VMware Server) pozostawiamy domyślne wartości (rys. 6). Jeśli instalacja odbywa się w środowisku
fizycznym, dla ułatwienia można przyjąć ten sam układ partycji. Zestaw oprogramowania przyjęty automatycznie przez instalator w obydwu przypadkach
pozostaje bez zmian. Po kliknięciu przycisku Accept rozpocznie się instalacja
oprogramowania, która potrwa około 20 minut.

Rysunek 1.

Ustawienia w oknie Language (rys. 2) pozostawiamy bez zmian i kliknij
przycisk Next.
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Rysunek 3.

Rysunek 5.

Rysunek 4.

Rysunek 6.
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Wpisujemy hasło administratora systemu root (rys. 7).
Podajemy nazwę hosta i nazwę domenową (rys. 8). Pozostałe możliwości
pozostawiamy bez zmian.
Wyłączamy zaporę ogniową i obsługę protokołu IPv6. Klikamy link Network
Interfaces (rys. 9) i przystępujemy do konfiguracji drugiego interfejsu sieciowego.

Rysunek 8.

Rysunek 7.

Rysunek 9.

numer 26 specjalny – SUSE Linux Enterprise Server

8

SLES
Zaznaczamy (rys. 10) drugi interfejs sieciowy oznaczony w kolumnie IP
Address jako Not configured i klikamy przycisk Edit.
W oknie Network Address Setup (rys. 11), w polu IP Address wpisujemy adres
192.168.1.1. Pozostałe ustawienia pozostawiay bez zmian i klikamy Next.
Pozostałe opcje okna Network Card Configuration Overview (rys. 12) pozostawiamy bez zmian i klikamy przycisk Next.

Rysunek 11.

Rysunek 10.

Rysunek 12.
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Pozostałe opcje okna Network Configuration (rys. 13) pozostawiamy bez
zmian i klikamy przycisk Next.
Opcjonalnie, możemy wykonać test połączenia z internetem. W przypadku
niepowodzenia, po instalacji należy poprawnie skonfigurować interfejs sieciowy za pomocą oprogramowania YaST (polecenie: yast2 network).
Jeśli test połączenia (rys. 14) zakończy się sukcesem, jest to potwierdzeniem
poprawnego przebiegu autokonfiguracji pierwszego interfejsu sieciowego za
pomocą dostępnego serwera DHCP (rys. 15). Klikamy Next.

Rysunek 14.

Rysunek 13.

Rysunek 15.
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W oknie Novell Customer Center Configuration (rys. 16) wybieramy opcję Configure Later i klikamy Next.
Pomijamy konfigurację centrum certyfikacyjnego, wybieramy Skip Settings
(rys. 17) i klikamy Next.
Ustawienia w oknie User Authentication Method (rys. 18) pozostawiamy bez
zmian.

Rysunek 17.

Rysunek 16.

Rysunek 18.
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Dodajemy użytkownika lokalnego podające, pełna nazwę login i hasło
(rys. 19). Klikamy przycisk Next.
Potwierdzamy wciskając przycisk Yes (rys. 20).
Przechodzimy do kolejnego kroku, wciskając przycisk Next (rys. 21).

Rysunek 20.

Rysunek 19.

Rysunek 21.
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W większości przypadków, wszystkie ustawienia można pozostawić bez
zmian (rys. 22). Ustawienia będą inne podczas instalacji w środowisku fizycznym.
Odznaczamy pole Clone This System for Autoyast (rys. 23).
Proces instalacji dobiegł końca. Teraz możesz zalogować się do konta użytkownika lokalnego lub root podając ustawione wcześniej hasło (rys. 24).
Odnośniki
[1] http://download.novell.com/index.jsp

Rysunek 23.

Rysunek 22.

Rysunek 24.
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Serwer LAMP przy użyciu YaST2 w 5 minut
Piotr Krakowiak
Serwer LAMP (Linux, Apache2, MySQL, PHP) jest to zestaw
oprogramowania stanowiący platformę serwerową dynamicznych
stron WWW. W artykule zostanie opisane jak zainstalować i uruchomić serwer pod systemem SUSE Linux Enterprise Server za
pomocą narzędzia YaST2.

– apache2-mod_php5
– apache2-mod_auth_mysql
– apache2-prefork
– apache2-worker
i wciskamy przycisk Akceptuj.

Aby uruchomić serwer Apache2 najpierw należy zainstalować pakiety,
w tym celu uruchamiamy YaST2 (rysunek 1) następnie zarządzanie oprogramowaniem i w polu Szukaj: wpisujemy Apache.

Rysunek 2. Instalacja pakietów

Rysunek 1. Yast2 wybór pakietów.

Gdy już mamy zainstalowane wszystkie pakiety możemy przystąpić do
uruchamiania serwera. Uruchamiamy ponownie YaST2 i odszukujemy ikonkę
Serwer HTTP (rysunek 3) z zakładki Usługi sieciowe – klikamy w nią.

Zaznaczamy do instalacji następujące pakiety:
– apache2
– apache2-devel
– apache2-mod_perl

Rysunek 3. Ikona Serwer HTTP
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Na ekranie ukaże się okno (rysunek 4) z listą interfejsów sieciowych oraz
port na których serwer będzie pracował. Domyślnym portem jest 80.
Wciskamy przycisk Dalej i na ekranie ukazuje się okno (rysunek 5) z wyborem modułów jakie serwer będzie obsługiwał. Zaznaczamy wszystkie czyli:
PHP5, PERL, Python, Ruby i klikamy przycisk Dalej.
Kolejnym krokiem jest konfiguracja hosta domyślnego (rysunek 6) jaki będzie reprezentowany przez nasz serwer.
Następnym krokiem jest konfiguracja hostów wirtualnych (rysunek 7).

Rysunek 5. Wybór modułów

Rysunek 4. Wybór interfejsów sieciowych oraz portu

Rysunek 6. Konfiguracja hosta domyślnego
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Rysunek 8. Podsumowanie

Rysunek 7. Konfiguracja hostów wirtualnych

W ostatnim oknie ukazuje się podsumowanie konfiguracji serwera oraz sposobu uruchamiania (rysunek 8). Mamy do wyboru dwie możliwości: ręczne lub
automatyczne uruchamianie podczas startu systemu SUSE Linux Enterprise
Server. Przycisk Zaawansowana konfiguracja serwera HTTP zawiera kolejne opcje
Apache. Klikamy przycisk Zakończ.
Aby sprawdzić czy serwer działa należy uruchomić konsolę zalogować się
jako użytkownik root za pomocą polecenia su. Następnie wydać polecenie:
rcapache2 status
Jeśli serwer dział poprawnie powinniśmy dostać informację typu:
Checking for httpd2:
running
jeżeli nie działa to informacja będzie następująca:
Checking for httpd2:
unused
Aby uruchomić serwer należy wydać polecenie: rcapache2 start
Aby zobaczyć jakie moduły działają wydajemy polecenie w konsoli (rysunek 9):
a2enmod -l

Aby sprawdzić działanie serwera należy przejść do domyślnego katalogu
gdzie serwer przechowuje pliki stron, jest to katalog:
/svr/www/htdocs
utwórzmy tam przykładowy plik z kodem PHP. Można do tego użyć dowolnego edytora, my użyjemy edytora vi wydajemy polecenie w konsoli:
vi index.php
wciskamy klawisz [A] aby przejść w tryb edycji i wpisujemy krótki kod:
<?php
phpinfo();
?>

następnie wciskamy klawisz [Esc] aby przejść w tryb wydawania komend i wpisujemy polecenie:
:wq
polecenie edytora Vi nakazuje zapisać zmiany i zamknąć edytor.
Następnie otwieramy przeglądarkę internetową np. Firefox i w pasku adresu
wpisujemy http://localhost (rysunek 10) .
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Mamy działający serwer HTTP z obsługą PHP. Nadszedł czas na zainstalowanie i uruchomienie serwera MySQL. W tym celu podobnie jak przy Apache
uruchamiamy YaST2 następnie Zarządzanie oprogramowaniem i w polu Szukaj
(rysunek 1) wpisujemy MySQL i zaznaczamy następujące pakiety do instalacji:
– mysql
– mysql-client
– mysql-devel
– mysql-shared
– mysql-Max
– php5-mysql
– php5-mysqli
i wciskamy przycisk Akceptuj. Aby uruchomić serwer MySQL należy wydać
w konsoli z uprawnieniami root-a polecenie (rysunek 11):
rcmysql start

Rysunek 9. Lista modułów

Rysunek 11. Start serwera MySQL

Rysunek 10. Firefox – strona informacyjna PHP
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Gdy serwer już się uruchomił to należało by zmienić hasło root-a. W tym
celu wydajemy polecenie (rysunek 11):
/usr/bin/mysqladmin -u root password ’nowe-haslo’

Teraz możemy podłączyć się do serwera baz danych za pomocą polecenia (rysunek 12):
mysql -u root -p

Tak oto mamy zainstalowany i uruchomiony serwer LAMP. Zamiast wykorzystywać YaST2, do konfiguracji można wykorzystać dowolny edytor za
pomocą, którego wyedytujemy pliki
textitphp.ini, my.cnf, httpd.conf oraz program zypper do instalacji pakietów
w trybie tekstowym.

Rysunek 12. MySQL
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Instalacja i konfiguracja przezroczystego
serwera PROXY – Squid
Rafał Domeracki, Krzysztof Biskup
W tym artykule zostanie przedstawiony opis instalacji i konfiguracji serwera PROXY. Dlatego przystępując do jego lektury warto znać podstawy konfiguracji protokołu internetowego TCP/IP
w systemach operacyjnych. Całość opisu przedstawiona jest w
systemie GNU/Linux, a w szczególności Novell SuSE Linux Enterprise.

Po zalogowaniu do systemu z menu Computer wybieramy YaST (rysunek 1).
W oknie YaST Control Center wybieramy grupę Software, a z grupy Software
wybieramy Software Management (rysunek 2).

Wstęp
Zalety używania serwera PROXY:
– podniesienie bezpieczeństwa sieci lokalnej,
– zmniejszenie zużycia pasma internetowego,
– kontrolowanie przepływu ruchu sieci WWW,
– możliwość wykorzystania usługi pośredniczącej do nawiązywania połączeń
innych usług, takich jak komunikator internetowy,
– możliwość poddania danych pobieranych z sieci www działaniu oprogramowania antywirusowego,
– możliwość zabronienia dostępu do wybranych zasobów sieci publicznej
z jednoczesnym przekierowaniem na stronę informującą o przyczynie zabronienia dostępu,
– niewielki koszt wdrożenia

Instalacja

Rysunek 2.

Rysunek 1.
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W polu Search wpisujemy nazwę squid (rysunek 3) i klikamy Search.

Rysunek 4.
Rysunek 3.

Zaznaczamy pole wyboru obok pozycji squid (rysunek 4) i klikamy Accept.
Gdy pojawi się pytanie Install or remove more packages? klikamy na przycisk
No (rysunek 5).

Rysunek 5.
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Aby uruchomić Squid i skonfigurować tak aby uruchamiał się przy starcie systemu uruchamiamy YaST i z grupy System wybieramy System Services
(Runlevel) (rysunek 6).

Rysunek 7.

Rysunek 6.

Z listy usług wybieramy squid i klikamy przycisk Enable (rysunek 7).
Potwierdzamy poprzez kliknięcie przycisku Continue (rysunek 8).

Rysunek 8.
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Klikamy OK i po wciśnięciu Finish kończymy pracę z programem (rysunek 9).

oznacza to, że program jest uruchomiony i zajmuje numer portu wymieniony
w komendzie telnet. Wciskamy kombinację klawiszy [Ctrl]+[ ] ], w wierszu
poleceń programu telnet wpisujemy quit i wciskamy klawisz [Enter]: Połączenie z usługą squid zostało zerwane i nastąpił powrót do wiersza poleceń
powłoki systemowej.
Aby teraz móc korzystać z serwera PROXY musimy odpowiednio skonfigurować przeglądarkę internetową.
W tym celu logujemy się na konto root na SLES a następnie uruchomiamy
przeglądarkę Firefox Web Browser. Po uruchomieniu przeglądarki, z menu Edit
wybieramy Preferences. W sekcji Advanced klikamy zakładkę Network. Klikamy
na przycisk Settings w polu Connection. Zaznaczamy pole Manual proxy configuration. Wypełniamy pole HTTP proxy: W pierwszym polu wpisujemy adres IP
serwera SLES, a w polu Port wpisujemy wartość 3128 (rysunek 10).

Rysunek 9.

W tej chwili program Squid jest zainstalowany i uruchomiony w domyślnej
konfiguracji zajmując port 3128. Używając programu telnet możemy sprawdzić jego działanie.
Z menu Computer wybieramy Gnome Terminal i w uruchomionym wierszu
poleceń wpisujemy:
SLES:~ # telnet localhost 3128

jeśli wynikiem polecenia jest:
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is ’^]’.

Rysunek 10.
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Konfiguracja przezroczystego serwera PROXY

Po zamknięciu okna ustawień i odświeżeniu zawartości okna przeglądarki
otrzymujemy komunikat jakna rysunku 11.

Teraz logujemy się na serwerze SLES jako użytkownik root i uruchamiamy poniższy skrypt (treść skryptu znajduje się w katalogu zapora_ogniowa, a nazwa
się on firewall_1).
1

#!/bin/sh

2
3
4
5

IPTABLES=/usr/sbin/iptables
DEPMOD=/sbin/depmod
MODPROBE=/sbin/modprobe

6
7
8

# Włącza w jądrze systemu opcję przekazywania pakietów "forwarding"
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

9

Rysunek 11.

10

Zgodnie z informacją zawartą w oknie przeglądarki wygenerowaną przez
Squid, dostęp do sieci WWW jest zabroniony. Domyślna konfiguracja Squid
zabrania dostępu do sieci WWW. Aby to zmienić musimy uruchomić edytor
tekstowy gedit, który znajdziemy w menu Computer. Po otwarciu programu
otwieramy do edycji plik squid.conf z katalogu /etc/squid. Zanim wprowadzimy
jakiekolwiek zmiany, warto wykonać kopię zapasową tego pliku. Następnie
odnajdujemy wiersz o treści:

11

http_access deny all

19

12
13
14

# Blokowanie pingów w całej bramie
#echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all

15
16
17
18

20

i kopiujemy ją poniżej a następnie zmieniamy drugi wiersz na

# Jeżeli adres IP jest pobierany dynamicznie (SLIP, PPP, DHCP)
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr

21

$MODPROBE
$MODPROBE
$MODPROBE
$MODPROBE
$MODPROBE
$MODPROBE

ip_tables
ip_conntrack
ip_conntrack_ftp
ip_conntrack_irc
iptable_nat
ip_nat_ftp

22

http_access allow all

23

pierwszy wiersz poprzedzamy znakiem # aby program ignorował go podczas
uruchamiania. W efekcie powinniśmy otrzymać dwa wiersze jak poniżej

24
25

# Czyszczenie tablic
$IPTABLES --flush
$IPTABLES --delete-chain

26

#http_access deny all
http_access allow all

27
28

Zapisujemy zmiany i zamykamy edytor gedit.
Teraz, aby zmiana konfiguracji została odczytana w Gnome Terminal wydajemy polecenie:

29

SLES10-server:~ # rcsquid reload

33

30

# Ustawienie
$IPTABLES -P
$IPTABLES -P
$IPTABLES -P

domyślnej polityki na pomijanie
INPUT ACCEPT
FORWARD ACCEPT
OUTPUT ACCEPT

# Akceptacja
$IPTABLES -A
$IPTABLES -A
$IPTABLES -A

pakietów dla interfejsu pseudosieci
INPUT -i lo -j ACCEPT
FORWARD -i lo -j ACCEPT
OUTPUT -o lo -j ACCEPT

31
32

34
35
36
37

$IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
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Skrypt ten skonfiguruje serwer tak aby pełnił rolę rutera sieciowego. Po uruchomieniu systemu klienta logujemy się do niego i uruchom Gnome Terminal.
Sprawdzamy dostępność wirtualnej bramy sieciowej:

17
18
19
20

client:~ # ping 192.168.1.1

21

następnie przerywamy działanie programu ping kombinacją klawiszy
[Ctrl]+[C]. Oczywiście wynik naszego testu jest pozytywny, teraz konfigurujemy przeglądarkę internetową na kliencie tak aby używała serwera proxy.
W polu HTTP proxy wpisujemy adres bramy 192.168.1.1 i port 3128. Przetestujmy czy przeglądarka używa serwera pośredniczącego. Najłatwiej tego dokonać sprawdzając czy możemy wczytać stronę dowolnego publicznego serwisu HTTP, np. http://kernel.org/. Oczywiście dla poprawnie wpisanego
adresu otrzymujemy w wyniku żądaną stronę internetowa. Ponownie usuwamy konfigurację proxy z przeglądarki internetowej. Sprawdzamy za pomocą
narzędzia telnet dostępność jakiejkolwiek usługi nasłuchującej na porcie 80
bramy sieciowej.

23
24
25

# Czyszczenie tablic
$IPTABLES --flush
$IPTABLES --delete-chain

26
27
28
29
30

# Ustawienie
$IPTABLES -P
$IPTABLES -P
$IPTABLES -P

domyślnej polityki na pomijanie
INPUT ACCEPT
FORWARD ACCEPT
OUTPUT ACCEPT

# Akceptacja
$IPTABLES -A
$IPTABLES -A
$IPTABLES -A

pakietów dla interfejsu pseudosieci
INPUT -i lo -j ACCEPT
FORWARD -i lo -j ACCEPT
OUTPUT -o lo -j ACCEPT

31
32
33

35
36

W efekcie otrzymujemy:

37

Trying 192.168.1.1...
telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused

W tej chwili mamy pewność, że port 80 bramy jest niedostępny.
Aby to zmienić uruchom poniższy skrypt (treść skryptu znajduje się w katalogu zapora_ogniowa, a nazwa się on firewall_2)
1

ip_conntrack
ip_conntrack_ftp
ip_conntrack_irc
iptable_nat
ip_nat_ftp

22

34

client:~ # telnet 192.168.1.1. 80

$MODPROBE
$MODPROBE
$MODPROBE
$MODPROBE
$MODPROBE

38
39
40

$IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
# Przekierowanie pakietów z portu 80 na port 3128.
$IPTABLES -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 \
-j REDIRECT --to-port 3128

Teraz ponownie uruchom na komputerze klienta telnet w celu sprawdzenia dostępności jakiejkolwiek usługi nasłuchującej na porcie 80 bramy sieciowej.

#!/bin/sh

client:~ # telnet 192.168.1.1. 80

IPTABLES=/usr/sbin/iptables
DEPMOD=/sbin/depmod
MODPROBE=/sbin/modprobe

Tym razem port 80 bramy sieciowej jest dostępny. Natomiast po wpisaniu dowolnego adres w pasku adresu przeglądarki sieciowej na kliencie powinniśmy
zobaczyć informację jak na rysunku 11
Aby mieć dostęp do zasobów internetu na komputerze serwera proxy poddajemy edycji plik /etc/squid/squid.conf. Pamiętajmy o wykonaniu kopii bezpieczeństwa tego pliku. Może się ona przydać jeśli konfiguracja nie powiedzie się.
Odnajdujemy sekcję HTTPD-ACCELERATOR OPTIONS. Powyżej wiersza

2
3
4
5
6
7
8

# Włącza w jądrze systemu opcję przekazywania pakietów "forwarding"
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

9
10
11

# Jeżeli adres IP jest pobierany dynamicznie (SLIP, PPP, DHCP)
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr

12
13
14

# Blokowanie pingów w całej bramie
#echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all

15
16

$MODPROBE ip_tables

# httpd_accel_port 80

wpisujemy wiersz
httpd_accel_host virtual

następnie usuwamy znak # w wierszu
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# httpd_accel_port 80

który musi wyglądać następująco:
httpd_accel_port 80

następnie odnajdujemy wiersz:
# httpd_accel_with_proxy off

skopiujmy treść do wiersza poniżej i zmień tak aby wyglądał następująco:
httpd_accel_with_proxy on

odnajdujemy wiersz:
# httpd_accel_uses_host_header off

i podobnie jak poprzednio skopiujemy treść do wiersza poniżej i zmień tak aby
wyglądał następująco:
httpd_accel_uses_host_header on

Podsumowując, treść poszczególnych wierszy powinna wyglądać tak:
httpd_accel_host virtual
httpd_accel_port 80
httpd_accel_with_proxy on
httpd_accel_uses_host_header on

Zapisujemy plik i zamykamy edytor. Pozostało nam tylko zrestartować squid,
aby uwzględnił wprowadzone zmiany
SLES:~ # rcsquid restart

i odświeżamy zawartość przeglądarki.Jeśli wpisaliśmy poprawnie adres serwisu, to po odświeżeniu powinniśmy zobaczyć zawartość strony internetowej.
Uwaga. Po ponownym uruchomieniu bramy sieciowej w celu poprawnego
działania routingu należy uruchomić ręcznie skrypty zapory ogniowej.
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Wdrażanie zwirtualizowanej wersji NetWare w systemie SUSE
Linux Enterprise
Novell
Korzyści z wirtualizacji systemu NetWare

Podstawy wirtualizacji

Technologia maszyn wirtualnych jest dostępna już od wielu lat.1 Najpierw pojawiła się ona w systemach mainframe, później stopniowo w innych systemach,
a wreszcie również na komputerach osobistych. Dziś technologia wirtualizacji
jest dostępna w najpopularniejszych systemach operacyjnych, takich jak Linux,
czy Windows, i jest coraz szerzej wykorzystywana w centrach przetwarzania
danych. Dzięki wirtualizacji NetWare w systemie Linux można czerpać korzyści z otwartej, nowoczesnej platformy do zastosowań o krytycznym znaczeniu,
nie tracąc funkcjonalności oferowanej przez system NetWare i wykorzystując
już zdobyte umiejętności.
W ciągu ostatniego roku dyrektorzy IT z dużych firm bardzo docenili możliwości systemu SUSEŽ Linux Enterprise Server 10 firmy Novell i liczne korzyści oferowane przez zaimplementowaną w nim technologię wirtualizacji Xen.
Wśród tych korzyści można wymienić konsolidację serwerów, optymalizację
obciążenia i możliwość szybkiego odtwarzania po awarii za sprawą dynamicznej migracji serwerów. Wszystkie te cechy skłaniają coraz większą liczbę firm
do przejścia na Linuksa. Wiele firm – zwłaszcza tych, które chcą, aby migracja do nowego środowiska odbywała się stopniowo – wybiera Novell Open
Enterprise Server 2. Jest to platforma sieciowa firmy Novell, obejmująca system SUSE Linux Enterprise Server 10 i udostępniająca wbudowane w ten system możliwości wirtualizacji. Po raz pierwszy system NetWare na platformie
Linux został wyposażony w rodzimą obsługę wirtualizacji. Dlaczego jest to
takie istotne? Z wielu powodów. Dzięki wirtualizacji NetWare w systemie Linux można czerpać korzyści z otwartej, nowoczesnej platformy do zastosowań
o krytycznym znaczeniu, nie tracąc dostępu do używanych aplikacji NetWare
i wykorzystując już zdobyte umiejętności. Firmy, które chcą przechodzić na Linuksa stopniowo, mogą przez cały czas korzystać z posiadanych aplikacji. Co
więcej, mogą nadal używać systemu NetWare, a jednocześnie konsolidować
systemy lub korzystać z najnowszych i najbardziej innowacyjnych rozwiązań
sprzętowych. Novell Open Enterprise Server 2 umożliwia wirtualizację systemu NetWare w Linuksie i czyni ją opłacalną, jednocześnie upraszczając proces
migracji do Linuksa.

Technologia Xen Novell Open Enterprise Server 2 daje użytkownikom wybór.
Można zainstalować system NetWare 6.5 SP7 zarówno na fizycznym komputerze, jak i na maszynie wirtualnej – dzięki technologii Xen 3.0 wbudowanej
w SUSE Linux Enterprise Server 10. Warstwa oprogramowania Xen jest rozwijana i utrzymywana przez społeczność open source. Podobnie jak większość
technologii maszyn wirtualnych, Xen 3.0 składa się z hosta (zwanego DOMENĄ 0) i wielu gości (zwanych DOMENAMI nieuprzywilejowanymi). Host jest
odpowiedzialny za partycjonowanie serwera fizycznego i przydzielanie fizycznych zasobów maszynom wirtualnym (gościom), w momencie gdy są one uruchamiane i wczytują swoje systemy operacyjne. Niektóre zasoby, takie jak pamięć, są dedykowane poszczególnym gościom i nie mogą być współużytkowane przez systemy operacyjne działające na maszynach wirtualnych. Inne, takie
jak karty sieciowe, mogą być przydzielane określonym gościom lub współużytkowane przez systemy operacyjne maszyn wirtualnych. Parawirtualizacja Xen
3.0 ma przewagę nad wieloma konkurencyjnymi technologiami wirtualizacji,
ponieważ udostępnia monitor maszyn wirtualnych (hypervisor), zaimplementowany jako część głównej warstwy wirtualizacji. Pozwala on specjalnie zmodyfikowanym systemom operacyjnym maszyn wirtualnych wydajniej współpracować z serwerem fizycznym. Nazywamy to parawirtualizacją. Podczas gdy host
nadzoruje zasoby pamięci oraz to, do których fizycznych i wirtualnych urządzeń mają mieć dostęp maszyny wirtualne, monitor rezerwuje i przydziela na
określony czas zasoby procesora poszczególnym, zwirtualizowanym systemom
operacyjnym. Zapewnia on też maszynom wirtualnym odpowiedni poziom
ochrony. Monitor dba o to, aby systemy operacyjne otrzymywały do dyspozycji
maszyny wirtualne, których działanie do złudzenia przypomina rodzime architektury danych serwerów. Oznacza to, że dzięki zastosowaniu monitora system
operacyjny poddany parawirtualizacji może wykorzystywać sterowniki wirtualne (zamiast fizycznych). W pełni zwirtualizowany system operacyjny musi
"wyłapywać" informacje z wykonywanego strumienia instrukcji. Tymczasem
w przypadku parawirtualizacji systemu operacyjnego nie ma takiej konieczności, co przekłada się na wzrost wydajności. Ponadto w przypadku parawir-
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tualizacji zwirtualizowana platforma nie musi emulować faktycznej platformy
sprzętowej. Prowadzi to do dodatkowego wzrostu wydajności w takich sytuacjach, jak dostęp do tablic stron, które sterują pamięcią. Niezmodyfikowane
systemy operacyjne maszyn wirtualnych, pracujące w trybie pełnej wirtualizacji, nie dają tych korzyści.

Przystosowanie do wirtualizacji
System operacyjny NetWare 6.5, wchodzący w skład oprogramowania Novell
Open Enterprise Server 2, został rozbudowany w taki sposób, aby potrafił wykryć, że został uruchomiony w środowisku zwirtualizowanym. Dzięki temu
może on pełnić rolę systemu poddanego parawirtualizacji, działającego na maszynie wirtualnej. W rezultacie użytkownicy zwirtualizowanej wersji systemu
NetWare mogą cieszyć się wzrostem wydajności zapewnianym przez parawirtualizację. Ponadto zwirtualizowana wersja NetWare pozwala wykorzystywać
najnowsze rozwiązania sprzętowe. Niektórzy użytkownicy mieli problemy ze
znalezieniem sterowników dla systemu NetWare do nowych urządzeń. Ponieważ jednak NetWare może teraz działać jako system operacyjny poddany parawirtualizacji, wczytujący sterowniki wirtualne, dostępność sterowników fizycznych przestaje mieć znaczenie. Zamiast tego to system operacyjny hosta dyktuje
warunki dotyczące sterowników fizycznych. Ponieważ systemem operacyjnym
hosta jest Linux, dysponujący obszerną i stale rosnącą bazą sterowników, wersja
NetWare poddana parawirtualizacji automatycznie zyskuje ogromną liczbę sterowników. Choć maszyny wirtualne z systemem NetWare mogą automatycznie
wczytywać sterowniki wirtualne, administratorzy mają w dalszym ciągu możliwość wczytywania sterowników fizycznych. Dzięki zastosowaniu sterowników
fizycznych maszyna wirtualna może mieć bezpośredni dostęp do urządzeń
fizycznych. Jednym z powodów, dla których można rozważać wczytanie sterownika fizycznego, może być chęć niewielkiego zwiększenia wydajności karty
sieciowej serwera fizycznego. Jednak bardziej prawdopodobne jest stosowanie
sterowników fizycznych w celu umożliwienia systemowi bezpośredniej interakcji z napędami taśm, na których wykonuje się kopie zapasowe. Pozwala
to bowiem ograniczyć "narzut" na operacje wejścia-wyjścia (we-wy). Niezależnie od powodów przyświecających stosowaniu sterowników fizycznych, administratorzy powinni mieć świadomość, że może to mieć wpływ na niektóre
operacje charakterystyczne dla wirtualizacji, takie jak przenoszenie maszyny
wirtualnej z jednego serwera fizycznego na drugi. System operacyjny NetWare
6.5, wchodzący w skład oprogramowania Novell Open Enterprise Server 2, został rozbudowany w taki sposób, aby potrafił wykryć, że został uruchomiony
w środowisku zwirtualizowanym. Dzięki temu może on pełnić rolę systemu
poddanego parawirtualizacji, działającego na maszynie wirtualnej.

Rysunek 1. Zwirtualizowany system NetWare wykorzystuje wirtualne sterowniki, co
eliminuje konieczność stosowania sterowników fizycznych

Ten sam NetWare, nowe możliwości
NetWare został rozbudowany w taki sposób, aby mógł działać na serwerze
wirtualnym, ale jest to w dalszym ciągu ten sam system NetWare, który firmy
znają i którego używają od lat. Jedyna różnica polega na tym, że działa on teraz
w nowym środowisku, oferującym nowe korzyści i zaawansowane możliwości.
Poza kilkoma wyjątkami kod binarny wersji NetWare poddanej parawirtualizacji jest taki sam, jak kod wersji działającej na fizycznych komputerach.
1. Plik rozruchowy – fizyczna wersja NetWare wykorzystuje system DOS
lub plik NWLOADER.SYS, a wersja zwirtualizowana używa pliku XNLOADER.SYS, aby poinformować serwer, że pracuje w środowisku wirtualnym.
2. Sterowniki fabryczne – w wirtualnym środowisku NetWare zazwyczaj wykorzystuje się sterowniki wirtualne, komunikujące się z warstwą Xen, zamiast odrębnych sterowników komunikujących się bezpośrednio z fizycznymi podzespołami komputera. Większość sterowników wirtualnych znajduje
się w plikach XENBLK.HAM, XENNET.CAD oraz XENMP.PSM.
Jak podają inżynierowie firmy Novell, podczas dostosowywania systemu
NetWare do pracy na maszynach wirtualnych 95% modułów wczytywanych
do systemu (NLM) nie wymagało żadnych zmian. Tam, gdzie zmiany były
konieczne, wynikały one zazwyczaj ze stosowania w modułach NLM uprzywi-
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lejowanych lub ryzykownych instrukcji procesora, bezpośredniego dostępu do
sprzętu lub z konieczności pracy na poziomie zerowym. Dotyczyło to między
innymi pliku SERVER.EXE, w którym wprowadzono większość zmian. Oznacza to, że użytkownicy nie powinni mieć żadnych problemów z uruchamianiem
modułów NLM innych firm, chyba że należą one do którejś ze wspomnianych
kategorii.
Novell współpracuje też ściśle z producentami programów antywirusowych
i aplikacji do wykonywania kopii zapasowych, aby mieć pewność, że opracowywane przez nich moduły NLM będą bez przeszkód działały w środowisku
wirtualnym.
Zarządzanie systemem NetWare na maszynie wirtualnej wygląda dokładnie
tak samo jak wówczas, gdy pracuje on na fizycznym komputerze. W dalszym
ciągu można korzystać z tradycyjnych narzędzi, takich jak Novell ConsoleOneŽ,
Novell iManager czy Novell Remote Manager (NRM), a Novell Open Enterprise Server 2 udostępnia administratorom jeszcze inne, dodatkowe opcje. Dzięki
temu, że maszyna wirtualna działa pod kontrolą systemu Linux, administratorzy mogą teraz dodatkowo korzystać z programów administracyjnych i poleceń
konsoli Linuksa.

Pełne wykorzystanie możliwości sprzętu
Jedną z głównych zalet uruchamiania systemu NetWare na maszynie wirtualnej w środowisku Novell Open Enterprise Server 2 jest możliwość pełnego
wykorzystania istniejącej bazy sprzętowej. W przeciwieństwie do niektórych
rozwiązań wirtualizacyjnych, wirtualna wersja systemu NetWare nie wymaga
instalowania na serwerach z zestawami układów specjalnie przystosowanymi
do obsługi wirtualizacji. Firmy, które obecnie korzystają z serwerów NetWare, ale wykorzystują dostępną moc obliczeniową w niewielkim stopniu, mogą
umieścić kilka maszyn wirtualnych z systemem NetWare na jednym serwerze,
czerpiąc korzyści z konsolidacji serwerów. Uruchamiając NetWare na maszynie
wirtualnej można też zapewnić swojemu środowisku dostęp do najnowszych
urządzeń sprzętowych. To jeszcze bardziej rozszerza możliwości konsolidacji
serwerów i pozwala lepiej wykorzystywać procesory 64-bitowe.
Gdy serwery NetWare są uruchamiane na maszynach wirtualnych w środowisku Novell Open Enterprise Server 2, przestają dla nich obowiązywać ograniczenia technologii 32-bitowej. Zyskują one pełny dostęp do zwiększonej mocy
obliczeniowej i większej ilości pamięci, obsługiwanej przez dwu- i wielordzeniowe procesory 64-bitowe. Dodatkową korzyścią jest mniejsze zużycie energii
i wydzielanie mniejszej ilości ciepła.

Rysunek 2. Przed i po konsolidacji serwerów

Konsolidacja serwerów jest – obok możliwości korzystania z usług NetWare na nowoczesnych platformach sprzętowych – jednym z głównych powodów,
dla których warto stosować zwirtualizowaną wersję systemu NetWare. Stosując
maszyny wirtualne z systemem NetWare w środowisku Novell Open Enterprise
Server, można na przykład skonsolidować trzy lub więcej fizycznych serwerów
NetWare do postaci maszyn wirtualnych, działających na jednym fizycznym
komputerze. Niezależnie od tego można na tym samym komputerze uruchamiać również maszyny wirtualne z systemem Linux.
Utrzymywanie na jednym komputerze maszyn wirtualnych z systemem Linux i NetWare ułatwia migrację. Takie rozwiązanie pozwala na przykład zachować aplikacje i usługi, do których działania niezbędny jest system NetWare,
a jednocześnie przechodzić na Linuksa i uczyć się jego obsługi. Przeprowadzenie konsolidacji ułatwiają dołączone programy narzędziowe Novell Open
Enterprise Server Migration Tools. Dodatkowe informacje na temat migracji
można znaleźć w Internecie na stronie [1].
Aby określić, które serwery są dobrymi kandydatami do wirtualizacji, należy przeanalizować ich obciążenie.

Analiza wdrożeniowa
Bardzo ważne jest przeprowadzenie odpowiedniej analizy przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w infrastrukturze informatycznej. Rozważając wirtualizację należy starannie przeanalizować dostępne opcje oraz określić serwery
i obciążenia najlepiej nadające się do umieszczenia w środowisku wirtualnym.

Kiedy stosować wirtualizację
Opracowywanie strategii wirtualizacji ma sens w przypadku środowisk, w których spełniony jest dowolny z poniższych warunków:
– W centrum przetwarzania danych dostępna jest ograniczona ilość miejsca,
a trzeba zainstalować więcej serwerów.
– Całkowite koszty energii i klimatyzacji generowane przez centrum przetwarzania danych są bardzo duże i muszą zostać zmniejszone.
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– Wiele serwerów zbliża się do końca okresu eksploatacji i trzeba je przenieść
do centrum przetwarzania danych.
– Wdrożenie nowego, serwerowego systemu operacyjnego od fazy testowej
do produkcyjnej trwałoby bardzo długo.
– Koszty do utrzymania serwera są wysokie i muszą zostać obniżone.
– Wymagane są cykle testowe przed wdrożeniem.
Pod względem zużycia energii, miejsca i wydatków na klimatyzację, wirtualizacja pozwala centrom danych zaoszczędzić znaczne kwoty. W centrum
przetwarzania danych firmy może się na przykład znajdować osiem fizycznych
serwerów, z których cztery świadczą użytkownikom usługi, a cztery pełnią
funkcję serwerów zapasowych. W tej sytuacji cztery serwery zapasowe można
z łatwością umieścić w środowisku wirtualnym na jednym serwerze fizycznym.

Kiedy nie stosować wirtualizacji
Podczas opracowywania strategii wirtualizacji często zapomina się o pytaniu
"czego nie należy wirtualizować?".
Ze względu na nieprzewidywalność obciążenia i stosowanie serwerów pracujących na granicy swoich możliwości, w poniższych sytuacjach przechodzenie do środowiska maszyn wirtualnych może być niewskazane:
– Instalowany jest wielordzeniowy serwer nowej generacji, który pozwoli
zwiększyć wydajność bazy danych.
– Stosowane obecnie megabitowe przełączniki nie nadążają już z obsługą ruchu sieciowego skierowanego do serwera.
– Trzeba rozbudować system pamięci masowej, ponieważ nowa aplikacja generuje pliki o wielkości kilkuset megabajtów.
Choć w tego rodzaju sytuacjach serwery mogą zostać poddane wirtualizacji, nieodłączne różnice w wydajności i skalowalności serwerów fizycznych
i wirtualnych mogą oznaczać, że lepiej będzie poszukać innych kandydatów
do wirtualizacji.

Analiza obciążenia
Jeśli na tym samym serwerze fizycznym utrzymuje się wiele maszyn wirtualnych, trzeba zwracać uwagę na rodzaj ich obciążenia. Na serwerze fizycznym,
który jest przeładowany wieloma maszynami wirtualnymi obsługującymi obciążenia tego samego typu może zabraknąć mocy obliczeniowej, pamięci lub
przepustowości we-wy. Na przykład jeśli wszystkie maszyny wirtualne przeprowadzają intensywne operacje dyskowe, mogą wykorzystać całą dostępną
przepustowość macierzy dyskowej serwera.
Aby określić, które serwery są dobrymi kandydatami do wirtualizacji, na-

leży przeanalizować ich obciążenie. W tym celu należy przeanalizować następujące czynniki:
– średnie wykorzystanie procesora, wyrażone jako procent dostępnych zasobów procesora
– maksymalne wykorzystanie procesora z uwzględnieniem czasu trwania
okresu szczytowego
– średnie wykorzystanie sieci, wyrażone jako procent dostępnej przepustowości
– maksymalne wykorzystanie sieci z uwzględnieniem czasu trwania okresu
szczytowego
– średnie wykorzystanie pamięci, wyrażone jako procent dostępnej pamięci
– szczytowe wykorzystanie pamięci z uwzględnieniem czasu trwania okresu
szczytowego
– wykorzystanie kanału dyskowego, wyrażone jako suma punktów.
Uwaga. Wykorzystanie kanału dyskowego powinno być wyrażone jako suma punktów danych, obejmująca liczbę przeprowadzonych operacji odczytu
i zapisu, całkowitą ilość przesłanych danych oraz liczbę odczytanych i zapisanych plików.
Analizę obciążenia najlepiej jest prowadzić przez wiele dni lub tygodni,
następnie uśrednić zebrane dane. Podczas uśredniania danych należy zwracać
uwagę nie tylko na zebrane punkty danych, ale także na pory dnia, w których
je uzyskano.
Statystyki dla poszczególnych serwerów powinny być prowadzone osobno.
Jeśli wyniki zostaną wymieszane, będzie bardzo trudno ustalić, które serwery
są tak naprawdę dobrymi kandydatami do wirtualizacji.

Wybór odpowiedniego obciążenia
Po zakończeniu analizy obciążenia dostępny jest solidny zbiór danych, na których można się oprzeć. Powinien on zapewniać głębsze zrozumienie tego, jakie
czynności wykonują serwery i kiedy ma to miejsce. Przed przystąpieniem do
wirtualizacji obciążenia trzeba jeszcze wyciągnąć z tych danych sensowne informacje.
Najprościej jest zacząć od wykluczenia serwerów, które wykazują wysokie
obciążenie jednego lub większej liczby analizowanych podsystemów. Serwer
charakteryzujący się stałym, wysokim wykorzystaniem procesora lub częstymi okresami szczytowymi powinien zostać odrzucony, zwłaszcza jeśli okresy
te przypadają na standardowe godziny pracy. Serwery, w przypadku których
okresy szczytowe pokrywają się z wykonywaniem kopii zapasowych, przeprowadzaniem działań antywirusowych lub wykonywaniem innych czynności
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administracyjnych, w dalszym ciągu mogą być brane pod uwagę do wirtualizacji.
Serwer, dla którego wykorzystanie procesora plasuje się między 2% a 7%
z okazjonalnymi szczytami, powinien dobrze sprawdzić się w środowisku maszyny wirtualnej. Oczywiście jeśli planuje się migrację starszego systemu z jednordzeniowym procesorem o częstotliwości taktowania między 1,8 a 2,0 GHz
na nowszy, dwu- lub wielordzeniowy system o częstotliwości taktowania 2,2
GHz lub wyższej, to procentowe wartości wykorzystania procesora będą mniej
miarodajne. Nowy system powinien być w stanie obsłużyć wiele maszyn wirtualnych o niewielkich obciążeniach.
Poza szacowaniem wykorzystania procesora należy też przeanalizować
przepustowość połączeń sieciowych i sposób ich wykorzystywania. Plan wirtualizacji, który zakłada, że wszystkie maszyny wirtualne działające na serwerze
będą korzystały z jednej, wspólnej karty sieciowej, doprowadzi do ograniczenia
przepustowości dostępnej dla każdej z maszyn. Na podobnej zasadzie serwer,
który za pośrednictwem swojej karty sieciowej obsługuje spory ruch, najlepiej
jest pozostawić w postaci fizycznej.
Jednym z często pomijanych aspektów wirtualizacji jest wymagana ilość
pamięci. Fakt przeniesienia serwera na maszynę wirtualną nie oznacza, że potrzebuje on mniej pamięci. Fizyczny serwer-host nie tylko potrzebuje wystarczająco dużo pamięci do obsługi wszystkich uruchomionych na nim maszyn
wirtualnych, lecz także musi mieć pamięć wymaganą do uruchomienia własnego systemu operacyjnego. Ilość pamięci rezerwowanej na potrzeby hosta
zależy od liczby uruchamianych maszyn wirtualnych.
Ostatnim czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przy analizie obciążenia, jest stopień wykorzystania podsystemu dyskowego. Maszyny wirtualne
mogą korzystać z dysków fizycznych, plików pełniących rolę dysków wirtualnych oraz z sieci pamięci masowej (NAS). Dyski fizyczne oferują jak dotąd
najlepszą wydajność, ale ich obsługa i konfiguracja w środowiskach, w których
występuje wiele maszyn wirtualnych, jest najmniej wygodna. Pliki pełniące
rolę dysków wirtualnych są najwygodniejsze, choć zazwyczaj działają wolniej.
Sieciowa pamięć masowa zapewnia największą elastyczność.
Każdy dysk podłączany przez interfejs iSCSI lub zdalny punkt montowania
będzie działał w środowisku wirtualnym dokładnie tak samo, jak w fizycznym. Jednak również w tym przypadku należy zwracać szczególną uwagę
na obciążenie karty sieciowej. Jeśli musi ona obsługiwać intensywne operacje
realizowane przez interfejs iSCSI, to warto rozważyć optymalizację maszyny
wirtualnej, która pozwoli jej obsłużyć duży ruch sieciowy.
Uwaga. Stosowanie dla maszyny wirtualnej systemu pamięci masowej w po-

staci lokalnego dysku serwera fizycznego uniemożliwia przeniesienie maszyny
wirtualnej "w locie" na inny serwer fizyczny.

Zagadnienie skalowalności
Choć niektóre obciążenia nie nadają się do wirtualizacji, zakup serwera o odpowiedniej konfiguracji i właściwe skonfigurowanie maszyny wirtualnej często
się opłaci.
Jednym z najprostszych sposobów na zapewnienie sobie wysokiej wydajności jest zakup serwerów z szybkimi procesorami. Jeśli wydajność sieci również
ma znaczenie, to serwery, na których uruchamia się wiele maszyn wirtualnych,
powinny być wyposażone w kilka kart sieciowych. Maszyny wirtualne można
skonfigurować tak, aby każda z nich korzystała z innej karty sieciowej. Jest to
szczególnie przydatne przy połączeniach iSCSI, ponieważ pozwala obsługiwać
cały ruch skierowany do sieci pamięci masowej (SAN) lub urządzenia NAS
przez dedykowaną kartę sieciową.
Szczegółowe informacje na temat instalowania maszyn wirtualnych z systemem NetWare zawiera internetowy podręcznik systemu Novell Open Enterprise Server 2, dostępny pod adresem [2].

Instalowanie zwirtualizowanej wersji NetWare
Serwer-host z działającym systemem SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1 musi
być wyposażony w co najmniej 512 MB pamięci RAM na własne potrzeby oraz
512 MB pamięci RAM dla maszyny wirtualnej z systemem NetWare. Jednak ze
względu na wyższą wydajność serwer powinien być wyposażony w co najmniej
2 GB pamięci RAM.
System SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1 musi być zainstalowany i skonfigurowany jako serwer-host maszyn wirtualnych. W sekcji wyboru kategorii
oprogramowania Primary Functions należy wybrać pozycję Xen Virtual Machine Host Server. Chcąc zoptymalizować serwer-host pod kątem zarządzania
maszynami wirtualnymi, należy skonfigurować go bez żadnych usług systemu
Open Enterprise Server. Usługi te powinny być instalowane w systemie Open
Enterprise Server działającym na maszynie wirtualnej lub na fizycznym komputerze z systemem NetWare. Aby uniknąć uruchamiania na serwerze-hoście
dodatkowych usług, należy anulować zaznaczenie serwera druku (opcja Print
Server) w kategorii Primary Functions. Ponadto na serwerze-hoście nie powinna działać usługa katalogowa Novell eDirectory.
Po zakończeniu instalacji i konfiguracji serwera-hosta i ponownym uruchomieniu systemu należy dokończyć proces konfiguracji, wykonując następujące
czynności:
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– Zaloguj się jako użytkownik root i zmień domyślny program rozruchowy
(ang. boot loader) na jądro Xen.
– Uruchom system ponownie.
– Skonfiguruj na serwerze-hoście protokół NTP.
– Jeśli korzystasz z GNOME, wyłącz skrót [Alt]-[Esc].
Gdy serwer-host jest już uruchomiony, można utworzyć maszynę wirtualną
z systemem NetWare, używając jednej z trzech metod instalacji. Każda z nich
ma w instalatorze YaST swoją ikonę.

nie na każdym serwerze linuksowym z systemem Novell Open Enterprise
Server 2).

Menedżer maszyn wirtualnych
Opcja "Virtual Machine Manager" (Menedżer maszyn wirtualnych) powoduje
uruchomienie programu o nazwie virt-manager. Aby za pomocą programu
virt-manager utworzyć nową maszynę wirtualną z systemem NetWare, należy
kliknąć w instalatorze YaST opcję Virtual Machine Manager i wybrać polecenie
New. Spowoduje to uruchomienie programu o nazwie vm-install, prowadzącego administratora przez proces tworzenia nowej maszyny wirtualnej z systemem NetWare. Virt-manager tworzy konsolę specyficzną dla danej maszyny
wirtualnej i nie dopuszcza do przechwytywania większości komend klawiszowych przez Linuksa. Innymi słowy, większość komend klawiszowych znanych
administratorom NetWare będzie działała tak, jak zwykle.

Tworzenie maszyn wirtualnych
Druga opcja w instalatorze YaST to "Create Virtual Machines" (Utwórz maszyny wirtualne), która wywołuje bezpośrednio program vm-install. Jedną z zalet
bezpośredniego użycia opcji Create Virtual Machines jest możliwość wybrania
przez administratora, czy chce uruchomić program vm-install w trybie tekstowym, czy graficznym, natomiast program virt-manager wymaga korzystania
z graficznego interfejsu użytkownika. Należy jednak pamiętać, że uruchomienie programu vm-install za pomocą tej ikony pomija program virt-manager
i nie daje możliwości sterowania systemem NetWare za pomocą klawiatury.
Właśnie dlatego instrukcja virt-manager wyłącza niektóre skróty klawiszowe
środowiska GNOME.

Plik odpowiedzi
Ostatnia opcja instalacyjna, „Response File Utility” (program narzędziowy pliku odpowiedzi), ułatwia tworzenie wielu maszyn wirtualnych z systemem NetWare, pozwalając na przeprowadzanie instalacji nienadzorowanych. Aby utworzyć plik odpowiedzi za pomocą instalatora YaST, należy wykonać następujące
czynności:
– Wybierz w menu pozycję Open Enterprise Server, a następnie NetWare Response File Utility (ten program narzędziowy jest instalowany automatycz-

Rysunek 3. Wybranie opcji Create Virtual Machines to jedna z trzech metod tworzenia maszyn wirtualnych z systemem NetWare, dostępnych w instalatorze YaST.

– Na stronie Select Install Type (Wybór rodzaju instalacji) określ typ sprzętu
jako Virtual (Wirtualny).
– Wybierz rodzaj instalacji serwera, dla której tworzysz plik odpowiedzi: new
server install (instalacja nowego serwera), server upgrade (aktualizacja serwera) lub two-part factory installation (dwuetapowa instalacja fabryczna).
– Response File Generator (Generator pliku odpowiedzi) zapyta o informacje
dotyczące serwera NetWare, który zostanie utworzony jako maszyna wirtualna. Należy na nie odpowiadać tak samo, jakby instalowało się serwer
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NetWare na fizycznym komputerze. Jeśli dysponuje się gotowym plikiem
odpowiedzi dla NetWare 6.5, można go użyć.
W przypadku korzystania z pliku odpowiedzi instalację można zainicjować
poprzez:
– Wybór w instalatorze YaST opcji Virtual Machine Manager,
– Pybór opcji Find (Znajdź) w menu Operating System Installation (Instalacja
systemu operacyjnego),
– Przejście do lokalizacji pliku odpowiedzi.

nie będzie zawierał któregoś z wymaganych parametrów, administrator zostanie poproszony o jego wprowadzenie podczas instalacji. Jeśli plik odpowiedzi
nie zostanie wskazany, wartości wszystkich parametrów trzeba będzie określić
ręcznie, tak jak przy instalacji serwera NetWare na fizycznym komputerze.
Szczegółowe informacje na temat instalowania maszyn wirtualnych z systemem NetWare zawiera internetowy podręcznik systemu Novell Open Enterprise Server 2, dostępny pod adresem [2].
Po utworzeniu maszyn wirtualnych można nimi zarządzać za pomocą narzędzia Virtual Machine Manager. Pozwala ono między innymi dodawać, wyświetlać, uruchamiać, zamykać i zatrzymywać maszyny wirtualne. Maszynami
wirtualnymi można też zarządzać z poziomu terminala za pomocą komend
xm.

Strategiczne wdrożenie, większe oszczędności
Wykorzystywanie serwerów NetWare w postaci maszyn wirtualnych działających w środowisku Novell Open Enterprise Server 2 daje szereg korzyści. Pozwala zachować istniejące usługi systemu NetWare, wykorzystywać posiadane
umiejętności, stosować najnowsze rozwiązania sprzętowe, przechodzić łagodnie na Linuksa i konsolidować serwery, co daje oszczędność energii i miejsca
oraz obniża koszty klimatyzacji. Mając szczegółową strategię wdrożenia, można
w pełni zoptymalizować i wykorzystywać wirtualne środowisko NetWare, co
pozwala obniżać koszty i redukować złożoności w całej firmie.
Uruchamianie systemu NetWare na maszynie wirtualnej w środowisku Novell Open Enterprise Server 2 daje wiele korzyści. Pozwala między innymi
zachować istniejące usługi systemu NetWare, wykorzystywać posiadane umiejętności, stosować najnowsze rozwiązania sprzętowe, przechodzić łagodnie na
Linuksa i konsolidować serwery, co daje oszczędność energii i miejsca oraz
obniża koszty klimatyzacji.
Więcej informacji na temat wirtualizacji można znaleźć pod adresem [3].
Odnośniki
[1] http://www.novell.com/oesmigrate
[2] www.novell.com/documentation/oes2
[3] http://www.novell.com/virtualization
Rysunek 4. Plik odpowiedzi przydaje się wówczas, gdy trzeba utworzyć wiele maszyn
wirtualnych z systemem NetWare

Po wczytaniu i zastosowaniu pliku odpowiedzi instalator YaST utworzy maszynę wirtualną i zainstaluje wirtualny serwer NetWare. Jeśli plik odpowiedzi
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LDAP
SUSE Linux Enterprise Server. Administracja usługami serwera. Księga eksperta
autorzy: Kazimierz Lal, Tomasz Rak, Seweryn Kościółek – wydawnictwo Helion
LDAP stał się ogólnoświatowym standardem, a jego zalecenia zostały
uwzględnione w kolejnych wersjach rozwiązań komercyjnych. Omawiając
szczegółowo zagadnienie usług katalogowych, należy również przypomnieć
o NIS [2] [3].

Serwer LDAP
Jak już wspomnieliśmy, znaczna część sieci komputerowych osiągnęła tak duże
rozmiary, że odnalezienie w nich konkretnego zasobu jest trudne. Rozwiązaniem jest wdrożenie mechanizmu usług katalogowych, który potrafi przechowywać, aktualizować oraz udostępniać informacje o użytkownikach, usługach,
urządzeniach, konfiguracji urządzeń, strukturze sieci itp. Najbardziej znanymi
usługami katalogowymi są opracowany przez firmę Novell NDS (ang. NetWare
Directory Services) oraz AD (ang. Active Directory) Microsofta. Z kolei burzliwy
rozwój internetu spowodował, że również w nim trzeba było wdrożyć usługi
katalogowe. W 1993 roku pojawił się więc LDAP, który korzystał z protokołów
standardu TCP/IP, a równocześnie mógł współpracować z serwerami informacyjnymi X.500.
Główną funkcją LDAP jest gromadzenie informacji o zasobach sieci oraz
udostępnianie ich uwierzytelnionym użytkownikom. Całość danych zorganizowana jest w strukturę drzewa, praktycznie tak samo jak w X.500. Na szczycie
omawianej struktury znajduje się korzeń drzewa usług katalogowych, a na najniższym poziomie pojedyncze zasoby. Drzewo nosi nazwę DIT (ang. Directory
Information Tree). Identyfikacja poszczególnych wpisów na serwerze odbywa
się na podstawie ich unikalnej (wyróżniającej) nazwy DN (ang. Distinguished
Name). DN jednoznacznie identyfikuje każdy pojedynczy wpis na serwerze.
Kolejne DN składają się z RDN (ang. Relative DN). W najprostszym przypadku RDN ma następującą postać: <attribute name> = <value>. DN natomiast
składa się z kilku RDN oddzielonych przecinkami (np. cn=Adam Kowalski,
ou=serwis,o=firma,c=pl).
Uwaga. Warto w tym miejscu wspomnieć o Base DN. Jest to tzw. wyróżniona nazwa wyszukiwania, która jest jednoznacznie określona dla każdego
serwera LDAP.

Wiadomo już, co to jest usługa LDAP i w jakim celu uruchamia się w sieci
serwery tego typu. W tym miejscu należy jeszcze dodać kilka słów na temat
tego, jak odbywa się komunikacja serwera z klientami. Informacje na serwerze
przechowywane są w postaci wpisów, dla których określane są typy obiektów.
Wpis to nic innego jak zbiór atrybutów, przechowujących informacje o obiekcie. Klient wysyła żądanie do serwera o konkretne informacje. Serwer przeprowadza proces uwierzytelnienia użytkownika. Jeśli posiada on odpowiednie
uprawnienia do konkretnych danych, serwer udziela mu odpowiedzi. Ewentualnie, jeśli nie posiada informacji, o które pytał klient, odsyła go do innego
serwera, gdzie te informacje są dostępne.
Po takim literaturowym wstępie teoretycznym można przejść do pełnego
wdrożenia serwera LDAP w systemie SLES10. Jak już wiemy z pierwszej części
niniejszej książki, SLES10 został wyposażony w pakiety The New OpenLDAP
Server (LDAPv3) o numerze porządkowym 2.3.19-13.
Na początek należy uruchomić moduł serwera LDAP z zakładki Usługi
sieciowe w YaST2 (rysunek 1). Dostępna jest tutaj także możliwość zatrzymania jego pracy. Opcja Zarejestrowanie demona SLP pozwala na uruchomienie
w systemie demona SLP (ang. Service Location Protocol). Aby to zrobić, należy
uruchomić YaST2, następnie wybrać zakładkę System i z niej moduł Usługi systemowe (poziom pracy). Potem trzeba odnaleźć demona slpd, a następnie włączyć
go na 3 i 5 poziomie pracy. Aby skonfigurować serwer LDAP, należy kliknąć
Skonfiguruj.
Okno dotyczące konfiguracji serwera LDAP zostało podzielone standardowo na dwie zasadnicze części. Część z lewej strony okna zawiera spis dostępnych opcji. Natomiast w prawej jego części istnieje możliwość ich ustawienia.
Pliki schematu są pierwszą grupą opcji dostępnych do konfiguracji (rysunek
2). W tym miejscu YaST2 umożliwia zarządzanie plikami schematów serwera LDAP. Zbiór schematów określa i definiuje rodzaj informacji, jakie będą
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przechowywane na serwerze. Mogą one zostać rozszerzone przez dołączenie
dodatkowej składni, reguł, typów atrybutów oraz klas obiektów.

Rysunek 2. Plik schematów LDAP

Kolejna grupa opcji to Ustawienia poziomu dziennika zdarzeń (rysunek 3).
W tym miejscu zdefiniowany zostaje poziom szczegółowości rejestrowania zdarzeń. Odbywa się to poprzez włączenie lub wyłączenie określonych opcji dziennika logowania.

Rysunek 1. Uruchomienie serwera LDAP

YaST2 domyślnie udostępnia kilka zadeklarowanych schematów, które widać w oknie z rysunku 2:
– core.schema – przechowuje podstawowe schematy LDAPv3 oraz klasy2
– cosine.schema – zawiera atrybuty i klasy projektu COSINE3
– inetorgperson.schema – zawiera opis klasy inetOrgPerson, a także zawartych w niej atrybutów4
– rfc2307bis.schema – oferuje schemat wykorzystywany podczas współpracy
z NIS.
– yast.schema – udostępnia schemat wykorzystywany do obsługi serwera za
pomocą YaST2.
Z tego miejsca można usuwać pliki schematów oraz dodawać te, z których
będzie korzystał serwer, a także sterować kolejnością schematów, jakie będą
wczytywane przez serwer. Służą do tego przyciski W górę oraz W dół.
2
3
4

Rysunek 3. Ustawienia dzienników logowania serwera

Opisane są one w RFC 2251-2256.
Szczegóły w RFC 4524.
Dodatkowe informacje w RFC 2798.
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Uwaga. Należy pamiętać o tym, że uruchomienie dużej liczby opcji będzie
w przyszłości nieść ze sobą szybszy wzrost rozmiaru plików logowania.
Trzecia z kolei zakładka to Ustawienia zezwoleń (rysunek 4). Tutaj istnieje możliwość określenia, na jakiego typu połączenia pozwala się serwerowi.
Dostępne są cztery możliwości:
– Żądania LDAPv2 Bind – zezwalają na połączenia serwerów nazw z wcześniejszą wersją protokołu LDAP.
– Anonimowe żądania Bind, kiedy uwierzytelnianie niepuste – domyślnie
opcja ta jest nieaktywna, więc serwer nie pozwala na połączenia od klientów, którzy posiadają puste pola uwierzytelniające (password i DN). Włączenie tej opcji zezwala na połączenia od anonimowego użytkownika.
– Nieuwierzytelnione Bind, gdy DN niepuste – aktywowanie tej opcji zezwoli
na podłączenie się do serwera użytkownika anonimowego, ale z obowiązkiem podania hasła.
– Nieuwierzytelnione opcje aktualizacji do przetworzenia – zezwala na anonimowe przeprowadzanie aktualizacji z serwerem.

Rysunek 5. Ustawienia TLS

Rysunek 4. Plik schematów LDAP

Czwarta w kolejności grupa opcji to Ustawienia TLS (rysunek 5). Tutaj można
zabezpieczyć połączenia pomiędzy serwerem a klientami za pomocą TLS (ang.
Transport Layer Security). Aby skorzystać z tej opcji, należy włączyć jej obsługę,
wybierając opcję Tak dla TLS aktywne (rysunek 5).

W dalszej kolejności, aby dodać konkretny certyfikat, należy kliknąć Wybierz
certyfikat i przejść do okienka, gdzie YaST2 poprosi o podanie ścieżek dostępu
do plików certyfikatu (rysunek 6):
– w formacie PEM – dla omawianej konfiguracji: /etc/openldap/servercert.pem,
– z kluczem certyfikatu (w formacie PEM – niezaszyfrowany) – dla omawianej
konfiguracji: /etc/openldap/serverkey.pem,
– certyfikaty CA (w formacie PEM) – dla omawianej konfiguracji:
/etc/openldap/cacert.pem.
Pliki certyfikatu zostały wygenerowane za pomocą modułu YaST2 Zarządzanie
CA z zakładki Zabezpieczenia i użytkownicy.
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Rysunek 7. Ustawienia TLS z dodanym certyfikatem

Rysunek 6. Importowanie certyfikatu

Na rysunku 7 widać certyfikat dodany do obsługi serwera.
Ostatnia zakładka dotycząca konfiguracji serwera to Bazy danych (rysunek 8).
YaST2 w tym miejscu pokazuje, jakie bazy danych aktualnie obsługuje serwer,
oraz umożliwia dodanie do serwera nowej bazy danych – przycisk Dodaj bazę
danych.

Rysunek 8. Bazy danych serwera LDAP
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Kliknięcie go „przenosi” nas do okna z rysunku 9, gdzie należy określić
kilka kolejnych opcji. Są to:
– Base DN – najczęściej są to dwa RDN-y, określające podstawowe atrybuty dla serwera, które będą wykorzystywane podczas przeszukiwania bazy
danych serwera.
– Root DN – przechowuje Root DN administratora zarządzającego serwerem.
Opcja Dodaj Base DN określa, że administrator będzie dostarczał tylko CN
(ang. Common Name), a resztą zajmie się automatycznie serwer.
– hasło LDAP – określa hasło administratora dla tworzonej bazy.
– sprawdzenie hasła – powtórzenie hasła dla sprawdzenia poprawności.
– szyfrowanie – określa algorytm szyfrowania danych. Do wyboru jest pięć
możliwości: CRYPT, SMD5, SHA, SSHA lub PLAIN.
– katalog z bazą danych – określa katalog, gdzie będzie przechowywana tworzona baza.

Po dodaniu bazy danych dla serwera istnieje możliwość edytowania wprowadzonych wcześniej ustawień (rysunek 10). Korygować można wszystkie
opcje dostępne podczas dodawania nowej bazy danych z wyjątkiem Base DN
oraz Katalogu z bazą danych.

Rysunek 10. Edycja ustawień bazy danych

Aby uruchomić serwer, należy skorzystać z konsoli systemowej, wydając –
jako root – polecenie rcldap start, a następnie podać hasło dla obsługiwanego przez serwer certyfikatu (rysunek 11). Pozostałe opcje polecenia rcldap
to: stop, restart i status. Służą one do sterowania pracą serwera z poziomu
konsoli systemowej.

Rysunek 9. Dodawanie nowej bazy danych

Rysunek 11. Uruchomienie serwera LDAP
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Główne pliki konfiguracyjne serwera LDAP w SLES10 to slapd.conf oraz
ldap.conf. Umieszczono je w katalogu /etc/openldap. W pierwszym przechowywane są podstawowe dane konfiguracyjne dotyczące m.in.:
– plików obsługiwanych przez serwer schematów (tych samych, co na rysunku 2):
include /etc/openldap/schema/core.schema
– modułów ładowanych dynamicznie do obsługi serwera:
modulepath /usr/lib/openldap/module
– listy praw kontroli dostępu do serwera:
access to <atrybut1>
by <atrybut2> <typ uprawnienia>
Możliwe typy uprawnień to: none, auth, compare, search, read oraz
write. Dozwolone wartości atrybutów to: *, anonymous, users, self,
dn[.<basic-style>]=<regex>, dn.<scopestyle>=<DN>.
– dyrektyw dotyczących obsługi certyfikatu:
TLSCertificateFile /etc/openldap/servercert.pem
TLSCACertificateFile /etc/openldap/cacert.pem
TLSCertificateKeyFile /etc/openldap/serverkey.pem
– dyrektyw dotyczących konfiguracji obsługiwanej bazy danych:
– database – określa typ bazy danych LDAP; dozwolone wartości: bdb
(ang. Berkeley DB transactional backend), dnssrv (ang. DNS SRV backend),
hdb (ang. Hierarchical variant of bdb backend), ldap [ang. Lightweight Directory Access Protocol (Proxy) backend], ldbm (ang. Lightweight DBM backend), meta (ang. Meta Directory backend), monitor (ang. Monitor backend),
passwd (ang. Provides read-only access to passwd(5)), perl (ang. Perl Programmable backend), shell [ang. Shell (extern program) backend] i sql (ang.
SQL Programmable backend),
– suffix – przechowuje Base DN bazy danych,
– rootdn – określa DN administratora bazy danych,
– rootpw – pamięta hasło administratora łącznie z rodzajem stosowanego
szyfrowania,
– directory – podaje katalog, w którym przechowywane są pliki bazy,
– checkpoint – definiuje częstość, z jaką serwer będzie wykonywał zapisywanie strumieni danych w logach,
– cachesize – określa rozmiar wpisu utrzymywanego w pamięci podręcznej cache,
– index – przechowuje listę obsługiwanych przez serwer atrybutów5

5

Klient LDAP
W YaST2 uruchomionym na komputerze klienta po wybraniu opcji Klient
w zakładce Usługi sieciowe użytkownik ma możliwość uruchomienia klienta
LDAP, a także skonfigurowania go do współpracy z serwerem. Należy tutaj
wspomnieć o tym, że do poprawnej wymiany informacji wymagane są moduły pam_ldap – PAM (ang. Pluggable Authentication Modules) oraz nss_ldap
– NSS (ang. Network Security Services). YaST2 uruchamia je podczas startu
klienta LDAP oraz tworzy wymagane pliki konfiguracyjne. Aby możliwe było zarządzanie serwerem przy użyciu ssh, YaST2 modyfikuje pliki /etc/passwd
i /etc/group. Cały proces odbywa się automatycznie, a pliki tworzone są w katalogu /etc/pam.d.
W opcjach dotyczących klienta LDAP YaST2 umożliwia konfigurację domyślnych ustawień dla tworzonych klientów oraz grup. Na początek na ekranie
komputera pokazuje się okno z rysunku 12.

Rysunek 12. Konfiguracja klienta

Pierwsza dostępna do konfiguracji grupa opcji dotyczy sposobu uruchamiania. Istnieje możliwość wybrania jednej z trzech:
– Nie używaj LDAP – wyłącza całkowicie klienta serwera LDAP.
– Używaj LDAP – uruchamia proces autoryzacji użytkowników na zdalnym
serwerze.

Więcej szczegółów dotyczących konfiguracji pliku slapd.conf można znaleźć na stronach podręcznika systemowego man slapd.conf [1] [4] [5] [6].
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– Włącz LDAP, ale wyłącz logowanie – podobnie jak opcja wcześniejsza tylko
z wyłączeniem funkcji logowania się użytkowników na komputerze, na
którym uruchamia się klienta.
Kolejna grupa opcji obejmuje ustawienia dotyczące serwera bądź serwerów,
z jakimi konfigurowany klient będzie nawiązywał połączenia. Na początek należy podać adres lub adresy serwerów, z których usług chce się korzystać.
Można to zrobić, podając konkretną wartość IP (np. 192.168.56.200) albo nazwy domenowe (np. ldap.domena.com). Możliwe jest także określenie numeru
portu, z którego będzie korzystał serwer podczas połączenia – należy podać
jego numer po znaku :. Przycisk Znajdź umożliwia odszukanie dostępnych
w sieci serwerów LDAP za pomocą protokołu SLP (ang. Service Location Protocol), który umożliwia odnalezienie usług w sieci bez ustawiania podstawowych
opcji (rysunek 13). W dalszej kolejności należy określić Base DN dla serwera.
Chodzi tutaj o zbiór RDN, który określony został przy konfiguracji serwera
(o=sles10,c=pl). Przycisk Pobierz DN umożliwia wybranie z dostępnych na
serwerze baz danych odpowiedniej pozycji (rysunek 14). Kolejna opcja znajdująca się w oknie przedstawionym na rysunku 12 to LDAP TLS/SSL. Umożliwia
ona uruchomienie szyfrowanego połączenia z serwerem, pod warunkiem że
ten ostatni wspiera taką możliwość transmisji z wykorzystaniem protokołu SSL.
Jeśli dla serwera zostały zdefiniowane pliki certyfikatu, opcja ta będzie wymagana do podłączenia się do serwera6 . Twórcy SLES10 uwzględnili także to, że
nadal w sieciach komputerowych pracują serwery korzystające z wcześniejszej,
drugiej wersji protokołu LDAP, udostępniając specjalną opcję umożliwiającą
konfigurację LDAP Wersja 2.
Opcja Automounter uruchamia demona, który automatycznie montuje katalogi domowe użytkowników.
Przycisk Konfiguracja zaawansowana z rysunku 12 umożliwia administratorowi modyfikację danych przechowywanych na serwerze. Po wybraniu tej opcji
na ekranie pojawia się okno widoczne na rysunku 15, które zostało podzielone
na dwie zakładki. Pierwsza z nich to Ustawienia klienta. Tutaj można podać niestandardowe (różne od Base DN) DN-y, według których ma być prowadzony
proces przeszukiwania bazy danych w zależności od określonej mapy (mapa
użytkowników, mapa haseł lub mapa grup). Opcje Pobierz umożliwiają wybranie określonych DN-ów z dostępnych na serwerze baz danych. Protokół zmiany
hasła umożliwia wybranie mechanizmu szyfrowania haseł dla użytkowników.
Możliwe opcje to: ad, clear, clear_remove_old, crypt, exop, exop_send_old,
md5, nds i racf. Ostatnia opcja z tej zakładki, Atrybuty członków grupy, określa
domyślny atrybut członka grupy (member lub uniquemember).
6

Rysunek 13. Wyszukiwanie serwera LDAP działającego w sieci

Rysunek 14. Wybór bazy danych serwera

Strona domowa projektu SSL to http://www.openssl.org
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Rysunek 15. Konfiguracja zaawansowana, Ustawienia klienta

Kolejna zakładka nazwana została Ustawienia administracyjne (rysunek 16). Zawiera ona informacje, których podanie jest wymagane do zarządzania danymi przechowywanymi na serwerze. Pierwszą wartością, jaką należy określić,
jest Konfiguracja Base DN serwera, o której była mowa wcześniej. Dla omawianej konfiguracji będzie to o=sles10,c=pl. Następnie wymagane jest określenie
DN administratora, tj. wartości, jaka została określona w Root DN, w oknie
z rysunku 9 (np. cn=Administrator, jest to wartość dla Root DN z pliku
/etc/openldap/slapd.config). Po zaznaczeniu opcji Dodaj Base DN YaST2 automatycznie doda do DN Administratora Base DN serwera. (DN administratora ma
postać: cn=Administrator, o=sles10,c=pl). Uruchomienie tej opcji jest związane z tym, jak zadeklarowano Base DN serwera. Jeśli na serwerze opcja ta
została włączona, tutaj także należy ją aktywować. Jeśli dla nowo tworzonych
obiektów (grup i użytkowników) mają zostać utworzone domyślne opcje konfiguracyjne, należy zaznaczyć opcję Utwórz domyślne obiekty konfiguracyjne. Opcja
Przechowuj katalogi domowe użytkowników na tym komputerze kreuje stan, w którym wykorzystywany właśnie komputer będzie pełnił rolę serwera plików.
Przycisk Konfiguracja ustawień zarządzania użytkownikami umożliwia skonfigurowanie opcji dotyczących zarządzania użytkownikami oraz grupami, które
przechowywane są na serwerze. Jeśli serwer nie nawiązał do tej pory połączenia z klientem, wymagane będzie podanie hasła (rysunek 17).

Rysunek 16. Konfiguracja zaawansowana, Ustawienia administracyjne

Rysunek 17. Określenie hasła do serwera LDAP
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Na rysunku 18 widać edytor konfiguracji modułów w YaST2. Udostępnia
on określone moduły konfiguracyjne w postaci zbioru atrybutów i ich wartości. Przycisk Nowy umożliwia dodanie nowego, jednego z dwóch typów modułu. Na rysunku 19 pokazano związane z tym procesem okno YaST2. Dla
konfiguracji narzędzi służących do zarządzania użytkownikami należy wybrać
suseuserconfiguration, natomiast dla grup (rysunek 22) – susegroupconfiguration.

Rysunek 19. Dodanie modułu konfiguracji

Rysunek 18. Tablica modułów konfiguracyjnych serwera LDAP

Na rysunku 20 pokazano moduł konfiguracyjny dotyczący opcji zarządzania kontami użytkowników. Należy w tym miejscu wspomnieć o tym, że widać
na nim domyślnie dodane atrybuty wraz z przypisanymi do nich wartościami.
Przycisk Usuń umożliwia usunięcie aktualnie pokazywanego modułu, natomiast Edytuj wyświetla pole edycji wartości danego atrybutu. Gdy kliknie się
Skonfiguruj szablon, YaST2 udostępnia okno pokazane na rysunku 21, w którym dostępne są dwie tabele. Pierwsza z nich przechowuje atrybuty dotyczące
tworzonego szablonu. Należy wspomnieć o tym, że istnieje możliwość edycji
aktualnych wartości dla tych atrybutów (przycisk Edytuj). Druga tabela zawiera
zbiór atrybutów i ich wartości dla nowo tworzonych obiektów, w tym przypadku użytkowników, oraz trzy przyciski służące do zarządzania nimi (Dodaj,
Edytuj i Usuń). Na rysunkach 22, 23 oraz 24 zamieszczone zostały zrzuty ekranu
z oknami dotyczącymi konfiguracji modułów dla grup.

Rysunek 20. Tabela z modułem konfiguracji użytkowników
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Widoczne na nich tabele mają analogiczną postać jak te dotyczące modułów
konfiguracji użytkowników, przedstawione na rysunkach 20 i 21. Rysunek 25
pokazuje obiekty, jakie zostały utworzone na serwerze LDAP7 .

Rysunek 22. Dodanie modułu dla grup

Rysunek 21. Konfiguracja szablonu dla modułu użytkowników

Aby obejrzeć szczegóły wygenerowanych obiektów, należy z linii komend
terminalu wydać polecenie:
ldapsearch -x -b "o=sles10,c=pl" -h localhost

Rysunek 23. Tabela z modułem konfiguracji grup
7

Pomocnym źródłem informacji może okazać się dokumentacja ze strony domowej projektu OpenLDAP (http://www.openldap.org/doc/admin23/index.html)
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System SuSE Linux Enterprise Server 10 został wyposażony w standardowe
narzędzia służące do dodawania oraz modyfikacji danych przechowywanych
na serwerze LDAP przy użyciu konsoli systemu. Programem umożliwiającym
dodanie określonej informacji do obsługi serwera jest ldapadd. Za jego pomocą
możliwe jest zarówno dodawanie wpisów do bazy danych serwera, jak również
wyeksportowanie danych do pliku (opcja -l). Często wykorzystywanym sposobem dodawania informacji do serwera jest utworzenie pliku z rozszerzeniem
ldif8 . Dla przykładu poniżej zostanie pokazana zawartość pliku uzytkownicy.ldif,
która następnie zostanie dodana do obsługi serwera (listing 1).
Listing 1. Plik uzytkownicy.ldif

Rysunek 24. Konfiguracja szablonu dla modułu grup

Rysunek 25. Baza danych serwera LDAP
8

#SLES10
dn:ou=software,o=sles10,c=pl
ou:software
objectClass:top
objectClass:organizationalUnit
description:lista czlonkow software
#Stanislaw Bak
dn:cn=Stanislaw Bak,ou=software,o
objectClass:top
objectClass:inetOrgPerson
cn:Stanislaw Bak
sn:Bak
ou:software
telephoneNumber:48982256845
homePhone:48988564589
mail:stanislawb@sles10.pl
#Jozef Wydra
dn:cn=Jozef Wydra,ou=software,o=s
objectClass:top
objectClass:person
objectClass:inetOrgPerson
cn:Jozef Wydra
sn:Wydra
ou:software
telephoneNumber:48988595687
homePhone:48988596256
mail:jozefw@sles10.pl
#Andrzej Kozlowski
dn:cn=Andrzej Kozlowski,ou=softwa

Więcej szczegółów dotyczących formy plików ldif można znaleźć na stronie projektu OpenLDAP (http://www.openldap.org/doc/admin23/dbtools.html) oraz w RFC2252.
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attribute <nazwa_atrybutu_1> <typ>
attribute <nazwa_atrybutu_2> <typ>
attribute <nazwa_atrybutu_3> <typ>
Tabela 1. Dostępne atrybuty klas obiektów [7]9
top
organizationalUnit
inetOrgPerson

objectClass:top
objectClass:inetOrgPerson
cn:Andrzej Kozlowski
sn:Kozlowski
ou:software
telephoneNumber:48988547789
homePhone:48982256235
mail:andrzejk@sles10.pl

objectClass*

W pliku tym można wyróżnić cztery zasadnicze sekcje. Pierwsza z nich
dodaje do serwera obiekt o wartości dn równej ou=software,o=sles10,c=pl,
określający własności grupy, do której należą jej członkowie dodani w kolejnych
trzech sekcjach z pliku uzytkownicy.ldif. Dla grupy software zostały określone
dwie klasy obiektu: top oraz organizationalUnit, decydujące o tym, jakie
atrybuty będą wymagane dla danego obiektu, a jakie będą dozwolone. Kolejne wpisy dodające poszczególnych użytkowników zostały zdefiniowane jako
klasa obiektu inetOrgPerson. W tabeli 1 wyspecyfikowane zostały dozwolone
atrybuty dla użytych klas obiektów.
Uwaga. Warto wspomnieć w tym miejscu, że LDAP dopuszcza możliwość
zdefiniowania własnych klas dla obiektów i przypisanie im atrybutów, które
będą wymagane dla określonych potrzeb.
Definicje własnych klas atrybutów muszą zostać umieszczone w pliku o rozszerzeniu conf. W pliku slapd.conf natomiast należy dodać wpis z dyrektywą
include, po której wystąpi ścieżka dostępu do pliku, w którym z kolei umieszczone będą dodatkowe dane konfiguracyjne. Poniżej przytoczona została struktura pliku, w którym mają zostać umieszczone definicje dodatkowych klas dla
obiektów:
objectclass <nazwa klasy>
requires <atrybut_1_wymagany>
<atrybut_2_wymagany>
<atrybut_3_wymagany>
allows <atrybut_1_dozwolony>
<atrybut_2_dozwolony>
<atrybut_3_dozwolony>

Jak już wspomniano, istnieje możliwość określenia własnych klas dla obiektów, a także zdefiniowania indywidualnych atrybutów. Cały zabieg wygląda
podobnie jak w przypadku klas. Wystarczy utworzyć plik z rozszerzeniem
conf i jak poprzednio, umieścić odpowiednią informację w pliku sldap.conf,
a następnie dodać informację do nowego pliku w takiej formie:
9

ou*
userPassword
searchGuide
seeAlso
bussinessCategory
x121Address
registeredAddress
destinationIndicator
preferredDeliveryMethod
telexNumber
teletexTerminalIdentifier
telephoneNumber
internationalISDNNumber
facsimileTelephoneNumber
street
postOfficeBox
postalCode
postalAddress
physicalDEliveryOfficeName
st
l
descripton

audio
businessCategory
carLicense
departmentNumber
displayName
employeeNumber
employeeType
givenName
homePhone
homePostalAddress
initials
jpegPhoto
labeledURI
mail
manager
mobile
o
pager
photo
roomNumber
secretary
uid
userCertificate
x500uniqueIdentifier
preferredLanguage
userSMIMECertificate
userPKCS12

Dla omawianego przykładu z plikiem uzytkownicy.ldif wykorzystane zostały
standardowe typy klas oraz atrybutów dostępnych dla plików schematów dodanych do obsługi serwera (rysunek 2). Aby dodać obiekty utworzone w pliku
uzytkownicy.ldif, można posłużyć się wspomnianym już narzędziem ldapadd.
Aby dodać zawartość pliku do bazy danych serwera, należy wywołać z linii
terminalu komendę:

Znak * oznacza, że atrybut jest obowiązkowy.
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ldapadd -x -D cn=Administrator,o=sles10,c=pl -f
/var/lib/ldap/sles10.pl/uzytkownicy.ldif -h localhost -v
Na rysunku 26 widoczna jest część komunikatów, jakie pojawiły się po wywołaniu powyższego polecenia. Widać na nim informacje mówiące o tym, że
obiekty zostały dodane do obsługi serwera. Dla pewności można wywołać ponownie komendę”
ldapsearch -x -b "o=sles10,c=pl" -h localhost
i obejrzeć szczegóły.

replace:mail
mail:andrzejkozlowski@sles10.pl
Aby zmodyfikować wpis na serwerze, należy wywołać komendę:
ldapmodify -f /var/lib/ldap/sles10.pl/modyfikacja.ldif -x -h localhost
Następnie sprawdzić, czy wartość atrybutu mail uległa zmianie:
ldapsearch -x -b "cn=Andrzej Kozlowski,ou=software,o=sles10,c=pl"
-h localhost
W wyniku pokazuje się zawartość wpisu z poprawioną wartością dla atrybutu mail [1] [7].
Oprócz narzędzi pracujących w środowisku tekstowym możliwe jest wykorzystanie narzędzi dla środowisk graficznych, co w znacznym stopniu może
przyspieszyć, a także ułatwić administrowanie usługami LDAP. Oto kilka propozycji darmowych narzędzi dostępnych w sieci:
– Kldap – graficzny klient dla środowiska KDE (http://www.tucows.com/
preview/31962),
– KdirAdm – podobnie jak wyżej (http://www.carillonis.com/kdiradm),
– Directory Administrator – klient dla środowiska Gnome (http://diradmin.
open-it.org/index.php),
– GQ – klient dla Gnome, współpracuje również z KDE (http://gq-project.
org),
– LDAP Browser/Editor – graficzny klient (http://www-unix.mcs.anl.gov/
~gawor/ldap).
Odnośniki

Rysunek 26. Wynik dodania do bazy danych zawartości pliku uzytkownicy.ldif

Kolejnym narzędziem służącym do zarządzania danymi gromadzonymi
w bazie danych jest ldapmodify. Służy ono do modyfikacji istniejących wpisów na serwerze. Do usuwania pozycji z bazy danych serwera LDAP służy
ldapdelete.
Poniżej umieszczony został przykład pliku użytego do modyfikacji jednego
z wpisów na serwerze. Aby przeprowadzić taką modyfikację, należy utworzyć
plik modyfikacja.ldif, w katalogu /var/lib/ldap/sles10.pl. Oto zawartość pliku modyfikacja.ldif :
dn:cn=Andrzej Kozlowski,ou=software,o=sles10,c=pl
changetype:modify

[1] Amdt ]., Bearnson S., Behiert S. i in., SuSE Linux Enterprise Server. Installation and Administration, http://www.novell.com/pl-pl/documentation/slesl0/
pdfdoc/slesl0.zip
[2] Scrimger R., LaSaUe P., Leitzke C. i in., rCP//P. AMa, Helion, Gliwice 2002
[3] http://pl.wikipedia.org/wiki/LDAP
[4] Malere L., LDAP Linux HOWTO, http://www.ibiblio.org/pub/Linux/docs/
HOWTO/other-formats/pdf/LDAP-HOWTO.pdf
[5] Fijałkowski J., openLDAP http://konferencja.sul.uni.lodz.pl/materialy/
ldap.pdf
[6] Sobaniec C., Lightweight Directory Access Protocol, Instytut Informatyki, Politechnika
Poznańska, http://www.cs.put.poznan.pl/csobaniec/edu/rso/ldap-2x2.pdf
[7] RFC 2256: A Summary ofthe X.500(96) User Schema for use with LDAPv3, http:
//tools.ietf.org/html/rfc2256
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Samba
SUSE Linux Enterprise Server. Administracja usługami serwera. Księga eksperta
autorzy: Kazimierz Lal, Tomasz Rak, Seweryn Kościółek – wydawnictwo Helion

W 1991 roku Andrew Tridgell dla potrzeb swojej bazującej na Uniksie sieci
napisał oprogramowanie prostego serwera plików, kompatybilnego z MS Windows NT. Nazwał go SMB (ang. Server Message Block). Ze względu na to, że
skrót SMB został wcześniej zastrzeżony, autor zmienił nazwę na Samba. Coś,
co powstało dla rozwiązania konkretnego problemu, stało się praprzodkiem
uniwersalnego, powszechnie wykorzystywanego obecnie łącznika, integrującego świat Uniksa ze światem Windowsów. Dzięki najnowszej Sambie można
uruchomić heterogeniczną sieć, w której razem mogą pracować najnowsze serwery z systemami Linux, Unix oraz Windows. Co najważniejsze, mogą sobie
wzajemnie udostępniać swoje pliki oraz drukarki. Bardzo ważnym powodem
popularności Samby jest to, że oprogramowanie jest darmowe, autor udostępnił
je bowiem na licencji GNU. Server Message Block, na którym bazuje Samba,
wykorzystuje stos protokołów TCP/IP, ale także mechanizmy NetBIOS, zapewniające prosty interfejs dla aplikacji sieciowych komputerów klasy IBM PC.
Każda maszyna w sieci NetBIOS posiada unikalną na- zwę. Należy podkreślić,
że nazwy te nie mają nic wspólnego z nazwami hostów z pliku /etc/hosts, jak
również z nazwami DNS. Po prostu NetBIOS używa własnego, niezależnego
nazewnictwa. Mimo tego warto w przypadku budowania własnej sieci heterogenicznej konsekwentnie powielać nazwy używane przez DNS po to, aby
ułatwić sobie proces administrowania.
Na zakończenie należy wspomnieć o tym, że NetBIOS to swoiste rozszerzenie BIOS-u komputerów PC, opracowane przez firmę IBM. Pojawiło się ono
w „prehistorycznych” czasach, kiedy przygotowywano trzecią wersję systemu
operacyjnego DOS, w którym postanowiono udostępnić możliwość zdalnego
dostępu do systemu plików. Z formalnego punktu widzenia NetBIOS to protokół pracujący w warstwie sesji modelu ISO/OSI.
10

Samba wspiera równolegle obsługę innego protokołu, zapewniającego z kolei zdalny dostęp do uniksowych systemów plików. Jest to CIFS (ang. Common Internet File System), który wykorzystuje do swojej pracy stos TCP/IP. To
dzięki dostępowi jednocześnie do NetBIOS-u oraz CIFS-u Samba umożliwia
współdzielenie danych przechowywanych w plikach komputerów wyposażonych w systemy operacyjne Unix i Linux oraz różne wersje MS Windows [1]10
[2].
Zestaw nośników SuSE Linux Enterprise Server 10 zawiera dwa oddzielne pakiety instalacyjne, które umożliwiają uruchomienie zarówno serwera, jak
i klienta Samby. Pakiet serwera to A SMB/CIFS File, Print, and Authentication Server w wersji 3.0.21c-12. Oprogramowanie klienta znajduje się natomiast
w pakiecie Samba Client Utilities również w wersji 3.0.21c-12.

Serwer Samba w SLES10
Serwer Samba to trzy współpracujące ze sobą demony. Pierwszy z nich, smbd,
jest odpowiedzialny za współdzielenie plików oraz drukarek. Drugi, nmbd, zapewnia wsparcie dla usług nazewniczych w standardzie WINS. Ostatnim demonem jest winbindd, który integruje bazy danych wykorzystywane podczas
weryfikacji praw użytkowników. Jeżeli do pracy użyjemy YaST2, to po pomyślnym zakończeniu konfiguracji demony zostaną uruchomione automatycznie.
Należy wspomnieć o tym, że istnieje również możliwość ręcznego sterowania pracą demonów. Można do tego celu wykorzystać standardowe polecenia
konsoli znakowej: start, restart oraz stop. Aby sprawdzić stan, w jakim
znajdują się demony, wystarczy użyć komendy rcsmb status. Istnieje także
możliwość ich skontrolowania za pomocą YaST2. W tym celu należy uruchomić
moduł Usługi systemowe (poziom pracy) z zakładki System.
Ciekawym narzędziem dostępnym na nośnikach instalacyjnych SLES10 jest
SWAT (ang.Samba Web Administration Tool). Po jego uruchomieniu – można do
tego celu użyć modułu YaST2 Usługi sieciowe (xinetd) z zakładki Usługi sieciowe
– należy wywołać na konsoli dowolną przeglądarkę internetową, a z jej poziomu wskazać http://localhost:901. Uaktywniony interfejs graficzny SWAT-a udostępnia osiem zakładek, które tematycznie odpowiadają odpowiednim opcjom
konfiguracyjnym serwera (rysunek 1). Pierwsza nosi nazwę HOME i przecho-

Oficjalna strona projektu Samba jest dostępna w internecie pod adresem http://us4.samba.org/samba.
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wuje spis plików pomocy dotyczących demonów, plików konfiguracyjnych oraz
narzędzi konfiguracyjnych zarówno dla administratora serwera, jak i użytkowników. Warto do nich sięgnąć w przypadku problemów z Sambą albo wtedy,
gdy chcemy rozszerzyć swoją wiedzę. Aby przeanalizować kolejne zakładki,
należy wcześniej omówić główny plik konfiguracyjny – smb.conf. Standardowo
przechowywany jest w katalogu /etc/samba. Dla porządku został podzielony na
sekcje, które określają – kolejno – odpowiednie opcje serwera: udostępnianych
udziałów (plików i drukarek) oraz użytkowników, którzy będą mogli korzystać
z usług Samby. Każda sekcja z pliku smb.conf musi mieć zdefiniowaną poniżej
strukturę. Jest to warunek konieczny, aby cały plik został poprawnie wczytany
przez demony Samby.

Znając schemat budowy głównego pliku konfiguracyjnego Samby, można
przystąpić do omawiania ściśle powiązanych z nim kolejnych zakładek SWAT-a.
Druga zakładka – Globals – udostępnia główne opcje konfiguracyjne serwera.
Jest ściśle powiązana z główną sekcją pliku konfiguracyjnego [global]. Kolejne dwie zakładki, Shares i Printers, pozwalają skonfigurować opcje odpowiadające sekcjom udostępniania zasobów dyskowych oraz drukarek. Następna
zakładka, Wizards, umożliwia ustalenie trybu pracy serwera (Domain Member,
Domain Controller) oraz konfigurację serwera WINS. Status to grupa opcji, które umożliwiają administratorowi monitorowanie pracy demonów serwera oraz
ewentualne ich zatrzymanie bądź restart.
W zakładce Status – na etapie zwykłej obsługi użytkowników przez serwer
Samba – istnieje możliwość przeglądania aktywnych połączeń, jakie zostały nawiązane z serwerem, aktywnych współudziałów oraz otwartych plików. Za jej
pomocą możliwe jest również obejrzenie kompletnej zawartości pliku smb.conf
włącznie z opcjami, do których nie mamy dostępu na etapie konfiguracji. Ich
wartości zostały ustalone przez twórców SLES10 i należy traktować je jako stałe. Ostania zakładka, Password, odpowiada za konfigurację kont użytkowników,
którzy będą mieli dostęp do udziałów na serwerze. W tym miejscu – w szczególności – istnieje możliwość modyfikacji hasła dla użytkownika root [1].
Zasadnicza konfiguracja serwera zostanie wykonana za pomocą YaST2. Tak
jak w poprzednich rozdziałach, aby uruchomić moduł odpowiedzialny za uruchomienie serwera – w tym przypadku Samby – należy przejść do zakładki
Usługi sieciowe i włączyć moduł Serwer Samba. konfiguracyjnym. Kolejna kolumna określa ścieżkę dostępu do udziału w „drzewie” katalogów i posiada
odwzorowanie w zmiennej path z pliku konfiguracyjnego.
Ostatnia kolumna, Komentarz, przechowuje ciąg znaków komentarza dla
określonego udziału. Odpowiada zmiennej comment. YaST2 domyślnie włącza
kilka standardowych udziałów do obsługi serwera. Na rysunku 2 wszystkie
udziały – za wyjątkiem Programy – zostały dodane automatycznie przez YaST2.
Do zarządzania udziałami służą wspominane wielokrotnie wcześniej trzy przyciski: Dodaj, Edytuj i Usuń.

Rysunek 1. SWAT w przeglądarce Firefox
[nazwa_sekcji]
opcja_1=wartość_1
opcja_2=wartość_2
....
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Rysunek 3. Określenie nowego udziału

Rysunek 2. Konfiguracja – zakładka Udziały

Rysunek 3 pokazuje okno, jakie pojawia się na ekranie, jeśli została wybrana
opcja Dodaj nowy udział. Widać na nim kilka ważnych opcji, jakie muszą zostać
ustawione, aby udział mógł zostać dodany do obsługi serwera. Po pierwsze,
musi zostać nadana mu nazwa oraz wpisany ewentualny komentarz. Następnie
należy określić typ udziału – czy ma to być drukarka, czy katalog – oraz ścieżkę
dostępu do ewentualnego katalogu dla udziału dyskowego. Zaznaczenie opcji
Tylko do odczytu ustawia opcję read only na wartość Yes dla konfigurowanego
udziału. Ostatnia opcja, jaką można określić w omawianym oknie, dotyczy
dziedziczenia list kontroli dostępu ACL. Aktywowanie tej opcji jest równoznaczne z przydzieleniem inherit acls w pliku konfiguracyjnym. Na tym
można w zasadzie zakończyć dodawanie nowego udziału. Aby zdefiniować
dodatkowe opcje, należy użyć przycisku Edytuj dla określonego udziału.
Okno z rysunku 4 udostępnia kilka opcji ustawionych dla przykładowego
udziału dyskowego dla serwera. Ze względu na dużą liczbę możliwych opcji
dotyczących konfiguracji udziałów dyskowych omówimy tylko kilkanaście najbardziej przydatnych podczas uruchamiania serwera.

Rysunek 4. Edycja udziału „programy” dla serwera Samba

W tabeli 1 zamieszczono przegląd opcji konfiguracyjnych serwera Samba
dla udziałów dyskowych.
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Tabela 1. Opcje udziałów dyskowych Samby [7]
Opcja
Funkcja
path

read only
comment

volume
writeable
create
mask,
create
mode
blocking
locks
available
allow
hosts
default
case

delete
readonly
delete
veto files
deny hosts

Parametry

Określa nazwę katalogu dla danego udziału
dyskowego; w przypadku drukarki określa katalog buforowy
Umożliwia ustawienie stanu udziału na "tylko
do odczytu"
Określa komentarz, który ukaże się przy nazwie
udziału Łańcuch znakowy guest ok Włączenie
tej opcji (Yes) powoduje, że nie trzeba logować
się, aby skorzystać z udziału
Przechowuje nazwę wolumenu, czyli DOS-ową
nazwę fizycznego dysku
Wartość Yes zezwala na zapisywanie w katalogu
udziału
Określa najwyższe możliwe prawa dostępu do
nowo tworzonych plików

Włącza lub wyłącza uwzględnienie żądania blokady zakresu bajtów z limitem czasowym
Wartość No zabrania dostępu do udziału
Określa komputery, które będą mogły korzystać
z zasobów udziału Adres
Określa wielkość liter dla nowo tworzonych plików w katalogu udziału; LOWER oznacza mieszaną wielkość liter; UPPER to tylko wielkie litery
Yes umożliwia usuwanie plików, które mają
ustawione prawo „tylko do odczytu”; działa tylko w systemach uniksowych.
Zezwala na usuwanie katalogów zawierających
pliki lub podkatalogi, których użytkownik nie
widzi ze względu na opcję veto files
Określa adresy komputerów, które mają zabroniony dostęp do zasobu

Łańcuch
znakowy

Opcja

Funkcja

Parametry

force
group

Ustawia nazwę grupy dla użytkowników, którzy aktualnie korzystają z udziału; zastępuje dotychczasową grupę użytkowników
Określa system plików, jaki będzie zgłaszany
dla klientów serwera

Łańcuch
znakowy

fstype
Wartość
logiczna
Wartość
logiczna

guest
account
include

Łańcuch
znakowy
Wartość
logiczna
Wartość
ósemkowa (od 0
do 0777)
Wartość
logiczna
Wartość
logiczna
IP/Maska
LOWER,
UPPER

Wartość
logiczna
Wartość
logiczna
Adres
IP/Maska

max
connections
only guest
printable
printer
public
valid
users
volume

Definiuje nazwę użytkownika, który zostanie
użyty w przypadku logowania się z wykorzystaniem opcji guest ok
Dołącza plik o wskazanej nazwie i lokalizacji do
pliku smb.conf Łańcuch znakowy invalid users
Lista użytkowników, którzy nie będą mieli dostępu do udziału
Określa maksymalną liczbę połączeń z udziałem
Wymusza logowanie na koncie określonym
przez guest account
Mówi o tym, że dany udział jest udziałem drukarki
Określa nazwę drukarki
Jeśli wartość jest ustawiona na Yes, nie jest wymagane hasło, aby skorzystać z zasobu
Określa listę użytkowników, którzy mogą korzystać z udziału
Przechowuje nazwę dla etykiety wolumenu dyskowego; często dla CD-ROM-u

NTFS,
FAT,
Samba
Łańcuch
znakowy
Łańcuch
znakowy

Wartość
dziesiętna
Wartość
logiczna
Wartość
logiczna
Łańcuch
znakowy
Wartość
logiczna
Łańcuch
znakowy
Łańcuch
znakowy

Wyspecyfikowane w poniższej tabeli opcje są tylko częścią wszystkich możliwych elementów konfiguracyjnych, dotyczących udziałów serwera Samba. Ich
mnogość pozwala na bardzo szczegółową konfigurację serwera i dopasowanie
go do pracy w konkretnej sieci.
W oknie z rysunku 2 widnieje jeszcze jedna grupa opcji dotyczących współdzielenia przez użytkowników ich katalogów. Aby uruchomić taką możliwość,
należy aktywować Pozwól użytkownikom współdzielić ich katalogi. Dzięki temu
będzie istniała możliwość określenia grupy użytkowników, którzy będą mieli dostęp do swoich katalogów domowych. Opcja Maksymalna liczba udziałów
określa maksymalną liczbę udziałów, jaka będzie obsługiwana przez serwer.
Warto wspomnieć w tym miejscu o jeszcze jednej przydatnej opcji, a mianowi-
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cie opcji Filtr, która pozwala ukryć wybrane udziały systemowe, aby nie były
widoczne w wyświetlanej tabeli.
Omawiając udziały serwera Samba, warto wspomnieć o zmiennych, które
mogą okazać się niezastąpione w wielu sytuacjach awaryjnych. Samba przechowuje w swojej pamięci kilkanaście zmiennych, które charakteryzują sam serwer oraz klientów podłączonych do niego. Składnia zmiennej to znak procentu
oraz mała bądź wielka pojedyncza litera. Zmienne mogą być wykorzystywane
w plikach konfiguracyjnych Samby tylko i wyłącznie po prawej stronie znaku
równości, czyli dla określenia wartości dla danej opcji, np. path=/home/%u.
W tabeli 2 wyspecyfikowano zmienne wykorzystywane przez Sambę.

sieci i zarejestrowanych w tej samej grupie SMB. Domena Windows – bo o takiej
domenie jest tutaj mowa podczas konfiguracji Samby – to grupa robocza, dla
której został uruchomiony serwer pełniący rolę kontrolera domeny.

Tabela 2. Zmienne wykorzystywane w konfiguracji Samby [7]
Zmienna Opis
%g
%G
%H
%u
%U
%P
%p
%S
%a
%M
%m
%I
%v
%h
%d
%L
%N
%T
%R

Podstawowa grupa %u
Podstawowa grupa %U
Katalog macierzysty %u
Bieżąca nazwa użytkownika
Żądana nazwa użytkownika
Katalog główny bieżącego udziału
Ścieżka do głównego katalogu udziału wykorzystywana przez
program montujący
Nazwa bieżącego udziału
Rodzaj klienta (Win95, Samba itd.)
Nazwa DNS klienta
NetBIOS-owa nazwa klienta
Adres IP klienta
Wersja serwera Samba
Nazwa DNS serwera Samba
Bieżący identyfikator procesu serwera
Nazwa w standardzie NetBIOS serwera Samba
Serwer katalogów macierzystych
Aktualny czas i data
Wynegocjowany wariant protokołu SMB

Następna zakładka konfiguracyjna YaST2 nosi nazwę Tożsamość i dotyczy
konfiguracji kolejnych głównych opcji serwera (rysunek 5). W pierwszej z nich,
Ustawienia podstawowe, można określić nazwę grupy roboczej lub nazwę domeny, jaka będzie obsługiwana przez serwer.
Uwaga. Warto w tym miejscu wyjaśnić różnice pomiędzy grupą roboczą
a domeną. Grupa robocza to zbiór komputerów działających w tej samej pod-

Rysunek 5. Konfiguracja serwera Samba – zakładka Tożsamość

Kolejna opcja w grupie Ustawień podstawowych dotyczy właśnie tego, jaką
rolę będzie pełnił uruchamiany serwer. Do wyboru pozostają trzy możliwości:
– Nie jest DC – serwer nie pełni roli kontrolera domeny,
– Główny PDC – serwer pełni rolę podstawowego kontrolera domeny PDC
(ang. Primary Domain Controller),
– Zapasowy BDC – serwer pełni rolę zapasowego kontrolera domeny BDC
(ang. Backup Domain Controller).
Domena Windows wymaga do swojego działania uruchomienia kontrolera głównego PDC oraz dowolnej liczby kontrolerów zapasowych BD. Główny
kontroler domeny jest jej centralnym punktem. Odpowiada za wiele funkcji, ale
najważniejszym jego zadaniem jest kontrola, a także uwierzytelnianie użytkowników. Kontrolery bądź kontroler zapasowy, jakie zostają uruchomione w sieci,
mają za zadanie spełniać rolę DC w przypadku awarii głównego kontrolera.
Liczba uruchamianych w sieci BDC jest uzależniona od liczby zadań, jakie
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zostają kierowane od klientów w sieci, i powinna wzrastać w miarę jej rozwoju. Na zapasowych kontrolerach domen przechowywane są kopie zapasowe
bazy danych z kontrolera głównego. Modyfikacje w tej bazie odbywają się
tylko i wyłącznie na podstawowym kontrolerze, skąd zostaje przeprowadzana
automatyczna aktualizacja danych w zapasowych kontrolerach.
Oddzielnym zagadnieniem w konfiguracji domeny Windows jest efektywne przeglądanie zasobów sieci. Jest to dość istotny problem, gdyż to wydajność przeglądarki ma zasadniczy wpływ na szybkość przeglądania udziałów
sieciowych. Przeglądarka w domenie Windows to komputer, na którym przechowywana jest aktualna lista dostępnych zasobów dla danej grupy roboczej
korzystającej z jednej podsieci. Przeglądarką może zostać w zasadzie dowolny
komputer. Z tego powodu decyzja nie jest łatwa. Przeglądarki, podobnie jak
kontrolery domeny, dzielą się na przeglądarki główne i zapasowe. Na podstawie danych, jakie są wymieniane pomiędzy aktywnymi hostami a kontrolerem
domeny, algorytm odpowiedzialny za ten proces sam dokona wyboru, która
z maszyn zostanie wybrana przeglądarką główną, a która zapasową.
Kolejna opcja z rysunku 5, jaka została przewidziana przez twórców systemu SLES10, dotyczy konfiguracji serwera WINS. Jak wiadomo, usługa WINS
jest związana z obsługą nazw komputerów w sieci Windows. Oprogramowanie Samba umożliwia uruchomienie serwera WINS i gromadzenie w nim nazw
komputerów pracujących w sieci. Serwer tego typu nie jest powiązany z daną
grupą roboczą i domeną. Wpisy reprezentujące nazwy komputerów i ich adresy mają charakter dynamiczny, co oznacza, że są przechowywane na serwerze
tak długo, jak dany komputer jest włączony do sieci i zgłasza do serwera swoją
obecność.
Wpis w polu NetBIOS-owa nazwa hosta określa nazwę komputera, jaka zostanie zarejestrowana na serwerze WINS.
Przycisk Ustawienia zaawansowane pozwala przejść do dwóch nowych zakładek konfiguracyjnych. Pierwsza z nich, Globalne ustawienia zaawansowane, dotyczy opcji konfiguracyjnych serwera Samba, pochodzących z sekcji [global]
pliku smb.conf (rysunek 6) [3] [4].
Aby opisać i wyjaśnić najczęściej wykorzystywane opcje omawianej sekcji,
posłużymy się zestawieniem w formie tabeli 3. W początkowej jej części omówione zostaną opcje z rysunku 4.
Druga z opcji zaawansowanych z rysunku 5, Metoda uwierzytelniania użytkowników, dotyczy bazy danych, w której będą przechowywane konta dostępu
do zasobów. Na rysunku 7 widać skonfigurowany jeden ze sposobów przechowywania nazw użytkowników oraz haseł dla serwera Samba. Poniżej zostaną
wymienione i krótko scharakteryzowane wszystkie dostępne w systemie sposo-

by zarządzania kontami serwera Samba. Na rysunku 8 zostało przedstawione
okno służące do określenia metody zarządzania hasłami. Wśród dostępnych
metod są następujące:
– Plik smbpasswd – w tym przypadku nazwy użytkowników oraz hasła są
przechowywane w pliku smbpasswd, w katalogu /etc/samba, w postaci zaszyfrowanej. Należy podkreślić, że omawianych kont nie należy utożsamiać
z kontami, które przechowuje SLES10 w pliku /etc/passwd. Do zarządzania
kontami użytkowników serwera Samba służy polecenie smbpasswd.
– LDAP – do uwierzytelniania będzie wykorzystywana baza LDAP. W rubryce Szczegóły należy określić adres serwera. Tego typu rozwiązanie zalecane
jest w przypadku większych sieci (powyżej kilkuset użytkowników).
– Baza TDB (Trivial Data Base) – w zasadzie jest to rozszerzenie rozwiązania
z plikiem smbpasswd. Jego istotną cechą jest pełna kompatybilność z systemami Windows 2000, XP, 2003.
– Baza MySQL – umożliwia wykorzystanie popularnej bazy danych MySQL
do przechowywania kont użytkowników. W zakładce Szczegóły należy określić adres hosta, na którym taka baza danych pracuje.

Rysunek 6. Zaawansowane ustawienia globalne serwera Samba

numer 26 specjalny – SUSE Linux Enterprise Server

51

SLES
Tabela 3. Zmienne opisujące zasoby serwera Samba [7]11
Opcja
Funkcja
admin
users
domain
master *
passdb
backend *
wins
support
*
netbios
name
unix
password
sync
local
master
*
workgroup
*
os level *

security *
preferred
master *
domain
logons *
add
machine
script *
11

Parametry

Przechowuje listę użytkowników, którzy będą
posiadać uprawnienia administratora serwera
Samba
Wskazuje komputer, który staje się główną przeglądarką domeny
Przechowuje ścieżkę dostępu do pliku smbpasswd, przechowującego użytkowników i hasła
Samby
Uruchamia serwer WINS

Łańcuch
znakowy

Ustawia nazwę NetBIOS-ową dla komputera lub
nazwę podstawową, jeśli użyta została funkcja
netbios aliases
Pozwala Sambie zmienić hasło uniksowe w
przypadku, kiedy zostanie zmienione hasło
SMB
Jeśli opcja ustawiona jest na Yes, pozwala komputerowi ubiegać się o miano głównej przeglądarki domeny
Ustala nazwę grupy roboczej, w której będzie
pracował serwer
Określa poziom systemu operacyjnego, który
Samba będzie symulować podczas wyborów
przeglądarki
Określa poziom bezpieczeństwa serwera; dozwolone wartości: share, user, domain i server
Wskazuje, że Samba ma być preferowana przy
wyborze przeglądarki lokalnej
Opcja umożliwia Sambie wykonanie domenowego uwierzytelniania w imieniu tych klientów,
którzy tego żądają
Przechowuje polecenie, dzięki któremu automatycznie zakładane są konta dla zaufanych komputerów w sieci

Łańcuch
znakowy

Wartość
logiczna
Łańcuch
znakowy
Wartość
logiczna

Opcja

Funkcja

Parametry

bind
interfaces
only *
encrypt
passwords
*
max log
size *

Określa interfejs sieciowy, na którym dostępne
będą udostępnione udziały

Adres
IP/Maska

Uruchamia szyfrowanie haseł metodą Windows
NT

Wartość
logiczna

Określa rozmiar pliku logów w kB, po przekroczeniu którego zostaje utworzony nowy plik
przy zachowaniu starego pod inną nazwą
Określa maksymalną liczbę jednocześnie otwartych plików na serwerze Samba
Przechowuje dodatkowe nazwy NetBIOS-owe,
pod którymi jest widoczny serwer
Ustawia ciąg znaków, który pojawia się obok nazwy serwera na listach przeglądania

Wartość
dziesiętna

max open
files *
netbios
aliases *
server
string *

Wartość
dziesiętna
Łańcuch
znakowy
Łańcuch
znakowy

Wartość
logiczna
Wartość
logiczna
Łańcuch
znakowy
Wartość
dziesiętna
Wartość
dziesiętna
Wartość
logiczna
Wartość
logiczna
Łańcuch
znakowy

Rysunek 7. Źródła informacji o użytkownikach

Jak widać na rysunku 7, zmiennej LDAP została przypisana wartość
localhost. Wynika z tego, że do autoryzacji będzie wykorzystywany serwer
LDAP.
Kolejna zakładka służąca do konfiguracji serwera to Domeny zaufane (rysunek 9). Można w niej zdefiniować domeny, których użytkownicy będą mieli
na zasadzie zaufania dostęp do domeny obsługiwanej przez konfigurowany
serwer. Przy dodawaniu nowej domeny należy określić hasło, jakie będzie wykorzystywane podczas dostępu do zaufanej domeny.

Jeśli przy opcji znajduje się znak „*”, oznacza to, że może ona zostać zastosowana tylko w sekcji [global]. W innym przypadku opcja może zostać zastosowana w dowolnej sekcji pliku smb.conf.

numer 26 specjalny – SUSE Linux Enterprise Server

52

SLES
Przycisk Testuj połączenie umożliwia sprawdzenie, czy serwer LDAP jest
uruchomiony i czy możliwe jest nawiązanie z nim połączenia (rysunki 10
i 11). Ustawienia zaawansowane z rysunku 10 umożliwiają przeprowadzenie
dwóch dodatkowych operacji konfiguracyjnych. W pierwszej – Zaawansowane
ustawienia LDAP – istnieje możliwość dodatkowej konfiguracji opcji dotyczących
współpracy Samby z usługą LDAP (rysunek 12).

Rysunek 8. Dodanie nowego źródła autoryzacji

Ostatnia zakładka nosi nazwę Ustawienia LDAP i jest kontynuacją opcji dotyczącej przechowywania kont Samby na serwerze LDAP (rysunek 10).

Rysunek 10. Konfiguracja serwera Samba, zakładka Ustawienia LDAP

Natomiast druga zaawansowana opcja to Wartości domyślne, której uruchomienie spowoduje automatyczne wypełnienie informacji dotyczących konfiguracji serwera Samba, niezbędnych do współpracy z serwerem LDAP.

Rysunek 9. Konfiguracja, zakładka Domeny zaufane

Aby możliwe było nawiązanie połączenia z serwerem LDAP, wymagane jest
ustawienie kilku podstawowych wartości, takich jak: adres serwera LDAP, DN
administratora, hasło oraz DN, według którego będzie przeszukiwana baza.
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W przypadku, kiedy autoryzacja użytkowników będzie odbywać się z wykorzystaniem pliku smbpasswd, do zarządzania kontami użytkowników będzie
można posłużyć się poleceniem o tej samej nazwie.

Rysunek 11. Wynik testu połączenia z serwerem LDAP

Rysunek 13. Tworzenie konta administratora serwera

Rysunek 12. Zaawansowane ustawienia LDAP

Ostatnim etapem konfiguracji Samby jest utworzenie konta administratora
(root) i zdefiniowanie dla niego hasła (rysunek 13). W tym miejscu należy jeszcze wspomnieć o praktycznych aspektach zarządzania użytkownikami Samby.

W omawianej konfiguracji jako baza danych użytkowników zostanie wykorzystany serwer LDAP. Aby jednak było to możliwe i użytkownicy systemowi
serwera SLES10 stali się jednocześnie użytkownikami Samby, należy aktywować odpowiednie wtyczki dla modułu zarządzania użytkownikami i grupami.
W tym celu należy uruchomić Zarządzanie użytkownikami z zakładki Zabezpieczenia i użytkownicy. W zakładce Wtyczki dla edycji istniejącego użytkownika
można uruchomić konto dla serwera Samba (rysunek 14).
Na rysunku 15 zostało pokazane okno, jakie wyświetla YaST2 po uruchomieniu „wtyczki” Zarządzanie parametrami konta Samby. Umożliwia ono określenie kilku wartości dotyczących konfiguracji konta Samby. Są to: Dysk katalogu domowego, Ścieżka katalogu domowego, Ścieżka profilu i Skrypt logowania. Z poziomu
tego okna istnieje także możliwość wyłączenia konta Samby oraz wyłączenia
czasu ważności hasła [5] [6] [7] [1].
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Klient Samba
Konfiguracja usługi Samby, czyli popularnego w systemach Windows „otoczenia sieciowego”, w systemie SLES10 nie jest zadaniem skomplikowanym.
Można je wykonać na kilka sposobów. Pierwszym jest dostęp do konfiguracji
z poziomu Centrum sterowania KDE. Twórcy systemu umożliwili także konfigurację Samby z poziomu YaST2. W tym celu z zakładki Usługi sieciowe należy
uruchomić moduł Przynależność do domeny Windows. Narzędzie to umożliwia
pod- stawową konfigurację systemu tak, aby był w stanie skorzystać z udziałów,
jakie udostępniono w sieci (rysunek 16).

Rysunek 14. „Wtyczki” użytkownika systemu

Rysunek 16. Określenie przynależności do domeny Windows

Rysunek 15. Ustawienia Samby po aktywacji wtyczki użytkownika

W tym celu należy określić nazwę grupy roboczej. Jeśli nieznana jest dokładna nazwa grupy roboczej, istnieje możliwość podejrzenia dostępnych w sieci
usług za pomocą przycisku Przeglądaj (rysunek 17). Opcja Wykorzystaj informacje
SMB do uwierzytelnienia w Linuksie umożliwia uruchomienie funkcji uwierzytelniania użytkowników przy wykorzystaniu serwera NT bądź Kerberos. Opcja
taka jest dostępna tylko i wyłącznie w przypadku, jeśli host jest członkiem
domeny. Aby utworzyć katalogi domowe użytkowników, podczas logowania
należy aktywować opcję Utwórz katalog domowy przy logowaniu. Uwierzytelnianie
offline. Umożliwia ona logowanie do domeny bez aktywnego połączenia z kon-
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trolerem przy założeniu, że użytkownik przynajmniej raz dokonał właściwego
procesu logowania.

Rysunek 18. Przyłączenie hosta do domeny

Rysunek 17. Przeglądanie dostępnych w sieci domen

W omawianym oknie YaST2 umożliwia także ustawienie współdzielenia
katalogów domowych użytkowników między sobą. Służy do tego celu opcja
Pozwól użytkownikom współdzielić ich katalogi.
Istnieje możliwość zdefiniowania grupy, której członkowie będą mieli możliwość współdzielenia katalogów domowych. Można również określić maksymalną liczbę dostępnych dla nich udziałów. Na tym można zakończyć konfigurowanie członkostwa w grupie roboczej Windows. Jeśli komputer nie jest
aktualnie członkiem domeny, YaST2 w tym miejscu zapyta, czy ma dołączyć
konfigurowany host do domeny (rysunek 18).
Aby zakończyć dodawanie hosta do obsługiwanej domeny, należy podać
login i hasło dla administratora serwera Samba (rysunek 19). W przypadku,
kiedy konfiguracja serwera będzie bazować na konwencjach systemu Windows,
jako nazwy użytkownika należy użyć wyrazu Administrator. Dla omawianego
przypadku, czyli konfiguracji kontrolera domeny opartego na systemie SLES10,
będzie to root. Jeżeli chcemy, aby istniała możliwość anonimowego dodania
hosta, oba pola należy pozostawić puste [1].
Rysunek 19. Podanie hasła administratora domeny
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Jednym ze sposobów przeglądania zasobów Samby jest wykorzystanie przeglądarki systemowe Konqueror (rysunek 20). W tym celu należy w pasku adresu wpisać polecenie smb:/, które wyświetli dostępne domeny, a także grupy
robocze.

Odnośniki
[1] Amdt ]., Bearnson S., Behiert S. i in., SuSE Linux Enterprise Server. Installation and Administration, http://www.novell.com/pl-pl/documentation/slesl0/
pdfdoc/slesl0.zip
[2] http://pl.wikipedia.org/wiki/Samba_%28program%29
[3] Machej P., Samba jako serwer plików, Linux+, listopad 2004, http://suse.ehelp.
pl/modules/mydownloads/visit.php?cid=53&lid=53
[4] Yernooij J., Terpstra J., The Official Samba-3 HOWTO and Reference Guide, http:
//www.samba.org/samba/docs/Samba-HOWTO-Collection.pdf.
[5] Terpstra ]., Samba-3 by Example Practical Exercises m Successful Samba Deployment, http://www.opensource.apple.com/darwinsource/Current/samba-100.7/
samba/docs/Samba-Guide.pdf
[6] Mroczkowski M., Otoczenie sieciowe – sieć SMB, http://www.banita.pl/konf/
smbudostunix.html
[7] Podręcznik systemowy man smb.conf(5), http://www.digipedia,pl/man/smb.conf.5.
html

Rysunek 20. Zasoby Samby w przeglądarce Konqueror

Poniżej, na rysunku 21 pokazana została zawartość domeny SLES10. Widać
na nim dwa komputery, które zostały skonfigurowane do współpracy z systemem plików Samby.

Rysunek 21. Zawartość domeny SLES10
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Automatyzacja w nowych centrach danych
Novell
Rozwiązania automatyzacji centrów danych firmy Novell

Usprawnianie pracy centrów danych
Centra danych znajdują się pod presją rozlicznych wewnętrznych i zewnętrznych wymagań związanych ze zużyciem energii, wentylacją i klimatyzacją, nowymi serwerami, ludzkimi błędami, aktualizacją oprogramowania, śledzeniem
zasobów itd. Mało kto zdaje sobie sprawę z faktu, że średniej wielkości centrum danych zużywa tyle energii, co tysiąc gospodarstw domowych! Do tego
dochodzi konieczność nadążania za nieustannie zmieniającymi się potrzebami
biznesowymi.
Poszukiwane rozwiązanie musi umożliwiać dostosowanie środowiska informatycznego do potrzeb firmy, panowanie nad kosztami i ograniczenie ryzyka
do minimum. Osoby odpowiedzialne za centra danych próbują pogodzić te
wymagania na szereg sposobów. Jednym z najważniejszych jest konsolidacja
serwerów przy użyciu rozwiązań wirtualizacyjnych.

Rozwiązania automatyzacji centrów danych firmy Novell
Novell rozpoczął realizację innowacyjnej strategii mającej na celu zbudowanie
zróżnicowanej platformy, której wyjątkowa wartość wynika z wyrafinowanego
zintegrowania składników działających zwykle w izolacji.
Pomyślmy o ewolucji w informatyce, która od komputerów mainframe
przez minikomputery doprowadziła do architektury klient/serwer. Dodając do
tego modularyzację, standaryzację, upowszechnienie i wirtualizację, a następnie zintegrowaną inteligencję otrzymujemy nowoczesny system komputerowy,
składający się ze zwirtualizowanych jednostek przetwarzających i przechowujących dane, nadzorowanych przez rozproszony system operacyjny i wzorowane
na gridach oprogramowanie do zarządzania zasobami.
Nowe rozwiązanie wyposaża architektury skalowalnych, powszechnie dostępnych centrów danych w możliwości znane z komputerów mainframe. Realizacja wszelkich zadań możliwa jest na wspólnej, modułowej platformie linuksowej – SUSE Linux Enterprise – przy zachowaniu zgodności z wszystkimi
liczącymi się rozwiązaniami wirtualizacyjnymi.
Wirtualizacja już sama w sobie jest interesującym rozwiązaniem, pozwalającym
zwiększyć efektywność wykorzystania serwerów, jednak bez pewnych narzędzi automatyzujących pracę może przyczynić się do zwiększenia obciążeń związanych z zarządzaniem. John Enck, Gartner.

Rysunek 1. SUSE Linux Enterprise to platforma dla komercyjnych, bardzo wydajnych
klastrów obliczeniowych, centrów danych, korporacyjnych systemów dla grup roboczych i komputerów osobistych.

Czym jest wirtualizacja?
Klasyczny komputer wyposażony jest w procesor, pamięć oraz dysk lub dyski
przechowujące informacje po wyłączeniu zasilania. Pamięć wirtualna pozwala
systemowi operacyjnemu udostępniać aplikacjom pamięć o większej pojemności, niż fizycznie zainstalowana. Wirtualny dysk udostępnia większą pojemność
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lub zapewniają większą niezawodność, niż składające się nań fizyczne napędy.
Maszyna wirtualna obsługuje oprogramowanie jak oddzielny komputer, choć
w rzeczywistości jest to część zasobów rzeczywistego komputera, współdzielonych z innymi maszynami wirtualnymi. Klastry z kolei, zbudowane z pewnej
liczby połączonych komputerów, widziane są przez oprogramowanie jako jedna
maszyna o bardzo dużej wydajności i niezawodności.
Komputery (serwery) we współczesnych centrach danych połączone są
z dyskami za pośrednictwem sieci SAN (Storage Area Network). Przeniesienie
pamięci masowych z serwerów do scentralizowanych, sieciowych systemów
składowania danych umożliwiło zmniejszenie rozmiarów serwerów.
Takie miniaturowe serwery kasetowe są dziś bardzo popularne. Serwery
kasetowe mają dostęp do dysków wirtualnych ulokowanych na macierzach
dyskowych SAN. W przypadku awarii serwera przetwarzanie danych przekazywane jest innemu serwerowi wraz z dostępem do tych samych dysków
wirtualnych SAN. Jeśli usłudze (uruchomionej na serwerze) zaczyna brakować
pamięci masowej, korzystając ze standardowych mechanizmów zarządzania
można jej przyznać większą ilość pamięci masowej obsługiwanej przez SAN.
Z kolei wirtualizacja usług przez uruchomienie ich na maszynach wirtualnych
pozwala swobodnie przenosić ich obsługę między serwerami fizycznymi. Wirtualizacja eliminuje sztywne granice fizyczne – procesory, pamięć operacyjna
i masowa przydzielane są dynamicznie. Usługi i dane zyskują mobilność – swobodę zgodnego z potrzebami wykorzystania zasobów fizycznych i możliwość
wykorzystania innych zasobów w obliczu zmiany zapotrzebowania. Naturalną
konsekwencją wirtualizacji jest radykalny wzrost dyspozycyjności.
Wirtualizacji
podlegają
również
dotychczasowe
aplikacje
LOB
(Line-of-Business).
Statyczne,
monolityczne
oprogramowanie
typu
klient-serwer jest uzupełniane o usługi internetowe lub nimi zastępowane.
Oparta na rozwiązaniach internetowych architektura SOA (Services Oriented
Architecture) zastępuje starsze, rozproszone systemy obiektowe. Istnieją nowe
protokoły usług internetowych dla wszystkiego, co nie było dotąd oparte na
XML, zaś aplikacje LOB składają się obecnie z szeregu współdziałających ze
sobą usług. Usługi obsługi infrastruktury zapewniają nazywanie i wykrywanie oraz wykorzystują oparty na XML format integracji i wymiany danych.
Elementy LOB obsługiwane są przez maszyny wirtualne i komunikują się za
pośrednictwem protokołów usług internetowych. Protokoły usług internetowych i SOA tworzą nową platformę dla przetwarzania rozproszonego.
Wobec istnienia tak wielu współdziałających ze sobą rozproszonych elementów konieczna jest infrastruktura – tworzona dzięki zarządzaniu tożsamością –
zapewniająca skuteczną i bezpieczną identyfikację, uwierzytelnianie, autoryza-

cję i powiązanie odbiorców usług z ich dostawcami dla każdego rodzaju usług.
Tożsamość jest spoiwem łączącym usługi w całym łańcuchu – od użytkownika, przez kolejne etapy przetwarzania, aż do danych zawartych na dyskach.
Użytkownikom przyznawane są prawa do usług, a usługom prawa do innych
usług. A jeśli dotychczas mówiliśmy zbyt mało o wirtualizacji, sama tożsamość
również podlega wirtualizacji dzięki wykorzystaniu ról.

Rysunek 2. Platformę obsługującą aplikacje SOA można opisać następującym wzorem:
Wirtualne pamięci masowe + Maszyny wirtualne + Zarządzanie zasobami + Zarządzanie tożsamością

Wirtualne pamięci masowe.
Aktywne sterowanie urządzeniami SAN dla zapewnienia ochrony danych lub
udostępniania przestrzeni dla usług obsługiwanych przez serwery. Klastrowy
system plików przechowuje obrazy oprogramowania maszyn wirtualnych i inne istotne dane w sposób zapewniający wysoką dyspozycyjność. Maszyny wir-
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tualne. Miejsce działania środowisk NetWare, Linux, .Net i Java, pod kontrolą
systemu Linux (na przykład fizyczny serwer, którego obraz został przeniesiony
i uruchomiony w klastrze linuksowym jako zarządzana maszyna wirtualna).

Zarządzanie zasobami.
Oprogramowanie do zarządzania, umożliwiające obsługę obrazów serwerów
kasetowych, organizację zdalnych instalacji i aktualizacji pakietów w obrębie
farmy serwerów (kasetowych); zawiera algorytmy harmonogramowania zasobów gridów, na przykład migracji obciążeń, a nawet dużych zbiorów danych
z jednego serwera kasetowego na drugi czy z jednej macierzy SAN na drugą
w celu zapewnienia możliwości przywrócenia sprawności po awarii (disaster
recovery); oparta na regułach ochrona danych. Zarządzanie tożsamością. Właściciel usług i danych, jednostka tworząca cel i własność powyższych działań.
Aby naprawdę skorzystać z wirtualizacji w rzeczywistych zastosowaniach, użytkownicy muszą położyć duży nacisk na automatyzację i oparte na regułach narzędzia
administracyjne służące do wdrażania zwirtualizowanych systemów i zarządzania nimi.
John Enck, Gartner.

Składniki rozwiązania do automatyzacji centrów danych
Pierwsze rozwiązanie do automatyzacji centrów danych firmy Novell umożliwia zarządzanie serwerami przetwarzającymi i składującymi dane w imieniu
aplikacji i usług uruchomionych na maszynach wirtualnych. Rysunek 3 przedstawia następujące trzy podstawowe typy serwerów działających w nowych
centrach danych:
– Serwery przetwarzające
– Serwery pamięci masowych
– Serwery zarządzające (realizujące pięć głównych funkcji):
– Organizacji (Orchestrator)
– Zarządzania zasobami pamięci masowej (Storage Resource Manager)
– Universal Model Facility
– Tworzenia obrazów (Image Creation)
– Przechowywania obrazów (Image Repository)
Serwery zarządzające spełniają pięć głównych funkcji; wszystkie one mogą
być zainstalowane na jednym serwerze fizycznym, na oddzielnych maszynach
wirtualnych lub na oddzielnych serwerach. W celu zapewnienia wysokiej dyspozycyjności serwery zarządzające łączone są w klastry.

Rysunek 3. Opracowane przez firmę Novell rozwiązania do automatyzacji centrów danych obejmują szereg serwerów, w tym serwery odpowiedzialne za organizację (Orchestrator) oraz tworzenie i przechowywanie obrazów.

Klaster zarządzający odpowiada za organizację pracy serwerów przetwarzających i serwerów pamięci masowych z uwzględnieniem możliwych do przydzielenia obszarów pamięci związanej z konkretnymi aplikacjami, zapotrzebowania na moc przetwarzania i pamięć masową wynikającego z konfiguracji
poszczególnych maszyn wirtualnych oraz istniejących ograniczeń.

Serwery przetwarzające
Serwery przetwarzające to zgodne ze standardami branżowymi (instalowane
w stelażach i kasetowe) serwery wyposażone w wielordzeniowe, 64-bitowe
procesory, pamięć operacyjną o pojemności wielu gigabajtów, macierze RAID
z interfejsami szeregowymi, porty Ethernet i SAN oraz zintegrowany sprzęt
odpowiedzialny za obsługę interfejsu IPMI (Intelligent Platform Management
Interface). Serwery te umożliwiają dostęp za pośrednictwem zgodnych z otwartymi standardami profili zarządzania serwerami, zdefiniowanymi w ramach
opracowanej przez DMTF inicjatywy SMASH (Systems Management Architecture for Server Hardware). Procesory kolejnych generacji wyposażone będą
w sprzętowe mechanizmy usprawniające wirtualizację, realizowaną dziś przy
pomocy oprogramowania.
Serwery przetwarzające pracują pod kontrolą systemów operacyjnych odpowiednich dla ich architektury sprzętowej, wyposażonych w monitor maszyn
wirtualnych (taki jak Xen hypervisor), sterowniki urządzeń, jądro i agenty zarządzania. Agenty zarządzania wspomagają zdalne uruchamianie maszyn wir-
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tualnych pod nadzorem hipernadzorcy obecnego na każdym serwerze przetwarzającym. Serwery przetwarzające można grupować i organizować według
typów (np. serwery kasetowe, większe serwery wieloprocesorowe), planowanego przeznaczenia (np. testowe, produkcyjne), właściciela, fizycznej lokalizacji
itd. Przydziela się im globalnie niepowtarzalne nazwy. Serwery przetwarzające mogą wreszcie pracować niezależnie lub współdziałać z innymi, tworząc
klastry o wysokiej dyspozycyjności.
Zaletą gridów jest łatwość kierowania mocy przetwarzania tam, gdzie jest aktualnie
potrzebna, w przeciwieństwie do rozwiązań statycznych, w których o przydziale mocy
przetwarzania decyduje budżet jednostki organizacyjnej. Korporacyjne centrum danych
ma wreszcie stać się dostawcą usług, a nie kolekcją sprzętu.
Obrazu dopełniają powszechna dostępność elementów, coraz większe przepustowości
łączy i oprogramowanie o otwartym dostępie do kodu źródłowego. Wszystko to stwarza
przedsiębiorstwom warunki do wykorzystania gridów, będących połączeniem heterogenicznych węzłów przetwarzających wykorzystujących samoorganizujące się oprogramowanie, które sprawia, że całość działa jak jeden wirtualny system.
Peter Coffee, Grid Computing in the Enterprise, luty 2004.

Czym jest grid?
Słowem „grid” określa się w języku angielskim m.in. publiczną sieć energetyczną. Przez analogię nazwy grid używa się dla rozwiązania będącego fundamentem informatyki usługowej. Grid wykorzystuje oprogramowanie do zarządzania rozproszonymi zasobami, zdolne przydzielać zasoby zwirtualizowanych komputerów i pamięci masowych. Zamiast statycznie instalować aplikacje
na komputerach, w czasie rzeczywistym dokonuje dynamicznego powiązania
usług i danych z komputerami, które pozostają anonimowymi wykonawcami
zadań. Realizowane przez grid „zadania”, składające się z logiki programu
i przypisanych doń danych, są rozdysponowywane do przetwarzania.
Grid można traktować jako nową generację oprogramowania do zarządzania zasobami. Lepszym podejściem może być uznanie tego rozwiązania za rozproszony system operacyjny nowej generacji. Przetwarzanie w oparciu o grid
opiera się na aplikacjach składających się z zestawu usług internetowych korzystających z wirtualnej pamięci masowej i potencjału obliczeniowego, zarządzanych w sposób zapewniający optymalne wykorzystanie wchodzących w skład
systemu urządzeń fizycznych. Nie zmienia się więc klasyczna definicja systemu operacyjnego, który również może być zwirtualizowany dla wykorzystania
wielu jednostek przetwarzających dane.

Rysunek 4. SUSE Linux Enterprise 10 umożliwia utworzenie klastra obsługującego wirtualne maszyny Xen. Narzędzie YaST2 pozwala maszynom wirtualnym korzystać z całych zasobów klastra. Obrazy i pliki instalacyjne maszyn wirtualnych przechowywane
są w miejscu dostępnym dla wszystkich serwerów fizycznych tworzących klaster.

Serwery pamięci masowych
Serwery pamięci masowych to zgodne ze standardami branżowymi macierze
dyskowe SAN lub serwery plików. Pamięć masowa jest skomasowana i chroniona. Dostęp maszyn wirtualnych do pamięci masowej realizują serwery przetwarzające. Powiązanie jest dynamiczne; zarządzanie pamięcią masową odbywa się z uwzględnieniem cyklu istnienia poszczególnych maszyn wirtualnych.
Podobnie jak w przypadku serwerów przetwarzających, pamięć masowa jest
zorganizowana według typów (np. dostępne macierze RAID 5), przeznaczenia
(np. tymczasowa, chroniona lub objęta zewnętrzną replikacją) oraz właścicieli.
Wielu użytkowników podjęło już decyzje dotyczące modernizacji infrastruktury pamięci masowych i oczekuje, że narzędzia do automatyzacji centrów
danych będą obsługiwać nowe systemy. Branżowy standard SMI-S przewiduje możliwość zarządzania heterogenicznym środowiskiem pamięci masowej
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przez rozwiązania dostarczane przez niezależnych producentów. System będzie
w stanie zarządzać każdą przypisaną mu korporacyjną pamięcią masową, na
przykład częścią istniejącej macierzy SAN lub całą macierzą.

Serwery zarządzające
Serwer zarządzający konfiguracją to rozwinięcie produktu firmy Novell, wykorzystujące oparte na regułach mechanizmy automatyzacji do wdrażania, zarządzania i utrzymania w ruchu serwerów w centrach danych. Serwer zarządzający zapewnia scentralizowaną kontrolę nad cyklem istnienia systemów
operacyjnych obejmującą obsługę obrazów, zdalne sterowanie oraz zarządzanie zasobami i oprogramowaniem. W zakresie automatyzacji centrów danych
zapewnia obsługę obrazów systemów operacyjnych na serwerach przetwarzających oraz globalnego nazewnictwa (spisu zasobów sprzętowych) wszystkich
zarządzanych serwerów przetwarzających.
Nazewnictwo oraz dowolna hierarchiczna struktura stworzona przez administratorów centrum danych (np. podział serwerów na grupy) są federowane
z UMF (Universal Model Facility; patrz informacje na następnej stronie) dla
umożliwienia monitorowania stanu serwerów o oparciu o CIM. Serwer zarządzający może śledzić rejestrowanie maszyn wirtualnych i traktuje je jak zarządzalne zasoby, tak samo jak serwery fizyczne. Maszyny wirtualne po utworzeniu pojawiają się w spisie zarządzanych serwerów. Zarządzane serwery trzeba
teraz zorganizować, by dostosować ich wykorzystanie do potrzeb firmy.

SUSE Linux Enterprise Server 10 – elegancja rozwiązań wirtualnych
SUSE Linux Enterprise 10 udostępnia możliwości wirtualizacji większe, niż
wszelkie inne systemy operacyjne. Może zarządzać parametrami pracy i dostępu wielu zwirtualizowanych na nim systemów operacyjnych typu guest,
instalować je i monitorować. Ma standardowo wbudowaną możliwość tworzenia maszyn wirtualnych Xen działających pod kontrolą zmodyfikowanych,
zoptymalizowanych pod kątem wydajności systemów operacyjnych. Co więcej, dzięki optymalnemu wykorzystaniu możliwości procesorów i funkcji Xen,
uruchomione w środowisku SUSE Linux Enterprise Server na jednym serwerze
zwirtualizowane systemy operacyjne działają zwykle szybciej, niż zainstalowane jako jedyne na takiej samej maszynie w konfiguracji 1:1.
Administratorzy centrów danych mogą zorganizować centralną składnicę
maszyn wirtualnych i tworzyć je zdalnie w dowolnej chwili, kopiując przez
sieć obraz maszyny wirtualnej na wybraną maszynę fizyczną. Maszyna wirtualna może mieć określony zestaw wymagań i ograniczeń, np. dotyczących 32lub 64-bitowego procesora, połączeń z SAN, czy – w przypadku niezmodyfiko-

wanego systemu Windows – sprzętowej obsługi wirtualizacji. Centrum danych
może utworzyć przechowywaną offline obszerną bibliotekę maszyn wirtualnych, których obrazy wysyłane będą na żądanie użytkownika, grupy roboczej
lub – wkrótce – jeśli ustalona w firmie regułą, umowa określająca poziom jakości usług (SLA) lub awaria serwera wymuszają wdrożenie nowego obrazu.
Oprócz mechanizmów wirtualizacyjnych SUSE Linux Enterprise Server 10
udostępnia możliwość tworzenia klastrów o wysokiej dyspozycyjności zgodnych z Linux HA v2 i Oracle Cluster File System (OCFS). W środowisku klastrowym SUSE Linux Enterprise Server 10 (wraz z hipernadzorcą Xen, YaST2,
opartymi na CIM narzędziami do monitorowania i innymi zintegrowanymi,
opartymi na standardach rozwiązaniami do zarządzania) tworzą platformę dającą niespotykane wcześniej możliwości komasowania, przydzielania i wykorzystania zasobów. Dzięki temu zarządzanie maszynami wirtualnymi oznacza
w praktyce zarządzanie obciążeniami.
Centrum danych zyskuje możliwość zarządzania zasobami w oparciu o pełne informacje o działających w jego środowisku serwerach fizycznych i wirtualnych oraz ich charakterystykach. Informacje te wykorzystywane są w czasie
rzeczywistym do właściwego i efektywnego przydzielania zasobów.
W oparciu o system SUSE Linux Enterprise 10 działający na standardowych serwerach i pamięciach masowych można w centrum danych zbudować
środowisko klastrowe pozbawione pojedynczych punktów krytycznych powodujących awarię (patrz rysunek 4 na poprzedniej stronie).
Klastry ze współdzielonymi dyskami zapewniają środowiskom zwirtualizowanym wysoką dyspozycyjność, ponieważ przechowywane centralnie obrazy
systemów operacyjnych maszyn wirtualnych są dostępne dla każdego serwera.
W przypadku awarii serwera fizycznego, obsługiwane przezeń maszyny wirtualne mogą zostać uruchomione na innej maszynie fizycznej. Wprowadzenie
w przyszłości możliwości migracji stanu maszyn wirtualnych – przeniesienia
w czasie rzeczywistym bieżącego stanu systemu z jednego serwera wirtualnego
na drugi – pozwoli praktycznie wyeliminować przestoje: dzięki zapewnieniu
nieprzerwanej pracy aplikacji użytkownicy końcowi nawet nie zauważą, że
nastąpiła migracja.

Serwer odpowiedzialny za organizację (Orchestrator)
Serwer odpowiedzialny za organizację jest mózgiem systemu automatyzacji
centrum danych – współdziała z serwerami zarządzającymi konfiguracją i pamięciami masowymi, zarządzając fizycznymi zasobami mocy przetwarzania
i pamięci masowej oraz zależnościami między nimi.
Serwer odpowiedzialny za organizację zarządza również zasobami wirtualnymi. Jest odpowiedzialny za cały cykl istnienia poszczególnych maszyn wir-
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tualnych, w tym za informacje sterujące, za systemy operacyjne oraz zasoby
pamięci masowej – od utworzenia i uruchomienia, przez monitorowane działanie, po usunięcie. Przy uruchamianiu maszyn wirtualnych na fizycznych serwerach brane są pod uwagę ograniczenia fizyczne, zależności, aktualne trendy
wydajności i inne parametry monitorowane w czasie rzeczywistym przez UMF.

Czym jest informatyka usługowa (Utility Computing)?
Angielskie słowo „utility” oznacza zasoby bądź media dostarczane przez firmy
zewnętrzne, np. elektryczność, wodę czy gaz. Zasoby te rozliczane są według
zużycia, zaś dostawca gwarantuje określony poziom usług. Rzeczą charakterystyczną jest silne uzależnienie klientów od dostawy tych mediów.
Podobnego modelu świadczenia usług oczekują użytkownicy informatyki.
Współczesne społeczeństwa nie są już w stanie funkcjonować bez informatyki,
a ponieważ zapotrzebowanie na potencjał przetwarzania ma zwykle charakter
sporadyczny i nieprzewidywalny, użytkownicy pragną płacić za usługi wykorzystane w rzeczywistości i mieć zagwarantowany poziom ich wykonania.
Świadczenie usług na żądanie jest więc tylko jednym z elementów szerszej
koncepcji informatyki usługowej.
Systemy zwirtualizowane nie są przeznaczone do konkretnych zadań. Dysponują ogromnym potencjałem przetwarzania i składowania danych w bardzo
dynamiczny sposób, jednak nie robią nic samorzutnie. Systemy zwirtualizowane są oddanymi sługami wymagających klientów. Do realizacji zadań informatyki usługowej konieczne jest połączenie systemów zwirtualizowanych
i wyrafinowanego oprogramowania do zarządzania zasobami. To zarządzanie
zasobami w oparciu o reguły ma za zadanie kierować obsługą aplikacji i procesów LOB przez systemy zwirtualizowane.
Zarządzanie zasobami automatyzuje zadania takie jak tworzenie maszyn
wirtualnych w zależności od zmiennego zapotrzebowania na przetwarzanie
i przypisywanie ich do maszyn fizycznych lub przyznawanie autoryzowanym
usługom dodatkowej przestrzeni z zasobów pamięci masowej. Reguły definiujące cykl istnienia powodują automatyczne zwalnianie niepotrzebnych już
zasobów. Aby zapewnić działanie zgodne z modelem informatyki usługowej,
zarządzanie zasobami musi również zapewniać prawidłowe reagowanie na nieoczekiwane zdarzenia. Reakcja na awarię serwera lub nagły wzrost zapotrzebowania na moc przetwarzania nie powinna wymagać interwencji człowieka.
Systemy zwirtualizowane muszą więc być zaopatrzone w standardowe mechanizmy samokontroli, czyli monitorowania i raportowania własnego stanu.
Prawdziwie autonomiczne przetwarzanie wymaga zautomatyzowanej reakcji
na stan systemów, co jest możliwe dzięki połączeniu wirtualizacji z (opartym
na regułach) zarządzaniem zasobami.

Zarządzanie zasobami pamięci masowej
Serwer zarządzający zasobami pamięci masowej odpowiada za zarządzanie
dostępnymi w sieci zasobami pamięci masowej i utrzymuje spis konfiguracji
obsługujących ją urządzeń. Serwery przetwarzające dane w dynamiczny sposób
korzystają z zasobów SAN zgodnie z potrzebami działających na nich maszyn
wirtualnych, udostępniając również przestrzeń konieczną do uruchomienia nowej maszyny wirtualnej.

Universal Model Facility
Universal Model Facility (UMF) to kolejny nowy element odpowiedzialny za
agregowanie i powiązanie modeli zarządzania z danymi z monitorowania zarządzanych urządzeń. Urządzeniami tymi są serwery przetwarzające, maszyny wirtualne lub zgodne z SMI-S serwery pamięci masowych. UMF zbiera
i rejestruje informacje o stanie urządzeń w kontekście powiązań między tymi
urządzeniami. UMF, który odbiera informacje o zdarzeniach, uwzględnia progi
histerezy i eksportuje sumaryczny obraz metryki stanu środowiska do serwera
organizującego jego pracę (Orchestrator), może być postrzegany jako system
nerwowy serwera organizującego. Monitorowana zmienna może przekroczyć
progi alarmowe, jednak jeśli jej wartość wróci do bezpiecznego zakresu przed
upływem określonego czasu, zdarzenie to nie powinno zakłócać pracy całości.

Tworzenie obrazów
Serwer odpowiedzialny za tworzenie obrazów to specjalny serwer przetwarzający, mający za zadanie tworzenie i instalowanie maszyn wirtualnych. W dużych środowiskach, w których często tworzone są maszyny wirtualne, zadanie to może wykonywać wiele serwerów. W innych sytuacjach zbudowania
i instalacji maszyny wirtualnej na serwerze przetwarzającym może dokonać
serwer organizujący. Efektem usługi tworzenia obrazów jest zautomatyzowane tworzenie maszyn wirtualnych wraz z informacjami sterującymi, obrazem
systemu operacyjnego i ewentualnymi zewnętrznymi odniesieniami do pamięci
masowej. Utworzone maszyny wirtualne są gotowe do uruchomienia, co następuje po ich instalacji na wyznaczonym serwerze przetwarzającym na polecenie
serwera organizującego (Orchestrator).

Przechowywanie obrazów
Serwer przechowujący obrazy to kolejny specjalny serwer przetwarzający, którego zadaniem jest przechowywanie gotowych do uruchomienia maszyn wirtualnych. Gdy serwer organizujący poleci serwerowi przetwarzającemu uruchomienie konkretnej maszyny wirtualnej, ten pobiera odpowiedni obraz z serwera przechowującego obrazy. Możliwa jest również sytuacja odwrotna, kiedy serwer organizujący poleca serwerowi przechowującemu rozesłanie obrazu
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do wielu serwerów przetwarzających w celu przygotowania nowych maszyn
wirtualnych do uruchomienia. Serwer przechowujący obrazy zapewnia również kontrolę wersji zarządzanych maszyn wirtualnych, na przykład w celu
aktualizacji obrazów i testowania przed wprowadzeniem do środowiska produkcyjnego z możliwością powrotu do oznaczonej wcześniejszym numerem
sprawdzonej wersji.

Podsumowanie
Obserwując wzrost znaczenia architektur centrów danych opartych na standardowych serwerach, sieciowych pamięciach masowych, wirtualizacji, automatyzacji zarządzania zasobami i organizacji pracy w oparciu o tożsamość
użytkowników, Novell przygotowuje rozwiązania dla klientów dokonujących
konsolidacji centrów danych. Nowatorskie podejście, łączące zwirtualizowane
pamięci masowe, maszyny wirtualne, zarządzanie zasobami i tożsamością oraz
aplikacje SOA (Services Oriented Architecture), czyni z firmy Novell lidera
w dziedzinie automatyzacji rozwiązań informatycznych.
Więcej informacji znajduje się pod adresem www.novell.com/dca
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SUSE Linux Enterprise Virtual Machine Driver Pack
Novell
Czy chcieliby Państwo zwirtualizować aplikacje Windows, ale niepokoją się o wydajność ich pracy? Bez obaw. Teraz można łatwo
skonsolidować aplikacje Windows i inne usługi za pomocą innowacyjnego pakietu sterowników do maszyn wirtualnych pracujących pod kontrolą serwera SUSE Linux Enterprise. Państwa
wirtualne systemy osiągną dzięki nim wydajność na poziomie
systemów działających bez wirtualizacji. Ochrona inwestycji w posiadane oprogramowanie i mniejsze koszty infrastruktury IT to
kolejne korzyści. Ponadto pakietowi SUSE Linux Enterprise Virtual Machine Driver Pack firma Novell zapewnia wszechstronną
pomoc techniczną.

Pełne wykorzystanie wirtualizacji
Dlaczego tak wiele firm decyduje się na wirtualizację? Ponieważ stanowi ona
sprawdzony sposób ograniczania kosztów bez pogarszania wydajności ani jakości usług. Dzięki wirtualizacji jeden fizyczny komputer może działać tak,
jakby był dwoma lub więcej komputerami. Każdy „wirtualny”komputer ma
przy tym tę samą podstawową architekturę, co komputer fizyczny. Łącząc
wirtualizację ze zwiększonymi możliwościami serwerów i mocą obliczeniową
współczesnych platform z rodziny x86, Państwa firma może czerpać większe
korzyści z już posiadanych systemów, zwiększyć dostępność istniejących usług
i zyskać większą elastyczność w zarządzaniu środowiskiem IT, a jednocześnie
ograniczyć wydatki ponoszone na sprzęt, licencje, zasilanie i klimatyzowanie
serwerowni.
Oczywiście istnieją lepsze i gorsze techniki wirtualizacji. Dawniej duże firmy polegały na pełnej wirtualizacji, w ramach której emulowano wszystkie
zasoby sprzętowe każdego fizycznego systemu. Ze względu na konieczność
tłumaczenia ogromnej ilości instrukcji dla wszystkich emulowanych zasobów,
wadą takich w pełni zwirtualizowanych środowisk była ich niska wydajność.
Jednak wraz z pojawieniem się monitora maszyn wirtualnych (ang. hypervisor)
Xen na rynku zagościła bardziej wydajna odmiana wirtualizacji, nazywana parawirtualizacją. Zapewnia ona ściślejszą komunikację systemów operacyjnych
maszyn wirtualnych z monitorem Xen, wykorzystując do tego dodatkowe kanały komunikacji. Ma to pozytywny wpływ na wydajność całego rozwiązania.
Choć parawirtualizacja jest nowszą i wydajniejszą technologią, tylko kilka systemów operacyjnych zostało wyposażonych w rozwiązania, które pozwalają

wykorzystać przewagę, jaką daje dostępność monitora maszyn wirtualnych.
Tak więc uruchamianie starszych systemów operacyjnych w zwirtualizowanych
środowiskach wiązało się z pogorszeniem wydajności – aż do teraz.

Przede wszystkim wydajność
Dla firm rozważających stosowanie wirtualizacji wydajność ma kluczowe znaczenie. Dzięki pakietowi SUSE Linux Enterprise Virtual Machine Driver Pack
można zwirtualizować aplikacje Windows i aplikacje do innych starszych systemów, jednocześnie zachowując wysoką wydajność – dorównującą systemom
działającym bez wirtualizacji. Ten zestaw sterowników urządzeń, przystosowanych do parawirtualizacji, obejmuje sterowniki sieci, magistrali i urządzeń blokowych, wraz z kreatorami instalacji i dokumentacją, które ułatwiają instalowanie sterowników w zwirtualizowanych systemach operacyjnych. Zainstalowanie tych sterowników zwiększa wydajność serwerów wirtualnych utworzonych
za pomocą oprogramowania wirtualizacyjnego typu open source, noszącego
nazwę Xen i stanowiącego część systemu SUSE Linux Enterprise 10. Sterowniki otwierają między innymi dodatkowy kanał komunikacji między monitorem
maszyn wirtualnych Xen a niezmodyfikowanym systemem operacyjnym maszyny wirtualnej, przyspieszając operacje sieciowe i operacje we-wy pamięci
masowych oraz podnosząc ogólną wydajność systemu.

Ochrona inwestycji
Na przestrzeni lat zainwestowali Państwo ogromną ilość czasu i pieniędzy
w niestandardowe bądź starszego typu aplikacje, z których większość działa tylko na starszych systemach operacyjnych. Obecnie dzięki pakietowi SUSE
Linux Enterprise Virtual Machine Driver Pack można przedłużyć okres przydatności tych aplikacji. Obsługa starszego typu oprogramowania na nowym,
szybszym i bardziej energooszczędnym sprzęcie pozwala chronić poczynione inwestycje i uzyskać dodatkowe oszczędności. Wirtualizacja zapewnia nowy poziom elastyczności środowiska IT. Pakiet SUSE Linux Enterprise Virtual
Machine Driver Pack zawiera szeroką gamę sterowników przystosowanych do
parawirtualizacji i przeznaczonych dla popularnych wersji systemu Windows:
– Sterowniki SUSE do sieci, magistrali i urządzeń blokowych, przeznaczone
dla systemów Windows pracujących na maszynach wirtualnych
– Sterowniki SUSE dla Windows Server 2003 na platformie Xen (do wersji
32- i 64-bitowej)
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– Sterowniki SUSE dla Windows 2000 na platformie Xen (do wersji
32-bitowej)
– Sterowniki SUSE dla Windows XP na platformie Xen (do wersji 32i 64-bitowej)
– Sterowniki SUSE do sieci, magistrali i urządzeń blokowych, przeznaczone
dla systemów linuksowych pracujących na maszynach wirtualnych
– Sterowniki SUSE dla Red Hat Enterprise Linux 4 na platformie Xen
– Sterowniki SUSE dla Red Hat Enterprise Linux 5 na platformie Xen
Sterowniki urządzeń przystosowane do parawirtualizacji i przeznaczone dla
systemu SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1 są dostępne na nośniku instalacyjnym z tym systemem, a także za pośrednictwem aktualizacji udostępnianych
przez Centrum obsługi klienta firmy Novell.
W Centrum obsługi klienta są też udostępniane sterowniki przystosowane
do parawirtualizacji przeznaczone dla systemu SUSE Linux Enterprise Server
9 SP3.

Przystępna cena i pomoc techniczna
Pakiet SUSE Linux Enterprise Virtual Machine Driver Pack można nabyć na zasadzie rocznej lub trzyletniej subskrypcji, obejmującej asystę (ang. maintenance)
i pomoc techniczną. Warstwowy model cen zapewnia elastyczność i pozwala
dobrać rodzaj subskrypcji do liczby maszyn wirtualnych, które planują Państwo
zainstalować na każdym fizycznym serwerze.
Cena subskrypcji obejmuje asystę techniczną i wszystkie aktualizacje pakietu sterowników, jakie będą dostępne w kanałach aktualizacji Centrum obsługi
klienta firmy Novell. W cenę wliczona jest też pomoc techniczna przy instalacji
i ewentualnej naprawie sterowników przystosowanych do parawirtualizacji.
Uwaga. Szczegółowe warunki dotyczące pakietu sterowników zależą od
subskrypcji systemu SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1, za pomocą której
tworzone są maszyny wirtualne.
Dodatkowe informacje na temat cen obowiązujących w ramach programów zakupów firmy Novell są dostępne w cenniku dostępnym pod adresem
ftp://ftp.novell.pl/Cenniki
Łącząc wirtualizację ze zwiększonymi możliwościami serwerów i mocą obliczeniową współczesnych platform z rodziny x86, Państwa firma może czerpać
większe korzyści z już posiadanych systemów, zwiększyć dostępność istniejących usług i zyskać większą elastyczność w zarządzaniu środowiskiem IT,
a jednocześnie zminimalizować wydatki ponoszone na sprzęt, licencje, zasilanie i klimatyzowanie serwerowni.
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