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1. ΣΥΝΤΟΜΗ
Η ΠΕΡΙΓΡΑΦ
ΦΗ ΤΟΥ ΔΙΙΚΤΥΟΥ ΤΟ
ΟΥ ΠΣΔ
1.1

ΣΧΟΛΙΚΕΕΣ ΜΟΝΑΔ
ΔΕΣ

Το Π
Πανελλήνιο Σχολικό δίίκτυο, στην σημερινή μορφή
μ
με τη
ην οποία λεειτουργεί, είναι
ε
από
πολλ
λές πλευρέςς ένα τυπικ
κό δίκτυο π
πρόσβασης που παρέχ
χει συνδεσι μότητα σε αρκετές
χιλιά
άδες απομακ
κρυσμένα σημεία.
σ
Τα σημεία αυττά είναι στη
ην πλειοψηηφία τους Ελληνικά
Ε
σχολ
λεία που αννήκουν είτεε στην πρω
ωτοβάθμια, είτε στην δευτεροβά
άθμια βαθμ
μίδα του
Ελλη
ηνικού εκπα
αιδευτικού συστήματος
σ
ς, ενώ συμπ
περιλαμβάνο
ονται και δδιοικητικές μονάδες
που εξυπηρετού
ύν διοικητικούς και λοιιπούς. Στο υπόλοιπο του
τ παρόντοος κειμένου
υ, με την
οτε διοικηττική υποδια
αίρεση η
έννοιια μονάδα ή σχολική μονάδα θθα εννοείταιι οποιαδήπο
οποία
α συνδέεταιι με το διαδίκτυο μέσω του δικτύου πρόσβαση
ης του ΠΣΔ
Δ. Στις περισ
σσότερες
περιπ
πτώσεις, μια
α διοικητική
ή υποδιαίρεεση του ΠΣ
ΣΔ συμπίπτεει με ένα συ
συγκεκριμένο
ο κτίριο,
οπόττε υπάρχει συνήθως
σ
τα
αύτιση ανάμ
μεσα σε διο
οικητικές και γεωγραφ
φικές μονάδ
δες. Στις
περιπ
πτώσεις, όπ
πως π.χ. κτιριακών
κ
σ
συγκροτημά
άτων που στεγάζουν
σ
π
πολλά διαφ
φορετικά
σχολ
λεία, η έννοιια μονάδα θα
α αναφέρετα
αι ξεκάθαρα
α στην διοικ
κητική υποδδιαίρεση, εκττός κι αν
ρητά
ά αναφέρετα
αι το αντίθεττο.
Σύμφ
φωνα με στοιχεία του 2012,
2
το ΠΣ
ΣΔ περιλαμβάνει περίπ
που 17.000 μμονάδες στιις οποίες
παρέέχει δικτυακ
κή πρόσβασ
ση και όλεςς τις συναφ
φείς υπηρεσίες δεδομέννων στα μέλη τους.
Όπω
ως αναφέρθη
ηκε προηγου
υμένως, οι κ
κατηγορίες στις
σ οποίες υποδιαιρούν
υ
νται είναι:
1.

Πρωτοβά
άθμιες μονά
άδες, περιλα
αμβάνουν πεερίπου του 60%
6
των χρηηστών του ΠΣΔ.
Π

2.

Δευτεροβ
βάθμιες μοννάδες, περιλλαμβάνουν περίπου
π
του 30% των χρρηστών του ΠΣΔ.

3.

Διοικητικ
κές μονάδεςς, περιλαμβά
άνουν το υπ
πόλοιπο 10%
%.

1.2 ACCESS CONCENTR
C
RATORS
Κάθεε μονάδα το
ου ΠΣΔ είνα
αι συνδεδεμέένη με το δίίκτυο κορμο
ού του ΠΣΔ μέσω ενός ακραίου
δρομ
μολογητή (C
Customer Prremises Equ
uipment, CP
PE) ο οποίος
ς παρέχει συυνδεσιμότηττα στους
διάφορους υπολ
λογιστές κα
αι άλλες συυνδεδεμένεςς συσκευές των μελώνν της ομάδ
δας. Στις
πτώσεις σύννδεσης DSL
L, o ακραίοςς δρομολογγητής συνδέέεται και απ
ποκαθιστά συνεδρία
σ
περιπ
PPP με κάποιονν δρομολογη
ητή συγκένττρωσης (broadband ag
ggregator, B
BRAS) του ΠΣΔ.
Π
Το
οιεί επί του παρόντος 7 διαφορετικούς BRASss τύπου Cissco 7xxx (π..χ. 7301),
ΠΣΔ χρησιμοπο
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αλλά
ά στο μέλλονν το σχήμα αυτό πρόκεειται να αλλ
λάξει, με την εισαγωγή σστην παραγω
ωγή ενός
Cisco
o ASR1000 ο οποίος θα
α δρα σαν ττο μοναδικό
ό σημείο συ
υγκέντρωσηςς συνόδων PPP του
ΠΣΔ, συμπεριλα
αμβανομένω
ων και τωνν συνόδων PPP που θα προέρχοννται από συνδέσεις
σ
L.
VDSL

1.3 ΑΚΡΑΙΟΙΙ ΔΡΟΜΟΛ
ΛΟΓΗΤΕΣ
Οι διαμορφώσειις CPE που βρίσκοντα
αι σε χρήση σήμερα απ
πό ΠΣΔ είνααι επιγραμμ
ματικά οι
εξής::
1.

Δρομολο
ογητές Cisc
co 876 (ann
nex B) και 877 (annex
x A) οι οποοίες διαθέτο
ουν DSL

πευθείας μέέσω PPP με το ΠΣΔ. Η μνήμη τουυς είναι 116 Mbytes,
interrface και συνδέονται απ
είναι 12.3.4Τ
διαθέέτουν αποθη
ηκευτικό χώ
ώρο flash 28 Mbytes κα
αι η έκδοση λογισμικού
λ
Τ4.
2.

Δρομολο
ογητές Cisco 831 χωρίςς DSL interface οι οποίες συνδέοννται μέσω PPPoE
P
με

ΠΣΔ. Η μνήμη τους είνναι 43 Mbyttes, διαθέτο
ουν αποθηκ
κευτικό χώρρο 12 Mbytes και η
το Π
έκδοση λογισμικ
κού είναι επίσης η 12.3.44Τ4. Το bridging CPE που
π εκτελείί χρέη PPPo
oE bridge
C 1483) είναι ένα Alcatel Speedtou
uch με DSL interface
i
(annex B ή A)).
(RFC
3.

Συσκευέςς Alcatel SpeedTouch
S
h οι οποίεςς συνδέοντα
αι μέσω PPP
PoE με το ΠΣΔ
Π
και

δίνουυν απευθείας ή μέσω sw
witch συνδεσ
σιμότητα σττις συσκευές
ς της σχολικκής μονάδαςς.
4.

Δρομολο
ογητές λοιπ
πής προέλεευσης οι οποίες
ο
έχου
υν αγοραστεεί από τις μονάδες

μιξη στην επ
πιλογή τουςς. Στις περισ
σσότερες
απευθείας και γιια τις οποίεςς το ΠΣΔ δ εν είχε ανάμ
πτώσεις οι συσκευές αυτές ανήκ
κουν στουςς τύπους που προμηθθεύει ο ΟΤ
ΤΕ στους
περιπ
συνηθισμένους πελάτες
π
του.
5.

Δρομολο
ογητές που συνδέοντα
αι μέσω Meetro Etherne
et (αντί γιαα DSL) με κάποιον

ρικό δρομολ
λογητή του ΠΣΔ.
κεντρ

1.4 ΈΛΕΓΧΟΣΣ ΠΡΟΣΒΑ
ΑΣΗΣ ΓΙΑ Μ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ
Κ ΧΡΗΣΤ
ΤΕΣ
Με εεξαίρεση τιςς μονάδες που
π συνδέοννται μέσω Metro
M
Ethernet, οι ακρραίοι δρομο
ολογητές
των σχολείων (Customerr Premises Equipmen
nt – CPE)) χρησιμοπ
ποιούν επιλ
λεγόμενη
πρόσ
σβαση είτε μέσω τεχνο
ολογίας ISD
DN είτε μέσ
σω ADSL με
μ χρήση σσυνθηματικώ
ών. Στην
πλειο
οψηφία τω
ων περιπτώ
ώσεων, ο δρομολογη
ητής συγκέέντρωσης δδέχεται μέέσω του
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πρωττοκόλλου PPP
P
(Point to Point Prrotocol) από κάθε CPE
E τα συνθηηματικά χρή
ήσης. Ο
δρομ
μολογητής συγκέντρωσ
σ
ης προωθείί στην υποδ
δομή ΑΑΑ τα συνθηματτικά για έλεεγχο και
αποδ
δοχή ή απόρ
ρριψη της σύ
ύνδεσης.
Παρό
όμοια οι απομακρυσμέννοι χρήστεςς του ΠΣΔ που
π χρησιμο
οποιούν επιλλεγόμενη πρ
ρόσβαση
(dialu
up) χρησιμο
οποιούν συννθηματικά χ ρήσης.
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦ
ΦΗ ΥΠΗΡΕΣ
ΣΙΑΣ - AAA
A
Το π
περιβάλλον του Πανελ
λλήνιου Σχοολικού Δικττύου λειτου
υργεί ως έννα κλειστό δημόσιο
δίκτυυο (campuss network) με δυνατόττητες απομα
ακρυσμένες
ς πρόσβασηης (Dial-in) για τα
σχολ
λεία του ΥΠ. ΠΔΒΜ. Οι απαιτήσειςς λειτουργία
ας των υπηρ
ρεσιών του ΠΣΔ δεν είίναι ίδιες
για ό
όλες τις υπη
ηρεσίες. Η υπηρεσία
υ
Πιιστοποίησηςς, Εξουσιοδό
ότησης και Καταγραφή
ής (ΠΕΚ)
(Auth
hentication Authoriza
ation Acco
ounting- AA
AA)/ του Πανελλήνιοου Σχολικο
ού είναι
εξαιρ
ρετικά κρίσιιμη δεδομένου οτι σε αυυτήν βασίζεεται η πρόσβ
βαση ΟΛΩΝ
Ν ΤΩΝ ΜΟ
ΟΝΑΔΩΝ
(δημο
οτικών/γυμννασίων/λυκ
κείων) του Υ
ΥΠ. ΠΔΒΜ.
Η υυπηρεσία ΑΑΑ/ΠΕΚ
Α
του ΠΣΔ βασίζεται στο πρω
ωτόκολλο

RADIUS

1

(Remote

Auth
hentication Dial In Usser Service - RADIUS)) το οποίο αναπτύχθηκκε αρχικά από την
Livin
ngston το 1991
1
και το
ο οποίο αρ
ργότερα ενσ
σωματώθηκ
κε στα πρόότυπα του Internet
Engin
neering Tassk Force (IE
ETF). Το RA
ADIUS είνα
αι ένα πρωττόκολλο clieent/server το
τ οποίο
χρησ
σιμοποιεί πα
ακέτα UDP
P για την π
πιστοποίηση
η χρηστών από δικτυ ακές συσκεευές και
υπηρ
ρεσίες (π.χ. Network Access
A
Servver, Remote Access Serrver, Virtuall Private Ne
etwork VPNss). Στο περ
ριβάλλον του Πανελλήννιου Σχολικ
κού Δικτύου
υ (ΠΣΔ) η υυποδομή ΑΑ
ΑΑ/ΠΕΚ
είναι υλοποιημέννη στην ελεύ
ύθερη πλατφ
φόρμα λογισμικού Free
eRADIUS [FFR].

2.1 ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤ
Α
ΟΝΙΚΗ ΤΗ
ΗΣ ΥΠΗΡΕΣ
ΣΙΑΣ
Η απ
πομακρυσμέένη πρόσβα
αση (Dial-in
n) στο παννελλήνιο σχ
χολικό δίκττυο γίνεται κατόπιν
ταυτο
οποίησης. Η απομακρυ
υσμένη πρόσ
σβαση γίνετται για τα μέέλη του σχοολικού δικτύ
ύου ( π.χ.
καθη
ηγητές) και τις απομακ
κρυσμένες μ
μονάδες (π.χ
χ. σχολικές μονάδες). Ο μεγάλος αριθμός
των προηγούμεννων οντοτή
ήτων (καθηγγητών και σχολικών μονάδων)
μ
κκαι η απαίττηση για
τ υπηρεσίίας έχει οδηγήσει στην αποτύπωσηη ενός διαφο
ορετικού
διαφοροποιημέννη παροχή της
φίλ χρήσης για να υπά
άρχει μια πρ
ροσωποποιη
ημένη υπηρεεσία η οποίία με την σειρά
σ
της
προφ
οδήγγησε στην αποθήκευση
η των προοφίλ χρήση
ης σε αποθ
θετήριο κατταλόγου (D
Directory
Serviice).

1

Rem
mote Authen
ntication Dial In User Seervice (RAD
DIUS) http:///www.ietf.o
org/rfc/rfc28
865.txt
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Επιπλ
λέον η απαίίτηση για κα
αταγραφή τη
ης χρήσης της
τ υπηρεσία
ας επέβαλε την καταγραφή των
δεδομένων χρήσ
σης (accou
unting) σε βάση δεδο
ομένων. Ως εκ τούτουυ η υπηρεσ
σία ΑΑΑ
αλλη
ηλεπιδρά μεε τρία υπο
οσυστήματα
α α) την πλατφόρμα
π
FreeRadiuss β) την υποδομή
υ
κατα
αλόγου (Direectory Serve
er) και γ) τη
ην υποδομή αποθετηρίο
ου (Data Basse) των στα
ατιστικών
χρήσ
σης.

Σχήμα
α 1 Διασύνδεσ
ση υπηρεσίας ΑΑΑ με υπηρ
ρεσία καταλόγου και ΒΔ2

2.2 ΕΠΙΛΟΓΗ
Η ΤΗΣ ΠΛΑ
ΑΤΦΟΡΜΑΣ
Σ FREERA
ADIUS ΓΙΑ
Α ΧΡΗΣΗ R ADIUS
H πλ
λατφόρμα λογισμικού
λ
FreeRADIU
US πρωτοεμ
μφανίστηκε τον Ιούνιοο του 1999 από τον
Miqu
uel van Sm
moorenburg και τον A
Alan DeKok
k. Η πρώτη
η έκδοση ((alpha)

βγγήκε τον

Αύγο
ουστο του 19
999 με νεώττερες εκδόσεεις να ακολ
λουθούν σε διάστημα
δ
λίίγων μηνών.. Σήμερα
η πλ
λατφόρμα FreeRADIUS
S ισχυρίζετα
αι ότι είναι η πιο διαδεεδομένη στηην αγορά με 50.000
εγκατταστάσεις ταυτοποιώντ
τ
τας περίπουυ το ⅓ των χρ
ρηστών στο Διαδίκτυο.

2

Η χρήση εικ
κονιδίων se
erver στο παραπάνω σχήμα δεεν υπονοεί και συγκεεκριμένη

πληθ
θύσμωση του
υς.
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Η

π
πλατφόρμα

FreeRADIUS

περιλλαμβάνει

ένα
έ

RADIU
US

server,,

μια

βιβ
βλιοθήκη

προγγραμμάτων πελάτη καιι βιβλιοθήκ
κη με modu
ules - Plugg
gable Authe
hentication Modules
(PAM
M). Η πλατφ
φόρμα FreeR
RADIUS έχεει την άδεια
α λογισμικού
ύ GNU Gen
neral Publicc License
(GPL
L) version 2,
2 ενώ η βιιβλιοθήκη ττων προγρα
αμμάτων πελάτη είναι υπό την άδεια του
Berkeeley Softwaare Distrib
bution (BSD
D). Σαν αννοιχτό λογιισμικό προοσφέρει τα γνωστά
προννόμια της ελευθερίας χρήσης κ
και τροποπο
οίησης και της ποιόττητας του κώδικα.
(http
p://freeradiu
us.org/).

2.3 ΕΠΙΛΟΓΗ
Η ΠΛΑΤΦΟ
ΟΡΜΑΣ ΑΠ ΟΘΕΤΗΡΙΟ
ΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
Στο ΠΣΔ το απ
ποθετήριο καταλόγου εείναι μια υφ
φιστάμενη υποδομή
υ
κααι ως εκ τού
ύτου δεν
απαιττείται η προ
οδιαγραφή και
κ κατασκεευή της εκ του μηδενός για την υπηηρεσία ΑΑΑ/ΠΕΚ. Η
υπηρ
ρεσία κατα
αλόγου περ
ριγράφεται αναλυτικά στο παρα
αδοτέο [ΧΧ
ΧΧΧ]. Η υποδομή
υ
κατα
αλόγου βασ
σίζεται στο ελεύθερο λλογισμικό OpenLDAP
O
[OD] το οποίο αποτελεί το
λογισ
σμικό αναφο
οράς για τηνν ανάπτυξη της τεχνολο
ογίας καταλ
λόγου.

2.4 ΑΠΑΙΤΗΣΣΕΙΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ε
Α - ΣΥΓΚΡΟ
ΟΤΗΣΗ
ΤΗΝ ΥΠΗ
ΗΡΕΣΙΑ ΑΑ
ΑΑ

ΥΠ
ΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓ
ΓΟΥ ΓΙΑ

Αναφ
φορικά με την υπηρεσία ΑΑΑ/Π
ΠΕΚ, η υπη
ηρεσία κατταλόγου απ
ποθηκεύει για
γ κάθε
οντόττητα (π.χ. τελικός χρή
ήστης, σχολλική μονάδ
δα κλπ) ένα
α εξέχων όννομα (Distin
nguished
Nam
me-DN). Κά
άθε εξέχων όνομα συνοοδεύεται απ
πό απλά χαρακτηριστικκά όπως π..χ όνομα
(χρήσ
στη) username της οντότητας,
ο
το συνθημ
ματικό

(p
password) ήή/και πιο σύνθετα

χαρα
ακτηριστικά όπως το πρ
ροφίλ χρήση
ης διαφόρω
ων υπηρεσιώ
ών, εν προκεειμένω radiu
us profile
attrib
butes. Ως εκ
κ τούτου, ελ
λάχιστη απα
αίτηση είναιι να προστεθ
θεί η κλάσηη radiusproffile με τα
αντίσ
στοιχα attributes στο LDAP scheema. Επιπλέέον προτείν
νεται το atttribute uid να είναι
indexxed προκειμ
μένου να γίνονται γρήγοορα οι αναζη
ητήσεις για χρήστες.
χ
Ειδικ
κότερα για κάθε
κ
απομακ
κρυσμένο χχρήστη ο οποίος αιτείτα
αι ταυτοποίηηση και παρ
ρουσιάζει
ένα σ
συνδυασμό ονόματος χρήστη (ussername) και
κ συνθημα
ατικού (pas sword) η υπηρεσία
υ
ΑΑΑ/ΠΕΚ μέσω της υπηρεσ
σία καταλόγγου χρειάζετται να:
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1.

ανακαλέέσει (search)) με βάση τοο username το συνθημα
ατικό του κααι το προφίλ
λ του.

2.

να ταυτο
οποίησει (ελ
λέγξει) την εεγκυρότητα του συνθημ
ματικού τουυ. Αυτό γίνετται μέσω

των εενδογενών μηχανισμών
μ
ταυτοποίησ
σης της υπηρεσίας κατα
αλόγου (ldap
ap bind)
να ανακ
καλέσει τα χαρακτηριιστικά του προφίλ το
ου κάθε χχρήστη. Το προφίλ

3.

ητείται με κλειδί το usernamee του χρήσ
στη από το
τ οποίο π
προσδιορίζεεται στο
αναζη
(Disttinguished Name-DN) της εγγραφ
φής του κα
αι στην συν
νέχεια εξάγοονται τα ανντίστοιχα
radiu
us attributees περιέχοννται στην εγγραφή. Σε
Σ περίπτω
ωση που έχχουν ενεργγοποιηθεί
επιπλ
λέον

δυννατότητες

πραγματοοποιούνται

επιπλέον
ν

αναζηττήσεις

για
γ

τα

Default/User/Reegular Profilles. Κατά συυνέπεια κάθ
θε access-request συνεπ
πάγεται το λιγότερο
αναζήτηση στον
σ
εξυπηρ
ρετητή ldap
p ενώ μπορεί τελικά να
α πραγματοοποιηθούν μέχρι
μ
και
μία α
άλλεες δύο επιπλ
λέον αναζητή
ήσεις.
Δεδο
ομένου οτι η υπηρεσία καταλόγου είναι μια από
α τις υφισ
στάμενες υπ
ποδομές του
υ ΠΣΔ η
απαίττηση της υπηρεσία ΑΑ
ΑΑ/ΠΕΚ μεε όρους υπο
οδομής έχειι να κάνει με την συγκρότηση
(conffiguration) του προφίλ
λ των χρησ
στών και τη
ην λειτουργ
γία (operatiion) της υπ
πηρεσίας
κατα
αλόγου για υψηλή
υ
διαθεεσιμότητα κα
αι χαμηλό χρόνο
χ
απόκρ
ρισης.
Η συυγκρότηση του
τ προφίλ του
τ χρηστώνν γίνεται σε δύο στάδια
α:
1.

ορισμός και εισαγω
ωγή του καττάλληλου σχ
χήματος δεδομένων μεε μια κλάση
η (object

ofile με τα αντίστοιχα attributes στο LDAP schema κααθώς επίσηςς και τα
class) radiuspro
ραίτητα indiices στα atttribute uid σ
στο όνομα του
τ group (συνήθως
(
τοο cn). Πληρ
ροφορίες
απαρ
για α
αυτό το σχήμ
μα
2.

και πληθ
θύσμωση τω
ων χρηστώνν με τα κα
ατάλληλά χα
αρακτηριστ ικά radius από την

εφαρ
ρμογή διαχείρισης χρησ
στών (η οποίία στο ΠΣΔ είναι η εφαρμογή diauppadmin).
Τα χχαρακτηρισττικά του radius δεν είνναι ομογενή
ή για όλες τις οντότηττες του ΠΣ
ΣΔ. Αυτό
οφείλ
λεται στη διαφορετική
δ
ή φύση τωνν οντοτήτω
ων που χρειιάζονται υπ
πηρεσίες ΑΑ
ΑΑ/ΠΕΚ.
Συνο
οπτικά υπάρχχουν τέσσερ
ρις διαφορεττικές κατηγγορίες προφίλ χρήσης:


Dialup User Proffiles: Για κά
άθε σχολικ
κή μονάδα που
π ανήκει στο ΠΣΔ (και στο
γ ένα μεγγάλο μέροςς της εκπαιιδευτικής κοινότητας) καταχωρείτται ένας
μέλλον για
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dialup λογαριασμός
λ
ς (ο οποίοος ενσωματτώνεται στη
ην εγγραφήή του χρήσ
στη στην
υπηρεσία
α καταλόγου
υ).


Router Profiles: Για τους routers μεε τους οπο
οίους συνδέέονται τα σχολικά
ΣΔ. Για κάθεε τέτοιο rou
uter δημιουρ
ργείται μία εγγραφή μο
ορφής rαργαστήρια στο ΠΣ
name> (με το <routerr name> να
α προκύπτει κατά βάσση από το DNS
D
της
<router-n
μονάδας). Η διαφο
ορά με το προηγούμεενο προφίλ
λ είναι οτι το παρόν προφίλ
ποείται από
ό δρομολογη
ητές αποκλ
λειστικά καιι δεν έχει π
πρόσβαση σε
σ άλλες
χρησιμοπ
υπηρεσίεες (πχ emaill).



Outbou
und Route Profiles: Γ
Για την υλο
οποίηση εξερχόμενων κκλήσεων πρ
ρος κάθε
δρομολο
ογητή σχολικής μονάδδας από τους κεντρικο
ούς συγκενντρωτές πρό
όσβασης
απαιτείτα
αι η ύπαρξη ενός outbo
ound route profile.
p



Large Scale
S
Dialo
out: προφίλ
ίλ για συσχ
χετισμό πληροφοριών δρομολόγη
ησης με
εξερχόμεενες κλήσειςς χρησιμοποοιώντας καττά ακολουθία το προηγγούμενο προ
οφίλ.

Οι λ
λειτουργικέςς απαιτήσειςς της υπηρεεσίας ΑΑΑ/ΠΕΚ περιορ
ρίζονται σε:
1.

τουλάχισ
στον διπλή φυσική δια
ασύνδεση με
μ την υπηρ
ρεσία κατααλόγου για επίτευξη

λής διαθεσιμ
μότητας προ
ος την υπηρ εσία καταλό
όγου.
υψηλ
2.

μια ομά
άδα ανοικττών συνδέ σων (conn
nection-poo
ol) προς ττους εξυπη
ηρετητές

αλόγου για μείωση του
τ
χρόνουυ (connectiion overhe
ead) εγκαττάστασης σύνδεσης
σ
κατα
(estaablishment time).
t
Συνο
οπτικά αυτό φαίνεται σττο παρακάτω
ω σχήμα:

ITYE
E

12

P2.15
5A (AAA) – vv1.1 @30/7/22012

Σχήμα
α 2 Συγκρότη
ηση Υπηρεσία
ας Καταλόγου
υ

2.5 ΕΠΙΛΟΓΗ
Η ΠΛΑΤΦ
ΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟ
ΟΘΕΤΗΡΙΟ
Ο
(ACCOUN
NTING) ΥΠ
ΠΟΔΟΜΗΣ
Σ ΠΕΚ/ΑΑ
ΑΑ

ΣΤΑΤΙΣΤ
ΤΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΗΣ
Χ

Το π
πρωτόκολλ
λο Radius υλοποιώνττας μια υπ
ποδομή ταυτοποίησηςς και κατα
αγραφής
χρησ
σιμοποιεί πα
ακέτα (Rad
dius) ταυτοοποίησης (auth-reque
(
sts) και π
πακέτα στα
ατιστικών
(acco
ounting pacckets). Η δια
αδικασία τη ς καταχώρη
ησης (accou
unting) ξεκιννά μετά τηνν επιτυχή
πιστο
οποίηση ενό
ός χρήστη με την καταγγραφή του νέου
ν
session, η οποία επ
πικαιροποιείίται μετά
την έέναρξη της σύνδεσης (στην
(
μεριά
ά του accesss servers) κατά
κ
την οπ
ποία ο accesss server
στέλννει ένα πα
ακέτο τύπο
ου Accountting-Start στο
σ
radius server πεεριέχοντας βασικές
πληρ
ροφορίες για
α τη σύνδεση. Η κατα
αγραφή τωνν στατιστικώ
ών χρήσης γίνεται υπό
ό μορφή
πληρ
ροφορίας σεε υποδομή βάση
β
δεδομέένων (ΒΔ). Τα καταχω
ωρημένα στοοιχεία ανακα
αλούνται
είτε σ
σε ενεργό χρόνο
χ
(onlin
ne) π.χ. για την αποφυγγή διπλο-εγ
γγραφών ενεεργών χρησ
στών είτε
για την δημιου
υργία απαρ
ραίτητων σ
στατιστικών μετρικών π.χ. μέσοος/μέγιστος χρόνος
σης/αναμονή
ής και περα
αιτέρω δημιιουργίας πο
ολιτικών χρή
ήσης. Επειδδή η εφαρμ
μογή των
χρήσ
πιλοττικών χρήσ
σης της υπ
πηρεσίας π ρόσβασης και η εξαγ
γωγή στοιχχείων χρήσ
σης είναι
απαρ
ραίτητη προ
οτείνεται η διασφάλιση
δ
μής δεδομέν
νων χρήσης με τεχνικέςς υψηλής
της υποδομ

ITYE
E

13

P2.15
5A (AAA) – vv1.1 @30/7/22012

διαθεεσιμότητας. Στην γενιικότερη μοορφή, αυτό σημαίνει την
τ
ύπαρξηη τουλάχισ
στον δύο
εξυπη
ηρετητών (server) για μια συυστοιχία ταυτοποίηση
ης (radius)) για την υψηλή
διαθεεσιμότητα του
τ αρχείου καταγραφή
ής όπως φα
αίνεται στο σχήμα, συννεπικουρούμ
μενη από
μια σ
συστοιχία υπ
ποδομής ΒΔ (Βάση δεδοομένων).

Σχήμα
α 3 Τυπικό πεεριβάλλον υψηλής διαθεσιιμότητας AAA
A/ΠΕΚ για υψηλή διαθεσιμ
μότητα αρχείο
ου
χρήση
ης (accountin
ng detail)

Στο παραπάνω σχήμα φαίίνονται δύοο εξυπηρετη
ητές FreeRA
ADIUS οι οοποίοι έχουνν διπλές
δυνδέσεις (κύριιες-master και εφεδρικ
κές-backup) στους οπ
ποίους έχει ενεργοποιη
ηθεί μια
αμική διεύθυ
υνση με χρ
ρήση του π
πρωτοκόλλο
ου Virtual Redundanccy Router Protocol
δυνα
(VRR
RP) ή του CA
ARP3. Η ενεεργοποίηση του εν λόγω
ω πρωτοκόλ
λλου δημιουυργεί μια το
οπολογία
(Actiive/standbyy) η οποία
α μοιράζετα
αι δυναμικά
ά μια διεύ
ύθυνση IP πάνω στην οποία
ενεργγοποιείται η διαδικασία
α FreeRADIU
US.

3

CAR
RP (Common Address
A
Redund
dancy Protocol))

είναι μια εναλλακτική τεχνολογία υ
υψηλής διαθε
εσιμότητας

διεύθυ
υνσης IP (ανττί της χρήσης του VRRP) το
ο oποίο υποστ
τηρίζει πλήρως IPv6 και επ ιπρόσθετα χρησιμοποιεί
κρυπττομηχανισμούς
ς για τις αν
νακοινώσεις. Aναπτύχθηκε
ε από την ομάδα
ο
του O
OpenBSD εξα
αιτίας των
προβλ
λημάτων με τα
α δικαιώματα χρήσης
χ
του H SRP και VRRP
P από την CISC
CO.
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Σε εεπίπεδο δεεδομένων χρήσης (aaccounting data) η διασφάλισηη των δεδομένων
εξασφ
φαλίζεται από
α
το γεγο
ονός ότι η β
βάση SQL θα
θ λειτουργ
γεί σε δύο ααντίτυπα, με λογική
mastter-slave rep
plication. Η καταγραφ
φή θα γίνετα
αι σε μία απ
πό τις δύο βάσεις (η οποία
ο
θα
θεωρ
ρείται masteer) και θα γίνεται
γ
onlin
ne replicatio
on στη slave. Σε περίπτ
πτωση απώλ
λειας του
mastter η καταγρ
ραφή θα γίννεται αυτόμ
ματα στο slaave. Για το σκοπό
σ
αυτόό θα χρησιμ
μοποιηθεί
ένα κ
κοινό resourrce (IP), το οποίο
ο
θα απ
ποδίδεται σττον master με
μ χρήση λογ
ογισμικού he
eartbeat.

2.6 ΥΨΗΛΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜ
Δ
ΜΟΤΗΤΑ ΥΠ
ΠΟΔΟΜΗΣ
Σ ΒΔ ΓΙΑ ΑΑΑ/ΠΕΚ
Α
Κ
Όπω
ως αναφέρθη
ηκε παραπά
άνω η διαδικ
κασία καταγγραφής (accounting) ααποθηκεύει στοιχεία
χρήσ
σης σε μια μόνιμη
μ
υποδομή ΒΔ. Ειδδικότερα ο πίνακας
π
rad
dacct αποθηηκεύει πληρ
ροφορίας
για κ
κάθε dial-u
up/dsl sesssion σε κά
άθε γραμμή
ή πίνακα (rrow) ως εεξής. Μια επιτυχής
πιστο
οποίηση ενό
ός χρήστη δημιουργεί
δ
μια νέα γρα
αμμή (row) στον πίνακκα radacct ο οποίος
περιέέχει τις διαθέσιμες πλη
ηροφορίες της σύνδεσ
σης. Μετά την
τ επιτυχήή σύνδεση, ο access
serveer στέλνει κα
αι Accountiing-Start με επιπλέον στοιχεία της σύνδεσης π
που δεν ήτανν γνωστά
κατά
ά την αρχικο
οποίησης π..χ. δ/νση ΙΡ
Ρ. Μετά τηνν αποσύνδεσ
ση του χρήσστη ενημερώ
ώνεται η
γραμ
μμή του με πλήθος
π
πληροφοριών γγια τη σύνδεεση όπως τα
α bytes που παραλήφθη
ηκαν και
στάλ
λθηκαν, ip ad
ddress, κτλ..
Η δια
ασφάλιση δεδομένων
δ
καταγραφής
κ
ς μιας υποδ
δομής ΑΑΑ/ΠΕΚ σε Βάάση Δεδομέννων (ΒΔ)
γίνετται σε δύο φάσεις: α) με συγχροονισμό, φρο
οντίζοντας για αξιόπισστη αντιγρα
αφή των
πινάκ
κων μεταξύ ενός κύριο
ου (master) ενός ή περ
ρισσοτέρων slave και ββ) με τον μη
ηχανισμό
μετάπ
πτωσης.
Η υπ
ποδομή απο
οθήκευσης της
τ ΒΔ και των πινάκω
ων της είναιι εξαιρετικήής σημασίαςς για την
διαδιικασία κατα
αγραφής κα
αι ως εκ ττούτου απα
αιτείται η διασφάλιση
δ
η της υποδομής με
αντιγράφων βάσης
αντίγγραφα ασφαλείας, ιδα
ανικά, σε πρ
ραγματικό χρόνο. Η διαδικασία
δ
ονομ
μάζεται repliication και δημιουργεί σχεδόν συγγχρονισμένα
α πανομοιόττυπα αντίγρ
ραφα μια
ΒΔ και των πινάκ
κων της σε μια άλλη ΒΔ
Δ.
προκειμένω χωρίς την ύπαρξη κεεντρικών οδ
δηγιών/επιλο
ογών
Εν π

θα π
περιοριστού
ύμε στην

επιλο
ογή MySQL
L για σχεσιακή ΒΔ η οπ
ποία έχει δο
οκιμαστεί εκ
κτεταμένα ττα τελευταία
α χρόνια
και η οποία υποσ
στηρίζει συγγχρονισμό (rreplication) αντιγράφω
ων.
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Τα βασικά βήμα
ατα για MySQL replicattion (τα οπο
οία μπορεί να
ν διαφέρουυν στις λεπττομέρειες
ανάλ
λογα με την έκδοση που
υ χρησιμοποοιείται) είναιι:


Ρύθμιση ενός μοναδ
δικού Serveer Id και πεεραιτέρω ενεεργοποίησηη binary log
gging (με
πιθανή επανεκκίνησ
ση του serverr) στον κόμβο Master.



ve ρύθμιση ενός μοναδ
δικού Serverr Id ((με πιιθανή επανεεκκίνηση
Σε κάθε κόμβο Slav
του serveer).



Προαιρετικά δημιο
ουργία χρησ
στών με τα
τ απαραίττητα διαπισστευτήρια για την
ταυτοποίηση τους σττην διαδικα
ασία αντιγρα
αφής.



ότυπου (sq
qldump) και
κ
αποτύπ
πωση της
Δημιουργγία στιγμιό

κκίνησης
θέσης εκ

(replication point) για
γ την αντιγγραφή στο Master.
M


ρακτηριστικ
κά της διαδ
δικασίας ανττιγραφής (χ
χρήστες,
Ρύθμιση των Slave με τα χαρ
ατικά, διευθύ
ύνσεις) καθώ
ώς και το ση
ημείο εκκίνη
ησης αντιγρααφής.
συνθημα

Η δια
αδικασία MySQL
M
replication είνα
αι εξ’ ορισμο
ού ασύγχρον
νη. Ο mastter γράφει γεγονότα
γ
(even
nts) στο bin
nary log αλλ
λά δεν γνωρ
ρίζει εάν ο/ο
οι slave έχει//ουν καταφ
φέρει να γρά
άψουν τις
εγγρα
αφές επιτυχχώς. Με το
ο ασύγχροννο replicatio
on, εάν ο master
m
πάθθει βλάβη δεν
δ είναι
σίγουυρο οτι λειττουργίες που
υ έχει εκτελλέσει θα έχο
ουν καταφέέρει να μετααδοθούν στο
ον/στους
slavee και το ανττίστροφο. Ως
Ω εκ τούττου μετάπτω
ωση από το
ον master σστο slave μπ
πορεί να
επιφέέρει ελλειμ
μματικές πλ
ληροφορίες.. Με την υπόθεση
υ
όττι υπάρχουνν επικαιροπ
ποιημένα
αντίγγραφα ΒΔ απαιτείται
α
η διαδικασία καταγραφή
ής του FreeR
Radius να μμπορεί να σττέλνει τα
δεδομένα στο σωστό
σ
αντίίγραφο. Αυττό επιτυγχά
άνεται με μηχανισμού
μ
ύς μετάπτωσ
σης. Θα
εξετα
αστεί ο μηχα
ανισμός Hea
artbeat ο οπ
ποίος είναι εξαιρετικά διαδεδομένο
δ
ος και ο μηχ
χανισμός
Distrributed Replicated Blocck Device (D
DRBD).

2.7 HEARTBEAT [HA]]
Η τεεχνική λύσ
ση Heartbeat είναι απ
ποτέλεσμα του projec
ct Linux-H
HA [HA] το οποίο
συστήματα
προσ
σφέρεται σεε διάφορα λειτουργικά
λ
α και μπορείί να χρησιμμοποιηθεί εκ
κτός από
εφαρ
ρμογές ΒΔ όπως η Mysql και σεε εφαρμογέές mail, DN
NS κλπ. Η τεχνική Heartbeat
H
υλοπ
ποιεί ένα πρ
ρωτόκολλο μηνυμάτωνν heartbeatt τα οποία στέλνονταιι σε τακτά χρονικά
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διασττήματα μετα
αξύ ενός κύ
ύριου (mastter) και ενό
ός ή περισσό
ότερων slavve κόμβων. Εάν ένα
μήνυυμα δεν ληφθεί εντός χρ
ρονικού διασ
στήματος, αυτό
α
σημαίν
νει ότι ο κόμμβος έχει πρ
ρόβλημα
και θ
θα χρειαστείί μετάπτωση
η σε ένα δευυτερεύον κόμβο. Ο κύριος κόμβος (master) μο
οιράζεται
με το
ους δευτερεεύοντες μια
α ιδεατή διεεύθυνση ΙΡ (με μεταβλ
λητή διεύθυυνση ARP) η οποία
αποδ
δίδεται σε μια
μ πόρτα δικτύου.
δ
Αυυτή είναι η διεύθυνση (σταθερή Ι Ρ, μεταβλητή ΑRP)
μέσω
ω της οποία
ας αποκτούνν πρόσβαση
η εξωτερικέές εφαρμογέές στην MyySQL. Εάν ο κύριος
κόμβ
βος υποστείί βλάβη ένα
ας δευτερεύύον κόμβος θα αναλάβ
βει την διεύύθυνση σε μια
μ άλλη
πόρττα δικτύου και
κ με την χρ
ρήση “gratuiitous ARP” θα διασφαλ
λίσει ότι όληη η κίνηση για την εν
λόγω
ω δυναμική διεύθυνση
δ
θα παραληφθθεί από το συγκεκριμέν
σ
νο σταθμό.
Αυτή
ή η μέθοδο
ος μετάπτωσ
σης ονομάζζεται συχνά “IP Addresss Takeoverr” επειδή οιι ιδεατές
διευθ
θύνσεις θεω
ωρούνται αγαθά. Τα αγγαθά αυτά ενσωματώνο
ε
ονται συνήθθως μέσα σε
σ scripts
(π.χ. init)

το οποίο σημα
αίνει οτι μπ
πορεί να ξεκινήσουν/σ
ξ
σταματήσουυν ανάλογα
α με την

άσταση του πρωτοκόλλο
π
ου heartbeaat.
κατά
Στηνν περίπτωση της MySQL
L και προκε ιμένου να αποφευχθούν
ν προβλήμαατα στο replication:
1.

To repliication είνα
αι της μορ
ρφής multii-master (κ
κάθε εξυπηρρετητής μπ
πορεί να

λειτο
ουργήσει ως master και να πραγματτοποιούνταιι απευθείας εγγραφές σσε αυτόν).
2.

Δεν αποδ
δεσμεύοντα
αι τα αγαθά του κοινού resource απ
πό τον βοηθθητικό εξυπ
πηρετητή

τ επιδιόρθ
θωση (π.χ. α
αποκατάστα
αση δικτυακ
κού προβλήήματος) στονν αρχικό
αυτόματα μετά την
ηρετητή αν αυτός επανέλθει.
εξυπη

2.8 (DISTRIB
BUTED REMOTE
E
BLO
OCK DEVIICE) [DRB
BD]
Για την παροχχή υψηλής διαθεσιμόττητας στην υποδομή ΒΔ του Α
ΑΑΑ/ΠΕΚ αντί
α
του
ανισμού ανττιγραφής/συ
υγχρονισμούύ των πινά
άκων είναι εφικτό να επιτευχθεί ο ίδιος
μηχα
στόχχος στο επίπ
πεδο της υποδομής αποοθήκευσης. Ειδικότερα η μέθοδος DRBD (Disstributed
ote Block Device)
D
κατα
αφέρνει το συγχρονισμ
μό στο επίπεδο της στοοιχειώδους μονάδας
Remo
αποθ
θήκευσης.
Τα κ
κατανεμημέννα αντίγραφ
φα block σ
συσκευών αποτελούν
α
ένα
έ
μηχανισσμό κατανεεμημένης
αποθ
θήκευσης με αντίγραφα παρόμοια
α με αυτό του RAID-1 αλλά υλοοποιημένα πάνω
π
σε
υποδ
δομή δικτύου. Οι συσκεευές block α
αποτελούν την
τ μικρότεερη δομική μμονάδα περ
ριγραφής
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συσκ
κευής αποθή
ήκευσης. Το
ο λειτουργικ
κό σύστημα
α γράφει/δια
αβάζει από τις συσκευές block
κομμ
μάτια δεδομέένων τα οπο
οία ονομάζοονται blocks. Οι συσκευές block χρηησιμοποιούνν buffers
για α
ανάγνωση και
κ γράψιμο
ο. Όταν μια
α εφαρμογή
ή αιτείται εγγραφή/ανά
ε
άγνωση δεδ
δομένων,
κάθεε χαρακτήρα
ας αποθηκεεύεται σε

buffer και όταν γεμίσ
σει ο bufferr ολοκληρώ
ώνεται η

ουργία. Τα λειτουργικά
ά συστήματτα χρησιμοπ
ποιούν συσκ
κευές αποθήήκευσης block στις
λειτο
περιπ
πτώσεις συσ
σκευών αποθήκευσης τυυχαίας πρόσ
σβασης. Στη
ην πιο απλήή μορφή οι συσκευές
σ
block
k είναι δίσκ
κοί ή partittion δίσκωνν. Σε πιο σύνθετες
σ
περιπτώσεις μμπορεί να είναι
ε
μια
συσττάδα (stack) συσκευών ή ιδεατές συυσκευές.
Κάθεε συσκευή η οποία έχει ρυθμιστεί σ
σε DRBD clu
uster έχει μια
α κατάστασση η οποία μπορεί
μ
να
είναι είτε πρωτεεύουσα είτε δευτερεύουυσα. Το DRB
BD δημιουργ
γεί και στουυς δύο κόμβ
βους ένα
μό μεταξύ μιιας ιδεατής συσκευής κ
και ενός τοπ
πικού partitiion. Όλες οοι εγγραφές γίνονται
δεσμ
αρχικ
κά στον πρωτεύοντα
π
α κόμβο κ
και μέσω των κατα
ανεμημένωνν συσκευώνν block
μεταφ
φέρονται στον/στους δευτερεύοοντες. Οι δευτερεύοντες κόμββοι στην συνέχεια
πραγγματοποιούνν τις αλλαγγές στις χα
αμηλότερες συσκευές block. Εάνν γίνει βλά
άβη στον
πρωττεύοντα κόμ
μβο η διαδικασία του cluster θα
α προβιβάσεει τον δευτεερεύοντα κόμβο
κ
σε
κύριο
ο. Όταν γίνεει επαναφορ
ρά του κατεεστραμμένου
υ κόμβου το
ο σύστημα δδιαχείρισης ανάλογα
με τιςς ρυθμίσεις του διαχειρ
ριστή θα ξανναπροβιβάσ
σει ή θα αφήσει τον κόμμβο σε δευτεερεύοντα
ρόλο
ο.
Οι συυσκευές blo
ock χρησιμο
οποιούνται σ
συνήθως απ
πό τα συστή
ήματα αρχε ίων (ΣΑ). Όταν
Ό
ένα
ΣΑ χχρησιμοποιεεί συσκευέςς block (DR
RBD) αποκ
κτά υψηλή διαθεσιμότηητα. Ο μηχ
χανισμός
Linuxx-HA χρησιιμοποιείται για
γ τον χειρ
ρισμό των καταστάσεων
κ
ν μετάβασηης καθώς επ
πίσης και
για τη
ην ενεργοπο
οίηση του μηχανισμού m
mounting των
τ ΣΑ πάνω
ω από τις ιδδεατές συσκευές που
δημιο
ουργούνται από το DRB
BD.
Είναιι αξιοσημείω
ωτο ότι το DRBD είνα ι διαθέσιμο κατά την διάρκεια
δ
συυγχρονισμού
ύ επειδή
μόνο
ο τα τμήματα
α τα οποία έχουν
έ
υποσττεί αλλαγές χρειάζονταιι συγχρονισμμό.
Ένα σημαντικό στοιχείο αντοχής του D
DRBD είναιι ότι χειρίζετται καταστάάσεις “split--brain” η
α συμβαίνειι όταν χαθεεί η δικτυακ
κή σύνδεση
η μεταξύ τω
ων μελών εννός cluster αλλά οι
οποία
κόμβ
βοι είναι ενεργοί. Το DR
RBD έχει τηνν δυνατότηττα να ανιχνεεύει τέτοιες καταστάσεις επειδή
έχει υιοθετήσει ένα μηχαννισμό μετα βολής κατα
αστάσεων (Finite statte machine
e).
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Στις

περιπ
πτώσεις “sp
plit-brain” είίναι σύνηθεες ότι και οιι δύο κόμβο
οι αντιλαμββάνονται ότιι είναι οι
μονα
αδικοί επιζήσ
σαντες και αναλαμβάνο
α
ουν την ιερα
αρχία του clluster με τηνν ενεργοποίίηση των
αγαθ
θών τοπικά. Στο DRBD αυτή η κατ
ατάσταση δη
ημιουργεί απ
ποκλίνοντα σετ δεδομέένων στα
οποία
α είναι δυνα
ατόν να επιτευχθεί σύγκ
κλιση υιοθεττώντας αυτό
όματες ή χειιροκίνητες πολιτικές
π
ανάκ
καμψης.
Ότανν η MySQL χρησιμοποιιείται σε συννδυασμό με DRBD τα δεδομένα τουυ ΣΑ αντιγρ
ράφονται
μεταξξύ του Mastter και του slave χρησιιμοποιώνταςς τις συσκευ
υές DRBD έέχοντας τηνν MySQL
[MYSSQL] ενεργο
οποιημένη μόνο
μ
στον m
master. Ότανν ο master πάθει
π
βλάβηη οι συσκευέές DRBD
του sslave γίνοντται οι κύριεες (primaryy), τα ΣΑ γίνονται mount
m
και ξξεκινά η My
ySQL. Ο
αρχικ
κός masterr έχει τα αγαθά το υ απενεργο
οποιημένα με τις συυσκευές DR
RBD σε
δευτεερεύουσα κα
ατάσταση και την MysQ
QL απενεργο
οποιημένη.
Στηνν παρούσα φάση δεν έχει αποφα
ασιστεί κενντρικά από το ΠΣΔ εεάν θα προ
οσφερθεί
δομή ΒΔ με χαρακτηρισ
στικά υψηλή
ής διαθεσιμό
ότητας σε λογική
λ
λειτοουργίας clusster κατά
υποδ
την π
πρώιμη φάσ
ση λειτουργίίας των dataacenters. Όταν
Ό
και εφό
όσον αποφαασιστεί η λεειτουργία
κεντρ
ρικής υποδο
ομής ΒΔ θα επικαιροπο ιηθεί το παρ
ρόν παραδοττέο.

2.9 ΑΠΑΙΤΗΣΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟ
ΟΥΡΓΙΑΣ -Π
ΠΕΡΙΒΑΛΛ
ΛΟΝ ΛΕΙΤΟ
ΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥ
ΥΝΝΕΦΟΥ
Οι γγενικές απα
αιτήσεις υπο
οδομής πουυ έχουν γννωστοποιηθεί από τονν κύριο του
υ Έργου
(Ε.Α..ΙΤΥ) είναι για
γ ένα ιδεα
ατό περιβάλλλον σύννεφ
φου (cloud). Η λειτουυργία της υπ
πηρεσίας
ΠΕΚ/AAA με λο
ογισμικό Fre
eeRadius σε περιβάλλονν cloud δεν είναι κάτι κκαινούργιο. Η ομάδα
πτυξης της υπηρεσίας έχει εμπειιρία από τη
ην υποστήρ
ριξη και λεειτουργία υποδομής
ανάπ
ΠΕΚ/AAA στο περιβάλλονν του Φοιτη
ητικού DSL
L του ΕΔΕΤ
Τ.

(Εν τούύτοις χρειά
άζεται να

αι να ελεγχττεί η λειτουυργία μετάπ
πτωσης από
ό κύριο σε εφεδρικό κόμβο
κ
με
επιβεεβαιωθεί κα
χρήσ
ση των ενδογγενών μηχα
ανισμών μεττάπτωσης το
ου σύννεφου
υ π.χ. vmottion [VMWA
ARE] για
περιβ
βάλλον vmw
ware, xenmo
otion [XEN]] για περιβά
άλλον Xen, live migratiion για kvm
m [KVM].
Εναλ
λλακτικά μπ
πορούν να χρ
ρησιμοποιηθθούν οι γενιικές οδηγίες που δόθηκκαν στην ενό
ότητα για
το πεεριβάλλον υψηλής
υ
διαθ
θεσιμότηταςς)
Γενικ
κά δεν υπά
άρχουν ποσο
οτικές εκτιιμήσεις τωνν απαιτήσεω
ων για την νέα υπηρεεσία π.χ.
Μέγιιστο/μέσο αριθμό
α
κλήσ
σεων, μέγισ
στο/μέσο αρ
ριθμό ρυθμό
ό κλήσεων κλπ εκτός από τον
μέγισ
στο χρόνο απόκρισης σε μια κλλήση radius ο οποίος
ς
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συνεχχόμενες φο
ορές με άνω
ω όριο 5 ssec ανά φο
ορά). Η νέα
α υποδομή της υπηρεεσίας θα
εξυπη
ηρετήσει εκ
κτός από τιςς υφιστάμεννες κλήσεις και την νέα
α υπηρεσία W
WiFi στην οποία
ο
θα
πιστο
οποιούνται όλοι οι Η/Υ οι οποίοιι συνδέοντα
αι με ασύρμ
ματη τεχνολλογία στο ΠΣΔ.
Π
Οι
απαιττήσεις λειτο
ουργίας είνα
αι υπολογιιστικοί πόρο
οι με 1GB RAM,
R
20 GB
B για αποθη
ηκευτικό
χώρο
ο του λειτο
ουργικού συστήματος και 40 GB
B αποθηκευ
υτικό χώροο ποιότηταςς βάσης
δεδομένων.
Στηνν φάση της υπάρχουσα
ας προμελέττης της υπη
ηρεσίας WiiFi εκτιμάτααι οτι η ελεεγχόμενη
σβαση θα έχχει πολύ μεγγαλύτερες α
απαιτήσεις από
α οτι πριν
ν δεδομένουυ οτι ο αριθ
θμός των
πρόσ
τερμα
ατικών στα
αθμών είναιι πολύ μεγα
αλύτερος. Εάν
Ε
υποθέσ
σουμε οτι σσε κάθε σχο
ολείο θα
υπάρ
ρχουν 3-5 ασ
σύρματοι στταθμοί και κατά μέγισττο 10 σταθμ
μοί με ρυθμμό διπλασιασ
σμού για
κάθεε χρόνο. Αυ
υτό που μπορεί να γίννει για την ώρα είναι να γίνει μιια διαστασιολόγηση
ανάλ
λογη με αυτή
ή που υπάρχ
χει στο Φοιττητικό DSL.

2.10
0 ΛΕΙΤΟΥΡ
ΡΓΙΑ RADIU
US ΣΕ ΠΕΡ
ΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΕΝΑ DATA CENT
TER
Η λεειτουργία τη
ης υπηρεσία
ας σε περιβ
βάλλον dataa center επιιτρέπει την ύπαρξη κύ
ύριου και
εφεδ
δρικού εξυπ
πηρετητή τη
ης υπηρεσία
ας χωρίς να
ν απασχολ
λείται ο διιαχειριστής για την
διαθεεσιμότητα των φυσικ
κών πόρων (κλιματισμός, παροχ
χή ηλεκτριικής ενέργεειας) με
αποττέλεσμα να μειώνεται το λειτουργγικό κόστοςς υψηλής διαθεσιμότητ
δ
τας της υπ
πηρεσίας.
Ειδικ
κότερα για την υπηρεσ
σία AAA/Π
ΠΕΚ ο κύριο
ος και ο εφεδρικός εεξυπηρετητή
ής έχουν
ανεξά
άρτητες δια
αδικασίες γιια την εξυπη
ηρέτηση του
υ Radius αλ
λλά μοιράζοννται την ίδια
α στοίβα
λογισ
σμικού για την
τ βάση δεεδομένων. Π
Πρακτικά η ΒΔ τρέχει και
κ στους δδύο εξυπηρεετητές σε
τοπο
ολογία mastter-slave. Ο ορισμός ττου master εξαρτάται από την αανταλλαγή heart-bit
h
ως περιγράφ
φτηκε προηγγουμένως) μ
μέσω απ’ ευθ
θείας ανεστρ
ραμμένου κααλωδίου (Xcconnect)
(όπω
μεταξξύ των δύ
ύο εξυπηρεττητών. Η ύπαρξη τη
ης άμεσης σύνδεσης συνίσταται για να
αποφ
φευχθεί η πεερίπτωση sp
plit-brain σττην οποία είνναι επιρρεπή
ής η τεχνικήή heart-bit.
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Σχήμα
α 4 Τυπικό πεεριβάλλον υψ
ψηλής διαθεσιιμότητας Free
eRadius σε έν
να data centerr

Στο παραπάνω σχήμα έχεει υιοθετηθθεί η λειτουργία επιπλ
λέον πρωτόόκολλων τα
τ οποία
ψηλή διαθεσιμότητα σ
σε διαφορεττικά επίπεδα
α το καθέννα. Το πρωτόκολλο
επιτυυγχάνουν υψ
LACP
P/LAGP (IEEE 802.1a
ag) είναι δδιαθέσιμο σε λειτουρ
ργικά Freeebsd και επιτρέπει
ε
κατα
αμερισμό φο
ορτίου και αντοχή
α
στις δικτυακές συνδέσεις μεταξύ
μ
τερμα
ματικού σταθ
θμού και
μεταγγωγέα Etheernet. Στην παραπάνω περίπτωση χρησιμοποιιείται στις σσυνδέσεις πο
ου έχουν
ενεργγοποιημένη την διαδικα
ασία του rad
dius στην κύ
ύρια και εφεδρική σύνδεεση και προ
οαιρετικά
μεταξξύ της κύρια
ας και εφεδρ
ρικής ανεσττραμένης σύ
ύνδεσης.
Η εννεργοποίηση
η του πρω
ωτοκόλλου VRPP/CAR
RP επιτρέπεει την χρήσση μιας δυ
υναμικής
διεύθ
θυνσης μετα
αξύ των δύο
ο σταθμών. Ορίζεται έννα σταθμός σαν masterr ο οποίος έχει
έ
στην
κατο
οχή του την δυναμική διεύθυνση
δ
κ
και ο εφεδρ
ρικός ο οπο
οίος την αναακτά σε πεερίπτωση
βλάβ
βης. (Το υποδίκτυο
υ
της
τ
δυναμιικής διεύθυ
υνσης είναιι το ίδιο με το δίκτυο της
συνά
άρθροισης (δ
δηλ. το δίκττυο που πα
αράγεται απ
πό το LACP))). Με αυτόό τον τρόπο
ο για τον
εξωτερικό κόσμο
ο δλδ. τους radius clien
nts υπάρχει μια δ/ση εξυ
υπηρετητή. Εάν είναι επ
πιθυμητή
λότερη διαθ
θεσιμότητα (node-prot ection) ανα
αφορικά με τις διπλέςς φυσικές οδεύεσεις
ο
υψηλ
των εεξυπηρετητώ
ών προτείνεεται η χρήση
η Multi-chaassis-LACP)
Εναλ
λλακτικά εάνν η υποδομή
ή του Dataccenter υποστηρίζει μετα
αγωγείς επιπ
πέδου 7 είνα
αι εφικτή
η ενσ
σωμάτωση της λειτουρ
ργίας SLB ((service loaad balancing
g) είτε στο foundry - brocade
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(http
p://www.bro
ocade.com/ssupport/Pro
oduct_Manu
uals/ServerIIron_SLBGu
uide/health.pdf)
switcch
είτε σ
στο Cisco sw
witch
( htttp://www.ciisco.com/en
n/US/docs/i os/12_2sx/feeature/guide/slbsxf7.httml#wp24355940) για
την π
παροχή υψηλής διαθεσιιμότητα στη
ην διαδικασία radius.

Οι γενικές οδηγγίες για service load b
balancing και
κ για τους
ς δύο κατασσκευαστές είναι οτι
κροτείτειται μια ομάδα από real seervers οι οπο
οίοι αποτελ
λούν την φάάρμα. Στην συνέχεια
συγκ
συγκ
κροτείται ένας virtual server
s
ο οποοίος (ο οπο
οίος λειτουρ
ργεί εντός ττου Layer 7 switch)
προω
ωθεί τις κλήσεις/αιτήσεις στην φάρ
ρμα με βάση
η κάποια πολιτική (τυχααία, round-rrobin, με
βάρη
η κλπ) προ
οώθηση. Ο τρόπος μ
με τον οπ
ποίο καθορίζονται η διαθεσιμότη
ητα των
πραγγματικών εξξυπηρετητώνν μέσω τουυ ιδεατού είναι
ε
με την
ν συγκρότησση health-cchecks ή
probes ανάλογα
α με τον κατασκευασττή. Στην περίπτωση της
τ
cisco ταα probes τα
τ οποία
ελέγχχουν την δια
αθεσιμότητα
α της υπηρεεσίας με χρήση udp ή icmp packeet. Στην πεερίπτωση
του sserver-iron ορίζεται μια
α κλήση (μ
με χρήση user-name κά
άποιο τυχαίοο password
d και του
σωσττού radius--key) για έλεγχο τη ς διαθεσιμ
μότητας της υπηρεσίαας με χρή
ήση του
πρωττοκόλλου radius. Σεε περίπτωσ
ση απάντησης συμπεεραίνειται

η λειτουργγία του

πρωττοκόλλου του
τ
πραγμα
ατικού εξυπ
πηρετητή. Σε
Σ περίπτωση απάντηησης με icm
mp port
unreaachable προ
οκύπτει οτι δεν
δ εξυπηρεετείται το ενν λόγο πρωτόκολλο.

2.10..1 Λειτουρ
ργία σε περιβάλλον με εφεδριικό data ce
enter
Το Π
ΠΣΔ έχει προδιαγράψει την λειτουρ
ργία δύο daata center έν
να εκ των οοποίων θα βρίσκεται
β
στην Κωλλέτη και
κ το δεύτεερο στο υποολογιστικό κέντρο του ΕΑΙΤΥ στηην Πάτρα ή στο Υπ.
δείας. Ανεξά
άρτητα της φυσικής τοοποθεσία θα παρουσιά
άσουμε ένα υποθετικό σενάριο
Παιδ
λειτο
ουργίας το οποίο
ο
μένει να
ν επιβεβαιω
ωθεί όταν λειτουργήσου
λ
υν τα δύο daata center.
Η βα
ασική υπόθεεση είναι οτιι οι radius cclients έχουνν ρυθμισμέν
νους δύο rad
dius serverss για την
αποσ
στολή αιτήσ
σεων/κλήσεω
ων και θα ήτταν επιθυμη
ητό αυτή η ρύθμιση
ρ
να κκρατηθεί σεε αυτό το
επίπεεδο. Στο νέέο σενάριο κάθε μία διεύθυνση θα παραπέμπει σε έναα virtual server σε
ξεχωριστό dataa center. Σε
Σ αυτή τη
ην περίπτω
ωση θα χρεειαστεί να μειωθεί ο χρόνος
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μετάπ
πτωσης τωνν clients απ
πό τον κύριιο στον εφεδρικό σε τιμή που να καθορίζετα
αι από το
χρόνο μετάπτωσ
σης της δρομ
μολόγησης από το κενττρικό στο εφ
φεδρικό εξυπ
πηρετητή.
πει να διευκρινιστεί οτι η λειτουργίία της υπηρεσίας radiuss στον εφεδδρικό datace
enter δεν
Πρέπ
είναι απόλυτα συμμετρική
σ
αφού οι β
βάσεις δεν είναι απόλ
λυτα συγχροονισμένες. Δεν έχει
κρινιστεί ακ
κόμα πως θα
α επιτευχθείί ο συγχρονισμός σε σχ
χεδόν πραγμματικό χρόννο και τα
διευκ
απαιττούμενα αγγαθά που συνεπάγετα
αι μια τέττοια απαίτη
ηση. Στην παρούσα φάση ο
σχεδιασμός για
α το εφεδρ
ρικό site π
παρέχει τηνν δυνατότη
ητα για τααυτοποίηση (radius
autheentication) χωρίς έλεγγχο ζωνταννής διπλής εγγραφής (double loogin detection) και
κλασ
σματική ενημ
μέρωση τωνν στοιχείων χχρήσης (acccounting da
ata).

2.10..2 Περιγραφή των ενεργών R
RADIUS prrofile στο ΠΣΔ - Autthorizatio
on
Η λεειτουργία της AAA/ΠΕ
ΕΚ στο ΠΣ
ΣΔ αφορά κατά βάση το περιβάάλλον συγκ
κρότησης
δηλα
αδή το σύνολ
λο των λειτο
ουργικών χα
αρακτηριστικών των συ
υνδέσεων μεε χρήση προ
οφίλ που
αποθ
θηκεύονται στο αποθεττήριο καταλλόγου. Τα χαρακτηριστ
χ
τικά του πρροφίλ των χρηστών
χ
ρυθμ
μίζονται

μ χρήση πρωτυποποι
με
π
ιημένου λεξικού Radius. Ένα τέέτοιο attrib
bute για

παρά
άδειγμα είνα
αι το dialup
paccess, το οοποίο εάν είναι
ε
FALSE ο χρήστηςς δεν επιτρέπεται να
χρησ
σιμοποιήσει την υπηρεσία.
Στηνν υποδομή καταλόγου
κ
τα
τ profile τω
ων χρηστώνν περιγράφο
ονται από τηην δομή objjectclass.
objectclass επίσης περ
ριέχει attrib
butes, τα οποία είναι είτε checck items τα
τ οποία
Το o
ελέγχχονται κατά
ά το authorrization τουυ χρήστη, είίτε reply ite
ems με παρραμέτρους σύνδεσης
σ
που εεπιστρέφοντται στον acccess server εάν το auth
hentication επιτύχει (π..χ., session-timeout,
idle-ttimeout). Για το au
uthorization
n των χρ
ρηστών χρησιμοποιείτται το ob
bjectclass
radiu
usprofile, το
τ οποίο παρέχει τα διά
άφορα attrib
butes που σχ
χετίζονται μμε το authorization.
Ο ανναλυτικός ορ
ρισμός του radiusprofil
r
e παρουσιάζζεται παρακ
κάτω:
Τύπος
LDA
AP Attributte
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Ορίζει τον μέγιστό
ό αριθμό απ
πό ταυτόχροονες
σεις (όχι mu
ultilink) πο
ου μπορούνν να
συνδέσ
γίνουν

από

ένα
α

συγκεκριιμένο

χρήσστη.

ως λαμβάνειι την τιμή 1 προκειμένου
π
υ να
Συνήθω
radiu
usSimultaneeousUse

αποκλεείονται περιπ
πτώσεις dou
uble login

check

Ορίζει τον τύπο του
τ authenttication πουυ θα
στεί από το
ον radius server
s
αλλάά δε
εκτελεσ
radiu
usAuthTypee

χρησιμοοποιείται πλ
λέον στην πράξη ιδιαίτεερα. check
Ορίζει την ημερομηνία κατά
ά την οποίαα θα
λήξει η πρόσβαση του χρήστη (είναι της

radiu
usExpiration
n

μορφήςς 20 May 20
002)

check

Ορίζει το κατα πόσο ο χρήστης

έχει

πρόσβα
αση στην υπ
πηρεσία diallup. Αν έχειι την
τιμή FA
ALSE τότε η πρόσβασ
ση του χρήήστη
στην υυπηρεσία δεν
δ
επιτρέπ
πεται. Αν έχει
οποιαδή
ήποτε άλλη
η τιμή τότε η πρόσββαση
dialu
upaccess

check

επιτρέπ
πεται

radiu
usHint

check
Ορίζει το χρονικ
κό διάστημ
μα (σε UU
UCP
format)) κατά το οποίο μπορεί να συνδεθθεί ο

radiu
usLoginTim
me

αντίστοοιχος χρήστη
ης στην υπη
ηρεσία

check

radiu
usarapfeaturres
radiu
usarapsecurrity
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radiu
usarapzoneaaccess
radiu
uscallbackid
d
radiu
uscallbacknu
umber
Το τηλλέφωνο στο
ο οποίο κα
αλεί ο χρήσστης
radiu
uscalledstationid

(DNIS)

check

Το τηλλέφωνο από το οποίο γίνεται
γ
η κλλήση
radiu
uscallingstattionid

(CLID)

check

radiu
usclass
radiu
usfilterid
radiu
usframedapp
pletalklink
radiu
usframedapp
pletalknetw
work
radiu
usframedapp
pletalkzone
e
Το πρω
ωτόκολλο συμπίεσης το οποίο θα
εφαρμοοστεί

στη

σύνδεση.

Το

πλλέον

διαδεδοομένο και συνηθισμέν
νο πρςτόκοολλο
radiu
usframedcom
mpression

είναι τοο Van-Jacobson-TCP-IP
P

reply

Η διεύθθυνση IP η οποία θα αποδωθεί σστον
reply

radiu
usframedipaaddress

χρήστη
η

radiu
usframedipn
netmask

H IP neetmask που θα αποδωθεί στο χρήστ
στη reply
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radiu
usframedipxxnetwork
radiu
usframedmttu

reply
To MTU
U της σύνδεεσης

reply

Το πρ ωτόκολλο της σύνδεεσης (συνήήθως
radiu
usframedpro
otocol

PP)
είναι PP

reply

radiu
usframedrou
ute

reply

radiu
usframedrou
uting

reply
Ο μέγισ
στος χρόνοςς για τον οποίο επιτρέπ
πεται
η σύνδδεση του χρ
ρήστη να μείνει
μ
ανενεεργή

radiu
usidletimeout

(idle)

reply

radiu
usloginiphost

reply

radiu
usloginlatgrroup

reply

radiu
usloginlatno
ode

reply

radiu
usloginlatpo
ort

reply

radiu
usloginlatseervice

reply

radiu
usloginserviice

reply

radiu
uslogintcpport

reply

radiu
uspasswordrretry

reply

radiu
usportlimit
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στον aaccess servver τα οπο
οία μπορεί να
ανοίξει

ταυτόχρο
ονα ο χρή
ήστης σε

μία

mutlinkk σύνδεση
radiu
usprompt

reply
O

τύπ
πος

της

Συνηθισ
σμένες

σύνδεσης
τιμ
μές

του

είναι

χρήσστη.

Framed-U
User

εφόσονν η σύνδεσ
ση είναι τύπου
τ
Fram
med,
Outbou
und-User για
γ εξερχόμ
μενες (από την
πλευρά
ά του access server) συνδέσεις και
radiu
usservicetyp
pe

Login-U
User για συννδέσεις telnet

reply

Ο μέγισ
στος χρόνοςς που μπορεί να διαρκκέσει
radiu
ussessiontim
meout

η σύνδεεση

reply

radiu
usterminatio
onaction

reply

radiu
ustunnelassignmentid

reply

radiu
ustunnelclieentendpointt

reply

radiu
ustunnelmeediumtype

reply

radiu
ustunnelpasssword

reply

radiu
ustunnelpreeference

reply

radiu
ustunnelprivvategroupid
d

reply

radiu
ustunnelservverendpoint

reply
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radiu
ustunneltyp
pe

reply

radiu
usvsa

reply
Γενικήςς φύσης atttribute το οποίο μπορεεί να
χρησιμοοποιηθεί

για

την

αποθήκεευση

οποιουδδήποτε checck item. Η τιμή
τ
του πρρέπει
να είνα
αι της μορφής <RADIUS attribu
ute>
<operattor> <valuee> (πχ NAS
S-IP-Addresss :=
radiu
uscheckitem
m

check

"194.63 .239.238")
Γενικήςς φύσης atttribute το οποίο μπορεεί να
χρησιμοοποιηθεί

για

την

αποθήκεευση

οποιουδδήποτε replly item. Η τιμή
τ
του πρρέπει
να είνα
αι της μορφής <RADIUS attribu
ute>
<operattor> <valu
ue> (πχ Ciisco-AVPairr :=
radiu
usreplyitem
m

"lcp:sen
nd-secret=X
XXXXXX")

reply

Πίνα
ακας 1 Αναλυττικός ορισμός
ς του radiusprrofile

Οι ρυυθμίσεις που αφορούν τον κάθε χρ
ρήστη ορίζο
ονται με τον
ν συνδυασμόό τεσσάρων προφίλ,
Default-Prrofile, Userr-Profile, R
πικού προ
του D
Regular-Prrofile και του
τ
προσωπ
οφίλ του
κάθεε χρήστη με αύξουσα σεειρά προτερα
αιότητας.
Το D
Default-Profi
file που ορίζζεται στο αρ
ρχείο διαμόρ
ρφωσης του
υ radius servver και το οποίο
ο
(το
defau
ult-profile entry)
e
περιέέχει attributtes που προ
οσδιορίζουν τις προκαθθορισμένες (default)
ρυθμ
μίσεις των χρηστών.
χ
To
o User-Profi
file συνήθωςς ορίζεται μέσα
μ
στο αρρχείο users με βάση
ελέγχχους στα radius
r
attrib
butes που περιέχονται στα πακέέτα τύπου A
Access-Requ
uest. Το
αρχείο ορίζει το DN ενός en
ntry το οποοίο περιέχει ρυθμίσεις για μία συγκκεκριμένη κα
ατηγορία
στών. Σε αυττή την περίπ
πτωση δεν λλαμβάνεταιι υπόψη το Default-Proofile. Κατά αυτό
α
τον
χρησ
τρόπ
πο μπορεί να
α επιλέγεται ένα γενικόό profile για
α τους χρήσ
στες αναλόγγως με τον τύπο
τ
της
αιτούύμενης σύνδ
δεσης ή με βάση
β
άλλα κ
κριτήρια τα οποία μπορ
ρεί να ορίσεει ο διαχειριστής της
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υπηρ
ρεσίας. Το Regular-Pro
R
file είναι έννα attributee που περιέχ
χεται στα en
ntries των χρηστών
χ
και ττο οποίο δεείχνει σε κά
άποιο DN μ
με ρυθμίσειςς που αφορ
ρούν την ομμάδα χρησττών στην
οποία
α ανήκει ο χρήστης.
χ
Τέέλος, το enttry του κάθεε χρήστη μπ
πορεί να περριέχει attributes που
διαφοροποιούν το προφίλ
λ του συγκεεκριμένου χρήστη
χ
από
ό τις defau
ult ρυθμίσεεις ή τις
μίσεις ομάδα
ας.
ρυθμ
Η συυνήθης πρακ
κτική για το ΠΣΔ είναι η χρήση τηςς υποδομής ΑΑΑ/ΠΕΚ γγια συνδέσεεις τύπου
PPP από χρήστεες ή δρομολ
λογητές το οοποίο μεταφ
φράζεται σε συνδέσεις ττύπου Fram
med-User
φορικά με το
ο συντακτικ
κό Radius. Ω
Ως εκ τούτου
υ εφαρμόζετται πάντα τοο ακόλουθο
ο Regular
αναφ
Profiile (default-d
dialup):
radiu
usFramedIPNetmask: 255.255
5.255.255

Ελεύθερη
Ε
απόδδοση δ/νσης

radiu
usFramedCom
mpression: Van-Jacob
bson-TCP-IP
P

Επιλ
λογή

για συμπίεση
σ

δεδομ
μένων
radiu
usFramedPro
otocol: PPP

Χρήση
Χ
πρωτο
οκόλλου PPP
P

radiu
usServiceTy
ype: Framed-User

Χρήση
Χ
πρωτ/
/λου Framed
d

radiu
usFramedMTU
U: 1500

MTU
M
=1500 b
bytes

Επιπλ
λέον η υπηρ
ρεσία υποσττηρίζει τις πα
αρακάτω βα
ασικές κατηγορίες χρησστών:
Dialu
up User Prrofiles: Για κάθε σχολιική μονάδα (και στο μέλλον για έννα μεγάλο μέρος της
εκπα
αιδευτικής κοινότητας) παραχωρείτται κανονικό
ός dialup λο
ογαριασμός . Για το λογγαριασμό
αυτό ισχύουν τα εξής:
o PA
AP authenttication: Δεεν επιτρέπεεται CHAP authenticati
a
tion για του
υς dialup
λ
λογαριασμού
ύς παρά μόννο PAP
o

Π
Παραχώρησ
ση δυναμιικής IP Ad
ddress: Σε όλους τουυς dialup κωδικούς
κ
π
παραχωρείτα
αι δυναμική διεύθυνση IP

o

C
Caller-Id
Authenticat
A
tion: Στο άμεσο μέλλ
λον θα ενεεργοποιηθεί callerid
a
authenticati
on και για
α τους diaalup κωδικούς των μμονάδων. Για
Γ
τους
π
προσωπικού
ς λογαριασμ
μούς των εκ
κπαιδευτικώ
ών κάτι τέτοιιο δε θα ισχύ
ύει.
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o

D
Double
logiin detectio
on: Για όλου
υς τους diallup λογαριαασμούς (εφό
όσον δεν
έ
έχει
ενργοπο
οιηθεί calleerid authen
ntication) πραγματοπο
π
οιείται doub
ble login
d
detection.

o

d
default-use
er-dialup R
Regular Pro
ofile: To regular profille αυτό παρ
ρατίθεται
π
παρακάτω:
r
radiusPortLi
imit: 2
npSessionsAllowed: 1
n
r
radiusIdleTim
meout: 600
r
radiusReplyI
Item: Cisco-A
AVPair := "iip:addr-pooll=dialin_poool"

Routter Profiless: Πρόκειτα
αι για εγγρα
αφές που ανντιστοιχούν στους routeers με τους οποίους
συνδέονται τα σχολικά
σ
αρ
ργαστήρια σ
στο ΠΣΔ. Για
Γ κάθε τέέτοιο routerr δημιουργεείται μία
εγγρα
αφή μορφήςς r-<router--name>. Για
α τους λογαρ
ριασμούς αυ
υτούς ισχύουυν τα εξής:
o Caller-Id
C
Au
uthenticatiion: Για κάθ
θε router αν
ντιστοιχεί έννας αριθμός από τον
ο
οποίο
επιτρέέπεται να πρ
ραγματοποιηθεί η κλήσ
ση προς το Π
λέον στις
ΠΣΔ. Επιπλ
ε
εγγραφές
προστίθοντα
π
αι και επιπλέον Allow
wed Caller--Id το 8962488888
π
προκειμένου
υ

να

επιττρέπονται

οι

εξερχό
όμενες

κλή
λήσεις

προ
ος

τους

δ
δρομολογητέ
ές των σχολλείων.
o Ελ
λεύθερη χρ
ρήση δύο κ αναλιών IS
SDN
o

PAP ή CHAP
C
auth
hentication
n: Στις περ
ριπτώσεις ττων router profiles
ε
επιτρέπεται
είτε η σύννδεση μέσω
ω CHAP (υ
υλοποιείται με τη χρή
ήση του
c
chappasswor
rd ldap attriibute) είτε μέσω
μ
PAP (υ
υλοποιείται με LDAP BIIND).

o de
efault-routter-edunet Regular Prrofile: Το profile
p
παρατ
ατίθεται παρακάτω:

r
radiusIdleTim
meout: 250
rradiusSessionTimeout: 114400
r
radiusFrame
edIPAddresss: 255.255.2555.254
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c
chappasswor
rd: educhap11603
r
radiusPortLi
imit: 2
r
radiusReplyI
Item: Cisco-A
AVPair := "llcp:send-secret=<SECRE
ET>"
Outb
bound Rou
ute Profiless: Για την υλλοποίηση το
ου Large Sca
ale Dialout ααπαιτείται η ύπαρξη
ενός outbound route
r
profile για κάθε δδρομολογηττή. Για τους
ς λογαριασμμούς αυτούςς ισχύουν
τα εξξής:
o

Σ
Συνδέσεις
μόνο
μ
τύπου
υ Outboun
nd-User με PAP authen
ntication (p
password
c
cisco).

o

C
Caller-Id
Au
uthenticatiion: Για κά
άθε router επιτρέπονταιι συνδέσεις μόνο με
c
callerid
“Dia
al out” το callerid το οποίο προ
οσθέτει αυττόματα ο κεντρικός
κ
δ
δρομολογητή
ής όταν κάννει αίτηση γιια το outbou
und profile.

o

Ειδικά attrributes: Σεε κάθε outb
bound proffile προστίθθενται δύο επιπλέον
ε
a
attributes.
Το
Τ ένα περιέχχει το τηλέφ
φωνο στο οπ
ποίο θα πρέέπει να γίνει η κλήση
(ττο τηλέφωννο με άλλα λλόγια του δρ
ρομολογητή
ή του σχολείίου) και το άλλο
ά
την
IP η οποία θα
θ παραχωρ
ρηθεί στο το
οπικό interfface του acccess server μετά την
ε
επιτυχή
σύννδεση. Τα attributes αυτά έχο
ουν τη μορρφή που φαίνεται
π
παρακάτω:
r
radiusReplyI
Item: Cisco-A
AVPair := "o
outbound:ad
ddr*255.255. 255.254"
r
radiusReplyI
Item: Cisco-A
AVPair := "o
outbound:diial-number==2xxxxxx"

o

default-rou
uter-eduneet-dialup Regular
R
Profile: Το rregular proffile αυτό
π
παρατίθεται
παρακάτω::
r
radiusCallin
ngStationId: "Dial out"
r
radiusReplyI
Item: Cisco-A
AVPair := "o
outbound:seend-secret=eeduchap16033"

LSD Profiles: Για
Γ κάθε δρομολογητή διατηρούντται LSD profiles όπως ααυτά περιγρ
ράφηκαν
στο ττμήμα του Large
L
Scale Dialout.
D
Για
α τους λογαρ
ριασμούς αυ
υτούς ισχύουυν τα εξής:
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o

Σ
Συνδέσεις
μόνο
μ
τύπου
υ Outboun
nd-User με PAP authen
ntication (p
password
c
cisco).

o Caller-Id Au
uthenticatio
on: Επιτρέπ
πονται μόνο Access-Reqquest που περιέχουν
π
c
callerid
“Dial out”. Αυτό προστίθεται αυτόματα
α
ααπό τον κεντρικό
κ
δ
δρομολογητή
ή όταν κάνεει την αντίσττοιχη αίτηση
η.
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3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑ
ΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣ
ΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤ
ΤΑΤΙΣΤΙΚΩ
ΩΝ.
3.1 DIALUPA
ADMIN
Ενώ η υποδομή ΑΑΑ/ΠΕΚ παρέχει τιςς απαραίτηττες λειτουργ
γικότητες γγια ταυτοποίηση και
σης των χρη
ηστών και έέλεγχο των δεδομένων καταγραφήής των χρη
ηστών. Η
έλεγχχο πρόσβασ
διαχεείριση των εγγραφών των χρησττών γίνεται από την εφαρμογή
ε
δδιαχείριση χρηστών
χ
(ΠΔΧ
Χ).

3.2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΧΡΗΣΗΣ
Στα πλαίσια τη
ης παροχήςς στατιστικώ
ών από τη
ην υποδομή ΑΑΑ/ΠΕΚ
Κ προσφέρο
ονται τα
λουθα στοιχεεία:
ακόλ


Ο πίνακα
ας totacct που
π περιέχειι ημερήσια συγκεντρωτ
σ
ικά στατιστ ικά ανά χρή
ήστη. Για
την εξαγγωγή των στατιστικώνν υπέυθυνο
ο είναι το εκτελέσιμοο αρχείο to
ot_acct (
περιέχεται στον κα
ατάλογο εκ
κτελέσιμων του dialup
p_admin τοο οποίο εκ
κτελείται
καθημερ
ρινά μέσω cron και ανα
αλαμβάνει την
τ εξαγωγή
ή της αντίσστοιχης πληροφορία
από τον πίνακα rad
dacct τον π
προσθέσει στον
σ
πίνακα
α totacct. Η δομή του
υ πίνακα
ε
όπως φαίνεται
φ
παρ
ρακάτω:
totacct είναι

Πεδίίο

Τύπος

Περιγρ
ραφή

TotA
AcctId

bigint(21)

Το ID ττου κάθε row
w

UserrName

varchar((64) To userrname του κάθε
κ
χρήστη
η

AcctDate

date

Η ημέρ
ρα στην οποία αναφέρετται το row
Ο αριθθμός των συ
υνδέσεων πο
ου πραγματτοποιήθηκανν από το

Conn
nNum

bigint(12
2)

Conn
nTotDuratio
on bigint(12
2)

ITYE
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Η μέγ ιστη διάρκ
κεια των συνδέσεων
σ
του συγκεκ
κριμένου
Conn
nMaxDuratiion bigint(12
2)

χρήστη
η

Conn
nMinDuratiion bigint(12
2)

Η μικρόότερη διάρκ
κεια των συν
νδέσεων
σήλθαν στονν access server από
Ο αριθθμός των byytes που εισ

Inpu
utOctets

bigint(12
2)

την πλεευρά του χρήστη (uploa
ad)
μός των byttes που εξήλ
λθαν από τον
ον access serrver προς
Ο αριθμ

Outp
putOctets

bigint(12
2)

τον χρή
ήστη (download)
ου access server στον οποίο συνδ
δέθηκε ο
Η IP δδιεύθυνση το

NASIPAddress

varchar((15) χρήστη
ης.

Πίνα
ακας 2 Totacctt: περιέχει ημ
μερήσια συγκεεντρωτικά στ
τατιστικά ανά
ά χρήστη



Ο πίνακας mtotaccct που διατη
ηρεί τα μηννιαία συγκεν
ντρωτικά αννά χρήστη με δομή
ανάλογη με του totacct.
t
Η παραγωγή
ή στοιχείων
ν γίνεται ααπό το εκττελέσιμο
κ
μέρα μέσω
μ
cron. Η δομή του
υ πίνακα
monthlyy_tot_stats ( το οποίο εεκτελείται κάθε
mtotacctt είναι όπωςς φαίνεται π αρακάτω:

Πεδ
δίο

Τύπος

ραφή
Περιγρ

ΜtottAcctId

bigint(21)

Το ID ττου κάθε row
w

UserrName

varchar((64) To userrname του κάθε
κ
χρήστη
η

AcctDate

date

Η πρώττη ημέρα το
ου μήνα στον
ν οποίο ανααφέρεται το row
Ο αριθθμός των συ
υνδέσεων πο
ου πραγματτοποιήθηκανν από το

Conn
nNum

ITYE
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Conn
nTotDuratio
on bigint(12
2)

Η συνοολική διάρκεεια των συνδ
δέσεων
κεια των συνδέσεων
σ
του συγκεκ
κριμένου
Η μέγ ιστη διάρκ

Conn
nMaxDuratiion bigint(12
2)

χρήστη
η

Conn
nMinDuratiion bigint(12
2)

Η μικρόότερη διάρκ
κεια των συν
νδέσεων
Ο αριθθμός των byytes που εισ
σήλθαν στονν access server από

Inpu
utOctets

bigint(12
2)

την πλεευρά του χρήστη (uploa
ad)
Ο αριθμ
μός των byttes που εξήλ
λθαν από τον
ον access serrver προς

Outp
putOctets

bigint(12
2)

τον χρή
ήστη (download)
Η IP δδιεύθυνση το
ου access server στον οποίο συνδ
δέθηκε ο

NASIPAddress

varchar((15) χρήστη
ης.

Πίνα
ακας 3 Μtotacct: διατηρεί τα
τ μηνιαία συγγκεντρωτικά
ά ανά χρήστη



User Rep
ports: παράγγει στοιχεία
α χρήσης ανά
ά κόμβο πρόσβασης (aaccess serverr) με τον
αριθμό των
τ
συνδέσεεων που πρα
αγματοποίη
ησε ο κάθε χρήστης
χ
κααθώς και τονν αριθμό
των τυχώ
ών αποτυχη
ημένων συννδέσεων (baad logins). (Eκτελείτα
αι καθημεριννά μέσω
cron.) Η μορφή του είναι όπως παρακάτω:

bos: r.at
tt.sch.gr
r
Komb

Data
a From Da
ate: 2003
3-03-10 0
00:00:00
Data
a To

Da
ate: 2003
3-03-11 0
00:00:00

****
*********
*********
*********
***
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------------------------- ---------------------------------------Conn
nections

Hour
rs

MByt
tes

UserName

---------------------------- ------------------------------------****
*********
*********
*********
***
299

23.9
9

8.5

r
r-1tee-ai
igal

195

19.4
4

7.1

r
r-4lyk-at
thin

189

18.3
3

7.1

r
r-9lyk-pe
erist

176

16.1
1

7.9

r
r-1lyk-el
llin

175

15.2
2

7.5

r
r-5sek-a-peiraia

1

0.1

0.4

1

0.1

0.1

9teepeir
n
nkokkin

-------------------------- ---------------------------------------TOTA
AL STATIS
STICS
nections
Conn

H
Hours
MBytes

-------------------------------------------------------------------8304

1537.4 42281.5

-------------------------------------------------------------------Failed Logins UserName
U
-------------------------------------------------------------------89

ITYE
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60

r-1sek--v-ath

39

r-2sek--d-ath

25

prop
r-1tee-asp

1

lykglner

1

2gymta
avr

1

5teecha
al

--------------------------------------------------------------------TOTAL
L STATISTIC
CS
Failed Logins
-------------------------------------------------------------------571
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4. ΥΠΟΔΟΜΗ
Η ΑΑΑ/ΠΕ
ΕΚ ΓΙΑ ΑΣΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Π
Η (WIFI)
Στο ΠΣΔ έχει αποφασιστεί
α
ί να επιτραπ
πεί η πρόσβαση στο διαδίκτυο
δ
σεε σχολικές μονάδες
μέσω
ω ασύρματηςς τεχνολογία
ας WiFi. Πα
αρ όλο που τα ειδικότερ
ρα τεχνικά κκαι πολιτικά
ά θέματα
της α
ασύρματης πρόσβασης θα παρουσ
σιαστούν σεε επιμέρους παραδοτέαα θα αναφερ
ρθούν τα
ειδικότερα θέμα
ατα ελέγχου πρόσβασηςς. Σε γενικέςς αρχές τα σημεία
σ
ελέγχ
γχου πρόσβα
ασης στα
σχολ
λεία θα απο
οτελείται απ
πό: α) ένα portal το οποίο δέχεται τα στοοιχεία ταυτο
οποίησης
(userrname και password) του κάθε μαθητή/χρ
ρήστη και β) ένα υπ
ποσύστημα έλεγχου
ταυτο
οποίησης το
ο οποίο βασ
σίζεται στα π
πρότυπα IEE
EE [IEEE] 80
02.1X [IEEE--802.1X]. Εν γένη και
οι δύύο παραπάνω
ω μέθοδοι είναι
ε
ευρέωςς διαδεδομέννοι στο διαδ
δίκτυο και δδεν απαιτούνν κάποια
νέα ττεχνολογία προς ανάπ
πτυξη για τοο σχολικό δίκτυο. Το ιδιαίτερο χχαρακτηρισττικό του
ελέγχχου πρόσβα
ασης για τα ασύρματα δδίκτυα του σχολικού
σ
διικτύου είναιι ο μεγάλος αριθμός
των σημείων πρόσβασης
π
με συνέπεεια μεγάλο
ο αριθμό ταυτοποιήσε
τ
εων στην υποδομή
υ
ΑΑΑ/ΠΕΚ. Είναι εύκολο να
α φανταστούύμε οτι σε κάθε
κ
σχολείο
ο μπορεί ναα υπάρχει κα
ατά μέσο
ης από το οποίο
ο
κάθε μέρα θα τα
ταυτοποιούννται ένας
όρο ένα σημείο ασύρματηςς πρόσβαση
αντικός αριθ
θμός ταυτοπ
ποιήσεων μ
με αποτέλεσ
σμα να προκ
κύπτει η ση μαντικά υψ
ψηλότερη
σημα
απαίττηση για αρ
ριθμό ταυτο
οποιήσεων που να προ
οσεγγίσει το
ουλάχιστον διπλασιασμ
μό ή και
τετρα
απλασιασμό
ό του φορτίο
ου.
Δεδο
ομένου ότι το
τ πρωτόκολλο radius ρυθμίζεται να χρησιμο
οποιεί μια συυνθηματική λέξη σε
κάθεε μεταφορά πληροφορίίας προκύπττει ότι η κω
ωδική λέξη θα
θ πρέπει χχρησιμοποιεείται από
ριθμό από τερματικά
ά σημεία ταυτοποίησ
σης (~ 15.0000) γεγοννός που
ένα μεγάλο αρ
δυναμώνει την
τ ασφάλεια μεταφορ
ρά δεδομένω
ων. Προτείνεται είτε α)) να δημιου
υργηθούν
αποδ
ασφα
αλής φράσεεις ανά περιιοχή ή/και β
β) να δημιου
υργηθεί μια
α επιπλέον υυποδομή μετταφοράς
δεδομένων τύπο
ου radius με
μ χρήση πλληρεξούσιου
υ (proxy) ra
adius σε συυνδυασμό με
μ χρήση
nsible Authentication Protocol
P
(EA
AP)[EAP] κα
αι 802.1Χ για
α ασφαλή πρρόσβαση.
Exten
Εν γέένη η χρήση
η proxy δεν είναι κάτι ρ
ριζοσπαστικ
κό στο ΠΣΔ
Δ αφού έχει χρησιμοποιηθεί και
στην υπηρεσία καταλόγου (LDAP) ότταν απαιτείίται η επικο
οινωνία τηςς υπηρεσία με τους
κούς χρήστεες σε αντιδια
αστολή με τη
ην χρήση τη
ης υπηρεσία
ας από κεντρρικούς serve
er.
τελικ
Ο πλ
ληρεξούσιοςς radius δη
ημιουργεί έννα πρόσθετο
ο τοίχος αν
νάσχεσης τω
ων κλήσεω
ων radius
προςς την κρίσιμ
μη κεντρική υποδομή εττσι ώστε τυ
υχόν επίθεση
η DDoS (Diistributed Denial
D
of

ITYE
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Serviice) να μπο
ορέσει να ανασχεθεί
α
σ
στους radiu
us proxy. Με
Μ αυτό τονν τρόπο μπ
πορεί να
δημιο
ουργηθούν κατάλληλεςς λίστες πρ
ροστασίας (access lists -ACL) για την προστα
ασία της
κεντρ
ρική υποδομής, διαφορετικά η υ ποδομή θα ήταν ουσιαστικά δίχω
ως προστασ
σία στον
τυχαίο κακόβουλ
λο τελικό χρ
ρήστη. Σχημ
ματικά αυτό
ό φαίνεται ως
ω εξής.

4.1 PROXY RADIUS
Το εενδιαφέρον χαρακτηρισ
στικό της λλειτουργίας του Proxy είναι ότι εεκμεταλλεύεται τον
ορισμ
μό realm (χώρων πεεριγραφής π
@wireless.sch
h.gr, user@
@sch.gr) για
α χρήση
π.χ. user@
διαφορετικού μηχανισμού
μ
ταυτοποίη
ησης. Αυτό
ό μπορεί να
ν κριθεί

απαραίτη
ητο εάν

χρησ
σιμοποιηθού
ύν διαφορεττικοί μηχαννισμοί αποθ
θήκευσης τω
ων διαπιστεευτηρίων κατά
κ
την
χρήσ
ση Captive portal
p
από όττι στο 802.1X
X.
Επιπλ
λέον, η χρή
ήση του Exttensible Au
uthentication Protocol (EAP) που περιγράφεται στην
συνέχχεια κάνει εφικτή
ε
την ασφαλή
α
ταυυτοποίηση των
τ τερματικ
κών ασύρμαατων σημείω
ων (Η/Υ)
στην υποδομή ΑΑΑ/ΠΕΚ.
Α

4.2 EAP ΠΑΝ
ΝΩ ΑΠΟ RADIUS
Το πρ
ρωτόκολλο Extensible Authenticattion Protocol (EAP) (αρχικά RFC 22284, και πλ
λέον RFC
3748) αναπτύχθ
θηκε αρχικά
ά ως επέκτταση για το
ο ΡΡΡ για την
τ ανάπτυ ξη και μηχ
χανισμών
ανισμών ταυ
υτοποίησης.. Με το PP
PP οι μηχαννισμοί ταυττοποίησης ((PAP [PAP]], CHAP
μηχα
[CHA
AP], MS-CH
HAP [MSCH
HAP], MS-C
CHAPv2 [MS
SCHAP2]) επιλέγονται
ε
από τις τερ
ρματικές
συσκ
κευές και συ
υγκεντρωτή δικτύου (Neetwork Acceess Server) από κοινού.. Ως εκ τούττου όταν
χρειά
άζεται να ειισαχθεί ένα
ας νέος μηχχανισμός αυ
υτός πρέπει να υλοποιη
ιηθεί και σττους δύο
οντόττητες. Με το
τ EAP αντίίθετα οι μηχχανισμοί τα
αυτοποίησης
ς υλοποιούννται στην τεερματική
συσκ
κευή και στο
ο Radius Serrver. Ο φυγοοκεντρωτήςς δικτύου κα
ατά την φάσση ταυτοποίη
ησης δεν
κάνει κανένα έλ
λεγχο ταυτοποίησης αλλλά ενθυλακ
κώνει τα μη
ηνύματα σε νέου τύπου
υ πακέτα
AP.
που λέγονται Radius EA

Από άποψη αρ
ρχιτεκτονική
ής οι μέθοοδοι ταυτο
οποίησης

ποιούνται σττα τερματικ
κά σημεία κ αι στον Rad
dius server με τον μηχχανισμό τωνν plug-in
υλοπ
modu
ules.
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Ο μη
ηχανισμός του
τ
EAP πρ
ροτείνεται ννα χρησιμο
οποιηθεί για
α την ταυτοοποίηση ασύ
ύρματων
συνδέσεων (IEE
EE 802.11b/g
g/n) σύμφω
ωνα με το πρότυπο
π
80
02.1Χ. Με ααυτό τον τρ
ρόπο δεν
υπάρ
ρχουν περιορ
ρισμοί που τίθενται
τ
απόό τους ασύρ
ρματους στα
αθμούς (π.χχ. laptops κλ
λπ) αφού
τα Acccess Pointss (AP) δεν βάζουν
β
κανέννα περιορισ
σμό για την ταυτοποίηση
τ
η.
Στηνν παρούσα φάση
φ
ο FreeR
Radius υποσ
στηρίζει του
υς παρακάτω
ω μηχανισμοούς ενθυλάκ
κωσης


EAP-MD
D5 [EAPMD]]



EAP-TLS
S (Transportt Layer Secu
urity) [EAPT
TL]



EAP-PEA
AP (Protecte
ed EAP)



EAP-TTL
LS (Tunnele
ed Transporrt Layer Secu
urity) [TTLS
S]



EAP-TTL
LS (Tunnele
ed TLS)

P-MD5 δενν προτείνετ αι εξαιτίας προβλημά
άτων ασφάλλειας του MD5.
M
Η
Η μέέθοδος EAP
μέθοδος EAP-T
TLS χρησιμο
οποιείται κ
κυρίως ταυττοποίηση των
τ
σημείω
ων επικοινω
ωνίας με
μ
EA
AP-PEAP χρ
ρησιμοποιείίται για τερ
ρματικά σημμεία (π.χ. windows
w
certifficates. Η μέθοδος
clien
nts) στα οπ
ποία η μέθ
θοδος αποθθήκευση το
ου Password είναι MSS-chapv2 το
τ οποίο
χρησ
σιμοποιείται κατά βάση από Directtory servers της MS. Η μέθοδος ΕΑ
ΑΡ-ΡΕΑΡ πρ
ροσφέρει
κρυπ
πτογrάφηση στα μηνύμα
ατα ΕΑP ποου ανταλλάσ
σσονται. Η μέθοδος EA
AP-TTLS πα
αρέχει τα
ίδια χχαρακτηρισ
στικά ασφαλ
λείας αλλά α
αντί να μετα
αφέρει μηνύματα EAP μμεταφέρει μηνύματα
μ
Radiu
us EAP. Το
ο πλεονέκττημα αυτής της επιλογγής είναι με
μ αυτό τονν τρόπο ενντός του
κανα
αλιού ΤLS μπ
πορεί να οριιστεί η μέθοοδος ταυτοπ
ποίησης ανάλ
λογα με τα μμηνύματα ra
adius.
Στο ΠΣΔ χρησ
σιμοποιείται συνάρτηση
η κατακερμ
ματισμού (o
one way seecure hash
h) μονής
α την αποθ
θήκευση τουυ password
d γεγονός που
π επιτρέπ
πει την χρήσ
ση EAPκατεύύθυνσης για
TTLSS+PAP. Προ
οτείνεται πα
αράλληλα να
α χρησιμοπο
οιηθεί και attribute
a
απ
ποθήκευσης του NTPassw
word (NTL
LM hash) για
γ την πα
αροχή δυνα
ατότητας χρ
ρήσης του EAP-PEAP. Τέτοιο
attrib
bute υπάρχεει ήδη διαθέέσιμο στην κ
κλάση radisp
profile,το ra
adiusntpassw
word.
Οι γεενικές οδηγίίες για την εννεργοποίησ
ση του EAP στον
σ
Radiuss είναι:
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1.

εγκατάστταση βιβλιο
οθηκών SSL (π.χ. openssl) στην τελ
λευταία στααθερή έκδοσ
ση
a. (Προαιρετικά) Δημιουργγία και εγκα
ατάσταση ιδιωτικού/ δηημόσιου κλειδιού και
C
Certificate
Authority
A
εά
άν δεν υπάρχ
χει ήδη.
m
mkdir
/etc/sssl
m
mkdir
private
m
mkdir
newceerts
touch index.txt
e
echo
'01' > seerial
Α
Αλλαγή
εντόςς του αρχείοο /etc/pki/tlss/openssl.cnf
nf για το dirr σε dir=/etcc/ssl
o
openssl
req -new -x509
9 -extensions v3_ca -k
keyout privvate/cakey.p
pem -out
cacert.peem -days 36550
(Στην ερώτηση για pass
p
phrase διαλέγουμε ένα αυθαίρετο. π.χ. lett-sch-in

2.

c
Δημιουργγία Server certificate
b. Δημιουργία
Δ
αίτησης
α
πισ
στοποιητικού
ύ server
openssl req -new -nodes -keyout servver_key.pem
o
m -out serverr_req.pem -d
days 730
c. Δημιουργία
Δ
επεκτάσεων
ε
ν πιστοποιηττικού για χρήση ταυτοπ
ποίησης στο φάκελο
/etc/ssl
# cat xpexteensions
[ xpcclient_ext]
exten
ndedKeyUsaage = 1.3.6.1.55.5.7.3.2
[ xpserver_ext ]
exten
ndedKeyUsaage = 1.3.6.1.55.5.7.3.1
d. Υπογραφή
Υ
αίτησης
α
και δδημιουργία πιστοποιητιικού
o
openssl
ca -policy ppolicy_anytthing -out server_cerrt.pem -ex
xtensions
xpserver__ext -extfile /etc/ssl/xpeextensions -infiles
/etc//ssl/server_rreq.pem
e. Συμπτυξη
Σ
πιστοποιητικοού και κλειδ
διου σε ένα αρχείο
α
c server_keey.pem serveer_cert.pem
cat
m > server_keeycert.pem

3.

Δημιουρ
ργία client Sertificate
S
f.

Δημιουργία αίτησης
Δ
α
πισ
στοποιητικού
ύ client (στο
ο κατάλογο /etc/ssl) με pass
p
phrase
[π.χ. sch-wifi-clieent]
o
openssl
req -new -nodes -keyout clieent_key.pem
m -out client__req.pem -d
days 730
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g. Δ
Δημιουργία επεκτάσεων
ε
ν πιστοποιηττικού για χρήση ταυτοπ
ποίησης στο φάκελο
/etc/ssl
# cat xpexteensions
[ xpcclient_ext]
exten
ndedKeyUsaage = 1.3.6.1.55.5.7.3.2

[ xpserver_ext ]
exten
ndedKeyUsaage = 1.3.6.1.55.5.7.3.1
h. Υπογραφή
Υ
αίτησης
α
και δδημιουργία πιστοποιητιικού (με χρήήση pass phrase της
C
CA)
openssl ca -pollicy policy_anything -oout client_ccert.pem -eextensions xxpclient_extt -extfile
/etc//ssl/xpextenssions -infiless /etc/ssl/cllient_req.pem
m
i. Δημιουργία
Δ
του
τ πιστοποοιητικού clieent σε forma
at (P12) κατάάλληλο για XP:
openssl pkcs12 -eexport -in client_cert.peem -inkey cliient_key.pem
m -out clientt_cert.p12 -cclcerts
Σ αυτή τη
Σε
ην φάση θθα χρειστο
ούν δύο μυστικές φρράσεις ή μία που
σιμοποιήθηκ
κε στην αίτη
ηση [δηλ. scch-wifi-clien
nt] και άλλη
η μία (π.χ. idontknow)) που θα
χρησ
χρησ
σιμοποιηθεί τον
τ τελικό χρήστη
χ
οτανν θα χρειασττεί να το εισ
σάγει στον Η
Η/Υ του.
j. Eξαγωγή
E
του
υ certificate της αρχής (CA)
(
σε καττάλληλο form
mat (DER) για
γ Η/Υ
τ
τύπου
XP:
openssl x509 -setalias "ciitw
wifi@ciit" -ou
utform DER -in cacert.pem -out caccert.der
k. Τα
Τ αρχεία 'cllient_cert.p
p12' και 'caceert.der' μπορ
ρούν να μετααφερούν σε ένα
κ
κατάλογο
σττα XP clientts.
4.

Διαγραφ
φή και αντικ
κατάσταση ττων πιστοπο
οιητικών εγκ
κατάστασηςς με αυτά πο
ου έχουν

δημιουργηθεεί
ήδη δ
r -Rf /etc/rraddb/demo CA
rm
m
mkdir
/etc/ra
addb/certs
c /etc/ssl/cacert.pem /eetc/raddb/certs/ -v
cp
c /etc/ssl/seerver_keyceert.pem /etc//raddb/certss/ -v
cp
5.

Δημιουργγία στοιχείω
ων DH (Diffi
fie Hellman)) εντός του /etc/ssl
/
o
openssl
dhpa
aram -checkk -text -5 512 -out dh

6.

Αντιγραφ
φή του αρχεείου "dh" στοο κατάλογο /etc/raddb/certs :
c /etc/ssl/d
cp
dh /etc/raddbb/certs -v
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7.

Δημιουργγία ψευτοσεειράς για το TLS και αλλ
λαγή κυριόττητας
dd if=/deev/urandom of=random count=2
chown -R
R radiusd /ettc/raddb/ceerts

8.

Τροποπο
οίηση του /e
etc/raddb/eeap.conf :
(Σημ: "let-sch-in" είναι ττο private key password
d του serverr certificate.)
eap
default_eeap_type
timer_exxpire
ignore_u
unknown_ea
ap_types
cisco_acccounting_ussername_bu
ug
md5
}
leap
}
gtc
auth_typ
pe
}
tls
private_k
key_password
private_k
key_file
=
certificatte_file
=
CA_file
=
dh_file
random__file
}

=
=
=

{
{
PAP

=

{
=
let-sch-in
${radd
dbdir}/certs//server_keycert.pem
${radd
dbdir}/certs/
s/server_keycert.pem
${raddbddir}/certs/cacert.pem
$${raddbdir}//certs/dh
${radddbdir}/certs/random

=
=

ttls
default_eeap_type
use_tunn
neled_reply
}
peap
default_eeap_type
}
mschapvv2
}
}
9.

{
ttls
60
no
no
{

=

{
pap
yes

=
=

=

{
mschapv2
m
{

ήκη των radiius client σττο αρχείο /eetc/raddb/c
clients.conf.. Εν προκειμ
μένω του
Προσθή

Proxyy radius:
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Για ττον proxy:
client
secret

192..168.0.53
=

<proxyy

secret

shortnam
me

=

nastype

{

=

phrase>
proxy
other

}
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5.

ΠΑΡΟΥΥΣΑ ΚΑΤΑΣ
ΣΤΑΣΗ ΛΕΙΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Σ ΤΗΣ
Π
ΠΣΔ (ΠΑΝ
ΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΟΥ ΣΧΟΛΙΚ
ΚΟΥ ΔΙΚΤΥ
ΥΟΥ)

ΥΠ
ΠΟΔΟΜΗΣ

ΠΕΚ/ΑΑ
ΑΑ

ΤΟΥ

Στηνν παρούσα κατάσταση
η η υποδοομή ΠΕΚ/Α
ΑΑΑ του ΠΣΔ λειτοουργεί σε δύο (2)
ηρετητές Sun
S
Solariss v280 με 1GB RAM
M (αποκλεισ
στική χρήσση της υπηρεσίας)
εξυπη
ενταγγμένους στα datacenter του ΠΣΔ
Δ σε Αθήνα και Θεσσαλονική. Κ
Κάθε εξυπη
ηρετητής
περιλ
λαμβάνει:


κό FreeRADIUS ver 1.6
Λογισμικ



Βοηθητικ
κό λογισμικό (γραμμένοο κυρίως σεε γλώσσα pe
erl) κυρίως γγια την υποβ
βοήθηση
της λειτο
ουργίας απο
οτροπής πολλλαπλής σύννδεσης (dou
uble login d
detection) κα
αθώς και
για την εξαγωγή
ε
στα
ατιστικών σττοιχείων, baackup δεδομ
μένων κοκ.



Βάση δεδ
δομένων My
ySQL για τηνν καταγραφ
φή των στοιχ
χείων accou
unting.



Δύο τοποθεσίες λειτουργίας (Α
Αθήνα και Θεσ/κη)
Θ
για
α διαμοιρασσμό του ρίσ
σκου από
την απώ
ώλεια μιας εκ
ε των δύοο κεντρικώνν υποδομών της υπηρεεσίας σε πεερίπτωση
καθολική
ής ή μερικήςς βλάβης

5.1

ΚΑΤΑΣΤΤΑΣΗ ΛΕΙΤ
ΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η τρέχουσα υλοποίηση της υπηρεσίας έέχει φτάσει στα όρια τη
ης καθώς:


πηρετητές είναι
ε
πεπαλλαιωμένοι, με πολύ μικρό
μ
διαθέέσιμο χώρο
ο ενώ η
Οι εξυπ
υποστήρ
ριξη του λειιτουργικού συστήματοςς Solaris με την μορφ
φή packages για το
freeradiu
us καθυστερ
ρεί έναντι τω
ων επίσημω
ων εκδόσεων
ν του λογισμμικού και αφετέρου
α
δεν παρέέχονται δωρεάν.



Η έκδοσ
ση του λογγισμικού F
FreeRADIUS
S που χρησ
σιμοποιείταιι είναι παλ
λαιά, με
αποτέλεσ
σμα να μην είναι διαθέσ
σιμες ορισμ
μένες επιπλέέον λειτουργγίες που παρέχονται
στις νεόττερες εκδόσ
σεις. Παρόμοοια κατάστα
αση ισχύει και για το λογ
ογισμικό MySQL.



Η διαχείριση του λο
ογισμικού (frreeradius) δεν
δ είναι εύκ
κολη καθώς δεν υπάρχεει κάποιο
απλοποιη
ημένο και λειτουργικόό package manageme
ent. Το κύύριο λογισμ
μικό έχει
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εγκαταστταθεί από source
s
codee distributio
on με συνέπ
πεια τη δυσκκολία ενσωμ
μάτωσης
νέας λειττουργικότηττας και διαχχείρισης της υπηρεσίας.

5.2 ΕΞΑΡΤΩΜ
ΜΕΝΕΣ ΥΠ
ΠΗΡΕΣΙΕΣ
Από την υπηρεσ
σία εξαρτάτα
αι η παροχή
ή πρόσβασης σε σχολικ
κές και διοικκητικές μονά
άδες στο
ολογίας AD
DSL (και ISD
DN dialup όπου
ό
χρησιμ
μοποιείται αακόμα). Παρ
ράλληλα
ΠΣΔ μέσω τεχνο
σιμοποιείται από την υπηρεσία VPN
N.
χρησ

5.3 ΕΞΑΡΤΗΣΣΕΙΣ ΝΕΑΣ
Σ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΣ
Βασικ
κή εξάρτηση της νέέας υπηρε σίας είναι η παροχή κατάλληηλου υλικο
ού (νέοι
εξυπη
ηρετητές) για
γ την εγκα
ατάσταση κ
και διαμόρφ
φωση της. Οι
Ο νέοι εξυπ
πηρετητές πρέπει
π
να
επιτρ
ρέπουν την εύκολη δια
αχείριση τόσ
σο του λειτο
ουργικού, όσο και του λογισμικού
ύ που θα
χρησ
σιμοποιηθεί στη νέα υπη
ηρεσία. Τα π
προτεινόμεννα λειτουργικ
κά είναι FreeeBSD ή Linux.
Σε πεερίπτωση κατά την οπο
οία η διαθεσ
σιμότητα νέέων εξυπηρεετητών αργήήσει, προτείίνεται να
γίνει δοκιμαστικ
κή εγκατάστταση της υπ
πηρεσίας σεε εξυπηρετη
ητή της ομάάδας ανάπτυ
υξης του
Π, στην οπο
οία θα ενσω
ωματωθούν όλες οι νέεες λειτουργ
γίες που πρροβλέπονταιι από τη
ΕΜΠ
φάση
η ανάπτυξη
ης. Όταν οι
ο νέοι εξυυπηρετητέςς γίνουν διιαθέσιμοι, θα υπάρξει άμεση
εγκαττάσταση (με χρήση του
υ ήδη αναπττυγμένου co
onfiguration και εργαλεείων λογισμιικού) και
ενεργγοποίηση τη
ης.
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6. ΠΕΡΙΓΡΑΦ
ΦΗ ΑΝΑΠΤΥ
ΥΞΗΣ
Βασικ
κό συστατικ
κό στοιχείο
ο της ανάπττυξης είναι η μετάβαση της υπηρρεσίας στηνν έκδοση
FreeR
RADIUS 2.X
X. η οποία περιλαμβάνε
π
ει πολλαπλέές βελτιώσεεις του λογισσμικού οι οποίες θα
υποβ
βοηθήσουν την
τ καλύτερ
ρη λειτουργίία και διαχείίριση της υπ
πηρεσίας. Αννάμεσα στα άλλα:


Καλύτερη διαμόρφω
ωση της υπη
ηρεσίας με σαφέστερο διαχωρισμόό της διαμό
όρφωσης
σε συστα
ατικά στοιχεεία και λειτοουργία πολλ
λαπλών virtu
ual servers.



Νέα, εξεελιγμένη γλ
λώσσα διαμόόρφωσης με
μ δυνατότη
ητα conditioonal path selection
s
στην παρ
ροχή της υπηρεσίας με βάση πολλα
απλά κριτήρ
ρια.



Online conditional
c
debugging.
d



Πλήρως

λειτουργιική

και

ώ
ώριμη

υπο
οστήριξη

των
τ

τεχνοολογιών

Ex
xtensible

Authentiication Prottocol) EAP.


Πλήρως λειτουργική
ή και ώριμη υποστήριξη
η IPv6 και απαιτούμενω
ων attributess.



α πιστοποιη
ητικών (cerrtficates), τοο οποίο μπ
πορεί να
Integratiion με την τεχνολογία
επιτρέψεει, εφόσον είναι επιθυμη
ητό, την αξιιοποίηση αρ
ρχής πιστοποοίησης του ΠΣΔ για
την παρ
ροχή ελεγχ
χόμενης πρ
ρόσβασης στο διαδίκ
κτυο (με χχρήση τεχννολογίας
802.1x/EA
AP-TLS).



Βελτιωμέένη ικανότη
ητα post-lo
ogging, λειττουργία απαραίτητη γγια την κατταγραφή
αποτυχημένων και προβληματικ
π
κών συνδέσ
σεων.

πλαίσια μεττάβασης στη
η νέα έκδοσ
ση θα γίνει μετάβαση της υπάρχοουσας διαμό
όρφωσης
Στα π
στο ννέο σχήμα καθώς
κ
και αναβάθμιση
α
ήριξης (doubble login de
etection)
των εργαλεείων υποστή
με σκ
κοπό την ακ
κόμα πιο πλ
λήρη και λειιτουργική κά
άλυψη των απαιτήσεωνν του ΠΣΔ αλλά
α
και
την μείωση τωνν απαιτήσεω
ων διαχείριισης. Σε συ
υνεργασία με
μ τις ομάδδες ανάπτυ
υξης των
ρεσιών Wi-F
Fi και IPv6, θα γίνουν όόλες οι απα
αραίτητες εν
νέργειες καιι προσαρμογγές στην
υπηρ
υπηρ
ρεσία ώστε να
ν υποστηρ
ρίζεται πλήρ
ρως τόσο η πρόσβαση στις νέες υπ
πηρεσίες, όσο και η
κατα
αγραφή αναλ
λυτικού ιστο
ορικού πρόσ
σβασης (acccounting).
Σε συυνεργασία με
μ την ομάδα
α λειτουργία
ας του EduR
Roam (ΕΔΕΤ
Τ) θα επιδιω
ωχθεί η σύνδ
δεση της
υπηρ
ρεσίας AAA
A με το δίκ
κτυο του Ed
duRoam, κάτι
κ
το οπο
οίο θα επιτρρέψει (ιδιαίτερα με
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δεδομένη την επ
πέκταση τηςς δυνατότηττας πρόσβα
ασης με παρ
ροχή υπηρεσσιών Wifi και
κ IPv6)
την π
πρόσβαση στο
σ δίκτυο του ΠΣΔ σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα, κα
καθιστώνταςς το ΠΣΔ
μέρος του ευρύττερου Ελληννικού ακαδη μαϊκού δικττύου.

ITYE
E

48

P2.15
5A (AAA) – vv1.1 @30/7/22012

7. ΑΠΛΟΠΟΙΗ
ΗΣΗ ACCO
OUNTING – ΒΕΛΤΙΩΣ
ΣΗ DOUBL
LE LOGIN D
DETECTION
Στα π
πλαίσια βελ
λτίωσης της υπηρεσίας θα υπάρξου
υν δύο βασικ
κές διαφοροοποιήσεις σττο σχήμα
κατα
αγραφής χρή
ήσης της υπηρεσίας:
1.

Διαχωρισ
σμός

του

μακροπρόόθεσμου

accounting
a

από

την

καταγραφ
φή

των

χ
σε δύο πίνακεες (το μακρ
ροπρόθεσμο accountingg παράλληλ
λα με το
συνδεδεμένων χρήστων
ρικό των συ
υνδέσεων θα
α διατηρεί κ
και τους συνδεδεμένους χρήστες, έχοντας ουσιαστικά
ιστορ
μία μ
μικρής έκτα
ασης αλληλ
λοεπικάλυψ η). Κατά αυτόν
α
τον τρόπο όλες οι λειτουργγίες που
έχουνν να κάνουν με τη
ην ίδια τη
ην υπηρεσ
σία (double login d
detection κτλ)
κ
θα
πραγγματοποιούννται σε ένα
αν πίνακα σ
σταθερού μεγέθους,
μ
με συνέπεια σταθερότη
ητα στην
απόκ
κριση και μεειωμένο χρόννο εξυπηρέττησης.
2.

Το doub
ble login de
etection πρέέπει να γίνεεται με ερώ
ώτηση ΜΟΝ
ΝΟ του πίνακα των

χ
Ο έλεγχος για
α stale sesssions θα πρ
ραγματοποιεείται εξωτερ
ρικά από
συνδεδεμένων χρηστών.
άλληλο scriipt το οπο
οίο θα εκττελείται κά
άθε μερικά λεπτά κααι θα ελέγχ
χει τους
κατά
συνδεδεμένους χρήστες
χ
(όπως φαίνοννται στη βά
άση) με τους πραγματτικά συνδεδ
δεμένους
ν τη δυνατόότητα να συ
υνδεθούν
στους LNS. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι οι χρήστες δε θα έχουν
μερικά λεπτά
ά αλλά από την άλλη θθα επιτρέψειι την εξυπηρ
ρέτηση των χρηστών ακ
κόμα και
για μ
σε δύύσκολες κατταστάσεις μετά
μ
από reeboots/πτώσ
σεις κυκλωμ
μάτων. Ταυττοχρόνως, ο χρόνος
εξυπη
ηρέτησης περιπτώσεωνν μαζικού do
ouble login
n θα εξαρτάτται μόνο απ
πο την απόδ
δοση των
εξωτερικών scrip
pt. Τα scrip
pt αυτά, καθθώς θα τρέχ
χουν συνεχώ
ώς, δε θα έχο
χουν τα προβλήματα
ε
ανόμενη εκ
κτέλεση (φ
φόρτωση) δδιεργασιών ενώ θα
που συνδέονταιι με την επαναλαμβα
ορφωθούν με
μ τέτοιο τρ
ρόπο ώστε η εκτέλεση
η εξωτερικώ
ών sql queriies να είναι όσο πιο
διαμο
αποδ
δοτική γίνετα
αι αποφεύγο
οντας σειρια
ακή εκτέλεσ
ση όπου είνα
αι δυνατό.
Παρά
άλληλα θα υπάρξει εκ
κτεταμένη χχρήση του sql_log module το οοποίο επιτρέπει την
κατα
αγραφή σε κατάλληλο
κ
αρχείο sql statementss στις φάσεις του accoounting (acccounting
start,, stop, alive) και του po
ost-auth. Η καταγραφή
ή αυτή στη συνέχεια
σ
διααβάζεται (σε συνεχή
βάση
η) από κατά
άλληλη εξω
ωτερική διερ
ργασία η οπ
ποία και κάν
νει την τελιική καταγραφή στη
βάση
η δεδομένωνν. Έτσι, η υγγεία της βάσ
σης δεδομέννων και η απ
πόκριση τηςς παύει να επ
πηρεάζει
την απόδοση τη
ης υπηρεσίίας RADIUSS. Ο εξυπη
ηρετητής κα
αταγράφει απλώς στο
ο sql_log
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αρχείο κατάλλη
ηλα stateme
ents και η εεξωτερική διεργασία
δ
φροντίζει
φ
ναα καταγραφ
φούν στη
βάση
η δεδομένωνν με βάση το
ους ρυθμούςς που μπορεεί να εξυπηρ
ρετήσει η τελλευταία.
Κατά
ά συνέπεια, ο μοναδικός ουσιαστικ
κά πίνακας στον οποίο καταγράφεει άμεσα η υπηρεσία
υ
είναι ο πίνακας των συνδεδ
δεμένων χρη
ηστών ενώ οποιαδήποτε
ο
ε άλλη λειττουργία κατα
αγραφής
ounting, faiiled logins και
κ οτιδήποοτε άλλο τυ
υχόν απαιτη
ηθεί στο μέέλλον) γίνετται μέσω
(acco
εξωτερικών διερ
ργασιών χωρ
ρίς να επηρεεάζεται η υπ
πηρεσία.

7.1 ΠΙΝΑΚΑΣΣ RADSESSSION
Για κ
καταγραφή των online χρηστών θθα χρησιμοπ
ποιηθεί ένας
ς νέος πίνακκας, διαθέσιμος στη
βάση
η δεδομένωνν σε replica
ated/high avvailability, ο οποίος θα
α περιέχει τοους online χρήστες.
χ
Στο εεπιτυχές au
uthentication χρηστών θα χρησιμο
οποιείται η sql εντολή REPLACE για την
προσ
σθήκη (εφόσ
σον δεν υπάρχει ήδη) της εγγραφ
φής χρήστη
η στον πίναακα. Προτείίνεται να
χρησ
σιμοποιηθεί το REPLAC
CE αντί του IINSERT προ
οκειμένου να
ν μειωθούνν τυχόν προβλήματα
λόγω
ω duplicate keys
k
στο rep
plication. Σεε περίπτωση
η που (λόγω
ω στιγμιαίας δυσλειτουρ
ργίας του
repliccation) η εγγγραφή υπά
άρχει ήδη, ττο REPLACE
E θα εκτελέέσει παρόμοοια λειτουργγία με το
INSE
ERT χωρίς όμως
ό
αποτυ
υχία λόγω ύύπαρξης το
ου κλειδιού του row ποου αντιστοιιχεί στην
εγγρα
αφή αυτή (όπως θα συ
υνέβαινε μεε INSERT). Σε accounting-stop η εγγραφή θα
α γίνεται
DELE
ETE με συνέέπεια να δια
ατηρούνται μ
μόνο οι συνδ
δεδεμένοι χρ
ρήστες.
Η πρ
ροσθήκη εγγγραφής στο
ον πίνακα σ
στο επιτυχές authentic
cation και όόχι στο acco
ountingstart είναι ηθελ
λημένη καθώ
ώς η εμπει ρία έχει δείξει ότι είνα
αι προτιμόττερο να έχο
ουμε μία
αφή για χρή
ήστη ο οποίο
ος τελικά δεεν μπόρεσε να συνδεθεεί (η οποία μμπορεί να διαγραφεί
εγγρα
στη συνέχεια μέσω λειτουργιών stalee sessions check/doub
c
ble login ch
heck) παρά
ά να μην
υπάρ
ρχει καθόλου εγγραφή για
γ χρήστη ο οποίος είίναι συνδεδεεμένος. Το ττελευταίο μπορεί
μ
να
συμβ
βει λόγω σύντομης δικττυακής δυσ
σλειτουργίαςς η οποία μπορεί να οδδηγήσει σε απώλεια
του α
αντίστοιχου
υ Accountin
ng-Start rec ord με απο
οτέλεσμα τη
ην ανυπαρξίία εγγραφής για το
συνδεδεμένο χρή
ήστη.
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Το γγενικό accou
unting θα συνεχίσει
σ
να
α διατηρείτται στον πίν
νακα radaccct. Προκειμ
μένου να
μειωθ
θεί η εξάρτη
ηση της υπη
ηρεσίας απόό εξωτερικέές βάσεις κα
αι για αύξησση της απόδ
δοσης θα
ακολ
λουθηθεί μία
α λογική ενδ
διάμεσου bu
uffer. Τα στοιχεία που προορίζοντα
π
αι για εγγρα
αφή στον
πίνακ
κα radacct θα εγγράφ
φονται σε έένα SQL sttatements αρχείο
α
μέσω
ω του Free
eRADIUS
modu
ule sql_log. Στη συνέχεεια εξωτερικ
κή διεργασία
α radsqlrelay
y θα αναλαμμβάνει την εκτέλεση
ε
τους στον πίνακα
α radacct.

7.2 ΒΕΛΤΙΩΣΣΗ DOUBLLE LOGIN D
DETECTION
N
Στο ττρέχων σχήμα του dou
uble login deetection υπ
πάρχει σημαν
ντική χρήσηη ερωτημάττων προς
τους access servers για τον προσδιορισμ
π
μό των stalee sessions. Ειδικότερα:
Ε


ble login dettection εμπ ιστεύεται το
ον πίνακα με
μ τους συνδδεδεμένους χρήστες
Το doub
και δεν επιτρέπει
ε
τη σύνδεση χρ
ρήστη ο οπο
οίος εμφανίζζεται ήδη συυνδεδεμένοςς.



Αποτυχη
ημένα logins καταγράφ
φονται στη ΒΔ σε κα
ατάλληλο taable και εξξωτερική
διεργασία
α τα ελέγχεει σε τακτά χχρονικά δια
αστήματα μεε βάση snm
mpwalk στου
υς access
servers και
κ αν απαιττείται αποσττέλλει κατάλ
λληλο fake accountinga
-stop.



Κατά

τ
τη

λήψη

ενός

Acco
ounting-Up
pdate,

ενημ
μερώνεται

ο
κατάλληλο

πεδίο

(UpdateT
Time) στον πίνακα τωνν συνδεδεμέννων χρηστώ
ών. Εξωτερικκή διεργασία
α ελέγχει
για χρήσ
στες που φα
αίνονται ‘stalle’ με βάση τη διαφορά
ά μεταξύ τουυ τρέχοντοςς χρόνου
και του τελευταίου
τ
χρόνου
χ
ενημ
e – update ttime) και εφ
φόσον δε
μέρωσης (current time
βρεθούν συνδεδεμέένοι με βά
walk στον access seerver (στονν οποίο
άση snmpw
εμφανίζο
ονται συνδεδ
δεμένοι), απ
ποστέλλεταιι κατάλληλο
ο fake accou
unting stop.
ότι η παραπ
πάνω διαδικα
ασία είναι π
πολύ πιο ευέλικτη και απ
ποδοτική σεε σχέση με τη
τ χρήση
Παρό
του κ
κλασσικού μηχανισμού
ύ (κλήση ε ξωτερική διεργασίας
δ
ελέγχου
ε
τουυ χρήστη με
μ χρήση
snmp
pwalk σε πεερίπτωση που
π εμφανίζζεται συνδεδ
δεμένος) πα
αρουσιάζει κκαι πάλι ση
ημαντικά
θέμα
ατα:


η ‘stale sessions’ με χρή
ήση του upd
date time είν
ναι εγγενώςς αργή και μπορεί
μ
να
Η εύρεση
λειτουργγήσει μόνο υποβοηθητικ
υ
κά σε ένα σχ
χήμα που λεειτουργεί ήδη
δη σωστά.
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η των double
e logins για την ενεργοπ
ποίηση του ελέγχου
ε
γιαα ‘stale sessiions’ έχει
Η χρήση
το πρόβλημα ότι σε περιπτώσ
σεις όπως η μαζική αποσύνδεση χρηστών (λόγω πχ
κ
τοπ
πικού κυκλώ
ώματος του ΟΤΕ), απαιτείται να γίίνει μαζικός έλεγχος
πτώσης κάποιου
χρηστώνν, ο οποίος είναι μία α
αργή διαδικα
ασία. Λόγω των συνδέέσεων DSL από την
άλλη, μο
ονάδες οι οπ
ποίες δεν μπ
μπορούν να συνδεθούν θα συνεχίσοουν να προσπαθούν
μαζικά και
κ συνεχόμενα να επιτύύχουν τη διικτυακή του
υς σύνδεση, επιδεινώνονντας την
κατάστα
αση.

Η νέα
α διαδικασία
α θα λειτουρ
ργεί ως εξήςς:
Στον πίνακα rad
dsession προστίθεται έννα νέο πεδίίο UpdateTime. Σε κάθθε εξυπηρεττητή θα
λούνται με μικρό sleep
p ανάμεσα στις εκτελέέσεις διεργα
ασίες snmppbulkwalk των LNS.
εκτελ
Κατά
ά την εκκίνη
ηση κάθε εκττέλεσης θα διατηρείταιι το timestam
mp έναρξηςς. Κάθε χρήσ
στης του
πίνακ
κα radsessiion o οπο
οίος βρίσκεεται να είνναι ενεργός
ς θα ανανεεώνεται σττο πεδίο
UpdaateTime μεε την τιμή του timesstamp εφό
όσον η τιμή
ή του (η UpdateTim
me) είναι
παλα
αιότερη.
Παρά
άλληλα στο
ον πίνακα τω
ων nas θα πρ
ροστεθεί ένα επιπλέον πεδίο UpdaateTime το οποίο
ο
θα
περιέέχει πάντα την νεότερ
ρη τιμή τουυ UpdateTime για το
ον LNS αυττό. Η τιμή του θα
αναννεώνεται μόννο εφόσον το
τ snmpbullkwalk επέσ
στρεψε χρήσ
στες για τον αντίστοιχο LNS και
ωθεί η διάσχιιση του.
αφούύ ολοκληρω
Σε δεεύτερο στάδ
διο θα εκτελ
λείται διεργα
ασία stale seessions check. Για κάθε LNS η διεργγασία θα
λαμβ
βάνει την τιμ
μή του Upd
dateTime (α
απο τον πίνα
ακα nas) κα
αι θα εκτελεεί το ισοδύνναμο του
παρα
ακάτω SQL query:
q
"SELE
ECT UserNa
ame, AcctSeessionId, NA
ASIPAddresss, FROM rad
dsession WH
HERE UpdateTime <
'%{Up
Update-Time}
e}' AND NASIPAddres
N
ss = '%{N
NAS-IP-Addrress}' AND
D AcctStarttTime <
'%{Up
Update-Time}
e}'
Κατ' αυτόν τον τρόπο θα βρίσκονται
β
α
απευθείας μέσω
μ
sql query οι χρήσστες οι οποίίοι έχουν
ο τελευταίο walk του ανντίστοιχου LNS
L
αλλά δεεν ανανεώθηηκε η εγγρα
αφή τους
συνδεθεί πριν το
αδή είναι sttale). Με εκττέλεση του ίδιου queryy για όλους τους LNS θθα πραγματο
οποιείται
(δηλα
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απευθείας η ανεεύρεση stale
e εγγραφώνν και θα απ
ποστέλλοντα
αι κατάλλη λα fake acccounting
stopss.
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8. ΚΑΤΑΓΡΑΦ
ΦΗ BAD LO
OGINS
Στηνν τρέχουσα αρχιτεκτονιική, υπάρχεει εξωτερική
ή διαδικασία
α η οποία δδιαβάζει συννεχώς το
radiu
us.log και φροντίζει
φ
ώσ
στε να υπάρ
ρχει καταγρ
ραφή αποτυ
υχημένων loogins στη βάση
β
του
accou
unting.
Στη ννέα αρχιτεκττονική θα γίνει εκμετάλλλευση της δυνατότητα
ας για condittional configuration
και χχρήση του sql_log
s
mod
dule στο po
ost-auth. Σττο post-auth
h section, ττυχόν αποτυ
υχημένες
προσ
σπάθειες σύννδεσης θα καταγράφον
κ
νται σε καττάλληλα sqll statementss σε sql_log
g αρχείο,
το οπ
ποίο στη συννέχεια θα διαβάζεται α
από εξωτερικ
κή διεργασία
α radsqlrelaay η οποία και
κ θα τα
κατα
αγράφει τελικώς στη βά
άση δεδομέννων, απλοπ
ποιώντας το σχήμα και επιτρέπονττας πολύ
μεγαλύτερο έλεεγχο. Αναλό
όγως με τοο λόγο της αποτυχίας,, τα statem
ments θα περιέχουν
π
οιχεία καταγγραφής στο terminate-ccause.
διαφορετικά στο
άλληλα, θα
α εξεταστεί η δυνατότη
ητα καταγραφής μίας μόνο εγγρααφής αποτυ
υχημένης
Παρά
σύνδεσης ανά λογαριασμό
ό (τα στο ιχεία της οποίας θα ανανεώνοονται σε κάθε νέα
π
), προκειμέένου να ελ
λαφρύνει το
τ μέγεθοςς της κατα
αγραφής
αποττυχημένη προσπάθεια)
accou
unting από πολλαπλές προσπάθειεες αποτυχημ
μένης πρόσβ
βασης.

8.1 ΚΑΤΑΓΡΑ
ΑΦΗ ΤΕΛΕΥ
ΥΤΑΙΑΣ ΠΡ
ΡΟΣΒΑΣΗΣ
Σ
Λόγω
ω του πολύ
ύ μεγάλου αριθμού κ
καθημερινώ
ών συνδέσεω
ων και προοκειμένου να είναι
ευκολότερη η επισκόπηση
η των λογα
αριασμών τω
ων μονάδων
ν, έχει επιλεεγεί η πολιιτική της
ήρησης ενεργού καταγγραφής στη
η ΒΔ μόνο για τις τεελευταίες δέέκα ημέρεςς, με τις
διατή
υπόλ
λοιπες να δια
ατηρούνται σε κατάλλη
ηλα sql dum
mp αρχεία κα
αταγραφής.
Κατό
όπιν επανειιλημμένης ζήτησης
ζ
απόό το helpdeesk θα δημιιουργηθεί πίίνακας κατα
αγραφής
στον οποίο θα διατηρείτα
αι ο χρόνοος της τελεευταίας επιτυχημένης σύνδεσης για ένα
λογα
αριασμό (ένα
α row ανά λο
ογαριασμό) , ανεξαρτήττως του χρόν
νου στον οπ
ποίο έγινε αυ
υτή και ο
οποίο
ος θα παρο
ουσιάζεται από
α το εργα
αλείο διαχείρισης dialupadmin, σττην κεντρική
ή σελίδα
επισκ
κόπησης ενό
ός λογαριασ
σμού.
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9. ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΑΣ
Με β
βάση και τηνν περιγραφή
ή που έγινε π
προηγουμέννως οι πίνακ
κες στους οπ
ποίους θα βασίζεται
β
η υπη
ηρεσία θα είίναι:
Πίνακας radsession στον οποίο θα γράφει απευθείας
α
η υπηρεσία κκαι θα περιλ
λαμβάνει
υς συνδεδεμ
μένους χρήσ
στες. Κατά την αποσύν
νδεση η ανττίστοιχη κατταγραφή
μόνο του
θα διαγράφεται.
22. Πίνακας radacct στον
σ
οποίοο θα κατα
αγράφεται το ιστορικκό συνδέσεεων των
τελευταίων δέκα ημερών αλλά κ
και οι συνδεεδεμένοι χρή
ήστες. Η κααταγραφή θα γίνεται
μέσω sqll_log και εξξωτερικής δδιεργασίας. Καθημερινή
Κ
διεργασία θα φροντίζζει για τη
διαγραφή
ή στοιχείωνν παλαιότερω
ων των δέκ
κα ημερών αφού
α
πρώταα λαμβάνετα
αι αρχείο
backup.
33. Πίνακας τελευταίαςς σύνδεσης κ
και τελευτα
αίας αποτυχ
χημένης σύννδεσης. Στονν πίνακα
η και τελευτταία αποτυχχημένη σύνδ
δεση ανά
θα καταγγράφεται η τελευταία εεπιτυχημένη
χρήστη για
γ λόγους εύκολης
ε
επιισκόπησης. Η καταγραφή θα γίνετται μέσω sqll_log και
εξωτερικ
κής διεργα
ασίας. Θα γίνουν κατάλληλες
κ
ς αλλαγές στο περ
ριβάλλον
επισκόπη
ησης dialup_admin ώσττε να υποσττηρίζει το νέέο σχήμα.
4
4. Πίνακες επισκόπησ
σης ιστορικοού οι οποίο
οι θα περιέέχουν συγκκεντρωτικά στοιχεία
ων ανά χρή
ήστη. Οι π
πίνακες αυττοί είναι ήδη διαθέσιμμοι στην τρέχουσα
τ
συνδέσεω
υπηρεσία
α και δημιο
ουργούνται από κατά
άλληλα scripts τα οποοία εκτελού
ύνται σε
καθημερ
ρινή βάση κα
αι η υπάρχουυσα υποδομ
μή δε θα αλλ
λάξει σε αυττό το επίπεδο.
1..
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10. ΥΠΟΣΤΗΡΙΙΞΗ
Α
ΑΑΑ/ΠΕΚ
Κ

ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΣ ΠΡΟΣ
ΣΒΑΣΗΣ

IP
PV 6

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟ
ΟΔΟΜΗ

10.1 IETF RA
ADIUS ATTTRIBUTES
Για την δυναμ
μική ρύθμισ
ση του N
NAS σχετικά με τις λειτουργίεςς πρόσβασ
σης των
μολογητών πρόσβασης,
π
, προβλέπετται από τη
ην μελέτη πρόσβασης
π
IPv6 η χρήση των
δρομ
παρα
ακάτω RAD
DIUS attribu
utes όπως κ
καθορίζοντα
αι στο RFC3162 και σττο draft-ietff-radextipv6--access-07 με
μ ενσωμάττωση τους στην κλάσ
ση radiuspro
ofile και χρρήση τους κατά το
autho
orization τω
ων μονάδων/χρηστών.
11. Framed
d-IPv6-Preffix
22. Καθορίζζει το πρόθεμα IPv6 πουυ ανατίθεται στον σύνδεεσμο PPP τοου συνδρομη
ητή. Στις
περισσότερες περιιπτώσεις, ττο prefix αυτό
α
ενσωματώνεται μέσα στο Router
Advertissement που μεταδίδετα
αι από τον NAS
N
προς το CPE μέσαα από τον σύνδεσμο
σ
PPP.
33. Framed
d-IPv6-Pooll
4
4. Η λειτο
ουργία του συγκεκριμέένου attribu
ute είναι πα
αρόμοια μεε του Framed-IPv6Prefix, με
μ την διαφ
φορά ότι σ
στην περίπττωση του Framed-IPv6
F
6-Pool το πρόθεμα
ανασύρεεται από ένα
α pool προθθεμάτων που
υ εδράζεται στον NAS, αντί να καθ
θορίζεται
ρητά απ
πό τον RADIIUS. Οπότε,, ο RADIUS
S καθορίζει το
τ pool και ο NAS φρο
οντίζει να
επιλέξει ένα ελεύθερ
ρο (δεν το έέχει δώσει αλ
λλού) πρόθεεμα μέσα απ
πό αυτό.
55. Delegatted-IPv6-Prrefix (πολλ
λαπλές τιμέές)
6
6. Καθορίζζει το πρόθεεμα IPv6 ποου είναι δυνα
ατό να αναττεθεί στο CP
PE, αν το τελευταίο
ζητήσει να λάβει πρ
ρόθεμα μέσω
ω DHCPv6 Prefix Deleg
gation. Στηνν γενική περ
ρίπτωση,
ς τιμές, με σσυνέπεια το
ο CPE να
το συγκεκριμένο atttribute μποορεί να έχει πολλαπλές
ν λάβει πολ
λλαπλά preffixes.
μπορεί να
77. Delegatted-IPv6-Prrefix-Pool
8
8. Έχει τηνν ίδια σχέση με το Deleggated-IPv6-Prefix με τη
ην σχέση τουυ Framed-IP
Pv6-Pool
με το Framed-IPv6
F
6-Prefix. Είνναι δηλαδή η δεξαμενή προθεμάττων από τη
ην οποία
μπορεί να
ν γίνει απ
πόδοση προοθεμάτων στα
σ
CPEs μέέσω του μηηχανισμού DHCPv6
D
Prefix Delegation.
D
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9
9. Framed
d-Interface--ID
110. Καθορίζζει τα τελευτταία 64 bitss (Least Sig
gnificant Bits) της διεύθθυνσης IPv6
6 που θα
έχει το CPE. Υπενθ
θυμίζεται όττι με βάση τα 64 αυτά bits και την διαδικα
ασία του
π θα καθορίσει τα πρ
ρώτα 64 bitts (Most Sig
gnificant Bitts) μέσα από
ό κάποιο
SLAAC που
router advertiseme
a
ent (RA) ποου θα περιέέχει ένα πρόθεμα /64, το CPE μπ
πορεί να
καταλήξξει σε μια πλήρη διιεύθυνση IP
Pv6 συνδυά
άζοντας ταα δύο διαφ
φορετικά
κομμάτιια.
111. Framed
d-IPv6-Route (πολλαπ
πλές τιμές)
112. Μέσω του
τ
συγκεκρ
ριμένου attrribute, είνα
αι δυνατό να
α εγκαταστααθεί στον NAS
N
ένα
IPv6 rou
ute που να
α οδηγεί πρ
ρος το inteerface του συνδρομητή
σ
ή. Τυχόν υπ
ποδίκτυα
ρυθμισμ
μένα πίσω απ
πό το CPE ((ήτοι μέσα στην
σ
μονάδα
α), μπορούνν με αυτό το
ον τρόπο
να αποκ
κτήσουν συνδεσιμότητα
α με το υπ
πόλοιπο δίκ
κτυο. Για ναα γίνει αυτό
ό πρέπει
απαραίττητα να υπά
άρχει το σχεετικό config
guration στο CPE και παράλληλα
α το user
profile του
τ συγκεκρ
ριμένου CPE να περιλαμ
μβάνει το αν
ντίστοιχο Fraamed-IPv6--Route.
113. DNS-Se
erver-IPv6-A
Address (π
πολλαπλές τιμές)
τ
114. Δίνει τηνν δυνατότηττα να καθορ
ριστεί ένα σύ
ύνολο από IPv6
I
recursiive DNS serrvers που
θα αποδ
δοθούν στο CPE.
C
Ο τρό πος με τον οποίο οι διεευθύνσεις αυυτών των se
ervers θα
μεταδοθ
θούν στο CP
PE δεν καθο ρίζεται ρητά
ά, αλλά επί του παρόνττος προσφέρ
ρονται οι
εξής τρό
όποι:
115. RFC5006
6 ή RFC6
6106 για ττην ενσωμάτωση των
ν DNS seervers στα Router
Advertissements του
υ NAS.
116. DHCPv6
6 Stateless Options
O
117. Route-IIPv6-Inform
mation.
118. Δίνει τη
ην δυνατότη
ητα στον NA
AS να συμπ
περιλάβει ένα ή περισσσότερα προ
οθέματα,
routes προς
π
τα οπο
οία θα εγκαττασταθούν εντός του CPE
C όταν επ
πιτευχθεί η σύνδεση
PPP. Ο μηχανισμόςς με τον οποοίο επιτυγχά
άνεται το πα
αραπάνω είν
ίναι η εισαγωγή από
S ενός ή πεερισσοτέρωνν route info
ormation op
ptions (RFC
C4191, παρ. 2.3) στα
τον NAS
router advertisemen
nts που στέλλνει προς το
ο CPE πάνω από τον σύύνδεσμο PPP
P.
119. Framed
d-IPv6-Address
220. Διεύθυνσ
ση που θα δοθεί
δ
στο CP
PE από τον BRAS
B
μέσω του μηχανισσμού DHCP
Pv6-NA.
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221. Statefull-IPv6-Add
dress-Pool
222. Δεξαμεννή προθεμάττων από τη
ην οποία μπ
πορεί να γίίνει απόδοσση διευθύνσ
σεων στα
CPEs μέσω DHCPv6
6-NA.

10.22 ΧΡΗΣΗ RADIUS
R
ATTIBUTE
A
ES ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ
Π
ΤΩ
ΩΝ ΜΟΝΑΔ
ΔΩΝ ΤΟΥ ΠΣΔ.
Π
10.33 CISCO VEENDOR SPECIFIC ATTTRIBUTES
Συνο
οπτικός πίνα
ακας με τα σχετικά Cissco vendor specific attributes και το αντίστοιχο IETF
RADIUS attributte δίνεται παρακάτω. Τ
Τονίζεται δυσ
στυχώς ότι η τεκμηρίωσση που προσφέρει η
ρεία Cisco είναι
ε
ελλιπή
ής και σε ποολλές περιπ
πτώσεις παρ
ραπλανητικήή ή λανθασ
σμένη. Ο
εταιρ
υλοπ
ποιητής θα πρέπει σε όλες τις π
περιπτώσεις που μπορεεί να χρησιιμοποιήσει τα IETF
attrib
butes να δείίξει προτίμηση σε αυτά αντί για τα αντίστοιχα VSAs
V
.

Παράδειγμ
μα Cisco-AV
AVPair
cisco-av
vpair =

IETF
Αντίστοιχ
χο με το Fraamed-IPv6-R
Route

"ipv6
6:route=200
01:DB8:2::/6
64"
cisco-av
vpair =

Αντίστοιχ
χο με το Fraamed-IPv6-Prefix

"ipv6:preffix=2001:DB
B8:2::/64 0 0 onlink
autoco
onfig"
cisco-av
vpair="ipv6
6:outacl#1=
=deny

(δεν υπάρχ
χει αντίστοιιχο IETF atttribute)

2001:DB8
8::/10",
cisco-av
vpair="ipv6
6:inacl#1=p ermit

(δεν υπάρχ
χει αντίστοιιχο IETF atttribute)

2
2001:DB8:1:
::/64 any"

10.4
4 ΑΝΤΙΣΤΟ
ΟΙΧΙΣΗ RA
ADIUS ΚΑΑΙ LDAP ATTRIBUTE
A
ES.
Για λ
λόγους απλ
λότητας, η αποθήκευση
α
η των attrib
butes στον LDAP θα γγίνεται σε βάση
β
ένα
προςς ένα, δηλαδ
δή πλήρης αντιστοιχία
α
ττου κάθε atttribute με το
ο αντίστοιχοο LDAP attrribute. Η
μονα
αδική παραττήρηση που έχει σημασίία από την πλευρά
π
της υλοποίησηςς είναι ότι καθώς
κ
το
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dictio
onary ενός εξυπηρετητή
ε
ή καταλόγο
ου σε κάποιεες περιπτώσεις δεν επιτρρέπει την χρ
ρήση του
χαρα
ακτήρα ‘-‘ (π
παύλα), για
α την αποθή
ήκευση στο
ον κατάλογο
ο θα χρησιμμοποιείται η μορφή
CameelCase (βλέέπε: http://e
en.wikipediaa.org/wiki/C
CamelCase) , αφού φυυσικά αφαιρ
ρεθούν οι
παύλ
λες.

10.55 MULTIVA
ALUED ATT
TRIBUTES
Υπεννθυμίζεται τέλος
τ
ότι ορισμένα
ο
απ
πό τα παρα
απάνω attributes (π.χχ. DNS-Serv
ver-IPv6Addrress) μπορεεί έχουν πο
ολλαπλές τ ιμές (multiivalued attrributes).

Η αποθήκευ
υση των

πολλ
λαπλών τιμώ
ών ενός attrribute που πρέπει να επιστραφεί
ε
από τον RA
ADIUS γίνεται στην
υπηρ
ρεσία καταλόγου με τηνν αντίστοιχη χρήση LDA
AP multivalu
ued attributtes.

10.6
6 DNS-SERVER
E
-IPV6-ADDREESS
Εξαίρ
ρεση αποτελ
λεί το DNS-Server-IPvv6-Address, που σε κάπ
ποιες περιπττώσεις θα χρειαστεί
χ
να κ
καθορίζεται π.χ. από τον ίδιο τοον NAS ή από τον RADIUS
R
μεε στατικό τρόπο
τ
ή
προγγραμματιστικ
κά. Ένα παρ
ράδειγμα ποου προκρίνεεται σαν αρκετά αντιπρροσωπευτικό είναι η
χρήσ
ση του DNS για αποτελεεσματικότερ
ρο content filtering
f
στο
ο ΠΣΔ. Στο π
παράδειγμα
α αυτό, οι
πρωττοβάθμιες μονάδες
μ
θα χρησιμοποιο
χ
ούν ένα συννολο από «π
περιορισμένοους» DNS servers οι
οποίο
οι δεν επισττρέφουν απάντηση για domains που
π θεωρούν
νται από τοο ΠΣΔ σαν βλαβερά
και α
απαγορεύοννται. Αντίθεετα, π.χ.

οοι διοικητικέές μονάδες δεν υπόκεεινται σε αυ
υτόν τον

περιο
ορισμό, με αποτέλεσμα
α να πρέπεει να λάβου
υν ένα άλλο
ο σύνολο απ
από DNS se
ervers. Η
υλοπ
ποίηση ενόςς τέτοιου σχήματος
σ
γ ίνεται καθο
ορίζοντας στον
σ
RADIU
US τα διαφ
φορετικά
σύνολα από διευ
υθύνσεις τω
ων εξυπηρεττητών DNS και προγραμματίζοντάςς τον να επ
πιστρέφει
ατάλληλο αννάλογα με το
τ group κάτ
άτω από το οποίο
ο
η μονά
άδα είναι κααταγεγραμμένη στην
το κα
υπηρ
ρεσία καταλ
λόγου. Περ
ρισσότερες πληροφορ
ρίες σχετικά
ά με το σσυγκεκριμέννο θέμα
περιέέχονται στηνν αντίστοιχη
η μελέτη για
α την υπηρεσ
σία καταλόγ
γου και τον RADIUS.
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11. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Α
ΗΣ


Εγκατάσ
σταση νέου λογισμικού
λ
σε δοκιμασ
στικό εξυπηρετητή, μεττάβαση υπά
άρχουσας
διαμόρφωσης στη νέέα έκδοση.



Ανανέωσ
ση και βελτιστοποίηση β
βοηθητικού
ύ λογισμικού
ύ.



Ενσωμάττωση επιπλ
λέον λειτουρ
ργικότητας για παροχή
ή υποστήριιξης στις υπ
πηρεσίες
Wi-Fi, IP
Pv6.



Διαμόρφ
φωση και δοκιμή τη
ης ικανότη
ητας πιστο
οποίησης μμέσω της ομάδας
πρωτοκό
όλλου EAP.



Σύνδεση με την υπηρεσία EduR
Roam.



συνεργασία με άλλες ομάδες τοου ΠΣΔ (υ
υπηρεσία
Δοκιμή της υπηρεεσίας σε σ
σης, VPN κττλ).
πρόσβασ
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12. ΠΑΡΑΔΟΤΕΕΑ


Λειτουργγική υπηρεεσία (η τελλική φάση
η θα εξαρττηθεί από τη διαθεσ
σιμότητα
εξυπηρεττητών).
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13. ΑΝΑΦΟΡΕΣΣ – ΠΗΓΕΣ
Σ
[FR]

FreeRAD
DIUS http:///freeradius.o
org/

[OD]]

OpenLD
DAP http://w
www.openld
dap.org/

[HA]]

Linux Hiigh Availabiility http://w
www.linux-h
ha.org/wiki/Main_Pagee

[DRB
BD]

D
Distributed
Remote Blo
ock Device http://www.
h
.drbd.org/

[MySSQL] MySQL Data Base
e http://www
w.mysql.com
m/
[VMW
WARE] VM
Mware www.vmware.co m
[XEN
N] xen.org
[KVM
M] kvm.org
[IEEE
E-802]

In
nstitute of Electrical aand Electro
onics Engineers, "Locall and Metrropolitan

Area Networks: Overview and Architeccture", IEEE Standard 802,
8 1990.
[IEE
EE-802.1X] Institute
I
off Electrical and Electro
onics Engin
neers, "Locaal and Metrropolitan
Area Networks: Port-Based
d Network A
Access Con
ntrol", IEEE Standard 8802.1X, September
2001..
[EAP
P]

Exteensible

Authenticaation

Protocol

(EAP)

RFC

3748,

http:://tools.ietf.org/html/rffc3748
[PAP
P]

Passworrd

authen
ntication

p
protocol

(PAP)

PPP

authenttication

protocols
p

www
w.ietf.org/rfcc/rfc1334.tx
[CHA
AP] Challen
nge Handsha
ake Authenttication Pro
otocol, www
w.ietf.org/rfcc/rfc1994.txtt
[MSC
CHAP] Micrrosoft PPP CHAP
C
Exten
nsions, http:://tools.ietf..org/html/rffc2433
[MSC
CHAP2] Miccrosoft PPP CHAP Exteensions, Verrsion 2, http://tools.ietff.org/html/rrfc2759
[EAP
PMD] RFC 2284
2
Extensiible Authen
ntication Pro
otocol http:///www.ietf.oorg/rfc/rfc2
2284.txt
[EAP
PTL] PPP EA
AP TLS Auth
hentication Protocol, http://www.iietf.org/rfc//rfc2716.txt
[PEA
AP] Extensib
ble Authentiication Prottocol (EAP) Method Re
equirementss for Wireless LANs,
http:://www.ietf..org/rfc/rfc4
4017.txt
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[PEA
AP] Palekar, A., et al., "P
Protected EA
AP Protocoll (PEAP)", Work
W
in Proggress, July 2004
2
[TTL
LS] Funk, P.. and S. Bla
ake-Wilson,, "EAP Tunn
neled TLS Authenticat
A
tion Protoco
ol (EAPTTLSS)", Work in
n Progress, August
A
200 4
Delivvering Masssively Scalab
ble & Highlyy Available Authenticat
A
ion Servicess:
http:://www.myssql.com/why
y-mysql/wh
hite-papers//mysql_wp_
_ha_auth_acccount.php
http://www.sow
wn.org.uk//wiki/FreeR
Radius
MySQ
QL Cluster on
o the web:: http://www
w.mysql.com
m/products/database/ccluster/
MySQ
QL Cluster Datasheet:
223. http://w
www.mysql.ccom/produccts/databasee/cluster/m
mysql-clusterr-datasheet..pdf
MySQ
QL Cluster Architectur
A
re and New Features Whitepaper:
W
224. http://w
www.mysql.ccom/why-m
mysql/white-papers/m
mysql_wp_ccluster7_arcchitecture.p
php
MySQ
QL Cluster Evaluation Guide:
G
225. http://w
www.mysql.ccom/why-m
mysql/white--papers/mysql_cluster__eval_guide
e.php
Πηγέές από το Διιαδίκτυο
http:://rackerhaccker.com/re
edundant-clloud-hosting
g-configuration-guide//setting-up-aredun
ndant-datab
base-and-ca
aching-layerr/
http:://dba.stack
kexchange.co
om/questio
ons/5153/myysql-replication-1-slave--multiple-m
masters
http:://dba.stack
kexchange.co
om/questio
ons/9424/beest-way-to-setup-masteer-to-multi-m
masterrepliccation
http:://www.slideshare.net/KrisBuytaerrt/mysql-haa-alternative
es-2010
http:://www.clussterlabs.org//wiki/DRBD
D_MySQL_H
HowTo
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