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1. ΣΥΝΤΟΜΗ
Η ΠΕΡΙΓΡΑΦ
ΦΗ ΤΗΣ ΥΠ
ΠΗΡΕΣΙΑΣ
Στόχχος της υπη
ηρεσίας καταλόγου είνα
αι η δημιο
ουργία και η λειτουργίαα ενός αποθ
θετηρίου
κατα
αλόγου το οπ
ποίο θα συνντηρεί τα σττοιχεία ταυττοποίησης και παραμετρροποίησης του
τ κάθε
χρήσ
στη διαφόρ
ρων υπηρεσ
σιών του ΠΣΔ (π.χ. e-mail, προσωπικές
π
σελίδες κλπ).
κ
Η
παρα
αμετροποίησ
ση μπορεί να αφορά και πρόσβαση σε υπηρεσίες απ
πό οντότητεες

(π.χ.

πρόσ
σβαση με δρ
ρομολογητή
ή ADSL ενόςς σχολείου)) αντί για μεεμονωμένα άτομα. Η υπό
υ αυτή
την έέννοια το ΠΣΔ
Π
παρου
υσιάζει την εικόνα ενό
ός DEN (Directory En
nabled Netw
working)
χώρο
ου υπηρεσιώ
ών. Η υπηρεεσία καταλόόγου είναι μια
μ προτυπο
οποιημένη υυπηρεσία (κ
κατά ISO
και IIETF) και έχει ευρεία
α αποδοχή στο χώρο της

δομη
ημένης λειττουργίας υπ
πηρεσιών

διαδιικτύου.
Εν σ
συντομία σκ
κοπός της παρούσης μελέτης είνναι να επικ
καιροποιήσεει

την υφιιστάμενη

υποδ
δομή καταλ
λόγου χρησ
σιμοποιώντα
ας τις υποδ
δομές σύννεφου (clou
ud) του ΕΑ
ΑΙΤΥ και
λογισ
σμικό καταλ
λόγου ανοικ
κτού κώδικα
α. Επιπλέον θα μελετήσ
σει και την μετάβαση στην
σ
νέα
υποδ
δομή ώστε να υπάρχεει όσο το δυνατόν μικρότερη
μ
επιβάρυνση
ε
στις εξαρ
ρτώμενες
υπηρ
ρεσίες.
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦ
ΦΗ ΥΠΗΡΕΣ
ΣΙΑΣ
2.1 ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤ
Α
ΟΝΙΚΗ ΤΗ
ΗΣ ΥΠΗΡΕΣ
ΣΙΑΣ
Η αρ
ρχιτεκτονική
ή της υπηρεεσίας καταλλόγου βασίζζεται στην ιδέα
ι
ότι δύοο σημεία πα
αρουσίας
υλοπ
ποιούν εφεδ
δρεία 1+1. Η επιλογή τω
ων δύο σημ
μείων παρου
υσίας επιτρέέπει την υλ
λοποίηση
ενός σχήματος διαθεσιμότη
δ
ητας 1+1 καττά το οποίο
ο επιτρέπετα
αι πρακτικάά ο ένας κό
όμβος να
στηρίξει σε οριακές πεεριπτώσεις ττο σύνολο των αιτημά
άτων. Στο σχολικό δίκ
κτυο
υποσ

οι

προττεινόμενες θέσεις
θ
εγκαττάστασης τη
ης υποδομήςς είναι στα κεντρικά
κ
daata centers τα
τ οποία
βρίσκ
κονται στηνν Αθήνα και
κ στην Θ
Θεσσαλονίκη
η. Τα εν λόγω
λ
data centers έχ
χουν την
ιδιαιττερότητα όττι συγκεντρώ
ώνουν μεγάλλο ποσοστό
ό της ευρυζω
ωνικής και λοιπής κίνη
ησης των
σχολ
λείων δεδομένου ότι πλ
ληθυσμιακά το μεγαλύττερο ποσοσττό των σχολλείων βρίσκ
κεται στη
Αθήννα και στηνν Θεσσαλοννίκη. Αυτό σημαίνει όττι δεν υπάρ
ρχει χρόνοςς μεταγωγήςς για τις
περισ
σσότερες διικτυακές υπ
πηρεσίες μεεταξύ των σχολείων και
κ των κεν
εντρικών υπ
ποδομών.
Επιπλ
λέον τα daata centers της Αθήνα
ας και Θεσ
σσαλονίκης έχουν βελλτιωμένο εξξοπλισμό
υποδ
δομής και διασύνδεσης με το βασικ
κό δικτυακό πάροχο, δηλαδή το ΕΔ
ΔΕΤ. Μεταξύ
ύ Αθήνας
και Θ
Θεσσαλονίκ
κης το ΕΔΕΤ
Τ υλοποιεί δδύο εναλλα
ακτικές διαδρομές, η πρρώτη δρομο
ολογείται
μέσω
ω Λάρισας εννώ η δεύτερ
ρη μέσω Πάττρας και Ιωα
αννίνων.
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DataCente
er Β

Datacenter Α

Σχήμα
α 1 Τοποθέτ
τηση κόμβω
ων και εναλ
λλακτικές διαδρομές
δ
για υψηλή

διαθεσιμότητα

Με χχρήση ορολ
λογίας διαθ
θεσιμότητας , η διασύνδ
δεση των δύο
δ
data ceenter για το
ο δίκτυο
ευρείίας ζώνης (WAN) έχεει αντοχή έέναντι αστο
οχίας κόμβο
ου

(node failure) κα
αι έναντι

αστο
οχίας γραμμή
ής (link failu
ure).

2.1.1

Αρχιτεκ
κτονική κό
όμβου του
υ Data Cen
nter

Κάθεε κόμβος - data
d
center αποτελείτα
αι από 3 συσ
στήματα υλικ
κού, ένα τύπ
που Α και δύ
ύο τύπου
Β. Τα
α συστήματτα τύπου Α υλοποιούν τον κεντρικ
κό εξυπηρεττητή εγγραφ
φών (write--master).
Αυτό
ός ο εξυπηρεετητής υλοπ
ποιεί:
1..

εγγραφέςς στον εξυπη
ηρετητή κατταλόγου,

22. αναζητήσ
σεις σε αντικ
κείμενα τα οοποία δεν είίναι δεικτοδοτημένα (in
ndexed),
33. αναζητήσ
σεις οι οποίεες επιστρέφ
φουν περισσότερες από μια απαντή σεις (results).
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Τυπικ
κές περιπτώ
ώσεις χρήσ
σης του εξυυπηρετητή Α είναι από το Περιββάλλον Δια
αχείρισης
Χρησ
στών (ΠΔΧ)) όπου πραγγματοποιούύνται λειτου
υργίες αναζή
ήτησης κατάά τις οποίεςς γίνεται
τμημ
ματικά ομαδ
δικές αναζηττήσεις π.χ. «όλοι οι μα
αθητές του σχολείου Α
Α». Δεδομένο
ου ότι οι
εξυπη
ηρετητές τύ
ύπου Α μπορεί να ικανοοποιούν οπο
οιοδήποτε τύπου ερωτήήσεις (ακόμη
η και για
μη δ
δεικτοδοτημ
μένα αντικείίμενα) είνα ι εφοδιασμ
μένοι με μεγ
γαλύτερη π
ποσότητα κεντρικής
μνήμ
μης (4 GB)). Οι εξυπη
ηρετητές έχχουν συστο
οιχίες: α) δίσκων
δ
σε τοπολογία RAID 1
(αρχιιτεκτονική 1:1)
1 β) τροφο
οδοτικών κα
αι γ) ανεμισ
στήρων. Εν τούτοις
τ
σε π
περίπτωση αστοχίας
α
χρησ
σιμοποιείται ο εξυπηρεττητής τύπουυ Α στον κατοπτρικό
κ
κόμβο (στηην Θεσσαλο
ονίκη για
την Α
Αθήνα και αντίστροφα)
α
.
Άλλη
η περίπτωση
η χρήσης το
ου κεντρικούύ διακομιστή
ή εγγραφών
ν (write-masster) είναι μέσω
μ
των
υπηρ
ρεσιών ιστού
ύ (Web-Serrvices) τα οπ
ποία πραγμ
ματοποιούν λειτουργίεες εγγραφώνν (writeoperaations) για τα
τ συστήματτα λογισμικ
κού s-Portal (s-P), γραμμ
ματειακό κααι PKI.
Κάθε κόμβος - data centerr είναι επιπλλέον εφοδια
ασμένος με δύο εξυπηρρετητές τύπ
που Β. Οι
ηρετητές τύ
ύπου Β είνναι αντίγραφ
φα ανάγνω
ωσης (read-only repliccas) των κεεντρικών
εξυπη
διακο
ομιστών εγγγραφών (write-master) και εξυπηρ
ρετούν τις εφ
φαρμογές τοου ΠΣΔ που
υ κάνουν
δεικττοδοτημένεςς αναζητήσεεις στον υπη
ηρεσία καταλόγου.
Επιπλ
λέον οι εξυ
υπηρετητές τύπου Β έέχουν συσττοιχίες: α) δίσκων σε τοπολογία RAID 1
(αρχιιτεκτονική 1:1)
1 β) τροφο
οδοτικών κα
αι γ) ανεμισττήρων για την
τ αντιμετώ
ώπιση βλαβώ
ών εντός
του εξυπηρετητή. Σε περίπ
πτωση γενικ
κευμένης αστοχίας
α
θα
α χρησιμοποοιείται ο «δ
δίδυμος»
ηρετητής (ττύπου Β) σττον ίδιο κό μβο. Η μεττάβαση (faill-over) πραγ
αγματοποιείτται μέσω
εξυπη
μηχα
ανισμών οι οποίοι
ο
είναι διαθέσιμο ι στο δικτυα
ακό εξοπλισ
σμό (Layer-44 switches) τόσο σε
επίπεεδο σύνδεση
ης εξυπηρετητή όσο καιι εφαρμογήςς (server and applicatioon failover).
Η εξξασφάλιση υψηλής
υ
δια
αθεσιμότητα
ας στην υπη
ηρεσία κατα
αλόγου για την λειτουρ
ργία των
εγγρα
αφών επιτυ
υγχάνεται με
μ την τεχννική της αντιγραφής
α
n, 1+1). Ειδ
δικότερα
(replication
χρησ
σιμοποιείται η τεχνική multimaster
m
r αντιγραφή
ή με δύο κεεντρικούς (m
master) διακ
κομιστές
(τουςς εξυπηρεττητές τύπου Α). Οι κεντρικοί διακομιστέές εγγραφώ
ών (write-masters)
επικο
οινωνούν συ
υχνά μεταξύ
ύ τους και α
ανταλλάσου
υν πληροφορίες για τιςς νέες εγγρα
αφές που
έχουνν πραγματοποιηθεί. Η τεχνική
τ
θα μ
μπορούσε να δουλέψει και για περιισσότερους από δύο
mastters επειδή τα
τ υποδέντρα που εγγρ
ράφονται από
α τον καθένα είναι διιαφορετικά και έτσι
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δεν εεπέρχεται σύγκρουση.
σ
Οι εξυπηρεετητές τύπο
ου Α έχουν σχέση masster – slave με τους
εξυπη
ηρετητές τύ
ύπου Β του ίδιου
ί
κόμβοου.

2.1.22

Λειτουρ
ργικότητα
α υπηρεσί
σίας κατα
αλόγου στο Πανελλλήνιο Σχολικό
Σ
Δίκτυο

Η Υπ
πηρεσία LDA
AP αποτελεί την βάση γγια τις περισ
σσότερες υπ
πηρεσίες τουυ σχολικού δικτύου.
Αποθ
θηκευμένες στο σχήμα
α του

εξυπ
πηρετητή βρίσκονται όλες
ό
οι πληηροφορίες για
γ τους

εκπα
αιδευτικούς, τις οργανω
ωτικές μονάδδες, τις ρυθ
θμίσεις για διάφορες
δ
εφ
φαρμογές. Αυτές
Α
τις
πληρ
ροφορίες χρησιμοποιο
χ
ούν όλες

οι εφαρμο
ογές που ταυτοποιούύν τους χρήστες,
χ

αποθ
θηκεύουν διά
άφορα δεδο
ομένα που είίναι άρρηκττα συνδεδεμένα με αυτοούς καθώς και
κ με τις
διάφορες οργαννωτικές μοννάδες. Κατά
ά συνέπεια
α αποτελεί την βάση δεδομένων για της
υπηρ
ρεσίες ηλεκ
κτρονικού ταχυδρομείο
τ
ου, ηλεκτρο
ονικών λιστών, φιλοξξενίας ιστοσελίδων,
συζηττήσεων, δια
αχείρισης τά
άξης καθώς και διαφόρ
ρων ιστοτόπ
πων. Επίσηςς θα αποτελ
λέσει την
βάση
η για την υπ
πηρεσία μο
οναδικής τα
αυτοποίησηςς χρήστη πο
ου αναπτύχχθηκε για το παρόν
έργο,, τόσο για την ταυτοπ
ποίηση των χρηστών όσο
ό
και για την εξουσσιοδότηση τους στις
υπηρ
ρεσίες
Αναλ
λυτικά οι υπ
πηρεσίες πο
ου χρησιμοπ
ποιούν αυτή
ή την στιγμή την υπηρρεσία LDAP
P είναι οι
παρα
ακάτω.
ΠΕΚ
Κ/ΑΑΑ: Η υπ
πηρεσία Πισ
στοποίησης Εξουσιοδόττησης Καταγ
γραφής (ΠΕ
ΕΚ) /Αuthen
ntication
Auth
horization Accounting
A
ου πρωτοκό
όλλου radiu
us για τονν έλεγχο
(AAA) μεε χρήση το
πρόσ
σβασης με χρήση
χ
τηλεφ
φωνικών γρ
ραμμών για την
τ σύνδεσή
ή τους στο Π
Πανελλήνιο Σχολικό
Δίκτυυο. Τα χαρ
ρακτηριστικ
κά γνωρίσμα
ατα που χρησιμοποιε
χ
ί για την εεξουσιοδότη
ηση των
χρησ
στών καθώς και τα συνθ
θηματικά για
α την ταυτοποίηση είνα
αι αποθηκευ μένα στην υπηρεσία
υ
LDAP
P.
Ηλεκ
κτρονικό Ταχυδρομε
Τ
είο: Η υπηρ
ρεσία ηλεκττρονικού τα
αχυδρομείουυ χρησιμοπ
ποιεί την
υπηρ
ρεσία LDAP για την ταυ
υτοποίηση ττων χρηστώ
ών καθώς και κρίσιμες πληροφορίίες όπως
τα μέγιστα μεγέέθη ταχυδρο
ομείου που επιτρέποντται στους χρήστες, τις ηλεκτρονικ
κές τους
διευθ
θύνσεις καθώ
ώς και τουςς χώρους απ
ποθήκευσηςς των μηνυμά
άτων

ITYE
E
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Λίσττες Ηλεκτρ
υ: Επέκτασ
ρονικού Ταχ
χυδρομείου
ση της παρα
απάνω υπηρρεσίας χρησ
σιμοποιεί
την υυπηρεσία LD
DAP για τις ρυθμίσεις ττων ηλεκτρονικών λισττών καθώς κκαι για αποθήκευση
των μ
μελών που τις
τ αποτελού
ύν.
Φιλο
οξενία Ιστο
οτόπων: Η υπηρεσία φιλοξενίαςς δικτυακών
ν ιστοτόπωνν χρησιμοπ
ποιεί την
υπηρ
ρεσία LDAP
P για την τα
αυτοποίηση των χρηστώ
ών καθώς και
κ την αποοθήκευση διαφόρων
ρυθμ
μίσεων όπω
ως τα όρια αποθήκευσ
σης των χρηστών κα
αι οι χώροιι τοποθέτησ
σης των
ιστοσ
σελίδων του
υς.
Χώροι Συζητήσεων: H υπηρεσία σ
συζητήσεωνν χρησιμοπο
οιεί την υπ
πηρεσία LD
DAP για
ταυτο
οποίηση τωνν χρηστών.
Ηλεκ
κτρονική Διαχείριση
Δ
Τάξης:
Τ
Η ενν λόγω υπηρ
ρεσία χρησιμοποιεί την υπηρεσία LDAP
L
για
ταυτο
οποίηση τωνν χρηστών.
Περιιβάλλον Διιαχείρισης Χρηστών: Το Περιβάλ
λλον αυτό προσφέρει
π
έένα κεντρικό
ό σημείο
διαχεείρισης όλω
ων των εγγρα
αφών στην υπηρεσία καταλόγου.
κ
Λειτουργεί σε περιβάλ
λλον web
και εείναι προσβά
άσιμο από τους
τ
διαχειρ
ριστές του Σχολικού
Σ
Διικτύου. Προοσφέρει καττάλληλες
φόρμ
μες για όλ
λους τύπου
υς εγγραφώ
ών ενώ πα
αράλληλα προσφέρει χρήσιμη επιπλέον
ε
λειτο
ουργικότητα
α (που βρίσ
σκεται σε συνεχή χρή
ήση για την υποστήριιξη των δικ
κτυακών
υπηρ
ρεσιών του Σχολικού
Σ
Δικ
κτύου) όπω
ως:


Παροχή εγγύησης μοναδικότητ
μ
τας σε πεδία
α (attributess) για τα οπ
ποία απαιτείίται αυτή
(πχ όνομ
μα χρήστη, διεύθυνση
δ
ηλλεκτρονικού
ύ ταχυδρομεείου).



Δυνατότη
ητα εκτέλεσ
σης εξωτερικ
κών λειτουρ
ργιών με την
ν ολοκλήρω
ωση μίας λειττουργίας
(πχ μετα
αφορά θυρίδ
δας ηλεκτρ ονικού ταχυ
υδρομείου χρήστη
χ
ο οπ
ποίος μετακ
κινήθηκε
σε άλλη μονάδα).



όμενων πεδδίων κάτι το
τ οποίο διευκολύνει τη διαχείρ
ριση των
Δημιουργγία παραγό
εγγραφώ
ών καθώς ο διαχειρισττής απαιτείίται να ενημερώνει συυγκεκριμένα
α πεδίων
μικρού αριθμού,
α
εννώ όλα τα υπόλοιπα ενημερώνον
ε
νται αυτόμαατα από το
ο ίδιο το
περιβάλλ
λον.

ITYE
E
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2.1.3

Λειτουρ
ργικότητα
α υπηρεσία
ας καταλό
όγου σε σχέση με υ
υπηρεσίες του ESchool

Η Υπ
πηρεσία LDA
AP είναι έννας από τουυς θεμελιώδ
δεις λίθους για
γ τις υπηρρεσίες του έργου eschoo
ol. Παρακά
άτω παρουσιάζεται επ
πιγραμματικ
κά ο ρόλος της υπηηρεσίας LDAP στις
επιμέέρους υπηρεεσίες του e-sschool.
Συσττήματα Γρα
αμματειακή
ής Υποστήρ
ριξης: H υπηρεσία
υ
LD
DAP υποστηηρίζει τα συστήματα
Γραμ
μματειακής Υποστήριξη
ης χρησιμοπ
ποιούμενη ως
ω κεντρική
ή αποθήκη ττων πιστοπο
οιητικών
των κέντρων πα
ανελληνίων εξετάσεων , των διαπιιστευτηρίων
ν και ρόλωνν των χρησ
στών του
υποσ
συστήματος διαχείρισηςς και των α
αναγνωριστικών και χα
αρακτηριστ ικών των σχολικών
σ
μονά
άδων με το
οπικές βάσ
σεις δεδομέένων που συγχρονίζονται με τηην Κεντρικ
κή Βάση
Δεδο
ομένων.
Υπηρ
ρεσίες s-Po
ortal: Το σύστημα s-P
Portal χρησιιμοποιεί την
ν υπηρεσία καταλόγου
υ για την
αποθ
θήκευση τωνν λογαριασμ
μών των γοννέων και κηδ
δεμόνων, ήττοι τα προσω
ωπικά τους στοιχεία
καθώ
ώς και το μυ
υστικό συνθη
ηματικό τουυς.
Υπηρ
ρεσία Μονα
αδικής Ταυ
υτοποίησηςς Χρήστη (Single
(
Sign
n On): Το σύστημα μο
οναδικής
ταυτο
οποίησης χρ
ρήστη χρησ
σιμοποιεί τηνν υπηρεσία καταλόγου τόσο για τηην ταυτοποίίηση των
χρησ
στών όσο κα
αι για την εξο
ουσιοδότηση
η τους στις υπηρεσίες.
blik Key Infrastructure): Η υποδομή δημοσίου
Υποδ
δομή Δημο
οσίου Κλε
ειδιού (Pub
δ
κλειδ
διού πρόκειιται να χρη
ησιμοποιήσεει την υπηρεσία κατα
αλόγου για να αποθηκ
κεύει τα
ψηφιιακά πιστοπ
ποιητικά τωνν χρηστών ω
ως χαρακτη
ηριστικά των
ν εγγραφώνν τους καθώ
ώς και τις
λίστεες ανάκληση
ης πιστοποιη
ητικών επιττρέποντας την
τ εύκολη αναζήτηση
α
ττους.

2.1.4
4

Λειτουρ
ργικές Εξα
αρτήσεις

Υπάρ
ρχουν ορισμ
μένες εξαρτή
ήσεις από συυγκεκριμένεες λειτουργικ
κότητες πουυ προσφέρει το
λογισ
σμικό:


Η υπηρεσία mail (το
ουλάχιστον στην παλαιό
ότερη έκδοσ
ση) χρησιμοοποιεί τη λειιτουργία
Class of Service
S
προκειμένου να
α δημιουργούνται δυναμ
μικά attributtes ανά χρήση
(κυρίως για
γ την αποθήκευση τοου mail serveer).



ITYE
E
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2.2 ΕΠΙΛΟΓΗ
Η ΤΗΣ ΠΛΑ
ΑΤΦΟΡΜΑΣ
DAP
Σ OPENLD
Ο Op
penLDAP Error!
E
Refe
erence sourrce not fou
und. συνισττά λογισμικκό ανοικτού
ύ κώδικα
Υπηρ
ρεσίας Κατα
αλόγου. Η ανάπτυξη του υποστη
ηρίζεται απ
πό μία

πααγκόσμια κο
οινότητα

εθελο
οντών που επικοινωνού
ύν μεταξύ ττους με σκοπό την υλοπ
ποίηση του λογισμικού
ύ και του
συνοδευτικού υλ
λικού. Συνεπ
πώς αποτελλεί προϊόν μιας
μ
συλλογ
γικής προσπ
πάθειας με στόχο
σ
τη
ουργία ενόςς πλήρους λειτουργικοού προϊόντο
ος λογισμικού. Η χρήήση του λογισμικού
δημιο
Open
nLDAP είνα
αι ιδιαίτερα διαδεδομέννη στα πανεεπιστημιακά
ά ιδρύματα κκαι τους ερ
ρευνητές,
όμωςς για τις πεερισσότερεςς επιχειρήσ
σεις δεν παρ
ρουσιάζει μια
μ βιώσιμηη off-the-shelf λύση
υπηρ
ρεσίας καταλ
λόγου.
Το λ
λογισμικό το
ου OpenLDAP περιλαμ
μβάνει τον μοναδικό (sstand-alonee) διακομισττή LDAP
(slap
pd),

LDAP C++ σετ εργαλείων
ε
α
ανάπτυξης λογισμικού (Software Developme
ent Kit),

βιβλιιοθήκες

(lldap

–

LDAP
L

βιβλλιοθήκη

κωδικ
ποίησης),
κοποίησης//αποκωδικοπ

πελάτη,

ματικά
συμπληρωμ

llber

-

εργ
γαλεία

R/DER
BER
(LD
DIF

βιβ
βλιοθήκη

εργαλ
λεία

για

μεταττροπή δεδο
ομένων, LD
DAP εργαλλεία γραμμή
ής εντολών
ν, SNACC - ASN.1 εργαλεία
ε
ανάπ
πτυξης, clien
nts κλπ) και τη σχετική τεκμηρίωση
η.
Η τελευταία έκδοση,
έ
ο OpenLDAP
P 2.4.31 (221-4-2012) υποστηρίζει
υ
ι τις περισ
σσότερες
nix ή UNIX--like (Linuxx, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD,
O
A
AIX, HP-UX
X, Solaris
πλαττφόρμες Un
κλπ).
Ο δια
ακομιστής LDAP
L
slapd υλοποιεί τη
ην έκδοση 3 του πρωτοκ
κόλλου LDA
AP (RFC 45110) πάνω
από IIPv4, IPv6 και
κ υποστηρ
ρίζει:



Ισ
σχυρή επαλ
λήθευση ταυ
υτότητας, τα
αυτοποίηση με τη χρήση
η πιστοποιηητικών και ασφάλεια
α
δ
δεδομένων μέσω
μ
της χρήσης
χ
Sim
mple Authen
ntication an
nd Securityy Layer (SA
ASL) και
T
Transport Layer
L
Security (TLS) ή Secure Sockets Laye
er (SSL). ΓΓια τη χρήσ
ση SASL
χχρησιμοποιείται Cyrus SASL λογγισμικό το οποίο υπο
οστηρίζει D
DIGEST-MD5, SASL
E
EXTERNAL, και GSSAPI. Για τη χρή
ήση TLS/SSL χρησιμοπο
οιείται Open
nSSL.



Π
Περιορισμόςς πρόσβασης σε στρώμ
μα υποδοχής (socket la
ayer) με βάάση την πληροφορία
ττοπολογίας του
τ δικτύου (TCP wrapppers).

ITYE
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Σ
Στατική/δυναμική πληρ
ροφορία ελλέγχου πρόσ
σβασης (acc
cess controol informatiion) στο
χχαρακτηρισττικό aci κα
αι ενσωματω
ωμένος μηχ
χανισμός ελ
λέγχου πρόσσβασης στο
ο δέντρο
π
πληροφοριώ
ών του καταλ
λόγου (acceess control mechanism
m
in-tree).



Κ
Κωδικοσελίδ
δα Unicode και γλωσσικ
κές ετικέτεςς.



Ε
Επιλογή του
υ περιβάλλοντος διαχχείρισης τηςς βάσης δεεδομένων (d
database backend).
Π
Περιλαμβάνονται τα πεεριβάλλοντα
α διαχείριση
ης BDB και HDB τα οπ
ποία χρησιμ
μοποιούν
SSleepycat Berkeley βάσ
ση δεδομέννων, MDB το οποίο χρησιμοποιε
χ
εί memory--mapped
d
database, ME
ETA backen
nd για σύνδεεση με ήδη υπάρχοντα
υ
LDAP
L
serverr, CONFIG backend
γγια

αποθήκ
κευση

του
υ

configuraation

onliine,

MON
NITOR

bacckend

για

online

π
παρακολούθ
θηση της κα
αλής λειτουρ
ργίας της υπ
πηρεσίας (μέέσω LDAP),, SHELL διεεπαφή σε
σ
σενάρια κελύ
ύφους (shelll scripts) κα
αι PASSWD διεπαφή σττο αρχείο paasswd.



Π
Περιβάλλον overlays
o
για
α την προσθήήκη επιπλέονν λειτουργιώνν στην υπηρεεσία. Παραδ
δείγματα:

o Accesslog:: Καταγραφήή των αλλαγγών σε LDAP
P βάση.
Κ
των αλλαγώ
ών σε audit text
t
log.
o Auditlog: Καταγραφή
ών στο συντακτικό συγγκεκριμένωνν attributes (μορφή
o Constraint: Επιβολή περιορισμώ
τιμής, πλήθος τιμών κττλ).

o Dynamic Directory
D
Seervices: Δυνα
αμικά attributes.
o Dynlist: Δυναμικές
Δ
λίίστες όπου ττα μέλη ορίζζονται με την μορφή ενόός LDAP URL
U
και η
λίστα προκκύπτει δυναμ
μικά κατά τηην πρόσβαση
η στην εγγρα
αφή της για αανάγνωση.

o Pcache: Caaching αναζζητήσεων σε συνδυασμό με meta bacckend.
o Refint: Refferential integrity.
o Unique: Εφ
φαρμογή atttribute uniq ueness.


Τ
Ταυτόχρονη εξυπηρέτησ
ση πολλαπλλών βάσεων δεδομένων.



Δ
Δυνατότητα προσαρμο
ογής, μέσω της χρήσης μίας σα
αφώς ορισσμένης C διεπαφής
δ
π
προγραμματτισμού εφαρ
ρμογών η ο ποία χρησιμ
μοποιείται για
γ τη επικοοινωνία μετταξύ των
L
LDAP υπηρεεσιών και το
ου περιβάλλο
λοντος διαχεείρισης της βάσης
β
δεδομμένων.

ITYE
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Χ
Χρήση πολύ-νηματικών (multi-threeaded) διεργγασιών για τα
τ εισερχόμεενα αιτήματτα.



Α
Αντιγραφή (replication
(
) single maaster με τη χρήση δυο
ο μεθόδων, LDAP Syn
nc-based.
Υ
Υποστηρίζετται fractiona
al και sparsee αντιγραφή.



Λ
Λειτουργία του
τ ως κρυφ
φή LDAP υπ
πηρεσία διαμ
μεσολάβηση
ης.



Ε
Εύκολη διαμ
μόρφωση μέέσω της χρήσ
σης ενός κα
αι μόνο αρχεείου διαμόρφ
φωσης.



Δ
Διατήρηση της
τ διαμόρφ
φωσης onlin
ne σε δέντρο
ο με ικανότητα αλλαγήςς της on-the
e-fly.



Λ
Λειτουργία διαμεσολάβη
δ
ησης με χρή
ήση του metta backend όπου
ό
ο εξυπ
πηρετητής συνδέεται
σ
ά
άμεσα μέσω
ω LDAP σεε άλλο εξυυπηρετητή και πραγμ
ματοποιεί ττις λειτουργγίες που
ζζητούνται απ
πό το χρήστη με δυνατόότητα ενδιάμ
μεσων μεταττροπών (rew
writes).

Ο Πίίνακας 1 περ
ριλαμβάνει τις
τ επεκτάσ
σεις LDAPv33 οι οποίες υποστηρίζον
υ
νται από τηνν έκδοση
2.3.Χ
Χ
DAPv3 RFCss
LD

Λειτουργίίες

RF
FC 2247 & RFC 3088

DNS-based
d service loc
cation

RF
FC 2696

Simple Pag
ged Result Control
C

RF
FC 2849

LDIFv1
LDAP

RF
FC 3062

Exte
tended

Operation
n
Named

RF
FC 3296

Paassword Modify
M

Referrals
R

/

ManageeDSAit

control
All Operattional Attributes + atttribute

ITYE
E

RF
FC 3673

list featuree

RF
FC 3687

Componen
nt Matching
g Rules

RF
FC 3866

Language Tag and Range optionss
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DAPv3 RFCss
LD

Λειτουργίίες

RF
FC 3876

Matched Values
V
contrrol

RF
FC 4370

Proxy Auth
horization control
c

RF
FC 4522

The Binaryy Encoding Option

RF
FC 4523

X.509 Certtificate Sche
ema

RF
FC 4524

COSINE Schema

RF
FC 4525

Modify/Increment exttension
Absolute True
T
(&) an
nd False (|) Filter

RF
FC 4526

extension

RF
FC 4527

Pre/Post Read
R
controlls

RF
FC 4528

Assertion control
Requesting
g Attributess by Objectt Class

RF
FC 4529

feature

RF
FC 4530

entryUUID
D operational attribute

RF
FC 4532

WhoAmI?? Operation

RF
FC 4533

Content Syynchronizattion operatiion
No-Op con
ntrol
Schema

updates

over
o

LDAP
P

via

cn=config
Password Policy (ppollicy overlay))
Permissivee Modify con
ntrol

ITYE
E
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Πίνα
ακας 1 – LDA
APv3 επεκτ
τάσεις του O
OpenLDAP
P 2.3.Χ

2.2.11

Απαιτήσ
σεις

Στηνν τρέχουσα υλοποίηση
η η υπηρε σία καταλό
όγου απευθ
θύνεται στιις εξής κα
ατηγορίες
στών:
χρησ


Σχολικέςς μονάδες



Εκπαιδευ
υτικοί



Μαθητέςς

Για ττις σχολικές μονάδες πρ
ροβλέποντα
αι οι ακόλουθ
θοι λογαρια
ασμοί:


μός μονάδαςς ο οποίος παρέχει
π
ema
ail και dialupp πρόσβαση
η
Επίσημος λογαριασμ



σμός σύνδεσης μέσω κ
κατάλληλου
υ δρομολογη
ητή και γρααμμής ADSL
L ή ISDN
Λογαριασ
στο Σχολ
λικό Δίκτυο.



Λογαριασ
σμός dial ou
ut για απομ
μακρυσμένη πρόσβαση στο δρομολλογητή του σχολείου
σ
(εφόσον το σχολείο δε συνδέετα
αι με γραμμή ADSL)



ου Σχολικού
ύ Δικτύου κκάτω από το
ο δέντρο
Συμμετοχχή της μονάδας στην ιεραρχία το
ou=unitss

π
ιημένοι. Με βάση τα
Για ττις υπόλοιπεες κατηγορίεες χρηστών οι λογαριασμοί είναι προσωποποι
διαθέέσιμα στοιχεεία οι υπηρεεσίες του Σχχολικού Δικττύου απευθύ
ύνονται σε:


16.000 σχολικές
σ
καιι διοικητικέςς μονάδες



130.000 εκπαιδευτικ
κούς



600.000
0 μαθητές (δ
δευτεροβάθμ
μια εκπαίδευ
υση).

Με β
βάση τα στο
οιχεία αυτά λοιπόν προοκύπτουν συ
υγκεκριμένεες απαιτήσεεις σε αποθη
ηκευτικό
χώρο
ο για τα δεεδομένα τηςς υπηρεσίαςς καταλόγο
ου αλλά και για τη διααστασιολόγγηση της
απαιττούμενης μννήμης των εξυπηρετηττών για την καλή λειτουργία της υυπηρεσίας. Για
Γ κάθε
εγγρα
αφή η υπηρ
ρεσία καταλ
λόγου απαιττείται να διατηρεί πέρα
αν της ίδιαςς της εγγρα
αφής ένα

ITYE
E
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αριθμ
μό από αρχεεία δεικτών (index files ) για την επιτάχυνση τω
ων λειτουργιιών αναζήτη
ησης. Με
βάση
η την εμπειρ
ρία λειτουρ
ργίας της υπ
πηρεσίας πρ
ροβλέπεται μέγιστος ααπαιτούμενο
ος χώρος
περίπ
που 10KB αννά εγγραφή
ή. Κατά συννέπεια προκ
κύπτουν οι ακόλουθες
α
ααπαιτήσεις σε χώρο
ανά κ
κατηγορία εγγραφών:
ε


1300MB (1,3GB) για τους εκπαιδδευτικούς



6000ΜΒ
Β (6GB) για τους μαθητέές



500MB (0,5GB) για τις μονάδεςς (16.000 x 3 =~ 50.000)

Πέρα
αν των παρ
ραπάνω προ
οβλέπονται επιπλέον τύποι εγγρα
αφών όπωςς mailing lists
l
ανά
σχολ
λική μονάδα
α. Ρεαλιστικ
κή μακροπρ
ρόθεσμη πρό
όβλεψη είνα
αι για επιπλλέον 500MB
B για τις
εγγρα
αφές αυτές (50.000 εγγγραφές).
Οι σ
συνολικές μέέγιστες απα
αιτήσεις πουυ προκύπτο
ουν από την
ν παραπάνω
ω ανάλυση είναι για
περίπ
που:
830.0
000 εγγραφέές και 8300M
MB (8,3GB) α
αποθηκευτικ
κού χώρου.

2.3 ΥΨΗΛΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜ
Δ
ΜΟΤΗΤΑ ΥΠ
ΠΟΔΟΜΗΣ
Σ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
Με δ
δεδομένη την
τ
ύπαρξη εναλλακτικ
κών διαδρο
ομών και κόμβων
κ
για τις υποδο
ομές των
Dataacenter την κρίσιμη εξξάρτησης άλλλων υπηρεσιών από την υπηρεσσία καταλό
όγου έχει
φασιστεί να δομηθεί η υπηρεσία
υ
κα
αταλόγου μεε χαρακτηριστικά υψηλλής διαθεσιμ
μότητας.
αποφ
Η υψ
ψηλή διαθεεσιμότητα της
τ
υπηρεσ
σίας θα επιιτευχθεί μέσ
σω των χααρακτηριστικ
κών της
επιλεεγόμενης πλατφόρμας
π
ς λογισμικοού η οποίία επιτρέπεει τη λειτοουργία πολ
λλαπλών
εξυπη
ηρετητών ως
ω master servers
s
(οπόότε θα είνα
αι δυνατή η πραγματοπ
ποίηση αλλ
λαγών σε
κύριο
ο και εφεδρ
ρικό εξυπηρ
ρετητή) καιι τη χρήση εναλλακτικ
κών εξυπηρρετητών σε επίπεδο
υπηρ
ρεσίας πελάττη. Αναλόγω
ως με τη δια
αθεσιμότητα
α υλικού, η λειτουργία
λ
ffail-over μετταξύ των
εξυπη
ηρετητών μπορεί
μ
να γίννει είτε στο επίπεδο τη
ης υπηρεσίας πελάτη, εείτε ακόμα και
κ μέσω
έξυπννων δικτυακ
κών συσκευ
υών (Layer-44/7 switches). Καθώς η υπηρεσία LDAP χρησ
σιμοποιεί
το πρ
ρωτόκολλο TCP (αντί για το UDP
P όπως η υπηρεσία RA
ADIUS), η π
παρακολούθ
θηση της
υγεία
ας των ανοικ
κτών συνδέσεων (sessiions) και η μετακίνηση τους σε faiil-over εξυπ
πηρετητή
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είναι δυνατή άμ
μεσα με οπο
οιαδήποτε L
Layer-4 συσκευή, χωρίς
ς να απαιτεείται η τελευ
υταία να
φτάσ
σει στο Layeer-7 επίπεδο (επίπεδο εφαρμογήςς). Κατά συν
νέπεια δεν απαιτείται η χρήση
ιδιαίττερα εξελιγγμένων συσ
σκευών δροομολόγησηςς (οι οποίίες να έχοουν τη δυννατότητα
επεξεεργασίας απ
πευθείας τω
ων LDAP sesssions) αλλά μόνο η διιαχείριση (trracking) συ
υνδέσεων
(sessions) σε επ
πίπεδο TCP, κάτι που μ
μειώνει τα κόστη
κ
και διευκολύνει
δ
την οργάνω
ωση των
dataccenters που θα φιλοξενήσουν την υυποδομή.

2.4 ΑΠΑΙΤΗΣΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟ
ΟΥΡΓΙΑΣ -Π
ΠΕΡΙΒΑΛΛ
ΛΟΝ ΛΕΙΤΟ
ΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥ
ΥΝΝΕΦΟΥ
Οι γγενικές απα
αιτήσεις υποδομής ποου έχουν γννωστοποιηθ
θεί από τονν κύριο το
ου έργου
(Ε.Α..ΙΤΥ) είναι για
γ ένα ιδεαττό περιβάλλλον σύννεφο
ου (cloud). Χρειάζεται ννα επιβεβαιιωθεί και
να ελ
λεχθεί η λειττουργία μεττάπτωσης απ
πό κύριο σεε εφεδρικό κόμβο
κ
με χρρήση των εννδογενών
μηχα
ανισμών μεττάπτωσης το
ου σύνεφου π.χ. vmotio
on για περιβ
βάλλον vmw
ware, xenmo
otion για
περιβ
βάλλον Xen
n, live migrattion για kvm
m.
Οι γεενικές απαιττήσεις ανά ιδ
δεατό εξυπη
ηρετητή αφο
ορούν:


Το αντίσ
στοιχο δύο πυρήνων
π
(2 ccore) επεξερ
ργασίας.



Ελεύθερο
ο χώρο δίσκ
κου τουλάχ ιστον 60 GB
B (ώστε να είναι δυνατήή η άνετη επέκταση
ε
της υπηρ
ρεσίας και το online baackup). Το σύστημα
σ
I/O
O είναι από ττα πλέον ση
ημαντικά
στοιχεία της υπηρεσ
σίας και απ
παιτείται να είναι όσο το
τ δυνατόν ταχύτερο (μ
με μικρή
υς μέσους χχρόνους ανα
αζήτησης/εγγραφής).
διαφοροποίηση στου



Τουλάχισ
στον 4GB μννήμης με 8G
GB ως προτεεινόμενο μέγ
γεθος.

2.5 ΛΕΙΤΟΥΡ
ΡΓΙΑ ΣΕ ΠΕ
ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ν ΜΕ ΕΝΑ DATA
D
CENTER
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. Ο κύριιος και ο εφεδρικός
ε
εξυπηρετηττής είναι
απολ
λύτως ίδιοι και
κ λειτουργούν ως maaster. Απλώ
ώς οι υπηρεσ
σίες πραγμαατοποιούν εγγραφές
ε
μόνο
ο σε ένα (με το δεύτερο
ο να λειτουρ
ργεί ως εφεδ
δρικός) ενώ
ώ η ανάγνωσση μπορεί να
α γίνεται
από ο
οποιονδήπο
οτε εξυπηρεττητή.
Η εννεργοποίηση
η του πρω
ωτοκόλλου VRPP/CAR
RP επιτρέπεει την χρήσση μιας δυ
υναμικής
διεύθ
θυνσης (για master LDA
AP server) μεταξύ τωνν δύο σταθμ
μών. Ορίζετααι ένα σταθ
θμός σαν
mastter ο οποίοςς έχει στην κατοχή
κ
του ττην δυναμικ
κή διεύθυνση και ο εφεδδρικός ο οπ
ποίος την
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ανακ
κτά σε περίπ
πτωση βλάβ
βης. (Το υποοδίκτυο τηςς δυναμικής διεύθυνσηςς είναι το ίδ
διο με το
δίκτυυο της συνά
άρθροισης (δ
δηλ. το δίκττυο που παρ
ράγεται από το LACP)). Με αυτό το
ον τρόπο
για ττον εξωτερικ
κό κόσμο δλδ.
δ
τους ld
dap clients υπάρχει μια δ/ση εξυπ
πηρετητή. Εάν
Ε είναι
επιθυυμητή υψηλ
λότερη διαθ
θεσιμότητα (node-proteection) ανα
αφορικά με τις διπλές φυσικές
οδεύεεσεις των εξυπηρετη
ητών προτ είνεται η χρήση

Multi-chasssis-LACP) εφ΄όσον

υποσ
στηρίζεται απ
πό τους μετταγωγείς Eth
hernet του acenter.
a
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
(http
p://www.bro
ocade.com/ssupport/Pro
oduct_Manu
uals/ServerIIron_SLBGu
uide/health.pdf)
switcch είτε στο Cisco
C
switch
h
( htttp://www.ciisco.com/en
n/US/docs/i os/12_2sx/feeature/guide/slbsxf7.httml#wp24355940) για
την π
παροχή υψηλής διαθεσιιμότητας στη
την υπηρεσία
α.
Οι γενικές οδηγγίες για service load b
balancing και
κ για τους
ς δύο κατασσκευαστές είναι οτι
κροτείται μια
α ομάδα απ
πό real servvers οι οποίοι αποτελο
ούν την φάρρμα. 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 ldaap για έλεγγχο της διαθ
θεσιμότηταςς της υπηρεεσίας. Σε
περίπ
πτωση απάνντησης συμ
μπεραίνειτα ι η λειτουρ
ργία του πρ
ρωτοκόλλουυ του πραγγματικού
εξυπη
ηρετητή. Σε περίπτωσ
ση απάντησ
σης με icm
mp port un
nreachable προκύπτει οτι δεν
εξυπη
ηρετείται το
ο εν λόγο πρ
ρωτόκολλο.

2.5.11

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.
Παιδ
δείας. Ανεξά
άρτητα της φυσικής τοοποθεσία θα παρουσιά
άσουμε ένα υποθετικό σενάριο
λειτο
ουργίας το οποίο
ο
μένει να
ν επιβεβαιω
ωθεί όταν λειτουργήσου
λ
υν τα δύο daata center.
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Η βα
ασική υπόθεεση είναι οττι οι ldap cclients έχουνν ρυθμισμέν
νους δύο ld
dap servers 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
πτωσης τωνν clients απ
πό τον κύριιο στον εφεδρικό σε τιμή που να καθορίζετα
αι από το
μετάπ
χρόνο μετάπτωσ
σης της δρομ
μολόγησης από το κενττρικό στο εφ
φεδρικό εξυπ
πηρετητή.
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3. ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑ
ΑΣΗ ΛΕΙΤΟ
ΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ
Π
ΠΣΔ (ΠΑΝ
ΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΟΥ ΣΧΟΛΙΚ
ΚΟΥ ΔΙΚΤΥ
ΥΟΥ)

ΥΠΟ
ΟΔΟΜΗΣ

ΠΕΚ/ΑΑ
ΑΑ

ΤΟΥ

Η υπ
πηρεσία κα
αταλόγου (LDAP)
(
τουυ Πανελλή
ήνιου Σχολικού Δικτύ ου βασίζετται στην
πλαττφόρμα λογγισμικού Orracle (formeer Sun) Dirrectory Serv
ver και προοσφέρει λειιτουργίες
πιστο
οποίησης/εξξουσιοδότησ
σης και ανα
αζήτησης μέέσω πρωτοκ
κόλλου LDA
AP σε υπηρ
ρεσίες οι
οποίεες χρησιμοπ
ποιούν το πρ
ρωτόκολλο αυτό. Η υπ
πηρεσία λειττουργεί σε έέξι (6) εξυπη
ηρετητές
Sun Solaris (απο
οκλειστική χρήση της υπηρεσίας) ενταγμένου
υς στα dataacenter του ΠΣΔ σε
Αθήννα και Θεσσ
σαλονική. Σε κάθε dataacenter βρίσ
σκονται 3 εξξυπηρετητέςς, ένας write
e master
και δύο read-o
only slaves.. Στους wrrite masterrs παράλλη
ηλα παρέχοονται web services
ρήση απο τιις υπηρεσίεςς του ΠΣΔ οι
ο οποίες τα
α απαιτούν (κυρίως η υπηρεσία
υ
interrfaces για χρ
e-Sch
hool).

Η τρ
ρέχουσα υλο
οποίηση τηςς υπηρεσίαςς βασίζεται σε εμπορικ
κό λογισμικό
κό, το οποίο
ο, παρότι
είναι ακόμα ελεύ
ύθερα διαθέέσιμο, απαιττεί συμβόλαιο υποστήριιξης. Παράλλληλα, η υπο
οστήριξη
λειτουργικο
ού Solaris δεν
δ είναι πλλέον διαθέσ
σιμη στα πλαίσια του ΠΣΔ, με συνέπεια
σ
του λ
συνολικά η υποσ
στήριξη της υπηρεσίας ννα μην είναι δυνατή, ιδιιαίτερα σε π
περίπτωση bug.
b

3.1 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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4. ΠΕΡΙΓΡΑΦ
ΦΗ ΑΝΑΠΤΥ
ΥΞΗΣ
Βασικ
κό συστατικ
κό στοιχείο της
τ φάσης α
ανάπτυξης της
τ υπηρεσίας θα είναι η μετάβαση
η της
υπηρ
ρεσίας απο την
τ κλειστή εμπορική π
πλατφόρμα της
τ Oracle (πρώην
(
Sun
n) στο ελεύθερο
λογισ
σμικό OpenLDAP. Στα πλαίσια τηςς μετάβασηςς ιδιαίτερη προσοχή
π
θα δωθεί:


Στην μεττάβαση του σχήματος π
πληροφορία
ας σε OpenLDAP ώστε ννα είναι δυνατή η
μεταφορ
ρά των δεδομ
μένων της υυπηρεσίας χωρίς αλλαγές.



Της μετά
άβασης της πολιτικής α
ασφάλειας (aaccess lists) στο σχήμα του νέου
λογισμικ
κού.





Στην υπο
οστήριξη κα
αι ενσωμάτω
ωση λειτουργγικότητας που
π θεωρείτααι χρήσιμη όπως:
ό
o

Δ
Δυναμικά
atttributes.

o

R
Referential
Integrity
I

o

M
MemberOf
entry
e
attribu
ute, dynamiic groups.

o

A
Audit
loggin
ng.

o

A
Attribute
Un
niqueness.

o

Δ
Δυναμικό,
LD
DAP based configuratio
on.

o

O the fly in
On
ndexing, sch
hema changes.

Στη χρήσ
ση επιπλέονν λειτουργικόότητας που παρέχει ο OpenLDAP
O
όπως:
o

A
Attribute
constraints/alllowed valuees.

o

D
Dynamic
Dirrectory Servvices (προσω
ωρινές εγγρα
αφές οι οποοίες πιθανώςς να
φ
φανούν
χρήσ
σιμες στη διιαδικασία εγγγραφής νέω
ων χρηστών)).

o

P
Password
po
olicy.

o

Χ
Χρήση
meta backends κ
και rewrite overlays
o
για την υλοποίη
ίηση LDAP Proxy.
P

άλληλα θα εξεταστεί σε
σ πραγματικ
κές συνθήκεες σε συνερ
ργασία με τοους υπεύθυννους των
Παρά
υπόλ
λοιπων υπη
ηρεσιών η σκοπιμότη
ητα δημιου
υργίας ενό
ός εξυπηρεετητή κλασ
σματικού
συγχρονισμού ο οποίος θα περιέχει
π
περ
ριορισμένο σύνολο
σ
attributes ανά εγ
εγγραφή προ
ος χρήση
υ
φόρ
ρτου και επα
αναλαμβανόμενων ανα
αζητήσεων ((υπηρεσία email
e
και
απο υυπηρεσίες υψηλού
lists).

mailiing
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Στα πλαίσια τη
ης επέκταση
ης και βελττίωσης της υπηρεσίας
ς συγχρονισσμού με εξω
ωτερικές
υπηρ
ρεσίες μέσω
ω web servicces (e-Scho
ool, e-Dataccenter) θα αναπτυχθεί (σε συνεργγασία με
τους υπεύθυνου
υς των υπ
πηρεσιών) διαδικασία
α συγχρονισ
σμού χωρίίς την παρέμβαση
ρώπινου παρ
ράγοντα. Στη
ην τρέχουσα
α κατάστασ
ση ο συγχρονισμός γίνετται με χρήσ
ση ουρών
ανθρ
κατα
αγραφής αλ
λλαγών με συνέπεια τυυχόν απώλεια συγχρον
νισμού να δημιουργεί σοβαρό
πρόβ
βλημα καθώ
ώς δεν είναιι εύκολη η επιδιόρθωσ
ση τυχόν πρ
ροβλημάτωνν χωρίς παρέμβαση
των διαχειριστώ
ών. Η επέκτταση θα ανναπτύξει επ
πιπλέον διαδ
δικασία αρχχικού συγχρ
ρονισμού
μέσω
ω της οποίας θα είνναι δυνατόςς ο επανα
α-συγχρονισ
σμός (μέσω
ω μίας λειττουργίας
αντα
αλλαγής στο
οιχείων για
α τα υπάρχχοντα δεδο
ομένα μεταξύ των βάάσεων) και άμεσης
αυτοματοποιημέένης επαναφ
φοράς του σ
συγχρονισμο
ού.

4.1 ΔΥΝΑΜΙΚ
ΚΑ ATTRIB
BUTES
Στηνν τρέχουσα υλοποίηση
υ
χρησιμοποιε
χ
είται η λειτο
ουργία class--of-service ττου εξυπηρετητή της
ημιουργούντται δυναμικά
ά attributess στις εγγρα
αφές των χρρηστών με βάση τα
Sun ώστε να δη
butes εγγρα
αφών που θεωρούνται
θ
‘παραγωγο
οί’. Η επιλογή των εγγγραφών στις οποίες
attrib
προσ
στίθενται τα
α attributess αυτά γίνεεται με χρή
ήση κατάλλ
ληλων LDA
AP URLs (ττα οποία
περιέέχουν LDAP
P φίλτρα). Είναι
Ε
απαρα
αίτητο να βρεθεί ένα ισ
σοδύναμος μηχανισμόςς για την
υλοπ
ποίηση στο νέο
ν περιβάλλον.
Στηνν περίπτωση
η του OpenL
LDAP θα γίίνει χρήση δύο
δ overlayss για την πρροσθήκη δυ
υναμικών
butes:
attrib


ο
επιτρ
ρέπει τον ορ
ρισμό ενός παραγωγού
π
entry τα attributes
Overlay collect το οποίο
ρονομούντα
αι από όλες τις εγγραφ
φές οι οποίεες βρίσκοντται κάτω
του οποίίου θα κληρ
από το δέντρο
δ
του παραγωγού.
π
. Η χρήση της
τ μεθόδου
υ αυτής μποορεί να ακολ
λουθηθεί
για attrib
butes τα οπο
οία ισχύουν για όλες τιςς εγγραφές σε
σ ένα δέντρρο.



Overlay dynlist το οποίο επιτρ
ρέπει τη δη
ημιουργία δυ
υναμικών λλιστών attrib
butes σε
σ
με την περιγρα
αφή του ακό
όλουθου συνδέσμου. Ταα DN των λιστών θα
entries σύμφωνα
πρέπει να
α προστίθεννται σε κάθεε εγγραφή η οποία θα περιέχει
π
παρραγόμενα atttributes,
κάτι το οποίο
ο
παρόττι δεν επιτρέέπει ‘doublee reference’ (δημιουργίαα εγγραφήςς η οποία
ορίζει το
ο LDAP φίλττρο των εγγγραφών στιςς οποίες θα προστίθοντται τα δυναμικά της
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attributees), κάνει το
ο σχήμα διαχ
αχείρισης πιο
ο σαφές καιι διαχωρισμμένο: Διαχείρ
ριση των
παραγόμ
μενων attrib
butes στην εγγραφή παραγωγού
π
και ξεκάθααρη προσθή
ήκη των
εγγραφώ
ών στις οποίεες θα ισχύουυν.

4.2 ΚΛΑΣΜΑ
ΑΤΙΚΟΣ ΣΥ
ΥΓΧΡΟΝΙΣΜ
ΜΟΣ
Καθώ
ώς το συνο
ολικό μέγεθος της βάσ
σης της υπη
ηρεσίας είναι αρκετά μεγάλο, αυ
υτό θέτει
περιο
ορισμούς σττη δυνατότη
ητα ευέλικτοου και αποδο
οτικού cach
hing των δεδδομένων, λό
όγων των
ετερο
ογενών αναζητήσεων στην
σ
υπηρεσ
σία και πιθα
ανών περιορ
ρισμών στο δδιαθέσιμο υλικό.
υ
Σε
αυτά
ά τα πλαίσια
α είναι σκόπ
πιμο, αναλόγ
όγως με τις ειδικότερες ανάγκες άλ
άλλων υπηρεεσιών να
δωθεεί εξυπηρετη
ητής αποκλεειστικά για ττις ανάγκες υπηρεσίας υψηλών ανααγκών (πχ υπηρεσία
υ
emaiil) στον οπο
οίο θα συγχ
χρονίζονταιι μόνο οι εγγγραφές κα
αι τα attribu
utes τα οπο
οία είναι
απαρ
ραίτητα για την καλή λειτουργία της (πχ μό
όνο εγγραφέές χρηστώνν και attribu
utes που
έχουνν σχέση με την
τ πιστοπο
οίηση/εξουσ
σιοδότηση κα
αι λειτουργίία της υπηρεεσίας πελάττη).
Κατ’ αυτόν τον τρόπο
τ
το μέέγεθος της β
βάσης θα μειωθεί σε εξξαιρετικά μεεγάλο βαθμ
μό και θα
αι attributess) οι οποίες απαιτούντα
αι από την υπ
πηρεσία πελ
λάτη. Το
περιέέχει μόνο εγγγραφές (κα
cachiing θα είνα
αι ευκολότερ
ρο, μικρότεερου μεγέθο
ους και στοχ
χευμένο με συνέπεια καλύτερη
κ
λειτο
ουργία του συνδυασμ
μού. Οι υπ
πόλοιποι ‘κ
κανονικοί’ εξυπηρετηττές της υπ
πηρεσίας
κατα
αλόγου θα μπορούν να
ν συνεχίσοουν να χρη
ησιμοποιούν
νται από όόλες τις υπ
πόλοιπες
υπηρ
ρεσίες του ΠΣΔ
Π
ενώ πα
αράλληλα θθα λειτουργούν ως ‘bac
ckup’ για τηην υπηρεσία
α πελάτη
του κ
κλασματικού
ύ εξυπηρετη
ητή.
Ένα ά
άλλο θετικό
ό στοιχείο είίναι ότι, καθθώς οι απαιττήσεις σε υλ
λικό για ένα τέτοιο εξυπ
πηρετητή
είναι μικρές, θα
α μπορεί να αξιοποιη θεί καλύτερα υποδομή cloud τοου ΠΣΔ με εύκολη
επέκτταση της υπ
πηρεσίας με βάση τις πρ
ραγματικές και εξελισσό
όμενες ανάγγκες του ΠΣ
ΣΔ.
Σε επ
πίπεδο υλο
οποίησης θα
α χρησιμοπ οιηθεί η δυ
υνατότητα για
γ ορισμό παραμέτρω
ων όπως
φίλτρ
ρο, attributtes, scope και Base DN
N στη διαμόρφωση της λειτουργίαςς συγχρονισ
σμού του
Open
nLDAP, όπω
ως περιγράφ
φεται στον α
ακόλουθο σύ
ύνδεσμο.

ITYE
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4.3 REPLICA
ATION WEB
B SERVICE
ES
Η χρ
ρήση web seervices για την
τ επικοινω
ωνία με την υπηρεσία καταλόγου
κ
σστην περίπττωση της
πραγγματοποίηση
ης αλλαγώνν παρουσιά
άζει τα πλεεονεκτήματα που έχουυν περιγρα
αφεί στα
παρα
αδοτέα του έργου
έ
e-School.
Πλεοννεκτήματα χρήσης
χ
υπηρ
ρεσιών ιστούύ (web servicces) για τηνν πραγματοπποίηση αλλαγγών στην
υπηρεεσίας Καταλόόγου


Διατηρείτα
αι η ήδη υπ
πάρχουσα λοογική ανάπτυξης εφαρμογγών που προοβλέπει τη δημιουργία
συγκεκριμ
μένου και αυσ
στηρά ορισμέννου πλαισίου συναρτήσεωνν – λειτουργιώ
ών οι οποίες καλούνται
κ
για την υλλοποίηση εργγασιών (με συυγκεκριμένες παραμέτρουςς) και οι οποοίες αναλαμβά
άνουν την
εκτέλεση τους
τ
και την επιστροφή
ε
τωνν αποτελεσμά
άτων (function
nal API).



Χρησιμοπ
ποιείται μία τεχνολογία
τ
(w
web service) που είναι ανεξάρτητη
α
ττης προγραμμ
ματιστικής
πλατφόρμ
μας με συνέπεεια να παρέχειι τη δυνατότη
ητα συνεργασίας μεταξύ εττερογενών συ
υστημάτων
(πχ .Net με
μ Java), ενώ τα πρωτόκολλ
λλα επικοινωνίας (HTTP, XML,
X
WSDL, SOAP) είναιι ιδιαίτερα
διαδεδομέένα και πολ
λύ καλά οριισμένα με συνέπεια
σ
να αποφεύγοντααι τυχόν πεεριπτώσεις
ασυμβατότητας.



Όλες οι αλλαγές
α
στα δεδομένα
δ
της υπηρεσίας καταλόγου πρα
αγματοποιούννται κεντρικά διαμέσου
των web services και όχι με απευθθείας πρόσβαση από τις εξωτερικές υππηρεσίες. Αυττό έχει ως
ν μπορεί να
α οριστεί πολύύ καλύτερα η πολιτική ασ
σφάλειας επί των δεδομένω
ων και να
συνέπεια να
υπάρχει πλλήρης έλεγχοςς επί των λειττουργιών που πραγματοποιο
π
ούνται. Αντί οοι εξωτερικές υπηρεσίες
να έχουν αυξημένα
α
δικ
καιώματα αλλααγών στα δεδδομένα, απλά καλούν συγκεεκριμένες συνναρτήσεις.
Έτσι, οι αλλαγές που μπ
πορεί να πραγγματοποιηθού
ύν είναι πολύ συγκεκριμένεες, γίνονται όλ
λες από το
ποσφαλματοπποιηθούν.
ίδιο σημείίο και μπορούνν εύκολα να ππαρακολουθηθθούν και να απ



Η κεντρικ
κή πραγματο
οποίηση των λειτουργιών επιτρέπει τη διατήρησηη κεντρικού ιστορικού
αλλαγών. Παράλληλα, ο συγγραφέαςς/διαχειριστήςς των web services έχει τη δδυνατότητα να
ν επιλέξει
ας εργασιών ππου θα διατηρο
ούνται στο ισττορικό. κάτι ππου δεν είναι δυνατό με
το επίπεδοο λεπτομέρεια
την υπηρεεσία καταλόγγου όπου απλλά διατηρούννται γενικές πληροφορίες για τις ενέρ
ργειες που
εκτελούντται (αναλυτικό
ό ιστορικό δενν είναι δυνατό
ό να διατηρείτται λόγω του πολύ μεγάλου
υ πλήθους
λειτουργιώ
ών, ιδιαίτερα αναζητήσεων,
α
, που πραγματτοποιούνται σε
σ μία υπηρεσίία καταλόγου).



Είναι δυννατόν να οριστούν
ο
εξω
ωτερικές λειττουργίες που
υ εκτελούντααι πριν ή μετά την
κλήση/ολοοκλήρωση των web servicees. Έτσι για παράδειγμα
π
η μετακίνηση εενός χρήστη στο
σ δέντρο
πληροφορριών, μπορεί να
ν οδηγεί στηην εκτέλεση εξωτερικής
ε
λεειτουργίας πουυ μετακινεί το
ο mailbox
του σε άλλλο εξυπηρετηττή email.



ITYE
E
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των απολλύτως απαραίττητων για τηην πραγματοπ
ποίηση της λειτουργίας.
λ
Τ
Τα υπόλοιπα attributes
μπορούν να είναι πα
αραγόμενα μεε βάση κατά
άλληλους κα
ανόνες και σσυναρτήσεις. Έτσι για
μα μπορεί από
ό το usernam
me του χρήστη
η να προκύπττει το email ττου (με βάση τον τύπο
παράδειγμ
email=<ussername>@<d
domain>) ενώ
ώ τα όρια χρήσ
σης της απομα
ακρυσμένης σσύνδεσης του (ημερήσιο
(
και εβδομ
μαδιαίο όριο
ο) να είναι στατικά οριισμένα και να
ν λαμβάνουυν συγκεκριμ
μένες και
προκαθορισμένες τιμέςς τις οποίες δδεν μπορεί να
α επηρεάσει ούτε ο χρήσττης, ούτε η εξωτερική
ε
w service.
υπηρεσία που καλεί το web


b services μποορεί να ορίσεει συγκεκριμέννες και αρκεττά περίπλοκεςς πολιτικές
Ο διαχειριιστής των web
επί των τιμών
τ
των πα
αρερχομένων attributes, κάτι
κ

που δεεν είναι δυναατό από την υπηρεσία

καταλόγουυ. Έτσι για παράδειγμα
π
μππορεί να ορίσ
σει συγκεκριμ
μένη πολιτικήή επί του επιλ
λεγόμενου
username//password ή να ορίσει απαγγορευμένες τιμ
μές για άλλα attributes.
a


Οι εξωτερρικές υπηρεσίίες δεν απαιτεείται να γνωρ
ρίζουν απολύττως τίποτα γιαα το σχήμα δεδομένων
δ
που χρησιιμοποιείται από
α την υπηρεεσία καταλόγγου. Απλά πα
αρέχουν τιμέςς σε συγκεκρ
ριμένα και
αυστηρά ορισμένα
ο
ορίσ
σματα των λεειτουργιών πο
ου έχουν συμφ
φωνηθεί χωρίίς να έχουν γννώση πώς
αυτά αντιστοιχίζονται σε attributes στις εγγραφέές της υπηρεσ
σίας καταλόγοου. Ο διαχειρ
ριστής των
ροπή, προσθήκ
κη, αφαίρεση στο σχήμα δεδομένων
δ
δεδομένωνν, μπορεί να κάνει οποιαδήήποτε μετατρ
χωρίς να απαιτείται
α
να ενημερώσει τις εξωτερικέές υπηρεσίες παρά μόνο ναα κάνει τις κα
ατάλληλες
αλλαγές στον
σ
κώδικα τω
ων web servicces (αν απαιτεείται).



Η λειτουρργία διαγραφή
ής χρήστη μππορεί να υλο
οποιηθεί με την
τ μορφή λήήξης εγγραφή
ής και όχι
διαγραφήςς της. Έτσι για παράδειγμαα κάποιος χρή
ήστης του οπο
οίου η εγγραφ
φή έχει λήξει μπορεί να
ενημερωθεί μέσω em
mail (χρησιμμοποιώντας εξωτερικό port-operation
p
n όπως περ
ριγράφηκε
mail διεύθυνση
η σε εύλογο χχρονικό διάστη
ημα. Κατ’
προηγουμένως) ώστε να μπορέσει ναα αλλάξει em
αυτόν τονν τρόπο δίνετα
αι η δυνατότηητα για ορισμ
μό συγκεκριμέένης πολιτικήής λήξης και διαγραφής
δ
εγγραφών αντί για τη
ην απλή διαγ
αγραφή τους όταν αυτό ζητείται από εξωτερική υπηρεσία.
ή ενός χρήστη στην υπηρεσία καταλόγου μπορεί να ανντιστοιχεί σε πολλαπλές
π
Παράλληλλα, η εγγραφή
εγγραφές σε εξωτερικέςς υπηρεσίες σστην οποία περίπτωση η λειτουργίας διαγγραφής θα πρ
ρέπει απλά
άφει τα attribu
utes που αντιιστοιχούν στη
ην κάθε εξωτεερική υπηρεσσία κάτι που μπορεί να
να διαγρά
υλοποιηθεεί πολύ εύκολα
α μέσω των w
web services.

Ο τρόπος χρήσ
σης τους όμως
ό
παρουυσιάζει μία συγκεκριμέένη διάκρισση ανάλογα
α με τον
πελά
άτη των web
b services:

ITYE
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Η πρώτη κα
ατηγορία είνναι οι web based
b
εφαρμογές οι οπ
ποίες χρησιμ
μοποιούν
τ web services για να εκτελέσουνν λειτουργία
τα
α αλλαγής η οποία έχει ζητηθεί
α
απο
χρήστη της κάθε εεφαμοργής. Ο χρήστης
ς εκτελεί εκκείνη τη στιγμή την
ε
εφαρμογή
και
κ μπορεί να ανταπο
οκριθεί άμεσα σε κάθθε σφάλμα που θα
π
παρουσιαστε
εί κατά την εκτέλεση τη
ης λειτουργ
γίας που αιτή
τήθηκε. Παρ
ράλληλα,
η εκτέλεση των
τ λειτουρ
ργιών απο τη φύση της είναι σειριαακή με μεσο
ολάβηση
α
ανθρώπινου
παράγοντα
α με συνέπεια να μπορείί να ακολουυθηθεί η ανττίστροφη
σε οποιαδή
δ
διαδικασία
ήποτε περίίπτωση λάθ
θους. Παράάδειγμα αυ
υτής της
κ
κατηγορίας
είναι
ε
η εφαρ
ρμογή sPorttal.

1.


Η δεύτερη κατηγορία
κ
εείναι η λειττουργία συγ
γχρονισμού μεταξύ ετεερογενών
β
βάσεων
δεδ
δομένων κ
και υπηρεσίας καταλό
όγου. Παρααδείγματα είναι η
υ
υπηρεσία
Γρ
ραμματειακή
ής Υποστήρ
ριξης και οιι εφαρμογέςς του e-Dattacenter.
Σ
Στην
περίπτω
ωση αυτή είίναι απαραίττητο:

2.
o

Ο πά
άροχος καιι ο κατανα
αλωτής δεδο
ομένων (βάάση δεδομέένων και
υπηρ
ρεσία καταλλόγου) να είναι εξαρ
ρχής συγχρρονισμένες ώστε οι
αλλα
αγές να πραγγματοποιούνται πάνω στις
σ ίδιες εγγγραφές.

o

Οι αλλαγές
α
να γίνονται πά
άντα σειρια
ακά και με χρονολογικ
κή σειρά
καθώ
ώς σε αντίθεετη περίπτω
ωση υπάρχει το ενδεχόμμενο μία αλλ
λαγή που
βασίζζεται για ττην πραγματτοποίηση της
τ
σε άλληη προγενέσ
στερη να
αποττύχει και τα δύο μέρη να
α αποσυγχρονιστούν.

Από τα παραπ
πάνω φαίνεεται ότι σ
στη δεύτερη
η κατηγορία είναι εύύκολο να υπάρξει
συγχρονισμό
ός (ενώ υπά
άρχει εξαρχή
ής απαίτηση τα δύο μέρη να εκκιινούν τη δια
αδικασία
αποσ
συγχρονισμένα).. Κατά συννέπεια δεν εείναι επαρκ
κές να υπάρχει διαδικκασία για αποστολή
αγών (chang
gelog) αλλά
ά απαιτείτα
αι να οριστεί πλήρης διαδικασία αρχικοποίη
ησης και
αλλα
επανασυγχρονισ
σμού.

ITYE
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Η διιαδικασία που
π
θα οριιστεί βασίζ εται στη λογική
λ
του Syncronizaation Proto
ocol που
χρησ
σιμοποιείται στην πλατφόρμα εξυπ
πηρετητή LDAP OpenL
LDAP για ττο συγχρονιισμό των
repliccas. Η διαδ
δικασία μπο
ορεί να εφα
αρμοστεί πά
άντα ακόμα
α και αν δεεν υπάρχει ιστορικό
αλλα
αγών (αν κα
αι σε αυτή την περίπττωση η λειττουργία συγ
γχρονισμού είναι πιο απλή
α
και
γρήγο
ορη). Βασίζζεται στη λειτουργία
λ
P
PresentEntrry(). Ουσιασ
στικά για κκάθε εγγραφ
φή στην
πάρο
οχο βάση δεεδομένων γίννεται μία πα
αρουσιαση της
τ στην υπηρεσία κατααλόγου. Η υπηρεσία
υ
κατα
αλόγου κάννει οποιαδή
ήποτε αλλα
αγή στην εγγραφή
ε
απ
παιτείται, εενώ θέτει τιμή σε
κατά
άλληλο attriibute με το timestamp της αλλαγή
ής (ουσιασττικά το timeestamp της έναρξης
της δ
διαδικασίας ώστε αυτό να είναι τοο ίδιο για όλ
λες τις εγγραφές). Παρράλληλα, όσ
σο χρόνο
διαρκ
κεί η διαδικ
κασία συγχρονισμού δενν επιτρέπετα
αι να ξεκινή
ήσει δεύτερηη διαδικασία
α. Με το
τέλοςς της διαδικ
κασίας όσεςς εγγραφές δεν έχουν ανανεωθεί
α
μπορούν
μ
ναα διαγραφού
ύν και τα
δύο μ
μέρη είναι πλέον
π
συγχρο
ονισμένα.
Σε πεερίπτωση που
π υπάρχει ιστορικό α
αλλαγών (ch
hangelog) αποστέλλοντται μόνο οι αλλαγές
και α
αν βρεθεί όττι τα δύο μέέρη (για οποοιοδήποτε λόγο)
λ
έχουν αποσυγχροννιστεί ή το ιστορικό
αλλα
αγών δεν περιέχει
π
όλεες τις αλλα
αγές που απ
παιτούνται μπορεί να εκτελεστείί πάλι η
διαδιικασία πλήρ
ρους συγχρο
ονισμού.
Για ττο σκοπό αυτό θα απαιττηθεί να:


δ
διατηρούντα
αι ορισμένα επιπλέον σττοιχεία στον
ν πάροχο κααι στον κατα
αναλωτή
δ
δεδομένων
(data version
n, update tim
mestamp κττλ).



ο
οριστούν

επιπλέον

web

services

για

τη

δια
αδικασία

α
αρχικοποίησ
σης/συγχροννισμού (Pressent Phase).

4.3.11

Βάση Δεδομένων
ν e-School (Πάροχοςς)

Οι απ
παιτήσεις απ
πό την βάση
η δεδομένωνν (πάροχο δεδομένων)
δ
είναι
ε
οι εξήςς:
1..

Διατήρησ
ση Global Data Versio
on για ολό
όκληρη τη βάση: Απλώ
ώς ένας αρ
ριθμός ο
οποίος αυξάνει
α
κατά
ά ένα σε κάθθε write (add
d/delete/mo
odify) operaation.
22. Changelo
og: Αν δια
ατηρούμε cchangelog για τα operations τόότε ανά operation
o
διατηρού
ύμε και το αντίστοιχο
α
daataversion.

ITYE
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4.3.22 Υπηρεσ
σία Καταλό
όγου (Κατταναλωτήςς)
Στηνν περίπτωση της υπηρεσ
σίας καταλόόγου απαιτού
ύνται οι ακό
όλουθες προοσθήκες στο
ο σχήμα,
στην κεντρική εγγγραφή της υπηρεσίας (ρίζα δέντρο
ου) και σε κάθε
κ
εγγραφ
φή:
Στη ρ
ρίζα του δένντρου (dc=scch,dc=gr) πρ
ροστίθενταιι τα παρακά
άτω πεδία:
o
o
o

umddataversion
n;x-grammatteiako=<Da
ataVersion>
o=<timestam
mp>
umdupdatetimeestamp;x-graammateiako
umdongoingupd
datetimestamp;x-gramm
mateiako=<<timestamp>
>

3.
Σε κά
άθε Directo
ory Entry το
ο οποίο συγχχρονίζεται με
μ τον πάρο
οχο δεδομέννων προστίθ
θενται τα
παρα
ακάτω πεδία
α:
o
o

umddatasource=
=grammateiiako
o=<timestam
mp>
umdupdatetimeestamp;x-graammateiako

4.
Προεετοιμασία Δεδομένων
Πριν την έναρξη
η της διαδικα
ασία συγχροονισμού με μαζικό τρόπ
πο (bulk) απ
παιτείται να
α τεθεί το
datasource σε όλους τους τύπους εγγραφών οι οποίες έχουν ώς πηηγή το e-Sch
hool (για
umdd
τον α
αρχικό συγχχρονισμό τωνν δύο βάσεω
ων).
Διαδ
δικασία

Περιγγράφονται οι
ο νέες συνα
αρτήσεις λειιτουργιών οιι οποίες θα γίνουν
γ
διαθέέσιμες αλλά
ά και η
σειρά
ά εκτέλεσηςς τους:


G
GetDataVers
sion(). Επιστ
στρέφει το Data
D
Version
n για όλη το δέντρο.
o

Αν δεν
δ υπάρχε ι changelog
g ή έχει χα
αθεί το syn
nchronizatio
on ή το
chan
ngelog δεν περιέχει επαρκή
ε
πλ
ληροφορία τότε εκτελ
λείται η
ακόλ
λουθη συνάρ
ρτηση:

ITYE
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S
StartTotalUp
pdate(DataV
Version, Up
pdateTimesstamp): To UpdateTim
mestamp
ε
είναι
απλά το timesstamp της έναρξης του updatte. Ενημερώνει το
u
umdongoing
gupdatetimeestamp on dc=sch,dc=g
d
gr. Επιστρέφ
φει:



o

Data
aCurrent: No
o action neeeded

o

Upda
ateStarted

o

Upda
ateInProgreess: Anotherr update is running
r

o

Errorr

P
PresentEntry
y(EntryQuaalifier, EntryyType, [...A
Attributes...]]): Ενημερώ
ώνει την
ε
εγγραφή
αν απαιτείται καθώς και το umdupd
datetimestam
mp,umddattasource.
Ε
Εκτελείται
σειριακά
σ
για όλες τις εγγγραφές στη βάση του e--School.



EndTotalUpdate(DataV
E
Version,

UpdateT
Timestamp)):

Ενη
ημέρωση

u
umdupdatet
timestamp, umddatavversion on dc=sch,dc==gr. Για όλες
ό
τις
ε
εγγραφές
μεε (umddataasource=gram
mmateiako)) && (umdu
updatetime
estamp <
<
<UpdateTim
mestamp>): SSet to deletee. Delete um
mdongoingu
updatetimesstamp
5.


Α υπάρχει το
Αν
τ changelo g
o

StarttUpdate(DattaVersion,

Upda
ateTimestam
mp):

Updates

umdongoingupd
datetimestamp. Επιστρέφει:

o



DataCurrrent: No acttion needed
d



UpdateSStarted



UpdateIn
nProgress: Another
A
upd
date is runn
ning



Error

Norm
mal Operatiions: Εκτέλ
λεση των ήδ
δη υπάρχουσσων λειτουρ
ργιών με
προσ
σθήκη του U
UpdateTimestamp ώς arrgument.



E
EndUpdate(
DataVersion
n,
u
umdupdatet
timestamp,

UpdateT
Timestamp)::

Update

umddattaversion,

delete

u
umdongoing
gupdatetimeestamp on dc=sch,dc=g
d
gr.

ITYE
E
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5. ΜΕΤΑΒΑΣΗ
Η ΣΕ ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Υ
Για ττην μετάβασ
ση στο νέο λογισμικό
λ
O
OpenLDAP θα αξιοποιη
ηθεί η υπάρρχουσα εμπεειρία της
ομάδ
δας ανάπτυξξης σε αντίσ
στοιχη μετάβ
βαση στο ΕΜΠ και η λειτουργικότ
λ
τητα που πρ
ροσφέρει
το m
meta backen
nd του Open
nLDAP. Η βασική ιδέα
α για την μεετάβαση τηης υπηρεσίας είναι η
προεετοιμασία τω
ων δεδομένων με τηνν απαραίτηττη μετατροπ
πή ορισμένω
ων πεδίων και
κ στην
συνέχχεια η εισαγγωγή τους στην
σ
νέα βάσ
ση. Στην συ
υνέχεια περιιγράφονται η προετοιμα
ασία των
δεδομένων (βήμ
μα 1-3) και κα
ατόπιν η μεετάβαση στο
ους νέους εξξυπηρετητέςς. Ειδικότερα
α:
1..

Προσθήκ
κη του υπάρ
ρχοντος σχή
ήματος δεδο
ομένων που χρησιμοπο
ποιείται στο υπάρχον
περιβάλλ
λον (i.e. Su
un Ldap) σττο διαθέσιμο
ο σχήμα το
ου OpenLDA
AP. Παράλληλα θα
καθορισττούν τυχόν αναγκαίες
α
α
αλλαγές για επικαιροπο
οίηση του σχχήματος (πχ
χ αντί για
τη χρήση
η του attrib
bute ‘l’ για την επισήμ
μανση του DN
D της τελλικής μονάδ
δας στην
οποία

ανήκει

ο

χρήστηςς

θα

χρ
ρησιμοποιηθ
θεί

το

ννεότερο

attribute
a

eduperso
onprimaryorgunitdn τη
ης κλάσης eduperson).
22. Εγκατάσ
σταση βοηθη
ητικού εξυπ
πηρετητή (ή στον εξυπη
ηρετητή ανάάπτυξης) σττο οποίο
θα ενεργγοποιηθεί η λειτουργικ
κότητα metaa backend το οποίο θθα συνδέετα
αι με την
υπάρχου
υσα υπηρεσίία στο βασ ικό εξυπηρεετητή (dsw.att.sch.gr) και θα εμφ
φανίζεται
για τις εφαρμογές
ε
πελάτες
π
ωςς ιδεατό bacckend. Ο εξυπηρετητήής θα λειτου
υργεί ως
‘proxy’, και
κ θα χρησ
σιμοποιεί τηνν λειτουργία
α των rewriites ώστε τοο ιδεατό bacckend να
εμφανίζεει το σχήμα δεδομένων όπως θα χρ
ρησιμοποιηθεί από την ττελική υπηρ
ρεσία.
33. Η εξαγω
ωγή-τροποπο
οίηση των δδεδομένων διαφόρων
δ
πεδίων
π
του π
παλαιού κα
αταλόγου
στη νέα μορφή δεδ
δομένων μεε την εκτέλ
λεση κατάλλ
ληλου ldap search για
α όλο το
κ την πληροφορία ποου περιέχει δια μέσω το
ου βοηθητικκού εξυπηρεετητή με
δέντρο και
χρήση τη
ης λειτουργίας proxy. Τ
Το αποτέλεσ
σμα της εξα
αντλητικής ααναζήτησης θα είναι
ένα ldif αρχείο
α
το οπ
ποίο θα χρη σιμοποιηθεί για την αρχ
χικοποίηση της νέας υπ
πηρεσίας
με τα νέα
ν
τροποποιημένα δεεδομένα του
υ πλήρους δέντρου. Θ
Θα γίνουν δοκιμές
εισαγωγή
ής των δεδομένων στους νέο
ους εξυπηρ
ρετητές κααι ταυτόχρ
ρονα θα
πραγματτοποιηθούν δοκιμές
δ
καλλής λειτουργγίας του σχή
ήματος μετάάβασης.

ITYE
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4
4. Πριν τηνν μετάβαση θα μειωθείί ο χρόνος caching
c
των
ν DNS εγγρραφών των παλαιών
εξυπηρεττητών σε ελ
λάχιστο χρόόνο μερικώνν δευτερολέέπτων ώστεε να είναι δυνατή
δ
η
άμεση μεετάβαση τηςς υπηρεσίαςς στη νέα χω
ωρίς ιδιαίτερ
ρο downtimee.
55. Για την μετάβαση αρχικά
α
η πα
αλαιά υπηρεεσία θα τεθεί σε read-oonly mode ώστε να
ονται μόνο αναζητήσεις
α
. Με χρήση του ιδεατού
ύ backend θθα γίνει εξαγγωγή των
επιτρέπο
δεδομένω
ων και αρχικ
κοποίηση τη
ης νέας υπηρεσίας.
6
6. Μετά τη
ην ολοκλήρ
ρωση δοκιμ
μών καλής λειτουργία
ας η υπηρεεσία καταλό
όγου θα
μεταβεί στους
σ
νέουςς εξυπηρετηττές με αλλα
αγή των DNS
S εγγραφώνν.

ITYE
E
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6. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Α
ΗΣ


Εγκατάσ
σταση νέου λογισμικού
λ
σ
σε δοκιμασττικό εξυπηρεετητή, μετάάβαση υπάρχ
χοντος
σχήματο
ος δεδομένων στη νέα έκ
κδοση.



Δοκιμές ικανότητας ανταπόκρισ
σης της υπη
ηρεσίας σε αυξημένο
α
αρριθμό αιτήσεεων.



Διαστασιολόγηση τη
ης υπηρεσία
ας, τόσο σε ότι
ό αφορά τον αριθμό ττων εξυπηρεετητών,
σ μέγεθοςς τους (ανάγγκες σε διαθ
θέσιμη μνήμη
η, χώρο σε σσκληρό δίσκ
κο κτλ).
όσο και στο



Ανάπτυξη λειτουργία
ας συγχρονιισμού με ετεερογενείς βά
άσεις δεδομμένων χωρίς
αση ανθρώπινου παράγοοντα.
παρέμβα



Υλοποίησ
ση εξυπηρεττητή κλασμ
ματικού συγχ
χρονισμού για χρήση απ
πο συγκεκριιμένες
υπηρεσίεες υψηλού φόρτου
φ
ερωττήσεων (πχ email). Η τελική ενσωμμάτωση του
υ
εξυπηρεττητή στην υπ
πηρεσία θα εξαρτηθεί και
κ απο τα αποτελέσματ
α
τα της
διαστασιιολόγησης και
κ ικανότηττας ανταπόκ
κρισης της υπηρεσίας.
υ



Υλοποίησ
ση εξυπηρεττητή Proxy L
LDAP με χρ
ρήση meta-b
backend καιι rewrites. Η χρήση
του θα είίναι στην πα
αροχή LDAP
P backend για χρήση απ
πο τελικούς χρήστες ενώ
ώη
βασική υπηρεσία
υ
κα
αταλόγου θα
α παραμείνει κλειστή σεε ένα DMZ π
προς χρήση μόνο
απο υπηρ
ρεσίες του ΠΣΔ.
Π



ITYE
E

Δοκιμή της
τ υπηρεσία
ας σε συνερ
ργασία με άλ
λλες ομάδες
ς του ΠΣΔ.

33

P2.15A (LDAP) – vv1.1 @30/7/22012

7. ΠΑΡΑΔΟΤΕΕΑ


Λειτουργγική υπηρεεσία (η τελλική φάση
η θα εξαρττηθεί από τη διαθεσ
σιμότητα
εξυπηρεττητών).



ITYE
E

Τεκμηρίω
ωση.
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8. ΑΝΑΦΟΡΕΣΣ
O
OpenLDAP server: http
p://www.op
penldap.org
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