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Láttuk-hallottuk

Sorozatunkban olyan cégeket gyûjtünk csokorba,
amelyek huzamosabb ideje számos területen Linuxot
alkalmaznak. Lássuk, mi a helyzet az oktatási és az
ahhoz kapcsolódó intézményekben.

A miskolci Andrássy
Gyula Mûszaki
Középiskolában
három Linux-kiszol-
gálót is mûködtet-
nek. Az elsõ lassan
az iskola leggyen-
gébb gépévé válik
(166 MHz-es
Pentium MMX-es
processzor, 128 MB
RAM és három
merevlemez), most
ezt nézzük meg
közelebbrõl. Maga
a rendszer egy
1,6 GB-os merevle-
mezen helyezkedik
el, egy tízgigásat
használnak a tanulók
saját könyvtárainak
tárolásához, valamint
egy 1 GB-ost a Squid
gyorstáraként
(cache). A gépet

Mandrake 7.2 „hajtja”, és a következõ feladatokkal bír:
webkiszolgáló – Apache; FTP-kiszolgáló – proftpd; leve-
lezõkiszolgáló – Postfix; proxykiszolgáló – Squid; IP-
címek kiosztása – bootp; SSH-kiszolgáló – OpenSSH;
fájlkiszolgáló és tartományvezérlõ – Samba; csomag-
szûrés – IP Chains; kapufigyelés – portsentry; fájlválto-
zások ellenõrzése – Tripwire; naplók feldolgozása 
– logcheck, webalizer, sqmgrlog, http-analyze, valamint
saját fejlesztésû parancsfájlok.
Az iskola összes tanulója rendelkezik levélcímmel és
csak ezt a kiszolgálót érik el, de a gépen egyes tanulók
héjeléréssel is bírnak. Olyan diákok is akadnak, akik
a Pine segítségével leveleznek. A gép hat éve üzemel
folyamatosan, és az „Operációs rendszerek” elnevezésû
tantárgy óráin is kitûnõ segédeszközként mûködik.
A második kiszolgáló az iskola ügyvitelének zavartalan
kezeléséért felelõs. 400 MHz-es Celeron processzorral
és 128 MB RAM-mal van felszerelve, és egy 5,1 GB-os,
egy 6,3 GB-os, valamint két 10 GB-os merevlemez gon-
doskodik az operációs rendszer és az adatok tárolásáról.
RedHat 6.1 felel (Samba segítségével) a 14 windowsos
munkaállomás kiszolgálásáért és a felhasználók belép-
tetéséért (tartományvezérlõként mûködik). Az iskola
dolgozóit érintõ szolgáltatások ezen a kiszolgálón kaptak
helyet, teljesen elkülönítve a tanulókéitól: levelezõkiszol-
gáló – Sendmail; proxykiszolgáló – Squid; csomagszûrés
– IP Chains; SSH – OpenSSH; kapufigyelés – portsentry;

fájlváltozások ellenõrzése – Tripwire; naplók feldolgozása
– logcheck, webalizer, sqmgrlog, http-analyze, továbbá
saját fejlesztésû parancsfájlok. Érdekesség, hogy az
SSH-t nemcsak távoli felügyeletre használják, hanem
a tanárok közül néhányan ezen keresztül intézik a levele-
zésüket is. A gép két éve üzemel zavartalanul. Naponta
készül mentés a fontos adatokról saját parancsállomány-
nyal. A find segítségével megkeresik az új fájlokat,
amelyeket a tar egy tárolófájlba rakja be, ezek a ké-
sõbbiekben CD-ROM-ra kerülnek.
A harmadik gép egyelõre fejlesztési szakaszban van,
adatbázis-kiszolgáló és X-terminál kiszolgáló lesz belõle.
Hálózati kártyákból a következõ típusokat használják:
ne2000, rtl8029, rtl8139.
A gépek üzemeltetése sem idõben, sem a munkában
nem okoz gondot. Természetesen az új dolgok keresése
és kipróbálása elég tennivalót ad az igazán érdeklõdõ
rendszergazdáknak. Eddig csak elõre tervezett módon
történt gépleállás: magfrissítés vagy változatátállás
miatt. Az üzemeltetés ideje alatt egyetlen merevlemez
hibásodott meg, de a mag üzeneteibõl ez is elõre látható
volt, így fel lehetett készülni a cseréjére.
A tervek között tûzfal készítése, valamint egy olyan te-
rem felszerelése szerepel, ahol linuxos munkaállomások
lesznek. A Debian-változatra való áttérést is fontolgatják.
Arra kérdésre, hogy miért döntöttek a Linux mellett,
a rendszergazda a következõ választ adta: „A Linuxszal
körülbelül 1995-ben kezdtem ismerkedni, és azóta is
elkötelezett híve vagyok. Itt érzem azt, hogy ha valamit
megteszek, az úgy mûködik, ahogy akarom. Megadja az
alkotás örömét, amelyet a Windows az egérkattintgatás
nem tudom, miért, de ide kell kattintani hozzáállásával
elvett. Az informatikát karakteres felületen tanultam,
ahol gondolkodni kellett, mert nem volt fölösleges hely
és memória sem. A programnak kellett jónak lennie.
A Linux az alkotás örömét adta vissza: tudod, mit akarsz
csinálni, és meg is csinálod. Azt már meg sem említem,
hogy távolról is mindent meg lehet tenni rajta, és ez
fontos szempont.”
Fõvárosi Oktatástechnológiai Központ
A használatban lévõ gép egy HP NetServer LH3 Pentium
II-es, 350 MHz-es processzorral, 256 MB RAM-mal
felszerelve. Az operációs rendszer számára egy 4 GB-os
SCSI-UW merevlemez biztosítja a helyet, az adatokat
pedig öt 9 GB-os SCSI-UW merevlemezre bízták, ame-
lyek RAID-5-be vannak kötve. A hálózati kapcsolatot egy
3Com 3c509B-TX hálózati kártya biztosítja. Slackware-
terjesztésen a következõ feladatokat oldották meg:
• belsõ fájlkiszolgáló – Samba,
• webkiszolgáló – Roxen Challenger,
• levelezõkiszolgáló – Sendmail,
• proxykiszolgáló – Squid.
Ezek mellett a gépnek még apróbb munkái is akadnak,
DNS-kiszolgáló, nyomtatókiszolgáló, tûzfal, betárcsázó-
kiszolgáló. Az általa kiszolgált felhasználók száma har-
mincra tehetõ.

Cégcsokor (3. rész)
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