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Láttuk-hallottuk

Ígéretet tettem rá, hogy folytatom ezt a témát, még-
hozzá a kiszolgálófelügyelet témakörével. Nézzük, mi
haszna lehet egy Linuxra kötött telefonnak a kiszol-
gálókörnyezetben! Már egy kiszolgáló üzemeltetése
esetén is érdemes folyamatosan figyelemmel kísérnünk
gépünket, hiszen egy behatolást vagy kiszolgálóleállást
általában olyan események szoktak megelõzni, ame-
lyekbõl a legtöbb esetben ki lehet találni, hogy baj lesz.

Ez természetesen csak akkor lenne lehetséges, ha
a nap 24 órájában a konzol elõtt ülve figyelnénk a
naplóbejegyzéseket. Amennyiben elõre gondolkodunk,
és megfelelõ eszközt választunk a naplók elemzésére,
hamar értesülhetünk arról, hogy a lemez be fog telni,
vagy valaki behatolással próbálkozik. Szinte mindegyik
elemzõprogram lehetõséget kínál rá, hogy a figyel-
meztetést levélben jutassa el hozzánk, vagy az ada-
tokat egy másik programnak adja át. Ebben az esetben
mi sem egyszerûbb, mint ha az elõzõ cikkben leírtak
alapján a Gnokiit SMS-küldésre állítjuk be, valamint
rávesszük a naplózó programot, hogy a Gnokiin
keresztül küldjön nekünk értesítést. Ha a figyelõprog-
ram nem ad módot az SMS közvetlen küldésére,
legyünk ötletesek! Az adatokat akár egy pár soros
héjprogram megalkotásával átadhatjuk, például
az alábbi módon:
• A figyelõprogram csak elektronikus levelet tud egy

megadott címre küldeni – semmi baj, írjunk egy Perl-
programot, amelyet meghívunk a Procmailbõl, így a
levél tartalma máris a kezünkben van, és egyszerûen
át tudjuk adni a Gnokiinak:
Procmail:

:0 c | /home/guska/sms-kuldo.pl

Ebben az esetben a levél teljes tartalmát átadtuk
az sms-kuldo.pl programnak, amely esetleg 160 ka-
rakterre darabolja fel, és a gnokii --sendsms
segítségével eljuttatja a telefonunkra, továbbá
egy fájlba természetesen feljegyzést készít az
üzenet küldésérõl, hogy tudjuk, mennyi SMS-t
küldtünk.

• A figyelõprogram csak egy meghatározott napló-
fájlba tud bejegyzést írni – ugyancsak semmi gond:
vagy írunk egy olyan programot, amely az idõzítõbõl
futtatva akár másodpercenként megnézi, történt-e
bejegyzés, és ha igen, meghívja a Gnokiit, vagy egy
kicsit bonyolultabb programot készítünk, amely a
fájlt folyamatosan olvassa.

Gondos figyelemmel válasszuk meg a programot, amely
a figyelmeztetéseket létrehozza, hiszen elõfordulhat,
hogy egy túlbuzgó felhasználó POP3-kéréseit a gép DoS-
támadásnak veszi, és fölöslegesen ébreszt fel minket.
Arra is nagyon ügyeljünk, hogy egy folyamatos hibánál
– ha már értesültünk róla (például az egyik kiszolgáló
leállt) – a gép ne küldjön másodpercenként üzenetet,
hanem idõintervallumok legyenek. Például a mon nevû
program lehetõséget nyújt, hogy amennyiben a gép
elérhetetlen, késleltetést adjunk meg. Ha nem érhetõ el,
küldjön SMS-t, majd ötpercenként próbálkozzon, de
utána már csak akkor üzenjen SMS-sel, amikor a gép
újra elérhetõ. Ez azért is fontos, mert ha jól állítjuk be,
a gép csak abban az esetben küld értesítést, amikor fel-
használói beavatkozásra van szükség, és nem ér rá reg-
gelig. Ebben az esetben bátran úgy állíthatjuk be saját
mobilunkat, hogyha a kiszolgálóra kötött telefonszámról
az éjszaka kellõs közepén SMS érkezik, hangosan csi-
pogjon, egyéb esetekben csak rezegjen, hiszen csak
akkor van értelme az egésznek, ha megbízhatunk benne.
Pont ezért nem megbízható az elektronikus levéllel tör-
téntõ értesítés, hiszen az több levelezõkiszolgálón is
átmegy, ahol meghamisíthatják, esetleg lehallgathatják.
Igaz, már SMS-t is lehet hamísítani, de pontosan ismerni
kell hozzá a küldõ és fogadó számát, valamint az üze-
netek felépítését. Természetesen egyik sem nyújt száz-
százalékos biztonságot a hamisítással szemben.
A kiszolgáló soros kapujára kötött telefonnak további
nagyon hasznos felhasználása – ha beépített modem-
mel rendelkezik –, hogy kihasználjuk a modem adta
lehetõségeket, és szükség esetén akár távolról is
beléphetünk a gépre. Jókor jöhet ez a szolgáltatás,
ha például:
• leálltak a távoli elérési lehetõségek: SSH, Telnet;
• egy félresikerült tûzfalbeállítással kitiltottuk

magunkat;
• a kiszolgáló init 0 szintre jutott – például egy

lemezhiba miatt;
• a kiszolgáló elérhetetlen, mivel az Internet megállt.
Ebben az esetben az mgetty csomag lehet a segít-
ségünkre. Ennek a remek programnak számos felhasz-
nálási módja van:
• konzolként,
• adatbehívópontként és
• faxbehívópontként használhatjuk.
Ha az elsõ lehetõséget vesszük figyelembe, akkor kiszol-
gálónk egy másik géprõl történõ felügyeletét egy soros
kábel árából megoldhatjuk. Ez csak akkor hasznos, ha
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�
egy szolgáltatónál legalább két gépet egymás közelében
helyezünk el. Ebben az esetben, ha mondjuk a tûzfalbeál-
lításban valamit elszúrtunk, bejelentkezhetünk a másik
gépre, és egy minicom (terminálprogram) segítségével
átjelentkezünk a másik konzoljára.
A fenti példa megvalósításához a következõket tegyük:
a /etc/inittab állományba írjuk be a következõ sort:
S0:12345:respawn:/sbin/mgetty 

�-s 57600 ttyS0
Ahol az S0 a jelenlegi soros kapu, amire a kábelt kötjük,
tehát COM1 esetén S0, kettõ esetén S1 és a többi, 
a -s kapcsoló a csatlakozási sebesség csúcsértékét
adja meg, a ttyS0 ugyancsak a kábel helyét határozza
meg.
A /etc/mgetty/mgetty.config állományba a következõket
írjuk:
port ttyS0 # Itt ugyanazt a soros 

�kapuszÆmot rjuk, mint az inittabba.

direct y

speed 57600 # Itt ugyanazt a 

�sebessØget rjuk, mint az inittabba.

toggle-dtr n

Egy init q parancs után már mûködik is. Ellenõrizni a
/var/log/mgetty/ttyS0.log állományban tudjuk, vagy a 
ps aux | grep mgetty paranccsal. Ezek után a
másik géprõl egy minicom program segítségével rá tu-
dunk jelentkezni az mgetty-re, ahol is egy egyszerû
naplózóablakot kapunk.
Amennyiben mobilról akarunk a gépre jelentkezni, egy
kábelre lesz szükségünk, amelyet ugyancsak az egyik
soros kapura „akasztunk”. Az összes többi beállítás az
elõzõhöz hasonló, valamint az inittabban a -n kapcsoló-
ra van szükségünk, mivel ez határozza meg, hogy a gép
hány csörgés után vegye fel a telefont. A soros kapu
sebességét 9600-ra vagy 19200-ra állítsuk (ez a szám
a kapu és a telefon közti sebességet árulja el).
S0:12345:respawn:/sbin/mgetty 

�-s 19200 -n 2 tyS0
A telefonos betárcsázást az elsõ megoldással kombinál-
hatjuk, ilyenkor egy másik géprõl és telefonról is lehetõ-
ségünk lesz bejelentkezni.
Az egyszerû kábeles bejelentkezés akkor is hasznos le-
het, ha se másik gép, se telefon nincs, amire rákössük,
mivel több szolgáltatónál elõfordul, hogy bár lehetõség
van hozzáférni a gép konzoljához, de éppen nincs AT
(régi) típusú billentyûzetük vagy átalakítójuk, csak PS/2.
Ilyenkor vagy magunkkal viszünk egyet, vagy ha ott
derül fény a gondra, szerezni próbálunk egyet. Az esetek
többségében az AT-billentyûzet beszerzése 1–2 óránál
több idõt szokott igénybe venni. Helyette elõvesszük
soros kábelünket és egy PDA-t vagy notebookot, ame-
lyen egy terminálprogrammal be tudunk jelentkezni a
gépre – billentyûzet és monitor nélkül is.
Régen egy kiszolgálóteremben fordult elõ, hogy lustaság-
ból nem állítottam be az mgetty-bejelentkezést. Ment
is szépen sokáig, amíg egy rendszermagfrissítés miatt
a gépet újra nem kellett indítani. A gép újraindult, és

ahogyan várni lehetett, egy apró gond miatt nem indult el
többször. Kirohantam a helyszínre, hogy megnézzem, mi
történt. A régi rendszermagot nem lehetett elindítani,
mert se monitor, se régi típusú billentyûzet nem állt

rendelkezésre.
Megközelítõ-
leg kétórás
futkosás után
egy közelben
lakó ismerõs-
tõl elkoboztam a billentyûzetét, és vakon begépeltem az
mgetty beállítását. Ezek után már egy konzolról be
tudtam jelentkezni a gépre és megoldottam a rendszer-
mag-fordítási hibát, amely abból ált, hogy az ext2 fájl-
rendszer-támogatást nem fordítottam bele, így termé-
szetesen ext2-alapú rendszerem mûködésképtelen lett.
Utolsó lépcsõként megpörgettem a Lammer-számlálót,
mivel alapszintû probléma miatt fáradtam fölöslegesen.
Azóta nem felejtem el a soros kapun történõ kapcso-
lattartási lehetõséget a rendszerbetöltõ programba
is belerakni, hiszen ha se monitor, se billentyûzet
nincs kéznél, fontos, hogy már az indításkezelõ prog-
ram (LILO vagy Grub) szintjén kapcsolatot tudjunk
tartani (például kiválaszthatjuk, hogy melyik rendszer-
mag töltõdjön be).
Ehhez a /etc/lilo.conf-ba a következõket írjuk:
serial=0,19200n8 # 0 a soros kapu 

�szÆma, 19200 a kapcsolat sebessØge, 
�n8 az adatÆtvitel t pusa

Majd futtassuk a lilo parancsot. A következõ indítás-
nál a terminálprogram bekapcsolása után a PDA-n,
illetve a notebookon figyelemmel kísérhetjük a rendszer
indítását, és szükség esetén beavatkozhatunk.

Varga S. Csaba 
(guska@guska.hu) Az 1.1-es Slack-
ware óta linuxozik. Kedvtelései közé
tartozik a fotózás és Linux telepítése
PDA-kra. Legszívesebben
a Gerecsében túrázik a barátaival. 

Kapcsolódó címek
Lammer-számláló � http://dawn.elte.hu/~raas/lc.html
Minicom � http://www.clinet.fi/~walker/minicom.html
Mgetty � ftp://alpha.greenie.net/pub/mgetty/source/
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