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Szaktekintély

név alapján is pingelhetõ. Felesleges

és rossz alkatrészekbõl sikerült összeállí-

tanunk egy linuxos gépet. Szó szerint

három számítógép alkatrészeibõl rak-

tunk össze egyet. A kormánynak ez

semmibe sem került, és arra, amire kell,

éppen jó. A telepítésnél a legújabb vál-

tozat, amely nekünk megvolt és támo-

gatta a Pentium 133-as gép alkatrészeit,

a RedHat 6.2-es volt, ezért ezt raktuk

fel, és a Bastille tûzfallal, illetve a leg-

frissebb foltokkal szilárdítottuk meg.

Ezenkívül kikapcsoltuk az összes

szükségtelen szolgáltatást, és felraktuk

az SSH-t. Gondosan felosztottuk a me-

revlemezen elérhetõ területet, így végül

körülbelül 1,5 GB jutott az adatoknak.

A beállítások elvégzésére összesen há-

rom órát fordítottunk. 

NFS
Az értékelemzõ ismeri az NFS-t is, ezért

a következõ lépés ennek a beállítása

volt. A /etc/exports fájlba mindössze egy

sort kellett beírnunk:

/home/guest/hptestdata 

�192.168.10.29(rw)

A vendég (guest) saját könyvtárában

létrehoztuk a hptestdata könyvtárat, és

újraindítottuk az nfsd-t. Ez a sor csak

egyetlen IP-címnek engedi meg a könyv-

tár befûzését. Az értékelemzõ kezelõszer-

vén megadtuk a szükséges beállításokat,

és megnyomtuk a mount (befûzés) gom-

bot. Elsõre természetesen nem indult.

A hibaelemzés csak egy percet vett

igénybe, és az analizátor és a vendégfiók

azonosítószámának összehangolása

megoldotta a gondot. Az NFS beállítá-

sával összesen öt percet töltöttünk el.

Samba
A Samba rendkívüli program, és nagyon

sok mindenre képes. Ez egyszerû fela-

dat, szemléltetésül /etc/smb.conf fájlunk

a listán (30. CD Magazin/Samba) látható.

A rendszer biztonságában döntõ szerepet

játszó adatokat, mint például a hálózat

tartománynevét itt és a /etc/exports fájl-

ban is megváltoztattuk. A fájl legfonto-

sabb része a hptestdata megosztás létre-

hozása és csak olvashatóvá tétele. Azért

kell csak olvashatóvá tenni, nehogy a fel-

használók véletlenül kitörölhessék az

adatokat. Idõnként kiürítjük a könyvtá-

rat, de csak azután, hogy minden felhasz-

nálóval egyeztettünk. A Samba beállításá-

nak másik része az, hogy a rendszerin-

dítófájlokat úgy módosítsuk, hogy az

nmbd leálljon. Az általunk használt rend-

szerbeállítások mellett nem szeretnénk,

ha a gép látszódna a hálózaton, ezért azt

sem akarjuk, hogy az nmbd elvégezze a

névfeloldást. A saját terjesztésed leírásá-

ban megtalálhatod, hogy melyik az a fájl,

amelyet módosítanod kell. A Red Hat 6.2-

ben az S91smb fájlt változtattuk meg, és

az nmbd-t indító sorokat megjegyzéssé

tettük, azaz a megfelelõ sorok elejére

beszúrtunk egy # jelet.  Hogy erre a há-

lózati beállításra késõbb is emlékezzek,

a magyarázó sort is módosítottam, ami

most már annyit mond, hogy az nmbd

nem indul el. Rendes körülmények

között a program azt jelzi vissza, hogy

az nmbd elindul. A hozzáférést a mi tar-

tományunkra korlátoztuk, ezzel kívülrõl

nem férhetnek hozzá a géphez. A beál-

lítások elvégzése összességében jó né-

hány órányi ügyeskedésbe telt.

NT-beállítások
Utoljára az NT-s gépet kellett beállíta-

nunk. Ezt a trükköt még sehol sem

láttuk, ezért gondoljuk, hogy nagyon

jópofára sikeredett. A linuxos gép szá-

mára létrehoztunk egy adatmegosztást,

a felhasználók az asztali gépükrõl ide

fordulnak az adatokért. Ezután az UNC

(egységes elnevezési szabvány) segítsé-

gével egy hálózati parancsállományt

készítettünk, amit az adatmegosztási

pontra irányítottunk. A Samba-megosz-

tást a hálózaton egy percre láthatóvá

kellett tennünk – ekkor hoztuk létre

a parancsállományt a könyvtárban. Egy-

szerûbb volt így tennünk, mint meg-

szenvednünk a megkettõzött fordított

perjelek helyes beállításával. Amikor a

felhasználó az NT-kiszolgálóhoz fordul,

a megosztott könyvtárat fogja látni. Ha

kétszer rákattint, a könyvtárat meg is

nézheti. Amennyiben viszont duplán

kattint a könyvtáron, akkor anélkül,

hogy észrevenné, a linuxos gép próba-

adatokat tartalmazó könyvtárába jut.

Erre a trükkre azért van szükség, mert

a Windows nem képes olyan hálózati

meghajtót megosztani, amelyet már

befûzött. Az eredeti tervem az volt,

hogy az NT-s gép a Samba-megosztást

befûzi egy meghajtóra, és majd onnan

lesz megosztva. Miután rájöttünk, hogy

a Windows nem képes a befûzött meg-

hajtókat megosztani, és bevetettük ezt

a trükköt, összesen öt percet töltöttünk

a beállításokkal.

Összegzés
A Linux és a Samba a laboratórium

olyan igényét elégítette ki, amelynek

kiszolgálására másként nem lett volna

mód. A módszer a felhasználók számára

is átlátható, mert továbbra is ugyanarra

a központi helyre kell menniük az ada-

tokért; éppannyira biztonságos, ameny-

nyire az intézet NT-kiszolgálója, és szó

szerint ingyen készült el, ugyanis a kié-

pítéséhez teljes egészében összesze-

degetett alkatrészeket használtunk fel.

A jövõ
Ez a megoldás azonban még nem nyújt

teljes biztonságot. Egy agyafúrt számí-

tógép-felhasználó megnézheti a hálózati

parancsállomány tulajdonságait, és utá-

na létrehozhat egy a Samba-kiszolgálóra

mutató közvetlen parancsállományt,

megkerülve ezzel az NT-n levõ bizton-

sági eljárást. A másik lehetõség az lenne,

hogy a linuxos gépet és az smbmount-ot

használva megosztást készítünk az NT-s

gépen, majd pedig az NFS segítségével

exportáljuk a próbát futtató készülékre.

Az NT-megosztást sikerült a linuxos

géphez csatolnunk, majd az NFS-sel

exportálnunk és befûznünk a 4155B

készülékhez. Továbbra is gondot jelent

viszont, hogy erre a megosztásra írni is

tudjunk, ezt azonban még az smbmount

beállításainak használatával sem sikerült

megoldanunk. Reméljük, a közeljövõ-

ben lesz idõnk rá, hogy ezzel a feladattal

is újból foglalkozzunk.

A források megtalálhatóak a 30. CD

Magazin/Samba könyvtárban.
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2. kép Mintavételezõ állomás 
(alul középen) és a 4155B-típusú értékelemzõ

(a fehér doboz bal oldalon felül)
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