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Abstract

Dit is de sysopinwerking!

1 Deel 1

2 Deel 2: gevorderd

Voor het volgende gedeelte heb je een eigen zoo nodig. Vraag aan een sysopper of hij/zij een

zoo voor je aan wilt maken.

De zoo die je hebt gekregen draait linux-distributie CentOS. Als je meer informatie wilt

over dit operating system kan je oa terecht op centos.org.

2.1 Installeer apache

Apache is een webserver voor het serveren van webpagina’s. Je doel is om apache
te installeren en goed te laten draaien. Als alles goed gaat kan je in de browser
naar het url van je zoo gaan en krijg je dan een apache-testpagina te zien. Let
er op dat je de firewall goed zet.

2.2 Installeer php en mariadb

Veel websites maken gebruik van php en een database (bijvoorbeeld mariadb).
Je moet nu php en mariadb installeren en mariadb goed initialiseren. Daar en
daar staat een php-website. Kopieer deze site naar je eigen zoo en zorg ervoor
dat je deze site ziet als je in de browser naar je zoo gaat en dat de site ook goed
werkt.

2.3 Installeer Wordpress

Het is nu de bedoeling dat je een 2e vhost aanmaakt in apache en op deze 2e

vhost een werkende wordpressinstallatie hebt draaien.
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2.4 Installeer nagios

Om de statussen van de verschillende machines bij te houden wordt nagios
monitoring gebruikt. Je moet nu nagios installeren, de nagios-webpagina via
een vhost beschikbaar maken en je moet nagios de statussen van oa apache,
nagios, mariadb en selinux bij houden.

3 Deel 3: geavanceerd

Om dit gedeelte te kunnen doen heb je sysoprechten nodig. Vraag aan een sysopper of hij/zij

je dezen kan geven.

3.1 IPA

Op dit moment gebruiken we freeIPA (Identify, Policy and Audit) om alle ge-
bruikers van het computersysteem te managen. Jouw taak is om je zoo te kop-
pelen aan de A-Eskwadraat-ipaservers. Vervolgens moet je al je webpagina’s die
je tot nu toe aangemaakt hebt te beschermen met httpd basic authentication
over ssl met ipa.

3.2 Salt

We gebruiken salt om alle instellingen en packages van alle machines bij te
houden. Zorg er nu voor dat alle instellingen die je zelf in je eigen zoo tot nu
toe gezet hebt in salt komen te staan.

3.3 Nieuwe vm

Je moet nu in Haskell een nieuwe virtuele machine met een zpool aanmaken.
Vervolgens moet je deze vm aan salt hangen en gaan highstaten met de in-
stellingen die je van je zoo in salt gezet hebt. Als het goed is heb je hiermee
alle configuraties van je zoo ook in de nieuwe vm staan.

3.4 Backup

Het onderliggende fs waarop al onze data staat is ZFS. ZFS houdt snapshots bij
van de data en maakt backups. Ook de vm’s worden gebackupt. Nu moet je
zelf een backup van je vm gaan maken en daarna deze backup weer terugzetten
op de vm.

4 ZFS

Alle data die bij A-Eskwadraat heeft moet ergens opgeslagen worden. Hiervoor wordt ZFS

gebruikt, dus enige basale kennis hierover is nuttig.
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4.1 Installeer ZFS on Linux

ZFS is een file system wat niet standaard met Linux wordt meegeleverd, wegens
conflicterende licenties. Instructies over hoe je dit moet installeren kan je vinden
via Google of http://www.zfsonlinux.org. Na installatie kan het zijn dat je zelf
nog de modules spl/zfs moet builden en installen met dkms.

4.2 Creer een zpool

Lees voordat je begint even de mediawiki door. Er staat mogelijk informatie
die nuttig kan zijn. Een andere nuttige bron van informatie zijn de man pages
van de commando’s zpool en zfs. Normaal gesproken maak je een pool met
onderliggend één of meerdere harde schijven. Dit is in dit geval nogal onhandig,
dus gebruik hiervoor een sparse file. Het is handig om voor het overzicht deze
bestanden in een aparte map te zetten, bijvoorbeeld iets als /root/disks.

4.3 Importeer een data set

De volgende stap is het importeren van een data set met zfs receive. Deze
dataset kan je hier vinden.
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http://lmgtfy.com/?q=zfsonlinux+centos
http://www.zfsonlinux.org
https://mediawiki.a-eskwadraat.nl/wiki/index.php/ZFS
https://home.a-eskwadraat.nl/~sysop/inwerking/dump-1
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