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Závìreèná zpráva
Výbìrová øízení a volba nejvhodnìj¹ího HW
Pùvodnì plánovaný server rmy Intel - Mercury 9000 není od dubna 2000
dodáván, a tak bylo nutno vypsat výbìrové øízení na dodavatele serveru i
nezávislého diskového pole. První kolo bylo zru¹eno pro celou øadu formálních
nedostatkù ze strany uchazeèù.
Ve druhém kole výbìrového øízení na dodavatele serveru bylo rozhodnuto
mezi trojicí nejlep¹ích nabídek rem IBM, Dell a Compaq, ¾e nejvýhodnìj¹í
je nabídka rmy Dell.
Dodavatelé nezávislého diskového pole byli v koneèné fázi pouze dva,
rmy IBM a COMA Zálohovací systémy. Cena, technické parametry, ale také
dobré zku¹enosti s øadièi diskových polí CMD rozhodly, ¾e nejvýhodnìj¹í je
nabídka rmy COMA.
Oba vybraní dodavatelé nabídli mo¾nost dovozu zbo¾í bez DPH a slevy
z katalogových cen pro ¹koly.
Výsledné ceny nabídek umo¾nily realizovat pùvodní zámìr v ¹ir¹ím mìøítku, ne¾ bylo pùvodnì plánováno.
Poøízené diskové pole má u¾iteènou kapacitu 280 GB, proti plánovaným
120GB a místo jednoho serveru Mercury 9000, byly poøízeny dva servery
DELL 2400 s 1GB RAM, 2x600MHz PIII, SCSI, Fast Ethernet. Diskové pole
je vyu¾ito pro oba servery.
Ve¹kerá dokumentace o prùbìhu výbìrového øízení je k dispozici na CVT
(Centrum výpoèetní techniky), vèetnì následných smluv a platebních dokladù

Technická realizace
Pro hlavní server bylo u¾ pøedem rozhodnuto pou¾ít OS Netware 5.0, na
který jsou u¾ivatelé zvyklí a dovoluje nezávislou administraci jednotlivým
fakultám.
Proto¾e to nanèní prostøedky dovolily, pøistoupili jsme pøi realizaci i k
nákupu druhého serveru, aby i u¾ivatelé, kteøí upøednostòují OS Unix, mohli
vyu¾ít roz¹íøených kapacit. Oba servery vyu¾ívají spoleèné nezávislé diskové
pole, jeho¾ kapacita byla rozdìlena nerovnomìrnì mezi oba systémy. Pro
UNIX, v na¹em pøípadì Linux Debian 2.2, 50GB a zbytek pro Netware.

Aby do¹lo skuteènì ke sjednocení administrace obou systémù tak, aby je
u¾ivatelé mohli vyu¾ívat rovnocenì dle vlastního výbìru a nemuseli ¾ádat o
zøizování úètù na obou systémech, je vyu¾íváno nových vlastností Netware
- mo¾nosti roz¹iøovat de nované schéma vlastností u¾ivatelù a standardní
pøístup k tìmto informacím pøes LDAP protokol.
OS Linux dovoluje díky Plugable Authentication Modules a Name Service
Switch Library sjednotit databázi u¾ivatelù pro Linux i Netware. Pøihla¹ování
do systémù DOS a MS Windows v¹ech generací bylo propojeno s OS Netware
ji¾ døíve.
Roz¹íøit informace o u¾ivatelích o potøebné informace pro NSS knihovnu,
znamenalo pøidat atributy UID, UIDNumber, GIDNumber, Home Direcory
a Login Shell. Údaj UIDNumber byl zaveden pøímo do personální agendy pro
zamìstnance i studenty, aby nemohlo dojít k nejednoznaènostem. U¾ivatelé
ov¹em nejsou tìmito technickými údaji zatì¾ováni a v¹e se øe¹í centrálnì.
Jako UID vyu¾íváme osobní èísla u¾ivatelù, stejnì jako v OS Netware.
Propojení systému Netware a Linux vyu¾íváme i na uèebnách, kde je
Linux instalován.
Jako web server vyu¾íváme server Apache, Je rychlý, malý, snadno kongurovatelný. Pro Netware ov¹em nepodporoval správnì domovské stránky
u¾ivatelùm, a bylo nutno provést malé zásahy do zdrojového kódu. Pro tyto
úèely byl v rámci grantu zakoupen i pøekladaè C/C++ pro Netware - CodeWarrior. Jeho cena je pro akademickou sféru velmi nízká.
Pro doruèování po¹ty pou¾íváme software Mercury 1.48 a po¹tu mohou
u¾ivatelé èíst pomocí programu Pegasus Mail nebo pøes POP3.
OS Linux má pro ètení po¹ty mo¾ností více, vèetnì mo¾nosti pou¾ítí
slu¾by IMAP.
Pro zálohování vyu¾íváme centrální zálohovací jednotku s kapacitou 2TB.
Inkrementální zálohy se provádí dennì, jednou za 4 týdny pak záloha úplná.
Urèitým problémem byla rychlost LDAP serveru pøi vyhledávání informací, ale NDS8 a NDS8.5, kde jsou objekty uspoøádány hierarchicky, umo¾òuje zavádìt indexování podle vybraných atributù. Vyhledávání se tak výraznì urychlí a pro témìø 15000 objektù je zrychlení témìø o dva øády.

Závìr
Pøes øadu problémù, které byly zpùsobené chybami v OS Netware, je systém
funkèní ji¾ od záøí roku 2000. NDS pro¹la za posledních nìkolik mìsícù zásadními zmìnami z verze 7.4x na NDS8, nazývanou také e-Directory, a¾ po
poslední NDS8.5. Souvisí s tím i nekompatibility v administraticních utilitách
C1 verze 1.2c a 1.2d a NWAdmin a k tomu je¹tì nìkolik nedokumentovaných
zmìn.

Nový server je dennì vyu¾íván v¹emi studenty a zamìstnanci v areálu
V©B-TUO v Porubì. Kromì fakulty ekonomické, která je v jiné èásti Ostravy a fakulty strojní, vyu¾ívají systém v¹echny ostatní fakulty (FAST, FEI,
FMMI a HGF a rektorát), tedy více ne¾ 8000 lidí. FS se k projektu zatím nepøipojila, proto¾e spoluøe¹itel byl v dobì srpen-øíjen mimo republiku
a pøipojení FS se plánuje na konec ledna, po skonèení zimního semestru. V
koneèné fázi bude server slou¾it pro více ne¾ 10000 u¾ivatelù.
Bylo dosa¾eno plánovaného cíle vybudovat centrální server. U¾ivatelé,
zamìstnanci i studenti, mají svou po¹tovní schránku, domovskou WWW
stránku i svá data na jednom serveru.
Po technické stránce podléhá server správì CVT a správci na jednotlivých
fakultách se pouze vìnují správì u¾ivatelù.

