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1. Σκοπός της άσκησης


Δημιουργία προσωπικού κόμβου στην υπηρεσία cyclades@okeanos του
GRNET, προκειμένου να δημιουργηθεί μια συστοιχία υπολογιστών.

2. Περιγραφή της εργαστηριακής άσκησης
Συνδεθείτε στη σελίδα https://okeanos.grnet.gr/

Στη σελίδα sign in δημιουργήστε ένα νέο λογαριασμό, αν δεν έχετε.
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Μόλις κάνετε login θα σας εμφανιστεί μια εικόνα σαν την παρακάτω. Πατήστε το
κουμπί cyclades στο άνω μενου πλοήγησης.

Μόλις συνδεθείτε στο cyclades θα δείτε την παρακάτω οθόνη (αν δεν έχετε κάποιο
εικονικό μηχάνημα). Πατήστε το new machine προκειμένου να δημιουργήσετε ένα
κόμβο που θα χρησιμοποιήσετε στο εργαστήριο.
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2.1 Βήμα πρώτο
Το πρώτo βήμα κατά τη δημιουργία ενός νέου μηχανήματος είναι η επιλογή του ΛΣ
από συγκεκριμένα είδωλα που βρίσκονται στην πλατφόρμα (υπάρχει η δυνατότητα
να ανεβάσετε και δικό σας λειτουργικό σύστημα, κάτι που δε θα το κάνουμε στα
πλαίσια αυτού του μαθήματος).
Επιλέξετε Ubuntu server (LTS = Long Term Support).
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2.2 Βήμα δεύτερο
Το δεύτερο βήμα είναι η επιλογή κάποιον βασικών αρχιτεκτονικών στοιχείων.
Συνιστάται να επιλέξετε 2 επεξεργαστές, 1024MB μνήμη, 5GB σκληρό δίσκο και
μέσο αποθήκευσης DRDB. Μπορείτε να επιλέξετε και περισσότερους πόρους, αλλά
θα πρέπει να έχετε υπόψιν ότι όλες οι εικονικές μηχανές βρίσκονται στους ίδιους
κεντρικούς διακομιστές, οπότε στα πλαίσια της κοινής χρήσης της υποδομής, δε θα
πρέπει να δεσμεύουμε παραπάνω πόρους από τους απαραίτητους.
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2.3 Βήμα τρίτο
Το τρίτο βήμα μας εμφανίζει μια οθόνη στην οποία μπορούμε να τοποθετήσουμε ένα
κλειδί SSH, ώστε να συνδεόμαστε χωρίς να χρειάζεται κωδικός (θα γίνει σε επόμενο
εργαστήριο). Σε αυτό το στάδιο, αρκεί να πατήσουμε το κουμπί για το επόμενο.
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2.4 Βήμα τέταρτο
Στο 4 βήμα μας εμφανίζονται συνοπτικά οι επιλογές μας. Αφού επιβεβαιώσουμε την
ορθότητα των στοιχείων, πατάμε create machine.

Μόλις δημιουργηθεί η μηχανή μας εμφανίζεται ο κωδικός του χρήστη.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο κωδικός αυτός πρέπει να αντιγραφεί π.χ. σε ένα αρχείο
στο δίσκο ή σε κάποιο άλλο μέσο, γιατί όταν κλείσει το παράθυρο δε θα
είναι διαθέσιμος για εμφάνιση. Αν τύχει και κλείσετε το παράθυρο χωρίς
να σημειώσετε τον κωδικό, θα πρέπει να κάνετε DESTROY (καταστροφή
& διαγραφή του κόμβου) και να δημιουργήσετε ένα νέο κόμβο.
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Μας εμφανίζονται συνοπτικά οι οθόνες με τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος, ενώ
ταυτόχρονα μπορούμε να δούμε στην κάτω αριστερή γωνία τη λέξη Running, που
σημαίνει ότι ο κόμβος μας λειτουργεί.

Επίσης, μας εμφανίζονται και γραφήματα χρήσης των πόρων της εικονικής μας
μηχανής.
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2.5 Σύνδεση στην εικονική μηχανή
Μπορούμε να συνδεθούμε στην κονσόλα της εικονικής μηχανής (δηλαδή, την
εικονική οθόνη), επιλέγοντας το Console και μετά Confirm.

Επειδή η κονσόλα ανοίγει σε νέο παράθυρο, ενδέχεται να εμποδιστεί από το
φυλλομετρητή μας. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ρυθμίσουμε ότι
επιτρέπονται τα νέα παράθυρα από το cyclades.okeanos.grnet.gr

Για να συνδεθούμε στη μηχανή μας θα πλησιάσουμε το δείκτη του ποντικιού δίπλα
στην οθόνη του υπολογιστή και θα πατήσουμε το πράσινο βέλος.
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Θα μας εμφανιστεί ένα παράθυρο που μας αναφέρει πως μπορούμε να συνδεθούμε.
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσουμε το πρωτόκολλο SSH, με το
πρόγραμμα απομακρυσμένης σύνδεσης ssh
(http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html)

Σημειώνουμε κάπου τις πληροφορίες σύνδεσης. Στο παράδειγμά μας είναι:

user@snf-15397.vm.okeanos.grnet.gr
Τοποθετούμε αυτές τις πληροφορίες στο Host Name επιλέγοντας το SSH και πατάμε
το κουμπί Open.
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Χρησιμοποιούμε τον κωδικό που μας είχε εμφανιστεί σε προηγούμενο βήμα, και
μόλις συνδεθούμε βλέπουμε την προτροπή $

Σε περίπτωση που θέλουμε να προβούμε σε προβιβασμό δικαιωμάτων, θα
εκτελέσουμε την εντολή sudo bash και αφού δώσουμε τον κωδικό μας, θα μας
εμφανιστεί η προτροπή #, που σημαίνει ότι είμαστε υπερχρήστες (root).

user@snf-15397:~$ sudo bash
[sudo] password for user:
root@snf-15397:~#
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