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Ειζαγωγή
Τν παξόλ έγγξαθν παξνπζηάδεη ηηο ηερληθέο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ
ππνινγηζηηθνύ ζπζηήκαηνο ην νπνίν θηινμελεί ηνλ εμππεξεηεηή εθαξκνγώλ (Application Server), ν
νπνίνο εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο πνπ ππνζηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ
πξνγξάκκαηνο ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ Κξήηεο. Επηθεληξώλεηαη θπξίσο ζε ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη
εμεηδηθεπκέλεο ξπζκίζεηο νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγία απηνύ ηνπ
ππνινγηζηηθνύ ζπζηήκαηνο.
Ο εμππεξεηεηήο εθαξκνγώλ πνπ πνπ απνθαζίζηεθε πσο θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ πιεξνθνξηαθνύ
ζπζηήκαηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ Κξήηεο είλαη ν JBoss ζηελ έβδνκε έθδνζε ηνπ (JBoss
Application Server 6).
Τν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ην νπνίν απνθαζίζηεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα θηινμελήζεη απηή ηε
ζπγθεθξηκέλε έθδνζε ηνπ εμππεξεηεηή εθαξκνγώλ είλαη ην Linux θαη ε δηαλνκή πνπ πξνζθέξεηαη από
ηελ ORACLE. Η έθδνζε ηεο δηαλνκήο απηήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εγθαηάζηαζε απηή είλαη 5ε
εκπινπηηζκέλε κε ηελ ελεκέξσζε 7 (ORACLE Linux Version 5 Update 7). Να ζεκεησζεί όηη έηλαη
αθξηβώο ε ίδηα έθδνζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζαλ ιεηηνπξγηθό θαη ζην ππνινγηζηηθό ζύζηεκα πνπ
θηινμελεί ηελ ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ.
Τν πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ππνινγηζηηθνύ ζπζηήκαηνο είλαη έλαο
εμππεξεηεηήο (server) ηνλ νπνίν πξνζθέξεη ε εηαηξεία DELL θαη ην κνληέιν είλαη ην PowerEdge R410
(DELL PowerEdge R410). Η κλήκε ηπραίαο πξνζπέιαζεο (Random Access Memory) πνπ δηαζέηεη ν
εμππεξεηεηήο είλαη 8GB θαη ε απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ ιακβάλεη ρώξα ζε κηα ζπζηνηρία δύν
ζθιεξώλ δίζθσλ ζπλνιηθήο ρσξεηηθόηεηαο 600GB νη νπνίνη είλαη ηνπνζεηεκέλε ζε ζρεκαηηζκό
RAID-1 (Redundant Array of Independent Disks – Level 1).
Θα πξέπεη επίζεο λα αλαθέξνπκε όηη ην ππνινγηζηηθό ζύζηεκα ππνζηεξίδεηαη από έλα εμσηεξηθό
ζύζηεκα αδηάιεηπηεο παξνρήο ξεύκαηνο (Uninterrupted Power Supply) κε επηπξόζζεηε ζηήξημε από
γελλήηξηα ξεύκαηνο γηα ηελ θάιπςε ηεο πεξίπησζεο εθηεηακέλεο δηαθνπήο ηεο παξνρήο ξεύκαηνο από
ην δίθηπν ξεύκαηνο πνπ εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηνπ Ιδξύκαηνο.
Πποεηοιμαζία
Πξηλ από ηε έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο εγθαηάζηαζεο ηνπ ινγηζκηθνύ πξνεγήζεθε ε δηαδηθαζία
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εγθαηάζηαζεο ηνπ πιηθνύ. Ο server ηνπνζεηήζεθε ζε rack ην νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλν ζε εηδηθά
δηακνξθσκέλν ρώξν, ν νπνίνο ζπληεξείηαη από ην Κέληξν Δηθηύσλ ηνπ Ιδξύκαηνο. Σηε ζπλέρεηα
ζπλδέζεθε από ηελ νκάδα ππνζηήξημεο ηνπ Κέληξνπ Δηθηύσλ ζην δίθηπν ξεύκαηνο κέζσ ηνπ UPS θαη
ηεο γελλήηξηαο ξεύκαηνο. Τέινο ε νκάδα ππνζηήξημεο ηνπ Κέληξνπ Δηθηύσλ ζπλέδεζε ην server κε ην
πθηζηάκελν δίθηπν ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ ηνπ ηδξύκαηνο ηόζν θαισδηαθά όζν θαη δηθηπαθά
παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο δηθηπαθέο δηεπζύλζεηο αιιά θαη δξνκνινγήζεηο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία
ηνπ ππνινγηζηηθνύ ζπζηήκαηνο ζην δίθηπν ηνπ ηδξύκαηνο.
Θα πξέπεη επίζεο λα αλαθεξζεί όηη ε νκάδα ππνζηήξημεο ηνπ Κέληξνπ Δηθηύσλ δηέζεζε θαη ην
απαξαίηεην επίπεδν αζθάιεηαο ζηελ πξόζβαζε ηνπ ππνινγηζηηθνύ ζπζηήκαηνο ην νπνίν θαη ηεο
δεηήζεθε πξνθεηκέλνπ ν server λα παξακείλεη πξνζηαηεπκέλνο από θαθόβνπιεο επηζέζεηο πνπ κπνξεί
λα πξνέιζνπλ από ην δηαδίθηπν.
Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο εγθαηάζηαζεο πξνεγήζεθε ε ξύζκηζε ηεο ώξαο ζην ξνιόη ηνπ
ζπζηήκαηνο. Τν ξνιόη ξπζκίζηεθε έηζη ώζηε λα δηαηεξεί αλά πάζα ζηηγκή ηελ ώξα ηνπ ζπζηήκαηνο ζε
κνξθή UTC (Coordinated Universal Time).
Ιδηαίηεξε πξνζνρή δίλεηαη ζηε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο ζην θνκκάηη
ηεο ππνζηήξημεο γξαθηθνύ πεξηβάιινληνο (Graphical User Interface – GUI) ην νπνίν είλαη απαξαίηεην
γηα ηελ εγθαηάζηαζεο ηνπ RDBMS αιιά όρη απαξαίηεηα από ηελ θνλζόια ηνπ εμππεξεηεηή. Σπλήζσο
νη εμππεξεηεηέο δηαρεηξίδνληαη κέζσ ηνπ δηθηύνπ θαη όρη ηεο θνλζόιαο ηελ νπνίν δηαζέηνπλ κόλν γηα
ηελ αξρηθή εγθαηάζηαζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο θαη γηα ην ιόγν απηό είλαη θαη πεξηνξηζκέλσλ
δπλαηνηήησλ (ζπλήζσο παξέρεη κόλν ηε δπλαηόηεηα δηαρείξηζεο κόλν ζε επίπεδν γξακκήο εληνιώλ).
Γηα ην ιόγν απηό θαηά ηε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαη βνεζεηηθόο ππνινγηζηήο
ν νπνίνο ζα κπνξέζεη λα εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο γξαθηθνύ πεξηβάιινληνο νη νπνίεο απαηηνύληαη γηα
ηελ εγθαηάζηαζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ε νπνία αθνινπζεί κεηά από ηε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ηνπ
ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο. Ο βνεζεηηθόο ππνινγηζηήο ζα ρξεζηκνπνηείηαη θάζε θνξά πνπ ζα
απαηηείηαη γξαθηθό πεξηβάιινλ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ θεληξηθνύ δηαθνκηζηή ην νπνίν θαη ζα ην
πξνζθέξεη δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα ζηνλ θεληξηθό δηαθνκηζηή λα παξνπζηάζεη ην γξαθηθό ηνπ
πεξηβάιινλ ζηε δηθή ηνπ θνλζόια κέζσ Remote Display.
Διαδικαζία Εγκαηάζηαζηρ ηος λειηοςπγικού ζςζηήμαηορ
Η δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο μεθηλάεη κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ νπηηθνύ δίζθνπ εγθαηάζηαζεο ηνπ
ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο ζηνλ νδεγό νπηηθώλ δίζθσλ πνπ δηαζέηεη ν εμππεξεηεηήο θαη ηελ
ελεξγνπνίεζε ηνπ εμππεξεηεηή από ην δηαθόπηε έλαξμεο ιεηηνπξγίαο (power on switch). Μεηά από
ιίγε ώξα ζηελ θνλζόια ηνπ εμππεξεηεηή εκθαλίδεηαη ε πξώηε νζόλε επηινγήο ηνπ ηξόπνπ
εγθαηάζηαζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο καδί κε έλα κήλπκα θαισζνξίζκαηνο. Σην ζεκείν απηό
πιεθηξνινγνύκε linux text θαη παηάκε ην πιήθηξν enter.
Η δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ζπλερίδεηαη ζε κνξθή text (command line) πξνηξέπνληαο ζηελ ακέζσο
επόκελε νζόλε γηα έλα ηππηθό έιεγρν ηνπ νπηηθνύ δίζθνπ εγθαηάζηαζεο γηα ηελ απνθπγή ζηθαικάησλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Σην ζεκείν απηό επηιέγνπκε OK πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγεζεί ν
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έιεγρνο.
Η επόκελε νζόλε καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα επηιέμνπκε ηε γιώζζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε
δηαδηθαζία ηεο εγθαηάζηαζεο. Δελ αιιάδνπκε ηελ πξνεπηινγή English θαη επηιέγνπκε OK γηα ηε
ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο εγθαηάζηαζεο.
Η επόκελε νζόλε καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα επηιέμνπκε ηε δηάηαμε ηνπ πιεθηξνινγίνπ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζεί. Δελ αιιάδνπκε ηελ πξνεπηινγή US θαη επηιέγνπκε OK γηα ηε ζπλέρεηα ηεο
δηαδηθαζίαο εγθαηάζηαζεο.
Η επόκελε νζόλε εκθαλίδεηαη κόλν όηαλ ππάξρεη ήδε έλα ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα εγθαηεζηεκέλν ζηνλ
εμππεξεηεηή θαη ζηελ νπνία επηιέγνπκε Reinstall System γηα κηα θαηλνύξηα (fresh) εγθαηάζηαζε.
Η επόκελε νζόλε καο δεηάεη λα επηιέγνπκε ηνλ θαηαθεξκαηηζκό ηνπ δίζθνπ ζε επηκέξνπο
δηακεξίζκαηα. Σην ζεκείν απηό επηιέγνπκε ην Default Layout πνπ πξνηείλεη ε δηαδηθαζία
εγθαηάζηαζεο.
Η επόκελε νζόλε καο ξσηάεη αλ ζέινπκε λα θάλνπκε θάπνηεο αιιαγέο ζην Default Layout ην νπνίν
επηιέμακε ζηελ πξνεγνύκελε νζόλε. Επηβεβαηώλνπκε όηη δελ επηζπκνύκε θάπνηεο αιιαγέο
επηιέγνληαο NO.
Η επόκελε νζόλε καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ξπζκίζνπκε ηηο παξακέηξνπο πνπ αθνξνύλ ζηε ζύλδεζε
ηνπ εμππεξεηεηή κε ην δίθηπν ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ ηνπ Ιδξύκαηνο. Επηιέγνπκε ην Network
Interface eth0 θαη θξνληίδνπκε λα είλαη ελεξγνπνηεκέλεο νη επηινγέο Activate on boot θαη Enable
IPV4 support.
Σηελ επόκελε νζόλε πνπ εκθαλίδεη ην πξόγξακκα εγθαηάζηαζεο νξίδνπκε ηηο απαξαίηεηεο δηεπζύλζεηο
δηθηύνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν εμππεξεηεηήο. Αξρηθά επηιέγνπκε Manual IP Configuration θαη
πιεθηξνινγνύκε ηε δηεύζπλζε IP ηνπ εμππεξεηεηή πνπ είλαη ε 147.95.34.3
Σηελ επόκελε νζόλε νξίδνπκε ηηο ππόινηπεο δηθηπαθέο ξπζκίζεηο πνπ είλαη νη εμήο:


Gateway

147.95.34.1



DNS 1

147.95.1.2

 DNS 2
147.95.2.2
Σηελ επόκελε νζόλε νξίδνπκε ην δηθηπαθό όλνκα ηνπ εμππεξεηεηή. Επηιέγνπκε Manually θαη
πιεθηξνινγνύκε ην όλνκά ηνπ πνπ είλαη ην afroditi.cs.teicrete.gr
Η επόκελε νζόλε καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα νξίζνπκε ην time zone ηνπ εμππεξεηεηή. Επηιέγνπκε
System clock uses UTC θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέγνπκε γηα time zone Europe/Athens
Η επόκελε νζόλε καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα νξίζνπκε ηνλ θσδηθό πξόζβαζε ηνπ ππεξ-ρξήζηε ηνπ
εμππεξεηεηή (root password).
Η ηειεπηαία νζόλε ηνπ πξνγξάκκαηνο εγθαηάζηαζεο καο πξνηξέπεη λα επηιέμνπκε επηπιένλ παθέηα
πξνο εγθαηάζηαζε. Επηιέγνπκε WEB Server, MySQL Server θαη κεηά OK.
Σην ζεκείν απηό μεθηλάεη ε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ν νπνία κόιηο νινθιεξσζεί απνβάιεη από ηνλ
νδεγό ηνλ νπηηθό δίζθν εγθαηάζηαζεο θαη πξνθαιεί ηελ επαλεθθίλεζε ηνπ εμππεξεηεηή κε ην
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πξόζθαηα εγθαηεζηεκέλν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα.
Διαδικαζία Εγκαηάζηαζηρ ηος JBoss εξςπηπεηηηή εθαπμογών
Είλαη απαξαίηεην λα δεκηνπξγεζεί έλαο ινγαξηαζκόο ζην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ν νπνίνο ζα
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ππνινγηζηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ εμππεξεηεηή εθαξκνγώλ. Ο
ινγαξηαζκόο απηόο ζα έρεη ην όλνκα ρξήζηε (username) modip. Δεκηνπξγνύκε ην λέν ρξήζηε
εθηειώληαο: adduser –c “MODIP Application” –g users modip. Σηε ζπλέρεηα ηνπ δίλνπκε θαη
θσδηθό εθηειώληαο: passwd <κωδικόρ>. Αθνύ δεκηνπξγεζεί ν ινγαξηαζκόο modip αληηγξάθνπκε ηα
αξρεία: jdk-6u23-linux-i586.bin, jboss-as-distribution-6.1.0.Final.zip ζε ηνπηθό θάθειν ηνπ
εμππεξεηεηή.
Τν πξώην πξάγκα πνπ πξέπεη λα εγθαηαζηήζνπκε είλαη ην Java Development Kit (JDK) επεηδή
απαηηείηαη ώζηε λα κπνξεί ν εμππεξεηεηήο λα εθηειεί εθαξκνγέο γξακκέλεο ζηε γιώζζα java. H
έθδνζε πνπ ζα εγθαηαζηήζνπκε είλαη ε 1.6 Αθνύ είκαζηε ζπλδεδεκέλνη ζαλ ρξήζηεο modip,
αιιάδνπκε ζε ρξήζηε root (su -u) θαη ζηε ζπλέρεηα απνζπκπηέδνπκε ην αξρείν jdk-6u23-linuxi586.bin.zip κέζα ζην θάθειν /opt/. Η εγθαηάζηαζε ηνπ JDK γίλεηαη κε ηελ εθηέιεζε ηνπ /opt/jdk6u23-linux-i586.bin θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ θαθέινπ jdk1.6.0_23. Τέινο δίλνπκε δηθαίσκα ζηνλ
ρξήζηε modip λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ην ζύλνιν ησλ εξγαιείσλ πνπ πξνζθέξνληαη από ην JDK
πνπ έρνπκε εγθαηαζηήζεη κε ηελ εληνιή: chown –R modip:users jdk1.6.0_23.
Σηε ζπλέρεηα εγθαζηζηνύκε ηνλ εμππεξεηεηή εθαξκνγώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύκε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ Κξήηεο. Όκνηα κε ηελ εγθαηάζηαζε
ηνπ JDK, αιιάδνπκε ζε ρξήζηε root (su -u) θαη ζηε ζπλέρεηα απνζπκπηέδνπκε ην αξρείν jboss-asdistribution-6.1.0.Final.zip κέζα ζην θάθειν /opt/. Τέινο δίλνπκε δηθαίσκα ζηνλ ρξήζηε modip λα
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ εμππεξεηεηή εθαξκνγώλ καο κε ηελ εληνιή: chown –R
modip:users jboss-as-distribution-6.1.0.Final. Σε απηό ην ζεκείν κπνξνύκε λα επαλέιζνπκε σο
ρξήζηεο modip θαη ν εμππεξεηεηήο εθαξκνγώλ JBoss έρεη εγθαηαζηαζεί θαη αθνύεη ζηελ δηεύζπλζε
http://localhost:8080.
Τν επόκελν βήκα είλαη λα ζέζνπκε ηηο κεηαβιεηέο πεξηβάιινληνο JAVA_HOME, JBOSS_HOME
ώζηε λα δείρλνπλ ζηνπο θαθέινπο ησλ jdk, jboss αληίζηνηρα. Απηό γίλεηαη πξνζζέηνληαο ηηο εμήο
γξακκέο ζην αξρείν .bash_profile πνπ βξίζθεηαη ζην home directory ηνπ ρξήζηε modip.
if [ -d "/opt/jdk1.6.0_23" ]; then
JAVA_HOME="/opt/jdk1.6.0_23"
fi
if [ -d "/opt/jboss-6.1.0.Final" ]; then
JBOSS_HOME="/opt/jboss-6.1.0.Final"
fi
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PATH=/opt/jdk1.6.0_23/bin:$PATH
PATH=/opt/jboss-6.1.0.Final/bin:$PATH
export PATH JAVA_HOME JBOSS_HOME
σεηικά με ηη λειηοςπγία ηος JBoss
Μπνξνύκε αλ ζέινπκε λα νξίζνπκε ηελ εηθνληθή κλήκε πνπ ζα δεζκεύεη ν εμππεξεηεηήο θαηά ηελ
εθηέιεζε ησλ εθαξκνγώλ ηνπ. Απηό γίλεηαη από ην ην αξρείν $JBOSS_HOME/bin/run.conf θαη
ζπγθεθξηκέλα ηελ γξακκή πνπ αλαθέξεηαη ζην JAVA_OPTS
Κάπνηεο ρξήζηκεο εληνιέο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ εμππεξεηεηή εθαξκνγώλ είλαη νη εμήο:


Εθθίλεζε server: ./run.sh –b 0.0.0.0



Τεξκαηηζκόο server: Ctrl+c



Εθθίλεζε server (ζην παξαζθήλην): ./run.sh –b 0.0.0.0 &

 Τεξκαηηζκόο server: ./shutdown.sh –S
ημείωζη ππορ Δημήηπη: Πσο κπνξνύκε λα ζεθώζνπκε ηνλ JBoss θαηά ην boot ηνπ ππνινγηζηή ;
Ρςθμίζειρ για LimeSurveySupport
Σηελ πεξίπησζε πνπ ζέινπκε λα εγθαηαζηήζνπκε θαη ηελ εθαξκνγή LimeSurveySupport, πξέπεη
αξρηθά λα λα ηνπνζέηεζνπκε ζην θάθειν $JBOSS_HOME/server/default/lib ηα αξρεία mysqlconnector-java-5.1.18-bin.jar, ojdbc6.jar πνπ πεξηέδνπλ ηνπο νδεγνύο ώζηε λα κπνξεί λα ζπλδεζεί ν
εμππεξεηεηήο κε βάζεηο oracle, mysql. Τέινο, ζην θάθειν $JBOSS_HOME/server/default/deploy
ηνπνζεηνύκε ηα mysql-ds.xml, LimeSurveySupport.war θαη γεληθά εθεί ηνπνζεηνύκε αξρεία γηα
ζύλδεζε κε ην ζύζηεκα πνπ πεξηέρεη ηελ ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ ORACLE, λέεο ππεξεζίεο,
αιιαγέο ζηηο ππάξρνπζεο θηι.

