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Περίληψη
Η ανάπτυξη της εν λόγω διπλωματικής εργασίας, διερευνά τις δυνατότητες του
λογισμικού ανοικτού κώδικα OpenStack του οποίου η χρήση συνίσταται στη
διαμόρφωση συστημάτων Infrastructure as a Service (IaaS). Τα τελευταία προσφέρουν
σε τελικούς χρήστες πόρους όπως υπολογιστική ισχύ, αποθήκευση δεδομένων και
δικτύωση, για τη δυνατότητα εκτέλεσης λογισμικού [6].
Για την επίτευξη αυτής της λειτουργικότητας, το OpenStack χρησιμοποιεί ένα σύνολο
υπηρεσιών για τα οποία θα δοθεί μία λεπτομερής ανάλυση των λειτουργιών τους, καθώς
και της βασικής αρχιτεκτονικής τους.
Τέλος, θα δοθεί η τεκμηριωμένη διαδικασία διαμόρφωσης ενός πειραματικού
συστήματος με τη χρήση της διανομής OpenStack-Ansible, για την πραγματοποίηση
δοκιμών πάνω στις βασικές λειτουργίες υποδομής που αυτό προσφέρει.
Λέξεις Κλειδιά: OpenStack-Ansible, IaaS, Cloud Computing

v

Abstract
The development of this diploma thesis explores the capabilities of OpenStack open
source software, the use of which is to deploy Infrastructure as a Service (IaaS) systems.
The latter offer end-users resources such as computing power, data storage and
networking, for software execution [6].

To achieve this functionality, OpenStack uses a set of services the functions and the basic
architecture of which will be documented in detail.

Finally, a documented process of designing an experimental system using the
OpenStack-Ansible distribution will be provided, to test the basic infrastructure functions
it offers.
Keywords: OpenStack-Ansible, IaaS, Cloud Computing
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1 Εισαγωγή
1.1 Σκοπός – Στόχοι
Ως σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας, ορίζεται η χρήση των τεχνολογιών της
πλατφόρμας OpenStack για την σύσταση ενός πειραματικού (proof of concept)
συστήματος IaaS, το οποίο θα είναι σε θέση να ικανοποιήσει τα παρακάτω κριτήρια:
•

Δυνατότητα δημιουργίας, εκκίνησης καθώς και διαχείρισης εικονικών μηχανών
(virtual machines).

•

Οι εν λόγω εικονικές μηχανές θα διαμορφώνουν μια πλήρη δικτυακή υποδομή,
μέσω της οποίας θα δίνεται η δυνατότητα αποστολής και λήψης δεδομένων από
οποιαδήποτε δημόσια (και μη) δίκτυα H/Y.

•

Για κάθε εικονική μηχανή θα παρέχεται η δυνατότητα μόνιμης αποθήκευσης των
δεδομένων της. Αυτό συνεπάγεται ότι τα εν λόγω δεδομένα θα διατηρούνται
ακόμα και όταν η εικονική μηχανή τεθεί εκτός λειτουργίας.

Τέλος, το υποκείμενο σύστημα που θα υλοποιεί τα παραπάνω, θα πρέπει να είναι σε
θέση να παρέχει την δυνατότητα εγκατάστασης των λειτουργικών μερών του σε
περιβάλλον πολλαπλών κόμβων, χωρίς όμως να υπερβαίνεται ο αριθμός των τριών (3), ο
οποίος τίθεται ως όριο στην ανάπτυξη του εν λόγω συστήματος.

1.2 Συνεισφορά
Η συνεισφορά της εργασίας αυτής έγκειται στην αποτίμηση της διαδικασίας
εγκατάστασης ενός συστήματος IaaS με βάση τη διανομή λογισμικού OpenStackAnsible η οποία περιέχει:
•

Τη διαδικασία εγκατάστασης των κατάλληλών πακέτων λογισμικού καθώς και τη
διαμόρφωση της κατάλληλης δικτυακής υποδομής στο επίπεδο της φυσικής
υποδομής των κόμβων.

•

Τη παραμετροποίηση του αρχείου διαμόρφωσης, βάσει του οποίου θα συσταθεί
το τελικό περιβάλλον OpenStack.

Με βάση τα παραπάνω, η εν λόγω διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να αποτελέσει
ένα πρώτο σημείο μελέτης, για μελλοντικές, πιθανόν production level, εγκαταστάσεις
συστημάτων IaaS, τα οποία θα βασίζονται στην συγκεκριμένη διανομή OpenStack.
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1.3 Επιλογή διανομής OpenStack
Η συγκριτική μελέτη, μέσω της οποίας επιλέχθηκε η διανομή OpenStack-Ansible
για την σύσταση του υπό συζήτηση proof of concept συστήματος, αποτυπώνεται στην
παρακάτω εικόνα. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί μια λεπτομερέστερη περιγραφή
των χαρακτηριστικών που αναφέρονται:

Εικόνα 1: Διανομές OpenStack

OpenStack (Newton)
Αποτελεί τον επίσημο οδηγό εγκατάστασης της διανομής Newton του OpenStack για την
νεότερη έκδοση του λειτουργικού συστήματος Ubuntu-Linux (16.04). Περιέχει
λεπτομερείς οδηγίες εγκατάστασης, γεγονός που ωφελεί χρήστες που δεν είναι
εξοικειωμένοι με την πλατφόρμα OpenStack, ενώ παράλληλα ο μικρός αριθμός των
προαπαιτούμενων φυσικών μηχανών το καθιστά μία εξαιρετική επιλογή για τη δόμηση
του δοκιμαστικού περιβάλλοντος στο οποίο αποσκοπεί η εν λόγω εργασία.
Παρά όμως τα θετικά χαρακτηριστικά του, η συγκεκριμένη υλοποίηση στερείται
βοηθημάτων οπτικής απεικόνισης του συστήματος και αυτοματοποίησης των
διαδικασιών εγκατάστασης και διαμόρφωσης των λειτουργικών μερών του OpenStack.

OpenStack-Ansible (Newton)
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Παρομοίως με το παραπάνω, το OpenStack-Ansible αποτελεί επίσημο οδηγό
εγκατάστασης της νεότερης έκδοσης του OpenStack σε περιβάλλον Linux. Επιπρόσθετο
χαρακτηριστικό, η χρήση της πλατφόρμας Ansible, η οποία προσφέρει ένα βαθμό
αυτοματοποίησης αφενός στην διαδικασία εγκατάστασης των λειτουργικών μερών του
συστήματος και αφετέρου στη παραμετροποίηση τους.
Στα αρνητικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης διανομής, συγκαταλέγεται η απουσία
οπτικών εργαλείων σχεδιασμού της αρχιτεκτονικής του συστήματος, ενώ παράλληλα
απαιτεί ένα βασικό επίπεδο αντίληψης της γλώσσας YAML, την οποία η Ansible
χρησιμοποιεί για το deployment του συστήματος.

Juju
Αποτελεί εγχείρημα του Canonical Group της Ubuntu. Προσφέρει μια πλήρως
αφαιρετική από τον κώδικα πλατφόρμα με την οποία ο χρήστης μπορεί να σχεδιάσει με
τη χρήση του Canvas, ένα οπτικό μοντέλο του συστήματος προς υλοποίηση, το οποίο
περιέχει αφενός όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες υπό την μορφή προ-σχεδιασμένων
module λογισμικού (charms), και αφετέρου τις διαλειτουργικές σχέσεις των υπηρεσιών
αυτών με τη μορφή σχεσιακών γραμμών μεταξύ τους. Ένα στιγμιότυπο ενός τέτοιου
οπτικού μοντέλου αποτυπώνεται στην παρακάτω εικόνα:
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Εικόνα 2: To περιβάλλον Canvas
Όταν το μοντέλο είναι πλέον έτοιμο προς υλοποίηση, ο χρήστης μπορεί απλά να επιλέξει
την εξαγωγή του μοντέλου (export) σε ένα ισοδύναμο yaml αρχείο, βάσει του οποίου θα
κατασκευαστεί αυτοματοποιημένα το σύστημα.
Στον αντίποδα, η λειτουργία της συγκεκριμένης υλοποίησης απαιτεί έναν ελάχιστο
αριθμό πέντε (5) κόμβων, γεγονός το οποίο ξεπερνάει τον περιορισμό που έχει οριστεί
για την ανάπτυξη του πειραματικού συστήματος. Παράλληλα, η εν λόγω πλατφόρμα δεν
αποτελεί επίσημο εργαλείο της OpenStack για το οποίο μάλιστα δεν προσφέρεται
κάποιος λεπτομερής οδηγός εγκατάστασης και χρήσης. Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι
για την χρήση του Juju, είναι απαραίτητη η εγκατάσταση και η παραμετροποίηση, σε
όλα τα φυσικά μηχανήματα που θα συμμετέχουν στην υλοποίηση του συστήματος, του
λογισμικού MAAS μέσω του οποίου γίνεται το orchestration για την εγκατάσταση και
αρχικοποίηση των απαραίτητων server, καθώς και των υπηρεσιών στα αντιστοίχως
ορισμένα φυσικά μηχανήματα.
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Τελικά η επιλογή της διανομής OpenStack-Ansible, προκύπτει από το γεγονός ότι
προσφέρει τα περισσότερα πλεονεκτήματα:
•

Υποστηρίζεται από επαρκή τεκμηρίωση για test αλλά και για production
environment υλοποιήσεις.

•

Η χρήση της πλατφόρμας Ansible αυτοματοποιεί πολλές διαδικασίες της
εγκατάστασης της πλατφόρμας OpenStack, μειώνοντας σ ένα σημαντικό βαθμό
το deployment time της.

•

Ο ελάχιστος αριθμός κόμβων που απαιτεί η υλοποίηση, δεν ξεπερνάει τον
περιορισμό που τέθηκε για το πειραματικό σύστημα.

1.4 Διάρθρωση της μελέτης
Αρχικά στο Κεφάλαιο 2, πραγματοποιείται μια αναλυτική αναφορά των
υπηρεσιών OpenStack που προσφέρει η εν λόγω υλοποίηση, καθώς και ορισμένων
τεχνολογιών υποδομής που χρησιμοποιήθηκαν κατά την διαδικασία εγκατάστασης του
πειραματικού συστήματος. Στη συνέχεια, το Κεφάλαιο 3 περιγράφει αφενός την
αρχιτεκτονική του υλοποιημένου συστήματος, και αφετέρου καλύπτει λεπτομερώς όλα
τα βήματα εγκατάστασης του. Τέλος, το Κεφάλαιο 4 παρέχει έναν αναλυτικό οδηγό για
χρήση βασικών λειτουργιών του συστήματος OpenStack, ενώ το Κεφάλαιο 5 περιέχει τις
διορθώσεις που πραγματοποιήθηκαν

στο πειραματικό σύστημα για την επίλυση

προβληματικών λειτουργιών.

2 OpenStack και τεχνολογίες υποδομής
Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζεται η τεχνολογία OpenStack καθώς και ένα
σύνολο βασικών υπηρεσιών της, βάσει των οποίων συστάθηκε το σύστημα της
συγκεκριμένης υλοποίησης. Επιπρόσθετα, πραγματοποιείται μία σύντομη αναφορά σε
ορισμένες βοηθητικές τεχνολογίες υποδομής, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν από το
OpenStack στην διαδικασία σύστασης του τελικού συστήματος.
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2.1 OpenStack
Το OpenStack, αποτελεί ένα open-source σύστημα λογισμικού για παροχή
(provisioning) καθώς και διαχείριση πόρων υπολογισμού (compute), αποθήκευσης
δεδομένων (storage) και δικτύωσης (networking), με σκοπό τη σύσταση ιδιωτικών αλλά
και δημόσιων συστημάτων νέφους (cloud).
Αναφορικά με τη λειτουργία του, το OpenStack αποτελείται από ένα σύνολο
ανεξάρτητων daemons ευρέως γνωστά ως OpenStack Services, καθένα από τα οποία
επιτελεί μία διαφορετική λειτουργία του συστήματος. Κάθε OpenStack Service υλοποιεί
τουλάχιστον από ένα Application Program Interface (API), μέσω του οποίου δέχεται
αιτήματα από τελικούς χρήστες ή άλλες υπηρεσίες OpenStack [13].
Σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων, κάθε OpenStack Service επικοινωνεί με ένα
διαφορετικό OpenStack Service μέσω ενός public API, με εξαίρεση περιπτώσεις που
αφορά εντολές διαχειριστή συστήματος. Από την των τελικών χρηστών, η επικοινωνία
με το OpenStack μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση διαφόρων μεθόδων [3] όπως:
•

Μέσω του web interface που υλοποιείται από το OpenStack Dashboard

•

Με χρήση ενός command line interface (CLI)

•

Με χρήση εργαλείων όπως web browser plugins και του curl, μέσω των οποίων
είναι δυνατή η πραγματοποίηση API calls

Βέβαια, ανεξαρτήτως της μεθόδου, οποιαδήποτε κλήση συστήματος που εισάγει ο
τελικός χρήστης μεταφράζεται, εσωτερικά της μεθόδου, σε κάποιο αντίστοιχο REST
API call το οποίο αυτό τελικά προωθείται προς το κατάλληλο OpenStack service. Η
παρακάτω εικόνα παρέχει μία σαφέστερη εικόνα της λειτουργίας ενός τυπικού
περιβάλλοντος OpenStack:
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Εικόνα 3: Λογική Αρχιτεκτονική του OpenStack

2.1.1 Η Υπηρεσία Keystone
Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες υπηρεσίες του OpenStack καθώς, αποτελεί
τον μηχανισμό ταυτοποίησης μέσω του οποίου οι τελικοί χρήστες, αφενός
πιστοποιούνται προς το σύστημα και αφετέρου, ενημερώνονται για το σύνολο των
πόρων και υπηρεσιών που έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν [4]. Παράλληλα, παρέχει
το σύνολο των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στο εκάστοτε περιβάλλον OpenStack,
καθώς και τον τρόπο προσπέλασής τους.
Στην τυπική περίπτωση, ένας χρήστης επιζητώντας ταυτοποίησή μέσω του Keystone,
αρχικά αποστέλλει ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας διαπιστευτήρια που τον αναγνωρίζουν
μοναδικά όπως π.χ. όνομα χρήστη και password. Εάν ο χρήστης ταυτοποιηθεί επιτυχώς,
τότε επιστρέφεται σαν απάντηση ένα token (μέσω του Token service) το οποίο είναι
ισάξιο της ταυτότητας του χρήστη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από αυτόν για
μελλοντικά αιτήματα δέσμευσης πόρων από τις εκάστοτε υπηρεσίες του OpenStack.
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Μετά την ταυτοποίηση ενός χρήστη, επόμενο βήμα αποτελεί η εξακρίβωση των
δικαιωμάτων χρήσης του. Αυτά αναγνωρίζονται μέσω διαφόρων προκαθορισμένων
ομάδων δικαιωμάτων και αδειών τα οποία ονομάζονται ρόλοι (roles). Έτσι λοιπόν, σε
κάθε token που επιστρέφεται από την υπηρεσία Keystone, εμπεριέχει ένα σύνολο ρόλων
που ένας χρήστης μπορεί να υιοθετήσει. Η αντιστοίχιση των ρόλων με τις δυνατότητες
που αυτοί ορίζουν για έναν χρήστη, προκύπτει από το Policy service του Keystone, το
οποίο λειτουργεί με βάση ένα rule-based authorization μηχανισμό.
Τέλος, η υπηρεσία Keystone παρέχει το Catalog service, το οποίο περιέχει όλες τις
εκάστοτε διαθέσιμες υπηρεσίες σ’ ένα σύστημα OpenStack, καθώς και τα διαθέσιμα
endpoints μέσω των οποίων το API κάθε υπηρεσίας είναι προσπελάσιμο. Τα endpoints
αποτελούν πρακτικά μία δικτυακά προσπελάσιμη διεύθυνση (π.χ. ένα URL), μέσω της
οποίας ένας χρήστης μπορεί να καταναλώσει μία υπηρεσία.

2.1.2 Η Υπηρεσία Nova
Η υπηρεσία Nova

[9],

επίσης γνωστή και ως Compute service, αποτελεί τον μηχανισμό

που είναι υπεύθυνος για την φιλοξενία και τη διαχείριση των εικονικών υπολογιστικών
συστημάτων νέφους (instances) του OpenStack.
.
Τυπικά, η υπηρεσία Nova επικοινωνεί με την υπηρεσία Glance για την χρήση των
κατάλληλων εικόνων συστήματος καθώς και με την υπηρεσία Cinder για δέσμευση και
προσάρτηση δίσκων μόνιμης αποθήκευσης προς τα εικονικά συστήματα. Επιπρόσθετα,
παρέχει την απαραίτητη λειτουργία ενός hypervisor, μέσω του οποίου αφενός ορίζεται
και αφετέρου ελέγχεται, η πρόσβαση των εικονικών συστημάτων στους πόρους της
υποκείμενης φυσικής υποδομής.
Αναλυτικότερα, η υπηρεσία Nova αναλύεται στα παρακάτω components:
•

nova-api: Αποδέχεται και απαντά σε compute API calls τελικών χρηστών.
Υποστηρίζει OpenStack Compute API, the Amazon EC2 API, και ένα Admin
API για την εκτέλεση διαχειριστικών ενεργειών. Παρέχεται δυνατότητα
ταυτοποίησης μέσω της υπηρεσίας Keystone.
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•

nova-api-metadata: Αποδέχεται αιτήματα και παρέχει δεδομένα που αφορούν
στα μεταδεδομένα των εκτελούμενων instances.

•

nova-compute: Ένας εκτελεστικός μηχανισμός που δημιουργεί και αποδομεί
instances εικονικών μηχανών με τη χρήση hypervisor APIs όπως:
o XenAPI για XenServer/XCP hypervisors
o Libvirt για KVM ή QEMU hypervisors
o VMwareAPI για VMware hypervisor

•

nova-scheduler: Λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν ερωτήματα επιλογής του
κατάλληλου compute server που θα φιλοξενήσει την εκτέλεση ενός instance.

•

nova-conductor: Επενεργεί σαν ενδιάμεσος ανάμεσα στην υπηρεσία novacompute και στη σχετιζόμενη με την υπηρεσία βάση δεδομένων.

•

nova-consoleauth: Παρέχει τα απαραίτητα authentication tokens σε daemons
που παρέχουν proxies για πρόσβαση σε εκτελούμενα instances όπως π.χ. novanovncproxy και nova-xvpvncproxy.

•

Ένα κεντρικό messaging queue για την μετάδοση μηνυμάτων μεταξύ των nova
components

•

Μία SQL βάση δεδομένων, που αποθηκεύει τις περισσότερες καταστάσεις
χρόνου κατασκευής και χρόνου εκτέλεσης μίας υποδομής νέφους όπως:
o Διαθέσιμοι τύποι instances
o Instances σε χρήση
o Διαθέσιμα δίκτυα
o Projects

Το παρακάτω σχήμα παρέχει μία αναλυτικότερη εικόνα για τις σχέσεις μεταξύ των
οντοτήτων της υπηρεσίας Nova:
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Εικόνα 4: Αρχιτεκτονική της υπηρεσίας Nova

2.1.3 Η Υπηρεσία Neutron
Αποτελεί την κωδική ονομασία ενός ανεξάρτητου υποσυστήματος του
OpenStack το οποίο είναι υπεύθυνο για την παροχή των απαραίτητων δικτυακών
λειτουργιών. Φυσικά η λειτουργία της υπηρεσίας Neutron

[16],

όπως βέβαια των

περισσότερων υπηρεσιών του OpenStack, απαρτίζεται από ένα σύνολο υποδεέστερων
υπηρεσιών ή αλλιώς διεργασιών.
Αρχικά, ο host που είναι υπεύθυνος για την παροχή των δικτυακών λειτουργιών,
χρησιμοποιεί τον neutron-server daemon, μέσω του οποίου παρέχει ένα networking API
για την διαχείριση του εκάστοτε networking plug-in. Το τελευταίο παρέχει τα
απαραίτητα L2 capabilities του συστήματος ενώ ταυτόχρονά δρα ως baseline για την
προσάρτηση third-party τεχνολογιών δικτύωσης (όπως π.χ. linux-bridge, ovs, GRE,
VXLAN κ.α.). Στην τυπική περίπτωση, η χρήση του plug-in απαιτεί την πρόσβαση σε
βάση δεδομένων για παροχή persistent storage.
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Παράλληλα, αναλόγως με τον τρόπο που έχει διαμορφωθεί το σύστημα, η υπηρεσία
Neutron μπορεί να ενσωματώνει τους παρακάτω agents οι οποίοι επικοινωνούν με την
κεντρική διεργασία του neutron, με τη χρήση RPC calls ενός messaging queueing
συστήματος (π.χ. RabbitMQ ή Qpid):
•

plug-in agent: Εκτελείται σε κάθε κόμβο που τελεί λειτουργίες hypervisor, και
αναλαμβάνει τη διαμόρφωση της εκάστοτε τεχνολογίας vSwitch η οποία
χρησιμοποιείται. Ο τύπος του agent που θα χρησιμοποιηθεί, προκύπτει από το
networking plug-in.

•

dhcp agent: Προσφέρει DHCP υπηρεσίες σε project (tenant) networks.

•

l3 agent: Επιτελεί λειτουργίες L3/NAT forwarding, για να παρέχει την πρόσβαση
των project networks σε εξωτερικά (εκτός συστήματος) δίκτυα.

Τέλος, η υπηρεσία δικτύωσης Neutron επικοινωνεί με άλλα components του OpenStack
για περιπτώσεις όπως τις παρακάτω:
•

Επικοινωνία με την υπηρεσία Identity (Keystone) για την ταυτοποίηση και
αδειοδότηση των αιτημάτων που καταφθάνουν στο networking API

•

Κατά τη διάρκεια δημιουργίας ενός νέου instance, η υπηρεσία Compute (Nova)
επικοινωνεί μέσω API με την υπηρεσία Neutron για την διασύνδεση των
εικονικών διεπαφών του εικονικού μηχανήματος στο κατάλληλο δίκτυο.

•

Το dashboard διασυνδέεται με την υπηρεσία Neutron μέσω του networking API,
ώστε να δίνει την δυνατότητα σε διαχειριστές αλλά και απλούς project users, να
δημιουργούν και να διαχειρίζονται δικτυακή υποδομή (σε επίπεδο OpenStack),
μέσω ενός web-based GUI.

2.1.4 Η Υπηρεσία Glance
Η υπηρεσία αυτή
δυνατότητα

[17],

ανεβάσματος

προσφέρει τη δυνατότητα σε χρήστες του συστήματος, τη
(upload)

και

εύρεσης

στοιχείων

δεδομένων

(που

διαμοιράζονται και με άλλες υπηρεσίες), όπως εικόνες λειτουργικών συστημάτων
(images) καθώς και metadata definitions για αυτές.
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Αναλυτικότερα,

οι

διεργασίες

της

υπηρεσίας

Glance,

υποστηρίζουν

εύρεση,

καταχώρηση, διαμοιρασμό, ανάγνωση metadata καθώς και ανάκτηση αρχείων
προσομοίωσης λειτουργικών συστημάτων, βάσει των οποίων δομείται η λειτουργικότητα
των εικονικών υπολογιστικών συστημάτων (virtual machines), επίσης γνωστά και ως vm
images. Παράλληλα, παρέχεται ένα API (glance-api) προς τους χρήστες του συστήματος
καθώς και σε web-based APIs (dashboard), μέσω του οποίου η παραπάνω
λειτουργικότητα γίνεται διαθέσιμη.
Η βασική αρχιτεκτονική της υπηρεσίας Glance [11] περιγράφεται στην παρακάτω εικόνα:

Εικόνα 5: Αρχιτεκτονική της υπηρεσίας Glance
Μία από τις σημαντικότερες πληροφορίες που πρέπει να σημειωθούν, είναι το γεγονός
ότι η υπηρεσία Glance, αν και παρέχει λειτουργίες που επενεργούν πάνω σε vm images,
δεν είναι υπεύθυνη για την αποθήκευσης τους. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιείται το
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Glance Store component, το οποίο διεκπεραιώνει όλα τα operations μεταξύ του Glance
και της τοποθεσίας αποθήκευσης των αρχείων εικόνων, προσφέροντας παράλληλα
υποστήριξη σε πολλαπλούς τύπους αποθήκευσης δεδομένων (filesystem, Swift Object
Storage, Ceph κλπ).
Αναφορικά με τις υπόλοιπες λειτουργίες, η υπηρεσία Glance προσφέρει μία κεντρική
SQL βάση δεδομένων (Glance DB), η οποία διαμοιράζεται με όλα τα components του
συστήματος και με την οποία επικοινωνεί μέσω ενός Database Abstraction Layer (DAL)
API. Επιπρόσθετα, ο Glance Domain Controller, υλοποιεί τις βασικές λειτουργίες του
Glance (authorization, notifications, policies, database connections) οι οποίες
διαχωρίζονται σε ξεχωριστά layers εκτέλεσης. Τέλος, το Registry Layer, προαιρετικά,
οργανώνει ασφαλή επικοινωνία μεταξύ του Glance και του DAL, χρησιμοποιώντας μία
ξεχωριστή υπηρεσία.

2.1.5 Η Υπηρεσία Cinder
Γνωστή και ως Block Storage service, η υπηρεσία Cinder

[9]

είναι υπεύθυνη για

την δημιουργία και παροχή λειτουργιών αποθήκευσης δεδομένων υπό την μορφή block
devices ή αλλιώς Cinder volumes. Αυτοί τυπικά, προσαρτώνται σε instances εικονικών
συστημάτων, διαμέσου επικοινωνίας της υπηρεσίας Cinder με την υπηρεσία Nova, ως
συσκευές μόνιμης αποθήκευσης (persistent storage).
Γενικά, η υπηρεσία Cinder αποτελείται από τα επιμέρους components της παρακάτω
εικόνας:
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Εικόνα 6: Αρχιτεκτονική της υπηρεσίας Cinder
Αναλυτικότερα:
•

Το cinder-api δέχεται αιτήματα API από τους χρήστες του συστήματος (cinder
client) και τα προωθεί προς την υπηρεσία cinder-volume για εκτέλεση.

•

To cinder-volume ανταποκρίνεται στα αιτήματα που αποστέλλονται στην
υπηρεσία Cinder, αλληλοεπιδρώντας με τους κόμβους που φιλοξενούν τα block
devices (volume providers) για τη διαχείρισή τους. Αναλόγως της υποκείμενης
τεχνολογίας που χρησιμοποιείται από τους volume providers για την
αναπαράσταση των Cinder volumes, χρησιμοποιείται και το αντίστοιχο driver
από την υπηρεσία cinder-volume για την επικοινωνία μαζί τους.

•

Το cinder-scheduler αποφασίζει τον κατάλληλο host για την δημιουργία ενός
νέου Cinder volume. Η λειτουργία του παραπέμπει σε αυτή του nova-scheduler.

•

To cinder-backup δημιουργεί αντίγραφα (backups) των volumes σε έναν
προκαθορισμένο host για αυτήν τη λειτουργία (backup storage provider).

•

Το σύστημα messaging queue (AMPQ) παρέχει την απαραίτητη επικοινωνία
μεταξύ των επιμέρους υπηρεσιών του Cinder.

Τέλος, μία κοινά διαμοιραζόμενη (με τα Cinder components) SQL βάση δεδομένων,
παρέχεται για την καταγραφή δεδομένων που αφορούν τις λειτουργίες του Cinder.
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2.1.6 Η Υπηρεσία Horizon
Η συγκεκριμένη υπηρεσία

[12],

αποτελεί την υλοποίηση του πίνακα εργαλείων

συστήματος Dashboard, ενός web συστήματος το οποίο προσφέρει σε χρήστες τη
δυνατότητα αλληλεπίδρασης με βασικές υπηρεσίες του OpenStack (Nova,Neutron,
Cinder κλπ) μέσω ενός συνόλου από GUIs.
Το σύστημα Horizon, αναλύεται πρακτικά σε τρείς (3) βασικούς πίνακες ελέγχου:
•

Τον πίνακα ελέγχου χρήστη (User Dashboard),

•

Τον πίνακα ελέγχου του συστήματος OpenStack (System Dashboard),

•

Τον πίνακα ελέγχου ρυθμίσεων (Settings Dashboard)

Μέσω αυτών, καλύπτονται βασικές εφαρμογές του OpenStack ενώ παράλληλα
προσφέρεται ένα βασικό επίπεδο υποστήριξης του συστήματος.

2.1.7 Τύποι Κόμβων (Nodes)
Σε γενικές γραμμές, το σύστημα OpenStack παρέχει την δυνατότητα single node
εγκαταστάσεων, δηλαδή έχει την δυνατότητα να ενσωματώσει το σύνολο όλων των
υπηρεσιών (και των επιμέρους διεργασιών της κάθε υπηρεσίας) σε ένα μοναδικό
υπολογιστικό σύστημα ή αλλιώς κόμβο (node). Παρόλα αυτά, ειδικά όταν η περίπτωση
αφορά επαγγελματικά συστήματα παραγωγής, για λόγους ασφάλειας, διαθεσιμότητας
αλλά και αποφυγής δημιουργίας single point failure συστημάτων, προτείνεται ο λογικός
διαχωρισμός των υπηρεσιών OpenStack σε επιμέρους κόμβους, έχοντας ως βασικό
κριτήριο την λειτουργικότητα που επιτελούν.
Τυπικά, σε ένα σύστημα νέφους OpenStack, απαντώνται οι εξής κατηγορίες κόμβων:
•

Controller Node: Αποτελεί βασικό και απαραίτητο κόμβο ενός συστήματος
OpenStack. Συγκεντρώνει το σύνολο των API’s καθώς και των αντίστοιχων API
endpoints όλων των OpenStack Services ενώ παράλληλα είναι υπεύθυνος για τη
λειτουργία του Dashboard. Επιπρόσθετα, φιλοξενεί την πλειονότητα των
διεργασιών της υπηρεσίας Nova (εκτός του nova-compute ), της υπηρεσίας
Cinder (εκτός του cinder-volume) καθώς και την υπηρεσία Neutron (εάν δεν
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υπάρχει ξεχωριστός Network node)

[3].

Γενικά, αποτελεί τον ελεγκτικό

μηχανισμό που συντονίζει τις λειτουργίες του OpenStack.
•

Compute Node: Αποτελεί επίσης απαραίτητο κόμβο του OpenStack, καθώς
παρέχει το σύνολο των φυσικών υποκείμενων πόρων (επεξεργαστή, μνήμη RAM,
σκληρό δίσκο) που χρίζει η λειτουργία των εικονικών μηχανών, τα οποία
διαχειρίζεται η υπηρεσία Nova

[3].

Παράλληλα, αποτελεί τον κόμβο που εκτελεί

τις διεργασίες του hypervisor (πχ KVM), του αντίστοιχου hypervisor driver (πχ
libvirt) καθώς και την υπηρεσία nova-compute. Αποτελεί πρακτικά τον κόμβο
που διαχειρίζεται την λειτουργία των instances [5].
•

Network Node: Προαιρετικός κόμβος που εκτελεί τα networking services της
υπηρεσίας Neutron. Αναλαμβάνει τη δικτυακή συνδεσιμότητα μεταξύ των
υπολοίπων

κόμβων

ενός

συστήματος

OpenStack,

καθώς

και

θέματα

δρομολόγησης και δικτύωσης των instances ενός project. Παράλληλα, προσφέρει
υπηρεσίες όπως DHCP καθώς και floating IPs, οι οποίες επιτρέπουν τη
διασύνδεση των instances με δημόσια (public) δίκτυα δεδομένων [5].
•

Storage Node: Προαιρετικός κόμβος που διαχειρίζεται έναν (συνήθως) από τους
διαθέσιμους τύπους storage service (object, block, or file)

[5].

Αναφορικά με την

υπηρεσία Cinder, ένας storage node μπορεί να φιλοξενήσει όλες τις επιμέρους
διεργασίες της ή εναλλακτικά την διεργασία cinder-volume (με τις υπόλοιπες να
εκτελούνται στον Controller Node), ενώ παράλληλα μπορεί να διενεργήσει
(προαιρετικά) και ως backend (storage provider), για την αποθήκευση των block
storage devices.

2.2 Τεχνολογίες υποδομής
2.2.1 AMPQ
Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενες ενότητες, σχεδόν όλες οι OpenStack
υπηρεσίες αναλύονται σε μικρότερες επιμέρους υπηρεσίες (daemons ή services). Για τον
συντονισμό λοιπόν καθώς και για την ενημέρωση καταστάσεων μεταξύ αυτών των
επιμέρους υπηρεσιών, το σύστημα OpenStack, χρησιμοποιεί μία τεχνολογία ουράς
μηνυμάτων (messaging queue) όπως το AMPQ

[14].

Η τεχνολογία αυτή βασίζει την

λειτουργία αφενός της στην χρήση ουρών, για την προσωρινή αποθήκευση μηνυμάτων,
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και αφετέρου στη χρήση remote procedure calls (RPC) για την επικοινωνία δεδομένων
μεταξύ των συμμετεχουσών υπηρεσιών [7].
Οι τεχνολογίες νέφους του OpenStack προσφέρουν συμβατότητα με διάφορα AMPQ
based συστήματα μηνυμάτων όπως το RabbitMQ και το Qpid. Όμως, οι περισσότερες
διανομές λειτουργικών συστημάτων που ενσωματώνουν λογισμικό OpenStack,
υποστηρίζουν μια συγκεκριμένη υπηρεσία ουράς μηνυμάτων [14].

2.2.2 LVM
Το Logical Volume Management, ή εν συντομία LVM, είναι ένα σύστημα το
οποίο προσφέρει τη δυνατότητα της αφαιρετικής διαχείρισης της υποκείμενης φυσικής
υποδομής αποθήκευσης δεδομένων ενός υπολογιστικού συστήματος.
H λειτουργία ενός συστήματος LVM απαρτίζεται από τρία (3) μέρη [20]:
•

Physical Volumes (PV)

•

Volume Groups (VG)

•

Logical Volumes (LV)

Αναλυτικότερα

[18],

κάθε ένα από τα partitions μίας φυσικής συσκευής αποθήκευσης,

αναγνωρίζεται σαν ένα physical volume. Στη συνέχεια ένα ή περισσότερα physical
volumes μπορούν να ομαδοποιηθούν, σχηματίζοντας έτσι ένα volume group. Τέλος, με
βάση το τελευταίο, δίνεται η δυνατότητα ορισμού πολλαπλών logical volumes, καθένα
από τα οποία μπορεί να θεωρηθεί ανάλογο ενός disk partition.
Στα πλαίσια χρήσης του LVM σε περιβάλλον OpenStack, κάθε ένα από logical volumes
που ορίζονται για ένα συγκεκριμένο volume group, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την
υπηρεσία Cinder, ως block storage device για μόνιμη αποθήκευση δεδομένων ενός
instance.

2.2.3 Linux Namespaces
Στο λειτουργικό σύστημα Linux, το namespace [15]είναι ένας τρόπος οριοθέτησης
του scope ενός συγκεκριμένου συνόλου αναγνωριστικών (identifiers). Με αυτόν τον
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τρόπο, τα ίδια identifiers είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν πολλαπλές φορές στα
πλαίσια λειτουργίας διαφορετικών namespaces.
Αντιστοίχως, ένα network namespace

[15],

ορίζει ως identifiers τις εκάστοτε συσκευές

δικτύου ενός συστήματος, όπως π.χ. μία διεπαφή eth0. Μάλιστα, κάθε σύστημα Linux,
σαν προεπιλογή, ορίζει ένα αρχικό namespace, μέσα στο οποίο υπάγονται όλες οι
συσκευές δικτύου. Όμως, πέρα από το αρχικό namespace, το λειτουργικό σύστημα
παρέχει την δυνατότητα ορισμού και άλλων, επιπρόσθετων namespaces, στα πλαίσια
των οποίων επιτρέπεται η δημιουργία νέων δικτυακών συσκευών καθώς και η
μετακίνησή τους μεταξύ των namespaces. Επιπρόσθετα, κάθε network namespace ορίζει
τον δικό routing table και iptables.
Οι παραπάνω ιδιότητες των namespaces, κρίνονται ιδιαίτερα χρήσιμες για το OpenStack
Networking καθώς:
•

Δίνεται η δυνατότητα ορισμού ίδιων network device identifiers σε διαφορετικά
namespaces (π.χ. σε LXC containers).

•

Παρέχεται η δυνατότητα ορισμού δικτυακών συσκευών δρομολόγησης,
αποκλειστικά για την δικτύωση που αφορά το σύστημα OpenStack (π.χ. router
namespaces).

•

Πολλαπλά namespaces μπορούν να διαχειρίζονται διαφορετικά την ίδια
διεύθυνση IP, προσφέροντας έτσι την δυνατότητα επικάλυψης αυτής της
διεύθυνσης σε διαφορετικά virtual networks [15].

2.2.4 LXC Containers
Αποτελεί μία μέθοδο αφαίρεσης σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος, το οποίο
επιτρέπει την εκτέλεση πολλαπλών απομονωμένων συστημάτων Linux σε έναν host
(LXC host)

[2].

Με τη χρήση της λειτουργικότητας cgroups του linux kernel, παρέχεται,

αρχικά, η διαχείριση των φυσικών πόρων που θα δεσμεύει ο container. Παράλληλα το
επίπεδο απομόνωσης που προσφέρει η λειτουργικότητα του namespace, δίνει τη
δυνατότητα περιορισμού του scope των εφαρμογών, αποκλειστικά και μόνο στο
περιβάλλον του container στον οποίο εκτελούνται. Το τελευταίο περιλαμβάνει process
trees, networking, user IDs καθώς και mounted file systems [19].
18

Έτσι λοιπόν, με την χρήση των παραπάνω, δίνεται η δυνατότητα της εκτέλεσης ενός
συνόλου εφαρμογών σε ένα απομονωμένο περιβάλλον, χωρίς την ανάγκη χρήσης
virtualization software για δημιουργία εικονικών μηχανών [2] [19].

2.2.5 Ansible
Η τεχνολογία Ansible

[1],

αποτελεί έναν ευέλικτο open-source μηχανισμό που

έχει σαν στόχο, την αυτοματοποίηση επιμέρους διαδικασιών (όπως π.χ. εγκατάσταση
λογισμικού και συντονισμός υπολογιστικών συστημάτων), τα οποία συμβάλλουν στη
διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος νέφους.
Η λειτουργία του έγκειται στην σύνδεση με τους επιμέρους κόμβους ενός multi-node
συστήματος, και στην προώθηση των Ansible modules (μικρού μεγέθους προγράμματα
λογισμικού) σε αυτούς. Έπειτα, η Ansible αρχικά εκτελεί απομακρυσμένα τα εν λόγω
modules και στη συνέχεια τα διαγράφει από τον εκάστοτε κόμβο, όταν ολοκληρωθεί η
εκτέλεσή τους.
Επιπρόσθετα, όλες οι διαδικασίες αυτοματοποίησης που ορίζει η Ansible για ένα
σύστημα, ορίζονται μέσω των Ansible Playbooks. Τα τελευταία, χρησιμοποιώντας τη
markup γλώσσα YAML, της οποίας η σύνταξη παραπέμπει σε κοινό ανθρώπινο λόγο,
αναλύουν την κάθε διαδικασία εκτέλεσης σε ένα σύνολο από απλά και κατανοητά
βήματα.
Τέλος, η γλώσσα Ansible πραγματοποιεί συνδέσεις μέσω SSH, απαλείφοντας έτσι την
ανάγκη σύστασης agents ή κάποιου επιπέδου υποδομής ασφάλειας, για την εγκαθίδρυση
επικοινωνίας δεδομένων με το εκάστοτε υπολογιστικό σύστημα.

3 Εγκατάσταση του OpenStack
Στο κεφάλαιο αυτό θα πραγματοποιηθεί μία λεπτομερής αναφορά στις
μεθοδολογίες που ακολουθήθηκαν για την εγκατάσταση της πλατφόρμας OpenStack σε
περιβάλλον Linux και πιο συγκεκριμένα σε διανομή Ubuntu Server 16.04. Πιο
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αναλυτικά, στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται αρχικά η διαδικασία εγκατάστασης της
διανομής DevStack η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση ενός και μόνο
υπολογιστικού συστήματος (single node), η οποία χρησιμοποιήθηκε σε αρχικά στάδια ως
μία γρήγορη χρονικά λύση εξοικείωσης με την πλατφόρμα, ενώ η συνέχεια του
κεφαλαίου είναι αφιερωμένη στην διαμόρφωση του τελικού συστήματος υποδομής σε
πολλαπλούς υπολογιστικούς κόμβους (multi node) με χρήση της διανομής OpenStack
Ansible (OSA).

3.1 Single node – DevStack
3.1.1 Εισαγωγή
Το εργαλείο DevStack αποτελείται από ένα σύνολο αυτοματοποιημένων scripts
που δίνουν την δυνατότητα διαμόρφωσης ενός πλήρως λειτουργικού περιβάλλοντος
OpenStack το οποίο μάλιστα, αφενός απαιτεί ελάχιστη παραμετροποίηση από την
πλευρά του χρήστη και αφετέρου μπορεί να δημιουργηθεί μέσα σε μερικά λεπτά,
καθιστώντας το ως ιδανική λύση για αρχάριους χρήστες οι οποίοι επιζητούν μία πρώτη
γνωριμία με την πλατφόρμα καθώς και το γραφικό περιβάλλον (Dashboard) που
προσφέρει η υπηρεσία Horizon. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι η διανομή DevStack δεν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μία production level λύση για τη δημιουργία

μίας

υποδομής IaaS καθότι προσφέρει μόνο ένα λειτουργικό στιγμιότυπο της πλατφόρμας
OpenStack οπότε και οποιεσδήποτε αλλαγές πραγματοποιηθούν στο τελευταίο
εξαλείφονται από τη στιγμή που το υπολογιστικό σύστημα που λειτουργεί ως
οικοδεσπότης (host) τεθεί εκτός λειτουργίας ή επανεκκινηθεί.

3.1.2 Απαιτήσεις συστήματος
Ξεκινώντας με την διαδικασία εγκατάστασης, είναι πρωτίστως απαραίτητη η
εγκατάσταση μίας διανομής Linux τύπου server. Το DevStack υποστηρίζει διανομές
Ubuntu 16.04/17.04, Fedora 24/25, CentOS/RHEL 7, Debian καθώς και OpenSUSE. Στο
εν λόγω παράδειγμα θα χρησιμοποιηθεί η έκδοση 16.04 της διανομής Ubuntu Linux
καθότι,

σύμφωνα

με

την

επίσημη
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σελίδα

ανάπτυξης

του

εργαλείου

(https://docs.openstack.org/developer/devstack/), αποτελεί την πιο δοκιμασμένη έκδοση.
Επιπρόσθετα, να σημειωθεί ότι το υπολογιστικό σύστημα που θα φιλοξενήσει το
σύστημα DevStack πρέπει τηρεί τις εξής προδιαγραφές όσον αφορά τους πόρους
συστήματος:
•

Μνήμη RAM μεγέθους τουλάχιστον τεσσάρων (4) GB

•

Δίσκο μεγέθους τουλάχιστον εικοσιπέντε (25) GB

3.1.3 Δημιουργία του χρήστη Stack
Επόμενο βήμα και εφόσον έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η εγκατάσταση του
περιβάλλοντος Ubuntu Linux, αποτελεί η δημιουργία ενός sudoer χρήστη καθώς, η
εγκατάσταση του DevStack απαιτεί την παρουσία ενός χρήστη με δικαιώματα
διαχειριστή αλλά ταυτόχρονα αποτρέπει την εκτέλεση της εγκατάστασης από τον χρήστη
root. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ήδη διαθέσιμος κάποιος τέτοιος χρήστης, μπορούμε
εύκολα να προσθέσουμε έναν στον σύστημα ως εξής:

$ sudo useradd -s /bin/bash -d /opt/stack -m stack
για τη δημιουργία ενός χρήστη με όνομα stack και στη συνέχεια:

$ echo "stack ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL" | sudo tee /etc/sudoers.d/stack
για την προσθήκη του χρήστη στη λίστα με τους non administrative λογαριασμούς
χρηστών οι οποίοι διαθέτουν δικαιώματα διαχειριστή (sudoers). Τέλος, απομένει η
μετάβαση από τον τρέχων χρήστη στον χρήστη stack:

$ sudo su – stack

3.1.4 Λήψη του DevStack και διαμόρφωση του αρχείου local.conf
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Η λήψη του DevStack repository δίνεται από τον ιστότοπο git.openstack.org:

$ git clone https://git.openstack.org/openstack-dev/devstack
Όταν ολοκληρωθεί με επιτυχία η λήψη, τα περιεχόμενα αυτής αποθηκεύονται μέσα στον
κατάλογο devstack ο οποίος και προστίθεται στο τρέχων κατάλογο εργασίας του χρήστη
stack.
Ένα επιπρόσθετο προαιρετικό βήμα πριν την εγκατάσταση αποτελεί η δημιουργία του
αρχείου local.conf το οποίο με τη χρήση μεταδεδομένων (metadata) προσφέρει τη
δυνατότητα δημιουργίας εναλλακτικών ρυθμίσεων στα αρχεία παραμετροποίησης
(configuration files) του DevStack εφόσον ο χρήστης το επιθυμεί. Εάν ο χρήστης δεν
επιθυμεί αλλαγές στα αρχεία παραμετροποίησης, μπορεί απλά να συντάξει το αρχείο
local.conf με τις ελάχιστες δυνατές πληροφορίες όπως φαίνεται παρακάτω:

[[local|localrc]]
ADMIN_PASSWORD= <ο κωδικός πρόσβασης στο web interface Dashboard
(Horizon) για τον χρήστη admin>
DATABASE_PASSWORD= <o κωδικός για την πρόσβαση στη βάση mysql>
RABBIT_PASSWORD= <ο κωδικός για την υπηρεσία message queuing rabbitmq>
SERVICE_PASSWORD= <o κωδικός αυθεντικοποίησης για την υπηρεσία keystone>
Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι σε νεότερες εκδόσεις, ο χρήστης έχει την δυνατότητα
εκκινήσει την εγκατάσταση του DevStack χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία του
αρχείο local.conf, καθώς όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που αναφέρθηκαν παραπάνω
μπορούν να εισαχθούν από τον χρήστη με προτροπή (prompt) κατά τη διαδικασία της
εγκατάστασης.
Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά το τρόπο σύνταξης του αρχείου local.conf, ο
χρήστης μπορεί είτε να χρησιμοποιήσει ως οδηγό το πρότυπο αρχείο local.conf, το οποίο
βρίσκεται στη διαδρομή devstack/samples και περιέχει αρκετές βοηθητικές πληροφορίες
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σε μορφή σχολίων, είτε να επισκεφτεί την επίσημη σελίδα ανάπτυξης του εργαλείου
DevStack (https://docs.openstack.org/developer/devstack/configuration.html) .

3.1.5 Εγκατάσταση DevStack
Τελευταίο βήμα στην διαδικασία εγκατάστασης αποτελεί η εκτέλεση του script
stack.sh το οποίο βρίσκεται στον κατάλογο devstack:

$ cd devstack
$ ./stack.sh
Αναλόγως με τους διαθέσιμους πόρους του συστήματος, ο χρόνος ολοκλήρωσης
εκτέλεσης του script υπολογίζεται ανάμεσα σε 12 – 25 λεπτά περίπου. Εάν η διαδικασία
ολοκληρωθεί με επιτυχία, τότε στο παράθυρο εκτέλεσης εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα
σύνοψης, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Εικόνα 7: Ολοκλήρωση εγκατάστασης του DevStack
Η εν λόγω σύνοψη περιέχει χρήσιμες πληροφορίες όπως:
23

•

Συνολικό χρόνο εκτέλεσης του stack.sh.

•

Η διεύθυνση url στην οποία είναι διαθέσιμη η διεπαφή Dashboard της υπηρεσίας
Horizon.

•

Η διεύθυνση url στην οποία είναι διαθέσιμη η υπηρεσία Keystone.

•

Ο κωδικός πρόσβασης στο Dashboard για τους default χρήστες admin και demo

3.2 Διαδικασία εγκατάστασης του OpenStack Ansible
3.2.1 Εισαγωγικά
Η διανομή OpenStack Ansible (OSA) αποτελεί μία γρήγορη και σε ένα μεγάλο
βαθμό αυτοματοποιημένη λύση για εγκαταστάσεις της πλατφόρμας OpenStack ειδικά
όταν οι τελευταίες αφορούν σε περιπτώσεις deployment με χρήση μεγάλου αριθμού
κόμβων, καθώς προσφέρει αισθητά μειωμένο διαχειριστικό κόστος για τη διαμόρφωση
τους. Αυτό πραγματοποιείται ουσιαστικά με τη χρήση της τεχνολογίας Ansible η οποία
με τη χρήση playbooks αναλαμβάνει αφενός την εγκατάσταση των απαραίτητων
πακέτων λογισμικού και αφετέρου της αρχικοποίησης καθώς και της ρύθμισης των
απαραίτητων υπηρεσιών του OpenStack σε κάθε κόμβο αναλόγως με τον ρόλο του
(controller, compute, storage κλπ.). Πιο συγκεκριμένα, ένας από τους κόμβους ορίζεται
ως deployment host και τίθεται υπεύθυνος αποκλειστικά για την εκτέλεση των playbooks
ενώ οι υπόλοιποι κόμβοι, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως target hosts, δέχονται

τις

κατευθυντήριες οδηγίες εγκατάστασης και διαμόρφωσης των κατάλληλων infrastructure
components καθώς και services που χρειάζονται. Βέβαια, σε περιπτώσεις που υπάρχει
περιορισμένος αριθμός μηχανημάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, δίνεται η
δυνατότητα σ ’έναν από τους target hosts να λειτουργήσει ταυτόχρονα και ως
deployment host (συνήθως αυτός με τους περισσότερους υπολογιστικούς πόρους ).
Τέλος, η εν λόγω διανομή δίνει την δυνατότητα απομόνωσης των OpenStack services σε
ξεχωριστά Linux Containers (LXC), προσφέροντας έτσι αφενός μεγαλύτερο βαθμό
ανεξαρτησίας σε επίπεδο υπηρεσιών (αναβάθμιση και αντικατάσταση), και αφετέρου
μεγαλύτερο βαθμό ασφάλειας σε επίπεδο διεργασιών καθώς και μειωμένο διαχειριστικό
κόστος.
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Στις ενότητες που ακολουθούν, θα πραγματοποιηθεί η περιγραφή των χαρακτηριστικών
υλικού (hardware) των υπολογιστικών συστημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για τη
σύσταση της υπό συζήτηση υποδομής καθώς και της δικτυακής υποδομής που
διαμορφώθηκε για την επικοινωνία των δεδομένων τους.

3.2.2 Περιγραφή συστήματος
Χρησιμοποιώντας ως σημείο αναφοράς τον επίσημο οδηγό εγκατάστασης της
διανομής

OpenStack

–

guide/openstack-ansible/newton/),

Ansible

(https://docs.openstack.org/project-deploy-

διαμορφώθηκε

το

παρακάτω

περιβάλλον

υπολογιστικών συστημάτων το οποίο αποτελείται από τα εξής συστατικά μέρη:
•

Έναν Controller Node
o CPU CORES: 4
o RAM: 8GB
o HDD: 500GB
o 2X 100Mbps Ethernet NIC’s
o Host name: infra1

•

Έναν Compute Node
o CPU CORES: 2
o RAM: 4GB
o HDD: 80GB
o 2X 100Mbps Ethernet NIC’s
o Host name: compute1

•

Έναν Block Storage Node
o CPU CORES: 2
o RAM: 4GB
o HDD: 2X 80GB
o 2X 100Mbps Ethernet NIC’s
o Host name: storage1
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Ως λειτουργικό σύστημα των κόμβων θα χρησιμοποιηθεί η διανομή Linux Server
Ubuntu 16.04 LTS (Xenial Xerus) καθότι σε αυτή έχουν πραγματοποιηθεί εκτενείς
δοκιμές συμβατότητας με το OpenStack – Ansible.

3.2.3 Αρχιτεκτονική συστήματος
Η μορφή της υποδομής δικτύου, που θα χρησιμοποιηθεί για τη σύσταση του
περιβάλλοντος OpenStack της εν λόγω εργασίας, δίνεται παραστατικά στα σχήματα που
ακολουθούν:
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Εικόνα 8: Ο κόμβος infra 1
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Εικόνα 9: Ο κόμβος compute1
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Εικόνα 10: Ο κόμβος storage1

3.2.3.1 Περιγραφή Αρχιτεκτονικής
Αρχικά, όλες οι φυσικές διεπαφές δικτύου των κόμβων είναι διασυνδεδεμένες σε
έναν κοινό φυσικό μεταγωγέα (switch), εξασφαλίζοντας έτσι κοινό broadcast domain σε
επίπεδο Layer 2:
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Εικόνα 11: Φυσική διασύνδεση των κόμβων infra1, compute1 και storage1

Αναφορικά τώρα για τον controller node (ή αλλιώς infra1), κάθε μία από τις υπηρεσίες
υποδομής (π.χ. Rsyslog, RabbitMQ κ.λπ.), καθώς και τις υπηρεσίες του OpenStack,
εγκαθιδρύονται ξεχωριστά σε ένα απομονωμένο περιβάλλον ενός LXC container. Τα εν
λόγω containers, εννοιολογικά, χωρίζονται στις παρακάτω ομάδες:
•

Networking agents containers, οι οποίοι φιλοξενούν τους απαραίτητους neutron
agents (DHCP agent, L3 agent, Linux Bridge agent), μέσω των οποίων
δρομολογούνται δεδομένα που αφορούν Software Defined Networks (SDN) τα
οποία διαχειρίζεται η υπηρεσία Neutron.

•

Image service and Block Storage volume containers, οι οποίοι φιλοξενούν
υπηρεσίες (όπως π.χ. το cinder_api) οι οποίες επικοινωνούν δεδομένα με την
υπηρεσία Cinder που εκτελείται στον κόμβο storage1.
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•

Other service containers, που περιέχουν το σύνολο των υπολοίπων υπηρεσιών
υποδομής καθώς και υπηρεσιών του OpenStack (π.χ. memcached, keystone,
horizon, galera κ.α.) καθώς και το utility_container.

Επιπρόσθετα, διαμορφώνονται τρία (3) VLAN networks, μέσω των οποίων γίνεται
διαχωρισμός των παρακάτω ειδών δικτυακής κίνησης:
•

Ανταλλαγή δεδομένων επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών του OpenStack
(Management Network)

•

Δεδομένα που σχετίζονται με τα ιδιωτικά εικονικά δίκτυα (tenant networks) στα
οποία συμμετέχουν οι εικονικές μηχανές (Tunnel – VXLAN Network)

•

Ανταλλαγή δεδομένων επικοινωνίας με την Block Storage υπηρεσία Cinder
(Storage Network).

Η ανταλλαγή δεδομένων μέσω ενός από τα παραπάνω δίκτυα, απαιτεί την χρήση
συγκεκριμένων δικτύων IP καθώς και το κατάλληλο vlan tag, όπως φαίνεται στην
παρακάτω εικόνα:

Μάλιστα, για καταστεί δυνατή η διασύνδεση με όλα τα δίκτυα VLAN, η φυσική διεπαφή
που σχετίζεται με τα τελευταία, «αναλύεται» σε τρεις (3) λογικές διεπαφές
(subinterfaces) καθεμιά από τις οποίες χαρακτηρίζεται συνδυαστικά από το όνομα της
αρχικής φυσικής διεπαφής, καθώς και του επιθέματος που αντιστοιχεί σε ένα από τα vlan
tags.
Επιπρόσθετα, για την διαχείριση μίας τόσο πολύπλοκης δικτυακής επικοινωνίας μεταξύ
των πολλαπλών LXC containers καθώς και των VLAN networks, το OpenStack-Ansible
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επιστρατεύει τη χρήση της τεχνολογίας linux bridge. Το linux bridge παρέχει
συνδεσιμότητα σε επίπεδο Data-Link (Layer 2), μεταξύ των φυσικών και λογικών
(logical) διεπαφών με τις εικονικές (virtual) διεπαφές των containers.
Πιο συγκεκριμένα, τα bridges που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τη συγκεκριμένη
υλοποίηση είναι τα εξής:
•

lxcbr0: Το bridge αυτό διαμορφώνεται αυτόματα από το OSA και παρέχει
(τυπικά) διαδικτυακή πρόσβαση (Internet) στα containers. Δεν προσαρτάται
απευθείας σε κάποια φυσική ή λογική διεπαφή του κόμβου, καθότι το iptables
(linux) διαχειρίζεται τη συνδεσιμότητά του, ενώ παράλληλα διασυνδέεται με τη
διεπαφή eth0 σε κάθε ένα container.

•

br-mgmt: Παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ της υποδομής των
υπολογιστικών συστημάτων και των υπηρεσιών (services) του OpenStack.
Προσαρτάται τυπικά στο .10 VLAN subinterface ενός κόμβου, καθώς και στη
διεπαφή eth1 καθενός container.

•

br-storage: Προσφέρει ένα απομονωμένο κανάλι μεταφοράς δεδομένων
ανάμεσα σε block storage devices (λογικών τόμων αποθήκευσης) και σε
OpenStack υπηρεσίες που επιθυμούν πρόσβαση σε αυτές τις συσκευές (όπως π.χ.
η υπηρεσία nova-compute). Η χρήση του συγκεκριμένου bridge, αν και είναι
προαιρετική,

συνιστάται

σε

υλοποιήσεις

περιβάλλοντος

επαγγελματικού

επιπέδου γνωστά και ως production environments. Τυπικά, το br-storage bridge
προσαρτάται στο .20 VLAN subinterface ενός κόμβου και στη διεπαφή eth2
καθενός container που ανταλλάσσει δεδομένα με την υπηρεσία Cinder.
•

br-vxlan: Το συγκεκριμένο bridge είναι απαραίτητο σε περιπτώσεις όπου
projects του OpenStack επιτρέπονται να διαμορφώνουν ιδιωτικά εικονικά δίκτυα
για τις ανάγκες διασύνδεσης των ιδεατών μηχανών τους. Προσαρτάται στο .30
VLAN subinterface ενός κόμβου και στην διεπαφή eth10 σε κάθε σχετιζόμενο με
τα παραπάνω container.

•

br-vlan: Παρέχει την απαραίτητη υποδομή για VLAN tagged και flat (no VLAN
tag) τύπους δικτύων του συστήματος. Προσαρτάται σε μία φυσική ή λογική
διεπαφή δικτύου καθώς και στις διεπαφές eth11 και eth12 όσων containers
συμμετέχουν σε VLAN tagged ή flat δίκτυα αντίστοιχα.
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Τέλος, με τη χρήση των linux namespaces δημιουργείται ένα επιπρόσθετο στρώμα
δικτύωσης, αυτή τη φορά σε επίπεδο Network (Layer 3), η λειτουργία του οποίου
παραπέμπει σε αυτή ενός δρομολογητή (router). Αναλυτικότερα, κάθε namespace
χρησιμοποιεί μία εικονική διεπαφή ώστε να συνδεθεί με άλλα namespaces όπως δηλαδή
ένα καλώδιο δικτύου χρησιμοποιείται για συνδέσει ένα δρομολογητή με ένα μεταγωγέα
(switch) ή ένα άλλο

δρομολογητή. Οι εικονικές

αυτές

διεπαφές

συνήθως

χαρακτηρίζονται ως veth pairs. Έτσι λοιπόν, κάθε container περιέχει ένα namespace το
οποίο συνδέεται με το namespace του κόμβου που το φιλοξενεί (host) με ένα ή
περισσότερα veth pairs.

3.2.3.2 Ανάθεση διευθύνσεων IP
Αναφορικά με τη δικτυακή συνδεσιμότητα, κάθε κόμβος είναι εξοπλισμένος με
δύο (2) διεπαφές (interfaces) τύπου fast ethernet (100BASE-TX) ώστε να καθίσταται
δυνατός ο διαχωρισμός μεταξύ των διαφορετικών τύπων δικτυακών κινήσεων που θα
πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια λειτουργίας του συστήματος.
Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη διεπαφή θα διευθυνσιοδοτείται από το δημόσιο subnet
195.251.209.0/26 και θα χρησιμοποιείται για απομακρυσμένη διαχειριστική πρόσβαση
σε όλους τους κόμβους τους συστήματος. Μάλιστα, στα πλαίσια λειτουργίας του
Controller node (infra1), η διασύνδεση αυτή θα αποτελεί σημείο πρόσβασης αφενός για
τα δημόσια endpoints (σημεία πρόσβασης) των API’s υπηρεσιών του OpenStack και
αφετέρου για το web interface (Dashboard) της υπηρεσίας Horizon. Το σχήμα ανάθεσης
διευθύνσεων IP των δημοσίων διεπαφών των κόμβων αποτυπώνεται συγκεντρωτικά
στην παρακάτω εικόνα:

Εικόνα 12: Διευθύνσεις IP των public interfaces
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Αναφορικά τώρα με τη δεύτερη διεπαφή, που συμμετέχει στα VLAN networks μέσω των
subinterfaces της (.10, .20 και .30), οι διευθύνσεις IP δεν ανατίθενται άμεσα στα
τελευταία παρά μόνον στο network bridge το οποίο σχετίζεται με το VLAN network που
θέλει να συμμετέχει ο εκάστοτε κόμβος. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του κόμβου
infra1 που χρειάζεται πρόσβαση μόνο στο management network (172.29.236.0/22),
χρειάζεται απλά τη διαμόρφωση του σχετιζόμενου με το εν λόγω δίκτυο bridge (brmgmt) με μία διεύθυνση IP από το εύρος τιμών του management network.
Το συνολικό σχήμα ανάθεσης διευθύνσεων κάθε των network bridges που θα
χρησιμοποιηθεί στο υπό συζήτηση σύστημα φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Εικόνα 13: Διευθύνσεις IP των bridges
Τέλος, να σημειωθεί ότι η πρόσβαση στο br-vlan δεν απαιτεί απαραίτητα τη χρήση
διευθύνσεων IP, καθότι διαχειρίζεται τη δικτυακή κίνηση σε επίπεδο Layer 2.

3.2.3.3 LVM volume group
Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως η υπηρεσία Cinder, η οποία φιλοξενείται
στον κόμβο storage1, είναι υπεύθυνη για την δημιουργία και παροχή λογικών τόμων
(logical volumes) στους χρήστες ως μέσα μόνιμης αποθήκευσης (block storage devices).
Για την διαδικασία αυτή λοιπόν, στην υπό συζήτηση υλοποίηση, θα χρησιμοποιηθεί το
linux Logical Volume Management (LVM) ως σύστημα διαχείρισης για τη δημιουργία
των εν λόγω τόμων αποθήκευσης. Μάλιστα, οι τελευταίοι θα πρέπει να οργανωθούν σε
μία λογική ομάδα τόμων (volume group) με όνομα cinder-volumes, καθότι αποτελεί
προαπαιτούμενο στοιχείο της διαδικασίας εγκατάστασης της πλατφόρμας OpenStackAnsible.
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3.2.3.4 Περιγραφή υπηρεσιών
Αναφορικά με τις υπηρεσίες συστήματος, η OpenStack-Ansible εγκαθιδρύει τα
κάτωθι απαραίτητα δομικά στοιχεία υποδομής (infrastructure services):
•

MariaDB with Galera: Όλες οι υπηρεσίες του OpenStack, χρίζουν μίας
υποκείμενης βάσης δεδομένων στην οποία θα αποθηκεύονται τα δεδομένα τους.
Το DBMS MariaDB with Galera ικανοποιεί αυτήν την ανάγκη προσφέροντας τις
απαραίτητες βάσεις δεδομένων μέσω ενός database cluster.

•

RabbitMQ: Επιλέγεται ως το απαραίτητο Advanced Message Queuing Protocol
(AMQP) το οποίο χρησιμοποιείται για τη σύσταση συστήματος ανταλλαγής
μηνυμάτων μεταξύ των υπηρεσιών του OpenStack.

•

Memcached: Χρησιμοποιείται από τις υπηρεσίες του OpenStack ως ενδιάμεση
μνήμη cache για πρόσφατα disk και database transactions ώστε να μειωθεί ο
χρόνος απόκρισης των τελευταίων.

•

Repository:

Διατηρεί

αναφορές

σε

συλλογή

από

artifacts

τα

οποία

χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια εγκατάστασης του περιβάλλοντος OpenStack
και περιλαμβάνουν:
o Ένα Git repository το οποίο περιέχει αντίγραφο του πηγαίου κώδικα και
χρησιμοποιείται για την προετοιμασία packages όλων των υπηρεσιών
OpenStack
o Python wheels για όλες τις υπηρεσίες που αναπτύσσονται στο περιβάλλον
του συστήματος
o Μία apt/yum proxy cache για τα distribution packages που εγκαθίστανται
στο περιβάλλον του συστήματος
•

Load balancer: Η εν λόγω εγκατάσταση απαιτεί τη χρήση ενός τουλάχιστον
load balancer, για τον κατάλληλο διαμοιρασμό της δικτυακής κίνησης. Για το
λόγο αυτό, το OSA παρέχει σαν προεπιλογή τη διαμόρφωση ενός HAProxy
server.
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•

Utility container: Το συγκεκριμένο, αποτελεί ένα ειδικής χρήσης container το
οποίο χρησιμοποιείται για αποθήκευση αντικειμένων και εργαλείων που είτε δεν
υπάγονται σε κάποιο συγκεκριμένο container, είτε ο αριθμός τους δε συνιστά
αναγκαία τη δημιουργία ενός καινούριου container. Επιπρόσθετα, το utility
container είναι εξοπλισμένο με τα κατάλληλα διαπιστευτήρια ώστε να είναι
δυνατή η διαχείριση του περιβάλλοντος OpenStack μέσω ενός ειδικού σετ
εντολών (CLI) .

Τέλος, όσον αφορά τις υπηρεσίες OpenStack, η συγκεκριμένη υλοποίηση προσφέρει τις
παρακάτω:
•

Block Storage (cinder)

•

Compute (nova)

•

Dashboard (horizon)

•

Identity (keystone)

•

Image (glance)

•

Networking (neutron)

•

Orchestration (heat)

3.2.4 Διαμόρφωση του λειτουργικού συστήματος
Όλα τα υπολογιστικά συστήματα που συμμετέχουν στη διαμόρφωση του
περιβάλλοντος OSA πρέπει να τηρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
•

Έκδοση Linux kernel 3.13.0-34-generic ή μεταγενέστερο

•

Secure Shell (SSH) client και server που να υποστηρίζουν public key
authentication

•

Network Time Protocol (NTP) client για time synchronization

•

Έκδοση Python 2.7.*x*

•

en_US.UTF-8 locale

Για την εξασφάλιση λοιπόν των προϋποθέσεων αυτών, πρέπει να πραγματοποιηθούν οι
παρακάτω αλλαγές στο περιβάλλον Linux όλων των κόμβων, μέσω γραμμής εντολών,
έχοντας λάβει πρωτίστως δικαιώματα διαχειριστή (root user):
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1. Αναβάθμιση του πυρήνα στην νεότερη έκδοση και έλεγχος αν η τελευταία συμφωνεί
με τις προϋποθέσεις :

# apt-get dist-upgrade
# reboot
# uname -r
2. Εγκατάσταση πακέτου λογισμικού SSH:

# apt-get install openssh-server
3. Εγκατάσταση πακέτων λογισμικού NTP:

# apt-get install ntp ntpdate
4. Εγκατάσταση της γλώσσας Python:

# apt-get install python-dev1
5. Προσθήκη της γραμμής LC_ALL=”en_US.UTF-8” στο αρχείο /etc/environment
και στη συνέχεια επανεκκίνηση του συστήματος.

3.2.5 Προετοιμασία του deployment host και των target hosts
Στην παρούσα διαδικασία εγκατάστασης του OSA, ως deployment host ορίζεται
ο κόμβος infra1 αφενός διότι είναι εξοπλισμένος με τους περισσότερους υπολογιστικούς
και αποθηκευτικούς πόρους και αφετέρου γιατί υπάρχει περιορισμένος αριθμός μηχανών
ώστε να υπάρξει η δυνατότητα ενός dedicated deployment host.
1

Η εγκατάσταση του developer package εξασφαλίζει ότι μαζί με την νεότερη έκδοση της Python

θα εγκατασταθεί και η βασική έκδοση 2.7 η οποία και απαιτείται.
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Προχωρώντας λοιπόν στη διαμόρφωση του deployment host, πραγματοποιείται η
ενημέρωση των όλων των πακέτων λογισμικού του συστήματος ενώ στη συνέχεια
εγκαθίστανται ορισμένα επιπρόσθετα πακέτα λογισμικού. Οι ενέργειες αυτές
εκτελούνται από γραμμή εντολών με χρήση δικαιωμάτων διαχειριστή:

# apt-get update
# apt-get install aptitude build-essential git sudo
Στη συνέχεια ακολουθεί η διαμόρφωση των target hosts με την εγκατάσταση των
παρακάτω πακέτων λογισμικού:

# apt-get install bridge-utils debootstrap ifenslave ifenslave-2.6 \
lsof lvm2 openssh-server sudo tcpdump vlan sudo
Επιπρόσθετα, εισάγονται δύο νέες εγγραφές

στο αρχείο /etc/modules ώστε να

επιτρέπεται η χρήση VLAN καθώς και των bond interfaces αντίστοιχα (εάν υπάρχουν):

# echo 'bonding' >> /etc/modules

//για χρήση bond interfaces

# echo '8021q' >> /etc/modules

//για χρήση vlan

Να σημειωθεί ότι οι παραπάνω εντολές πρέπει επιπροσθέτως να εκτελεστούν και στον
κόμβο infra1 καθότι πρακτικά και o ίδιος θεωρείται target host απλά λόγω απουσίας ενός
dedicated deployment host επιτελεί διπλή λειτουργικότητα.
Τέλος, για τον κόμβο storage1, δημιουργείται ένα LVM volume group με όνομα cindervolumes το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος αποθήκευσης δεδομένων για τις
λειτουργίες της υπηρεσίας cinder καθώς και των LXC containers. Αρχικά δημιουργείται
το προαπαιτούμενο LVM physical volume το οποίο διαμορφώνεται με metadata size
2048:
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# pvcreate - -metadatasize 2048 <διαδρομή για την φυσική συσκευή δίσκου>
και στη συνέχεια δημιουργείται το ίδιο το volume group:

# vgcreate cinder-volumes <διαδρομή για την φυσική συσκευή δίσκου>

3.2.6 Διαμόρφωση των δικτυακών διεπαφών
Με βάση τα σχήματα ανάθεσης της ενότητας 3.2.3 καθώς και το πρότυπο αρχείο
που παρατίθεται στο παράρτημα Α του επίσημου οδηγού εγκατάστασης του OSA
(https://docs.openstack.org/project-deploy-guide/openstack-ansible/newton/app-configtest.html), διαμορφώνονται καταλλήλως τα αρχεία /etc/network/interfaces των κόμβων
του συστήματος με τα απαραίτητα network bridges καθώς και τις κατάλληλες
διευθύνσεις IP. Να σημειωθεί ότι για την ολοκλήρωση των αλλαγών που
πραγματοποιούνται σε κάθε κόμβο, απαιτείται επανεκκίνηση του συστήματος.
Η πλήρης διαμόρφωση των αρχείων δίνεται παρακάτω:

Controller node (infra1)
source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The public network interface
auto enx0080c838b4d9
iface enx0080c838b4d9 inet static
address 195.251.209.12
netmask 255.255.255.192
network 195.251.209.0
broadcast 195.251.209.63
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gateway 195.251.209.1
# dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
dns-nameservers 195.251.213.106

# Private network physical interface
auto eno1
iface eno1 inet manual

# Container/Host management VLAN interface
auto eno1.10
iface eno1.10 inet manual
vlan-raw-device eno1

# OpenStack Networking VXLAN (tunnel/overlay) VLAN interface
auto eno1.30
iface eno1.30 inet manual
vlan-raw-device eno1

# Storage network VLAN interface (optional)
auto eno1.20
iface eno1.20 inet manual
vlan-raw-device eno1

# Container/Host management bridge
auto br-mgmt
iface br-mgmt inet static
bridge_stp off
bridge_waitport 0
bridge_fd 0
bridge_ports eno1.10
address 172.29.236.11
netmask 255.255.252.0
dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4
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# OpenStack Networking VXLAN (tunnel/overlay) bridge
auto br-vxlan
iface br-vxlan inet manual
bridge_stp off
bridge_waitport 0
bridge_fd 0
bridge_ports eno1.30

# OpenStack Networking VLAN bridge
auto br-vlan
iface br-vlan inet manual
bridge_stp off
bridge_waitport 0
bridge_fd 0
bridge_ports eno1

# Storage bridge (optional)
auto br-storage
iface br-storage inet manual
bridge_stp off
bridge_waitport 0
bridge_fd 0
bridge_ports eno1.20

source /etc/network/interfaces.d/*.cfg

Compute node (compute1)
source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The public network interface
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auto enp5s2
iface enp5s2 inet static
address 195.251.209.8
netmask 255.255.255.192
network 195.251.209.0
broadcast 195.251.209.63
gateway 195.251.209.1

# Private network physical interface
auto enp5s1
iface enp5s1 inet manual

# Container/Host management VLAN interface
auto enp5s1.10
iface enp5s1.10 inet manual
vlan-raw-device enp5s1

# OpenStack Networking VXLAN (tunnel/overlay) VLAN interface
auto enp5s1.30
iface enp5s1.30 inet manual
vlan-raw-device enp5s1

# Storage network VLAN interface (optional)
auto enp5s1.20
iface enp5s1.20 inet manual
vlan-raw-device enp5s1

# Container/Host management bridge
auto br-mgmt
iface br-mgmt inet static
bridge_stp off
bridge_waitport 0
bridge_fd 0
bridge_ports enp5s1.10
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address 172.29.236.12
netmask 255.255.252.0
dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4

# compute1 VXLAN (tunnel/overlay) bridge config
auto br-vxlan
iface br-vxlan inet static
bridge_stp off
bridge_waitport 0
bridge_fd 0
bridge_ports enp5s1.30
address 172.29.240.12
netmask 255.255.252.0

# OpenStack Networking VLAN bridge
auto br-vlan
iface br-vlan inet manual
bridge_stp off
bridge_waitport 0
bridge_fd 0
bridge_ports enp5s1

bridge_ports enp5s1.20

# compute1 Storage bridge
auto br-storage
iface br-storage inet static
bridge_stp off
bridge_waitport 0
bridge_fd 0
bridge_ports enp5s1.20
address 172.29.244.12
netmask 255.255.252.0
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source /etc/network/interfaces.d/*.cfg

Storage node (storage1)
source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The public network interface
auto enp5s2
iface enp5s2 inet static
address 195.251.209.9
netmask 255.255.255.192
broadcast 195.251.209.63
gateway 195.251.209.1

# Private network physical interface
auto enp5s1
iface enp5s1 inet manual

# Container/Host management VLAN interface
auto enp5s1.10
iface enp5s1.10 inet manual
vlan-raw-device enp5s1

# OpenStack Networking VXLAN (tunnel/overlay) VLAN interface
auto enp5s1.30
iface enp5s1.30 inet manual
vlan-raw-device enp5s1

# Storage network VLAN interface (optional)
auto enp5s1.20
iface enp5s1.20 inet manual
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vlan-raw-device enp5s1

# Container/Host management bridge
auto br-mgmt
iface br-mgmt inet static
bridge_stp off
bridge_waitport 0
bridge_fd 0
bridge_ports enp5s1.10
address 172.29.236.13
netmask 255.255.252.0
dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4

# OpenStack Networking VXLAN (tunnel/overlay) bridge
auto br-vxlan
iface br-vxlan inet manual
bridge_stp off
bridge_waitport 0
bridge_fd 0
bridge_ports enp5s1.30

# OpenStack Networking VLAN bridge
auto br-vlan
iface br-vlan inet manual
bridge_stp off
bridge_waitport 0
bridge_fd 0
bridge_ports enp5s1

# Storage1 Storage bridge
auto br-storage
iface br-storage inet static
bridge_stp off
bridge_waitport 0
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bridge_fd 0
bridge_ports enp5s1.20
address 172.29.244.13
netmask 255.255.252.0

source /etc/network/interfaces.d/*.cfg

Εάν ολοκληρωθούν με επιτυχία οι παραπάνω αλλαγές, τότε όλοι οι κόμβοι θα είναι σε
θέση να επικοινωνήσουν με:
➢ Δημόσια δίκτυα και γενικά το διαδίκτυο
➢ Τις διευθύνσεις IP των δικών τους bridge καθώς και με διευθύνσεις IP bridge
άλλων κόμβων που ανήκουν στο ίδιο VLAN
➢ Την διεύθυνση 127.0.0.1 (localhost)
Σε αυτό το σημείο να σημειωθεί ότι για την αποφυγή οποιονδήποτε επιπρόσθετων
προβλημάτων συνδεσιμότητας μεταξύ των κόμβων, οι τελευταίοι πρέπει να ανήκουν στο
ίδιο broadcast domain.

3.2.7 Διαμόρφωση password-less επικοινωνίας με χρήση κλειδιών SSH
Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, η τεχνολογία Ansible
χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSH με αυθεντικοποίηση δημοσίου κλειδιού ώστε ο
deployment host συνδέεται και να επικοινωνεί τα απαραίτητα δεδομένα και εντολές με
τους target hosts ενός συστήματος. Στην προκειμένη περίπτωση μάλιστα, λόγω του ότι η
εν λόγω σύνδεση πρέπει να εκτελείται χωρίς την ανάγκη παρέμβασης του χρήστη, αυτό
συνεπάγεται την ανταλλαγή κλειδιών χωρίς την παρουσία passphrases.
Πρώτο βήμα της διαδικασίας αποτελεί η δημιουργία δημοσίου και ιδιωτικού κλειδιού
στον deployment host για τον χρήστη root:

# ssh-keygen
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Στην ερώτηση για αποθήκευση του αρχείου id_rsa επιλέγουμε τη διαδρομή
/root/.ssh/id_rsa

ενώ οι ερωτήσεις για είσοδο και επιβεβαίωση του passphrase

αφήνονται κενές (enter).
Στη

συνέχεια

αντιγράφεται

το

δημόσιο

κλειδί

του

deployment

host

(/root/.ssh/id_rsa.pub) στο αρχείο /root/.ssh/authorized_keys των target hosts με την
εντολή ssh-copy-id. Εδώ να σημειωθεί ότι για την επιτυχή αντιγραφή του κλειδιού
απαιτείται ο κωδικός πρόσβασης του χρήστη root για τους κόμβους compute1 και
storage1.

# ssh-copy-id -i /root/.ssh/id_rsa.pub root@195.251.209.8

//compute1

# ssh-copy-id -i /root/.ssh/id_rsa.pub root@195.251.209.9

//storage1

Τέλος, όσο αφορά την περίπτωση όπου ο κόμβος infra1 πρέπει να συνδεθεί μέσω ssh με
τον ίδιο του τον εαυτό (καθότι όπως αναφέρθηκε είναι και deployment host αλλά και
target host), δημιουργείται το αρχείο /root/.ssh/authorized_keys το οποίο φέρει την
υπογραφή του δημοσίου κλειδιού του:

# cd /root/.ssh
~/.ssh# cat id_rsa.pub > authorized_keys
Εάν η παραπάνω διαδικασία ολοκληρωθεί επιτυχώς, τότε ο κόμβος infra1 θα είναι σε
θέση να συνδέεται αυτόματα (συμπεριλαμβανομένου και το εαυτού του) σε όλους τους
target hosts όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες:
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Εικόνα 14: Σύνδεση από τον infra1 στον compute1

Εικόνα 15: Σύνδεση από τον infra1 στον storage1
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Εικόνα 16: Σύνδεση του infra1 με τον εαυτό του

3.2.8 Λήψη και εγκατάσταση του πηγαίου κώδικα
Η λήψη του πηγαίου κώδικα για την πλατφόρμα OpenStack-Ansible
πραγματοποιείται στον deployment host, μέσω του επίσημου repository της εταιρείας
στον ιστότοπο GitHub,

και τοποθετείται στην διαδρομή καταλόγου /opt/openstack-

ansible:

# git clone -b <TAG> https://git.openstack.org/openstack/openstack-ansible
/opt/openstack-ansible
Η τιμή που συμπληρώνεται έναντι του <TAG> αποτελεί πρακτικά την έκδοση του OSA
(ή αλλιώς branch) βάση της οποίας θα πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση. Λόγω του
γεγονότος ότι το OSA ενημερώνεται πολύ συχνά με αποτέλεσμα να αλλάζει σχετικά
γρήγορα η τρέχουσα έκδοση, ως καλή πρακτική θεωρείται η επιλογή πάντοτε της stable
έκδοσης καθότι ο κώδικας που περιέχει, θα είναι ως επί το πλείστον δοκιμασμένος και
απαλλαγμένος από πιθανά σφάλματα λογισμικού.
Η εγκατάσταση του βασικού κώδικα πραγματοποιείται με την εκτέλεση του script
bootstrap.sh το οποίο εντοπίζεται στον κατάλογο /opt/openstack-ansible:
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# scripts/bootstrap-ansible.sh
Η επιτυχής εκτέλεση του script επιβεβαιώνεται με την εμφάνιση του μηνύματος «System
is bootstrapped and ready for use» στο παράθυρο εκτέλεσης γραμμής εντολών.

3.2.9 Διαμόρφωση

των

αρχείων

και

openstack_user_config.yml

user_secrets.yml
Έχοντας λοιπόν εξασφαλίσει μία δόκιμη και λειτουργική δικτυακή υποδομή
καθώς και τα απαραίτητα πακέτα λογισμικού, επόμενο και ίσως σημαντικότερο βήμα
στη

διαδικασία

εγκατάστασης,

αποτελεί

η

διαμόρφωση

του

playbook

openstack_user_config.yml. Η σημαντικότητα του, έγκειται στο γεγονός ότι αποτελεί
τον ακρογωνιαίο λίθο βάσει του οποίου η Ansible, διαμορφώνει αρχικά την υποκείμενη
υποδομή και μετέπειτα, το σύνολο των υπηρεσιών και οντοτήτων που απαρτίζουν το
τελικό περιβάλλον OpenStack. Γίνεται λοιπόν ευκολά αντιληπτό ότι, το εν λόγω αρχείο
είναι απαραίτητο να συνταχθεί και να ελεγχθεί επιμελώς καθότι οποιοδήποτε λάθος,
είναι ικανό να οδηγήσει από το παραμικρό σφάλμα εκτέλεσης, μέχρι και σε
ολοκληρωτική αποτυχία του συστήματος.
Για τη διαμόρφωση του αρχείου απαιτούνται οι παρακάτω ενέργειες στον deployment
host:
1. Αντιγραφή

των

περιεχομένων

του

καταλόγου

/opt/openstack-

ansible/etc/openstack_deploy στο /etc/openstack_deploy
2. Μετάβαση στον κατάλογο /etc/openstack_deploy
3. Αντιγραφή του πρότυπου αρχείου openstack_user_config.yml.example στη
διαδρομή /etc/openstack_deploy/openstack_user_config.yml και τέλος
4. Η

πραγματοποίηση

των

απαραίτητων

αλλαγών

στο

αρχείο

openstack_user_config.yml
Παρακάτω

αναφέρονται

αναλυτικά

τα

περιεχόμενα

του

αρχείου

openstack_user_config.yml βάσει το οποίου συστάθηκε το υπό συζήτηση σύστημα:
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--cidr_networks:
container: 172.29.236.0/22
tunnel: 172.29.240.0/22
storage: 172.29.244.0/22

used_ips:
- "172.29.236.1,172.29.236.50"
- "172.29.240.1,172.29.240.50"
- "172.29.244.1,172.29.244.50"
- "172.29.248.1,172.29.248.50"

global_overrides:
internal_lb_vip_address: 172.29.236.11
external_lb_vip_address: 195.251.209.12
tunnel_bridge: "br-vxlan"
management_bridge: "br-mgmt"
provider_networks:
- network:
container_bridge: "br-mgmt"
container_type: "veth"
container_interface: "eth1"
ip_from_q: "container"
type: "raw"
group_binds:
- all_containers
- hosts
is_container_address: true
is_ssh_address: true
- network:
container_bridge: "br-vxlan"
container_type: "veth"
container_interface: "eth10"
ip_from_q: "tunnel"
type: "vxlan"
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range: "1:1000"
net_name: "vxlan"
group_binds:
- neutron_linuxbridge_agent
- network:
container_bridge: "br-vlan"
container_type: "veth"
container_interface: "eth12"
host_bind_override: "eth12"
type: "flat"
net_name: "flat"
group_binds:
- neutron_linuxbridge_agent
- network:
container_bridge: "br-vlan"
container_type: "veth"
container_interface: "eth11"
type: "vlan"
range: "1:1"
net_name: "vlan"
group_binds:
- neutron_linuxbridge_agent
- network:
container_bridge: "br-storage"
container_type: "veth"
container_interface: "eth2"
ip_from_q: "storage"
type: "raw"
group_binds:
- glance_api
- cinder_api
- cinder_volume
- nova_compute

###
### Infrastructure
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###

# galera, memcache, rabbitmq, utility
shared-infra_hosts:
infra1:
ip: 172.29.236.11

# repository (apt cache, python packages, etc)
repo-infra_hosts:
infra1:
ip: 172.29.236.11

# load balancer
haproxy_hosts:
infra1:
ip: 172.29.236.11

###
### OpenStack
###

# keystone
identity_hosts:
infra1:
ip: 172.29.236.11

# cinder api services
storage-infra_hosts:
infra1:
ip: 172.29.236.11

# glance
image_hosts:
infra1:
ip: 172.29.236.11
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# nova api, conductor, etc services
compute-infra_hosts:
infra1:
ip: 172.29.236.11

# heat
orchestration_hosts:
infra1:
ip: 172.29.236.11

# horizon
dashboard_hosts:
infra1:
ip: 172.29.236.11

# neutron server, agents (L3, etc)
network_hosts:
infra1:
ip: 172.29.236.11

# nova hypervisors
compute_hosts:
compute1:
ip: 172.29.236.12

# cinder storage host (LVM-backed)
storage_hosts:
storage1:
ip: 172.29.236.13
container_vars:
cinder_backends:
limit_container_types: cinder_volume
lvm:
volume_group: cinder-volumes
volume_driver: cinder.volume.drivers.lvm.LVMVolumeDriver
volume_backend_name: LVM_iSCSI
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iscsi_ip_address: "172.29.244.13"

Να σημειωθεί ότι η δήλωση external_lb_vip_address ορίζει την διεύθυνση IP μέσω της
οποίας γίνονται διαθέσιμες οι web διασυνδέσεις (π.χ. Dashboard) καθώς και τα public
(external) endpoint των API’s των OpenStack services.
Στη συνέχεια, σειρά έχει η διαμόρφωση του αρχείου user_secrets.yml το οποίο πρέπει
εμπλουτιστεί με κωδικούς ταυτοποίησης για την κάθε OpenStack υπηρεσία (service
credentials) καθώς και τον κωδικό πρόσβασης του χρήστη admin για τα OpenStack
API’s και το Dashboard (keystone_auth_admin_password).
Για την συγκεκριμένη διαδικασία προτείνεται η χρήση του script pw-token-gen.py το
οποίο παράγει τυχαία αλφαριθμητικά ως τιμές για τα service credentials του αρχείου
user_secrets:

# cd /opt/openstack-ansible/scripts
# python pw-token-gen.py –file /etc/openstack_deploy/user_secrets.yml
Τέλος, για λόγους ασφαλείας, προτείνεται η προσαρμογή του αρχείου με τις κατάλληλες
άδειες χρήσης (permissions) ώστε να απαγορεύεται η προσπέλαση του από μη
προνομιούχους χρήστες.

3.2.10 Εγκατάσταση της πλατφόρμας OpenStack
Το σύνολο της διαδικασίας εγκατάστασης του OpenStack-Ansible χωρίζεται
στην εκτέλεση τριών (3) βασικών playbooks:
•

setup_hosts.yml

•

setup_infrastructure.yml

•

setup_openstack.yml

Αρχικά, το αρχείο setup_hosts.yml δημιουργεί τα απαραίτητα LXC containers καθένα
από τα οποία θα φιλοξενήσει και από ένα βασικό OpenStack component ενώ παράλληλα,
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σε κάθε ένα από αυτά διαμορφώνονται οι δικτυακές διασυνδέσεις με τις απαραίτητες
πληροφορίες δρομολόγησης καθώς και τις κατάλληλες διευθύνσεις IP για κάθε μία
διεπαφή.
Η εκτέλεση του setup_hosts.yml, καθώς και των υπόλοιπων playbooks, πραγματοποιείται
από τη διαδρομή καταλόγου /opt/openstack-ansible/playbooks, ο οποίος βρίσκεται στον
deployment host δηλαδή στον κόμβο infra1:

# cd /opt/openstack-ansible/playbooks/
# openstack-ansible setup-hosts.yml

Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του playbook επιβεβαιώνεται όταν κανένα από τα στοιχεία
εκτέλεσης δεν χαρακτηρίζεται ως unreachable ή failed, όπως φαίνεται στην παρακάτω
εικόνα:
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Εικόνα 17: Ολοκλήρωση εκτέλεσης του setup-hosts.yml

Μία περιεκτική σύνοψη πηλοφοριών για τα δημιουργημένα containers της εκτέλεσης
διατίθεται μέσω της εντολής:

# lxc-ls -f
Τα περιεχόμενα εκτέλεσης της εντολής δίνονται παρακάτω:
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Εικόνα 18: Containers
Όπως φαίνεται και από την εικόνα, όλα τα LXC containers βρίσκονται σε κατάσταση
RUNNING ενώ παράλληλα έχουν λάβει και τις απαραίτητες διευθύνσεις IP, γεγονός το
οποίο επιβεβαιώνει την ορθή λειτουργία τους.
Στη συνέχεια, το αρχείο setup_infrastructure.yml εγκαθιστά τα κάτωθι δομικά στοιχεία
υποδομής τα οποία είναι απαραίτητα για την λειτουργία της πλατφόρμας:
•

MariaDB with Galera

•

RabbitMQ

•

Memcached

•

Repository

•

Load balancer

Όπως και πριν, μέσω του καταλόγου playbooks, πραγματοποιείται η εκτέλεση του
αρχείου με τη χρήση του wrapper openstack-ansible:

# openstack-ansible setup-infrastructure.yml
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Ομοίως, η ορθή εκτέλεση του αρχείου επιβεβαιώνεται όταν κατά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας, κανένα από τα στοιχεία εγκατάστασης δεν επισημαίνεται ως unreachable ή
failed, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Εικόνα 19: Ολοκλήρωση εκτέλεσης του setup-infrastructure.yml
Επιπροσθέτως, επιβεβαιώνεται η λειτουργία του Galera database cluster εισάγοντας την
παρακάτω εντολή:

# ansible galera_container -m shell \
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-a "mysql -h localhost -e 'show status like \"%wsrep_cluster_%\";'"

Το αποτέλεσμα της εκτέλεσης, φαίνεται παρακάτω:

Εικόνα 20: Επιβεβαίωση λειτουργίας της Galera database
Η δήλωση wsrep_cluster_size με τιμή 1 (η οποία αναφέρει των αριθμό των nodes που
συμμετέχουν στο cluster) καθώς και η δήλωση wsrep_cluster_status με τιμή Primary,
επιβεβαιώνουν την ορθή λειτουργία της βάσης.
Τέλος, το αρχείο setup_openstack.yml πραγματοποιεί την εγκατάσταση των βασικών
υπηρεσιών του OpenStack οι οποίες περιλαμβάνουν τις Keystone, Nova, Neutron,
Glance, Cinder, Horizon και Heat.
Η εκτέλεση του αρχείου πραγματοποιείται δίνοντας την εντολή

# openstack-ansible setup_openstack.yml
και ολοκληρώνεται με επιτυχία όταν τα αντίστοιχα στοιχεία εγκατάστασης
ολοκληρωθούν χωρίς λάθη (failed=0) ή προβλήματα πρόσβασης (unreachable=0), όπως
φαίνεται παρακάτω:
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Εικόνα 21: Ολοκλήρωση εκτέλεσης του setup-openstack.yml

3.2.11 Επιβεβαίωση λειτουργίας του OpenStack
Μετά την ολοκλήρωση των βημάτων της προηγούμενης ενότητας με επιτυχία,
σειρά έχει η επιβεβαίωση της λειτουργίας αφενός των OpenStack service API’s και
αφετέρου του Dashboard (Horizon).
Ένας απλός τρόπος για τον έλεγχο των service API’s είναι η χρήστη του περιβάλλοντος
γραμμής εντολών που παρέχει το utility container το οποίο βρίσκεται στον κόμβο infra1.
Για την πρόσβαση στο utility container απαιτείται αρχικά ο εντοπισμός της πλήρους
ονομασίας του container,

# lxc-ls | grep utility
και στη συνέχεια η είσοδος σε αυτό με την εντολή lxc-attach:

# lxc-attach -n <το πλήρες όνομα του container>
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Έπειτα, έχοντας συνδεθεί στο container, εισάγουμε τις απαραίτητες μεταβλητές
περιβάλλοντος στο σύστημα (μεταξύ άλλων και του κωδικού πρόσβασης), ώστε να γίνει
ταυτοποίηση του χρήστη admin:

# source /root/openrc
και στη συνέχεια εκτελούμε μία εντολή OpenStack η οποία, καλεί ένα ή περισσότερα
από τα υπό εξέταση API’s όπως η παρακάτω:

# openstack user list
Εάν ολοκληρωθεί με επιτυχία, η εντολή επιστρέφει ως αποτέλεσμα μία λίστα χρηστών
του περιβάλλοντος OpenStack, όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα:

Εικόνα 22: User list
Τέλος, για την επιβεβαίωση λειτουργίας του Dashboard, στη γραμμή διεύθυνσης ενός
web

browser

εισάγεται

η

διεύθυνση

IP

που

περιέχεται

στη

δήλωση

external_lb_vip_address του αρχείου /etc/openstack_deploy/openstack_user_config.yml
και πραγματοποιείται σύνδεση στην web υπηρεσία με χρήση πρωτοκόλλου https.
Εάν το Dashboard έχει διαμορφωθεί με επιτυχία, επιστρέφεται ως αποτέλεσμα η αρχική
σελίδα login του Dashboard, στην οποία ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί με user name
admin και password την τιμή του keystone_auth_admin_password το οποίο περιέχεται
στο αρχείο /etc/openstack_deploy/user_secrets.yml :
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Εικόνα 23: Dashboard login page

4 Διαχείριση του OpenStack
Το συγκεκριμένο κεφάλαιο παραθέτει ένα σύνολο θεματικών που σχετίζονται με
τη χρήση της πλατφόρμας OpenStack. Αναλυτικότερα, οι αρχικές ενότητες περιγράφουν
βασικές λειτουργικές οντότητες του συστήματος, όπως τα projects και οι χρήστες, ενώ
μάλιστα για τους τελευταίους πραγματοποιείται μια συγκριτική ανάλυση των
δυνατοτήτων τους, αναλόγως με το ρόλο που επιτελούν (member ή admin). Το υπόλοιπο
μέρος του κεφαλαίου, περιγράφει ένα βασικό μοντέλο χρήσης στο οποίο, δημιουργείται
ένα πλήρως λειτουργικό στιγμιότυπο ενός ιδεατού υπολογιστικού συστήματος (VM).
Παράλληλα διαμορφώνονται οι κατάλληλες δικτυακές υποδομές καθώς και μεταβλητές
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συστήματος, ώστε να επιτρέπεται η δρομολόγηση δικτυακής κίνησης από και προς την
εικονική μηχανή.

4.1 Projects
Στην ετυμολογία των τεχνολογιών νέφους του OpenStack, το project λειτουργεί
ως οργανωσιακή μονάδα η οποία περιγράφει μία ομάδα χρηστών του συστήματος. Σε
ορισμένες περιπτώσεις, ο όρος project συναντάται με την εναλλακτική ονομασία tenant,
η οποία προέρχεται από παλαιότερες εκδόσεις του OpenStack, και η οποιαδήποτε χρήση
της πλέον είναι εννοιολογικά ισάξια με αυτή του project.
Γενικά, σ’ ένα project ανατίθεται ένα σύνολο πόρων συστήματος (όπως π.χ. αριθμός
επεξεργαστών, μνήμη RAM, αποθηκευτικός χώρος κ.α.), οι οποίοι προσφέρονται στους
χρήστες που συμμετέχουν στο project. Ο ακριβής αριθμός των πόρων που διατίθενται,
προκύπτει κατά τη δημιουργία του project μέσω της επιλογής των κατάλληλων quotas,
όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:
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Εικόνα 24: Καρτέλα ορισμού των quotas
Σε περίπτωση που δεν γίνει επιλογή συγκεκριμένων quotas, τα τελευταία επιλέγονται
από μία λίστα προεπιλογών, η οποία είναι διαθέσιμη προς ανάγνωση αφενός μέσω της
διαχειριστικής καρτέλας του χρήστη admin στο Dashboard, και αφετέρου μέσω του
OpenStack CLI (με χρήση administrative credentials) με την εντολή:

# nova quota-defaults

Επιπρόσθετα, για κάθε χρήστη που προστίθεται σε ένα project, ορίζεται ένας ρόλος
(role) ο οποίος πρακτικά ορίζει το εύρος των δυνατοτήτων του χρήστη μέσα στα όρια
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του project. Στο default περιβάλλον του OpenStack, οι πρωτεύοντες ρόλοι οι οποίοι
προσφέρονται στο χρήστη είναι οι:
•

Member ο οποίος πρακτικά ορίζει έναν απλό χρήστη και χρησιμοποιείται σχεδόν
σε όλες τις περιπτώσεις που απαιτείται η δημιουργία ενός νέου χρήστη.

•

Admin ο οποίος ορίζει διαχειριστικά δικαιώματα πρόσβασης σε όλα τα projects
του συστήματος και ταυτίζεται με τις ιδιότητες του υπερ-χρήστη admin. Γενικά,
πρέπει να αποφεύγεται η ανάθεση ενός τέτοιου ρόλου σε έναν απλό χρήστη

Συμπληρωματικά, αναφέρεται ότι κατά τη δημιουργία ενός νέου νέφους, το OpenStackAnsible, σαν προεπιλογή, δημιουργεί δύο βασικά projects:
•

To admin project, το οποίο συστεγάζει το χρήστη admin που αποτελεί τον
ολοκληρωτικό διαχειριστή του συστήματος

•

Το services project στο οποίο ανήκουν οι χρήστες του συστήματος που σαν
οντότητες αντιπροσωπεύουν τις βασικές υπηρεσίες του OpenStack.

4.2 Ο χρήστης admin
Αρχικά, στο περιβάλλον του OpenStack υπάρχει διαθέσιμος μόνο ο χρήστης
admin ο οποίος, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, έχει την ολική εποπτεία του
συστήματος και είναι υπεύθυνος για τις διαχειριστικές αλλαγές που αφορούν το σύστημα
στο σύνολό του.
Μία βασική διαφορά του χρήστη admin σε σχέση με όλους του υπόλοιπους χρήστες,
έγκειται στην ξεχωριστή διαχειριστική καρτέλα Admin την οποία διαθέτει, αναφορικά
πάντα με τα εργαλεία χρήσης του Dashboard. Μέσω αυτών, ο χρήστης admin έχει
αφενός την δυνατότητα αποτίμησης διαγνωστικών και στατιστικών στοιχείων όπως:
•

Το σύνολο των δημόσιων και ιδιωτικών API endpoints της κάθε OpenStack
υπηρεσίας καθώς και την λειτουργική κατάσταση των επιμέρους υπηρεσιών που
την απαρτίζουν.

•

Το σύνολο των πόρων συστήματος που έχει χρησιμοποιήσει ένα project σε ένα
δεδομένο χρονικό διάστημα.
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•

Το σύνολο των υπολογιστικών κόμβων (compute nodes) καθώς και το επίπεδο
κορεσμού των υπολογιστικών πόρων (VCPU, RAM, Local Storage) του καθενός.

•

Το σύνολο των instances, των εικονικών μηχανών δηλαδή, που έχουν
δημιουργηθεί σε κάθε project και δυνατότητα διαχείρισής τους.

•

Το σύνολο των εικονικών τόμων αποθήκευσης (volumes), σε ποια instances
έχουν ανατεθεί καθώς και δυνατότητα διαχείρισής τους.

• Διαχείριση των δρομολογητών (virtual routers) που σχετίζονται με προώθηση
πληροφοριών μεταξύ των εικονικών δικτύων των instances (tenant networks),
και των εικονικών δικτύων που επικοινωνούν άμεσα με την υποκείμενη φυσική
δικτυακή δομή (provider networks). Περισσότερες πληροφορίες για τα tenant
networks και τα provider networks θα δοθούν παρακάτω σε επόμενες ενότητες.
•

Ανάθεση και αποδέσμευση μίας ή περισσότερων floating ip’s, οι οποίες
χρησιμεύουν στην προώθηση εξωτερικής δικτυακής κίνησης προς τα instances.

και αφετέρου, τη δυνατότητα διαμόρφωσης νέων στοιχείων του συστήματος όπως:
• Δημιουργία flavors τα οποία λειτουργούν ως quotas ως προς τις απαιτήσεις
πόρων που θα δεσμεύει το κάθε instance. Αναλόγως λοιπόν με τις απαιτήσεις
του κάθε Instance, μπορούν να διαμορφωθούν τα κατάλληλα flavors.
• Προσθήκη εικόνων λειτουργικών συστημάτων (images) βάσει των οποίων θα
διαμορφώνεται το λειτουργικό περιβάλλον των instances.
• Δημιουργία ενός ή περισσοτέρων provider networks.
Επιπρόσθετα, μέσω της καρτέλας Identity, ο χρήστης admin έχει επίσης την
δυνατότητα:
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•

Δημιουργίας νέων projects.

• Δημιουργίας νέων χρηστών (users).
• Ανάθεσης χρηστών στα κατάλληλα projects.
• Προσθήκη επιπλέον ρόλων (roles) στο σύστημα. Να σημειωθεί ότι αν και
επιτρέπεται μια τέτοιου είδους ενέργεια, η προσθήκη ενός νέου ρόλου θεωρείται
ασυνήθης.
Τέλος να σημειωθεί ότι οι παραπάνω ενέργειες, είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν
αντιστοίχως από περιβάλλον γραμμής εντολών, με χρήση των κατάλληλων
διαπιστευτηρίων του χρήστη admin.

4.3 Απλοί χρήστες
Εν αντιθέσει με όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα, ένας απλός
χρήστης, έχει σχετικά μειωμένες δυνατότητες αναλογικά με αυτές του χρήστη admin⸱
μάλιστα, αυτές περιορίζονται στα πλαίσια των projects με το οποία ο χρήστης σχετίζεται.
Αναλυτικότερα, οι δυνατότητες ενός απλού χρήστη, με χρήση του Dashboard ή γραμμή
εντολών, είναι οι παρακάτω:
• Εποπτεία γραφημάτων τα οποία αποτιμούν το επίπεδο κορεσμού των πόρων που
έχουν ανατεθεί στο project.
• Εποπτεία και διαχείριση των instances που έχουν δημιουργηθεί για το
σχετιζόμενο με τον χρήστη project.

• Δημιουργία και διαχείριση των εικονικών τόμων αποθήκευσης οι οποίοι
διαμορφώνονται για τις ανάγκες του project
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• Προσθήκη και διαχείριση images
• Δημιουργία ενός ή περισσότερων security groups με τα οποία ορίζεται, μέσω
ενός συνόλου κανόνων, το είδος της εισερχόμενης και εξερχόμενης δικτυακής
κίνησης που θα επιτρέπεται για όποιο instance τα χρησιμοποιεί. Σημειώνεται ότι
κάθε project που δημιουργείται, διαθέτει αυτόματα το security group default.
• Εργαλεία διαχείρισης δικτύου του project περιλαμβάνει:
o Δημιουργία ενός η περισσότερων ιδιωτικών εικονικών δικτύων (tenant
networks)
o Δημιουργία ενός ή περισσότερων εικονικών δρομολογητών (routers)
o Σύσταση και διαχείριση ζεύξεων επικοινωνίας μεταξύ των εικονικών
δικτύων που ανήκουν στο project, και των υπολοίπων δικτυακών
οντοτήτων του συστήματος (routers, provider networks κ.α.)
o Γραφική αναπαράσταση της δικτυακής τοπολογίας μεταξύ των εικονικών
δικτύων που ανήκουν στο project, και των υπολοίπων δικτυακών
οντοτήτων του συστήματος
Ενημερωτικά αναφέρεται ότι οι παραπάνω ιδιότητες, είναι διαθέσιμες και για το χρήστη
admin για το project admin στο οποίο ανήκει.

4.4 Περίπτωση χρήσης: Δημιουργία, εκκίνηση και προσπέλαση ενός
instance
Η συγκεκριμένη ενότητα περιγράφει τη διαδικασία διαμόρφωσης ενός
πειραματικού μοντέλου χρήσης το οποίο αποσκοπεί:
•

Αφενός στην εξασφάλιση ενός βασικού επιπέδου λειτουργικότητας, ώστε να
ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του proof of concept συστήματος που η εν λόγω
διπλωματική εργασία καλείται να προσφέρει.
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•

Αφετέρου στην αποτίμηση ενός βασικού συνόλου ενεργειών διαχείρισης ενός
συστήματος OpenStack.

Αναλυτικότερα, για τη εν λόγω διαδικασία απαιτούνται τα παρακάτω βήματα:
1. Δημιουργία ενός δοκιμαστικού project καθώς και ενός νέου απλού χρήστη που
θα αποτελεί μέλος του (member).
2. Προσθήκη μίας δοκιμαστικής εικόνας λειτουργικού συστήματος.
3. Δημιουργία ενός provider network, που θα επενεργεί ως δημόσια διεπαφή, μέσω
της οποίας το instance, θα μπορεί να αποστέλλει και να δέχεται προς και από
δίκτυα εκτός του συστήματος.
4. Δημιουργία ενός tenant network ως ιδιωτικό δίκτυο του instance.
5. Δημιουργία ενός δρομολογητή.
6. Σύζευξη των δικτυακών οντοτήτων των βημάτων 3,4 και 5.
7. Διαμόρφωση του default security group, ώστε να επιτρέπει ορισμένους τύπους
εισερχόμενης δικτυακής κίνησης προς το instance (icmp, ssh).
8. Δημιουργία και εκκίνηση του instance.
9. Προσάρτηση διεύθυνσης floating IP στο instance, ώστε να είναι δυνατή η
προσπέλασή του από δίκτυα εκτός συστήματος.
Οι ενότητες που ακολουθούν καλύπτουν αναλυτικά τα παραπάνω βήματα παραθέτοντας
μάλιστα, για κάθε ένα από αυτά, τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται μέσω του
Dashboard ή του περιβάλλοντος γραμμής εντολών του utility container.

4.4.1 Δημιουργία project και χρήστη
Στα πλαίσια της εν λόγω περίπτωσης χρήσης, ορίζεται το δοκιμαστικό project
‘test’ καθώς και o απλός χρήστης (non-privileged) ‘testuser’. Υπεύθυνος για τη
δημιουργία νέων projects και χρηστών είναι πάντα ο χρήστης admin. Από την
πλατφόρμα του Dashboard, οι ενέργειες αυτές είναι διαθέσιμες από το την καρτέλα
Identity>Projects και Identity>Users αντίστοιχα, με χρήση της επιλογής Create
Project/User, και συμπλήρωση των απαραίτητων πεδίων στις αναδυόμενες φόρμες:
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Εικόνα 25: Δημιουργία του project test

Όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, το παράθυρο δημιουργίας του project, διαθέτει
επιπρόσθετα την καρτέλα Quotas μέσω της οποίας, δίνεται η δυνατότητα στο
διαχειριστή, να προσαρμόσει κατάλληλα τους πόρους συστήματος που θα διατεθούν στο
project, αναλόγως με τις ανάγκες του.
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Εικόνα 26: Δημιουργία του χρήστη testuser

Εναλλακτικά, δίνεται η δυνατότητα χρήσης των openstack εντολών project create και
user create αντίστοιχα:

# openstack project create --description ‘a test project’ test --domain default
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# openstack user create --project test --password <password> testuser

4.4.2 Προσθήκη εικόνας λειτουργικού συστήματος (image)
Δεδομένου ότι δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός από άποψη δικαιωμάτων, η
προσθήκη ενός νέου image, αποτελεί μία ενέργεια η οποία είναι επιτρεπτή από κάθε
χρήστη στα πλαίσια λειτουργίας του project του. Βέβαια, στην εν λόγω περίπτωση
χρήσης, θα προτιμηθεί η προσθήκη του image στο admin project, καθότι έτσι δίνεται η
δυνατότητα να είναι διαθέσιμο σε όλα τα projects.
Αρχικά, πραγματοποιείται η λήψη του αρχείου εικόνας συστήματος, σε μία διαδρομή
καταλόγου στην οποία να είναι δυνατή η προσπέλασή του (στην εν λόγω περίπτωση, η
διαδρομή /root/images στο utility container). Έπειτα, με χρήση της openstack εντολής
image create, πραγματοποιείται η προσθήκη της εικόνας cirros, η οποία αποτελεί μία
μινιμαλιστική διανομή linux, και χρησιμοποιείται για διεξαγωγή λειτουργικών δοκιμών
συστημάτων νέφους:

#cd /root
# openstack image create --disk-format qcow2 --container-format bare --public \
--file ./images/cirros-0.3.5-x86_64-disk.img cirros-0.3.5-x86_64
Τέλος, με την εντολή

# glance image-list
επιβεβαιώνεται ότι το cirros image έχει προστεθεί στη λίστα με τις διαθέσιμες εικόνες
συστήματος:
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Εικόνα 27: Λίστα των διαθέσιμων glance images
ή εναλλακτικά, μέσω Dashboard, από την καρτέλα Admin>System>Images, και στη
συνέχεια την επιλογή Create Image (δεξιά):

Εικόνα 28: Δημιουργία image
Να σημειωθεί ότι αν και επιτρέπεται, η προσθήκη image μέσω Dashboard θα πρέπει να
αποφεύγεται, καθότι συχνά παρουσιάζει προβληματική συμπεριφορά όταν το μέγεθος
του αρχείου είναι σχετικά μεγάλο.
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4.4.3 Δημιουργία Provider Network
Πριν από την δημιουργία οποιουδήποτε instance, είναι απαραίτητη η
διαμόρφωση της κατάλληλης δικτυακής υποδομής από την άποψη του περιβάλλοντος
OpenStack. Το provider network αποτελεί έναν μηχανισμό ο οποίος, χαρτογραφεί
(mapping) την υποκείμενη φυσική δικτυακή υποδομή (provider), και προσφέρει Layer 2
συνδεσιμότητα σε instances προς εξωτερικά (external) δίκτυα που βρίσκονται εκτός του
domain λειτουργίας του OpenStack. Βέβαια, λόγω του περιορισμού λειτουργίας μέχρι το
L2, οι ανάγκες δρομολόγησης δεδομένων προς και από τα tenant networks των instances,
πραγματοποιείται μέσω τρίτων (όπως π.χ. μέσω router namespaces του neutron L3
agent). Η παρακάτω εικόνα περιγράφει αναλυτικότερα την λειτουργία του provider
network:

Εικόνα 29: Λειτουργία του provider network
Επιπρόσθετα, δημιουργείται και προσαρτάται ένα subnet network, το οποίο προσφέρει
τις απαραίτητες πληροφορίες της φυσικής δικτυακής υποδομής, μέσω της οποίας το
provider network θα προωθεί δεδομένα προς τα external δίκτυα όπως:
•

Τη διεύθυνση δικτύου του physical network.
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•

Το εύρος διευθύνσεων IP (allocation pool) που θα χρησιμοποιεί το provider
network για διασυνδέει εικονικές συσκευές δικτύου (π.χ. router) αλλά και
instances (floating ip’s) με το physical network.

•

Το default gateway

•

Τη διεύθυνση του dns nameserver

Στα πλαίσια της υλοποίησης λοιπόν, αρχικά δημιουργείται το provider network
‘PublicNet’. Σημειώνεται ότι για τη συγκεκριμένη ενέργεια, είναι απαραίτητη η χρήση
admin credentials, καθότι απαιτείται διαχείριση της φυσικής δικτυακής υποδομής:

# neutron net-create --shared --provider:network_type flat \
--provider:physical_network flat --router:external PublicNet

Αναλυτικότερα:
•

Η επιλογή –shared ορίζει το εν λόγω provider network θα είναι διαθέσιμο για όλα
τα projects.

•

Η επιλογή --provider:network_type flat ορίζει ότι ο τύπος του φυσικού δικτύου
(provider) είναι flat, καθώς τα δεδομένα που δέχεται ο infra1 από το φυσικό
δίκτυο, είναι χωρίς τη σήμανση κάποιου vlan tag (αλλιώς untagged ή flat).

•

Η επιλογή --provider:physical_network flat ορίζει το όνομα με το οποίο οι
openstack network agents ταυτοποιούν την οντότητα του φυσικού δικτύου είναι
‘flat’. Η πληροφορία βρίσκεται στο αρχείο ml2_conf.ini στον κατάλογο ρυθμίσεων
του κάθε neutron networking agent.

•

Τέλος, με την επιλογή --router:external, το provider network παρέχει την
πληροφορία ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παρέχει συνδεσιμότητα προς
εξωτερικά δίκτυα (συνήθως το Internet).

Στη συνέχεια, διαμορφώνεται το subnet network ‘PublicSubnet’, το οποίο προσαρτάται
στο provider network PublicNet:

# openstack subnet create --subnet-range 195.251.223.0/25 --no-dhcp –gateway
195.251.223.1 --ip-version 4 --network PublicNet --allocation-pool
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start=195.251.223.2,end=195.251.223.126 --dns-nameserver 195.251.213.106
PublicSubnet

Αντιστοίχως μέσω Dashboard, οι παραπάνω ενέργειες εκτελούνται από την καρτέλα
Admin>System>Networks με την επιλογή Create Network συμπληρώνοντας τα πεδία
με τις παρακάτω τιμές:

Εικόνα 30: Δημιουργία Provider Network

Από την ίδια καρτέλα, επιλέγουμε το όνομα του provider network, που έχει πλέον
δημιουργηθεί, και στη συνέχεια, στο νέο παράθυρο που εμφανίζεται, επιλέγουμε την
καρτέλα Subnets και Create Subnet, συμπληρώνοντας στα πεδία τα εξής:
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Εικόνα 31:Δημιουργία Subnet για το Provider Network

Τέλος, επιλέγουμε τη διπλανή καρτέλα Subnet Details, συμπληρώνοντας τα παρακάτω:
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Εικόνα 32: Επιπρόσθετες πληροφορίες για το Subnet

4.4.4 Δημιουργία Tenant Network
Η χρήση των tenant networks, επιτρέπουν την διαμόρφωση ενός εικονικού
περιβάλλοντος δικτύου, μέσω του οποίου τα instances ενός project έχουν την
δυνατότητα αποστολής και λήψης δεδομένων. Εν αντιθέσει με τα provider networks, η
δημιουργία καθώς και η διαχείριση των tenant networks, επαφίεται στην ευχέρεια των
projects στα οποία ανήκουν, χωρίς την ανάγκη παρέμβασης του διαχειριστή συστήματος.
Για το λόγο αυτό, πολλές φορές, αποκαλούνται και self-service networks.
Βασικός λόγος στον οποίο οφείλεται αυτός ο βαθμός αυτονομίας, αποτελεί το γεγονός
ότι τα tenant networks χρησιμοποιούν private address spaces για τις διευθύνσεις δικτύου
και χρηστών. Παράλληλα, η χρήση encapsulation protocols (π.χ. VXLAN) καθώς και η
χρήση μεταδεδομένων (metadata agents), προσφέρουν τη δυνατότητα σε διαφορετικά
projects να χρησιμοποιούν τα ίδια ip addressing schemes χωρίς αυτό να διαταράσσει τη
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δικτυακή λειτουργία τους. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ένα project δε χρειάζεται ποτέ να
γνωρίζει τα private networks που χρησιμοποιούν τα υπόλοιπα projects, όπως θα
συνέβαινε σε ένα παραδοσιακό σύστημα δικτύων υπολογιστών.
Για τις ανάγκες του παραδείγματος, δημιουργείται ένα tenant network με όνομα ‘testnet’
για το project ‘test’ από τον χρήστη ‘testuser’. Με χρήση των κατάλληλων credentials
για το συγκεκριμένο χρήστη και project, από τη γραμμή εντολών του utility container
δημιουργείται αρχικά το δίκτυο testnet:

# neutron net-create testnet
Στη συνέχεια προστίθεται, παρομοίως με την προηγούμενη ενότητα, ένα subnet
(testnetSub) που περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες δικτύου του tenant network:

# neutron subnet-create --name testnetSub \
--dns-nameserver 8.8.4.4 --gateway 172.16.1.1 \
testnet 172.16.1.0/24

Για χρήση του Dashboard, αρχικά πραγματοποιείται είσοδος στο project ‘test’. Έπειτα,
από την καρτέλα Project>Network>Networks, δίνεται η επιλογή Create Network
συμπληρώνοντας τα πεδία με τις παρακάτω τιμές:
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Εικόνα 33: Δημιουργία Tenant Network

Εικόνα 34: Δημιουργία Subnet για το Tenant Network
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Εικόνα 35:Επιπρόσθετες πληροφορίες για το Subnet

4.4.5 Δημιουργία δρομολογητή
Για την προώθηση δεδομένων των tenant networks προς εξωτερικά (external)
δίκτυα, είναι αναγκαία η διασύνδεση των πρώτων με ένα provider network μέσω ενός
εικονικού δρομολογητή (virtual router). Ο δρομολογητής αυτός, ορίζει τυπικά δύο
διεπαφές:
•

Μία διεπαφή με τουλάχιστον ένα self-service network (tenant network)

•

Μία διεπαφή προς το ένα provider network (gateway)

μέσω των οποίων επιτελεί λειτουργίες NAT από και προς τα tenant networks
(bidirectional).
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Η δημιουργία ενός νέου δρομολογητή, έγκειται στα πλαίσια λειτουργίας του project που
περιέχει το tenant network το οποίο επιθυμούμε να διασυνδέσουμε με το provider
network. Στην εν λόγω περίπτωση, το project αυτό είναι το ‘test’ (και χρήστης ο
‘testuser’) οπότε και γίνεται χρήση των αντίστοιχων credentials:

# openstack router create R1
Αντίστοιχα,

για

τη

δημιουργία

του

δρομολογητή

‘R1’

μέσω

Dashboard,

πραγματοποιείται η είσοδος στο project ‘test’ από το χρήστη ‘testuser’, και στη συνέχεια
δίνεται η επιλογή Create Router από την καρτέλα Project>Networks>Routers:

Εικόνα 36: Δημιουργία δρομολογητή
Στην επόμενη ενότητα θα περιγραφτεί η διαδικασία διασύνδεσης του δρομολογητή ‘R1’
με το provider network ‘PublicNet’ και το tenant network ’testnet’.

4.4.6 Διασύνδεση Provider Network, Tenant Network και δρομολογητή
Χρησιμοποιώντας το ίδιο project και χρήστη με αυτό για τη δημιουργία του
δρομολογητή ‘R1’, αρχικά ορίζεται η διασύνδεση (gateway) του τελευταίου με το
provider network ‘PublicNet’:
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# openstack router set R1 --external-gateway PublicNet
Τέλος, διαμορφώνεται η διασύνδεση του δρομολογητή με το subnet ‘testnetSub’ που
ανήκει στο tenant network ‘testnet’:

# openstack router add subnet R1 testnetSub

Μέσω Dashboard, από την λίστα των δημιουργημένων δρομολογητών στην καρτέλα
Project>Networks>Routers, για τον R1 επιλέγεται το Set Gateway ορίζοντας ως
External Network to provider network ‘PublicNet’ :

Εικόνα 37: Ορισμός gateway

Στη συνέχεια, από την ίδια καρτέλα, επιλέγουμε αρχικά πάνω στο όνομα του
δρομολογητή και από την καρτέλα Interfaces επιλέγουμε Add Interface διαλέγοντας
στο πεδίο Subnet την επιλογή ‘testnetSub’:
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Εικόνα 38: Διασύνδεση δρομολογητή με το Tenant Network

4.4.7 Διαμόρφωση του default security group
Για την δυνατότητα πρόσβασης σε ένα instance από κάποιο εξωτερικό δίκτυο,
απαιτείται η προσθήκη ορισμένων κανόνων στο default security group, το οποίο από
προεπιλογή απαγορεύει οποιαδήποτε εισερχόμενη δικτυακή κίνηση προς το instance.
Συγκεκριμένα, για τις ανάγκες του παραδείγματος, στο default security group του project
‘test’ θα δημιουργηθούν δύο (2) κανόνες που θα επιτρέπουν:
• Τη δυνατότητα ping (ICMP) του instance
• Τη δυνατότητα σύνδεσης στο instance μέσω SSH
Για να επιτραπεί η δυνατότητα ping σε instances από οποιοδήποτε IP subnet (0.0.0.0/0),
ορίζεται ο παρακάτω κανόνας:

# openstack security group rule create --protocol icmp default
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Παρόμοια, ορίζεται ο κανόνας που επιτρέπει την σύνδεση σε instances μέσω SSH από
οποιοδήποτε IP subnet (0.0.0.0/0):

# openstack security group rule create default \
--protocol tcp --dst-port 22:22 --remote-ip 0.0.0.0/0

Η αντίστοιχη προσθήκη κανόνων μέσω Dashboard, πραγματοποιείται από την καρτέλα
Project>Compute>Access & Security, με την επιλογή Manage Rules που αφορά το
default security group και στη συνέχεια την επιλογή Add Rule.
Οι παρακάτω εικόνες αναφέρουν αναλυτικά τη διαδικασία της δημιουργίας των κανόνων
που δημιουργήθηκαν προηγουμένως μέσω γραμμής εντολών:

Εικόνα 39: Προσθήκη κανόνα για πακέτα ICMP
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Εικόνα 40: Προσθήκη κανόνα για συνδέσεις SSH

4.4.8 Δημιουργία και εκκίνηση του instance
Στα πλαίσια του project ‘test’, σαν πρώτο βήμα της διαδικασίας, δημιουργείται
ένας τόμος αποθήκευσης (block storage device), μεγέθους ενός (1) GB, με όνομα
‘bootable_volume’. Ο εν λόγω τόμος θα χρησιμοποιηθεί αφενός ως συσκευή εκκίνησης,
αντλώντας τα απαραίτητα αρχεία συστήματος από το cirros image, και αφετέρου θα
επενεργεί ως συσκευή μόνιμης αποθήκευσης των δεδομένων του instance:

# openstack volume create --image 3bef397a-a25b-4381-a48c-bfb353712382 --size
1 bootable_volume
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Να σημειωθεί ότι το αλφαριθμητικό 3bef397a-a25b-4381-a48c-bfb353712382 αποτελεί
το μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό (UUID) του cirros image στο σύστημα OpenStack.

Κατόπιν επιβεβαιώνεται η ολοκλήρωση του νέου τόμου καθώς και το UUID του:

Εικόνα 41: Δημιουργία ενός bootable volume

Στη συνέχεια, έχοντας εξασφαλίσει πλέον την δημιουργία του τόμου, πραγματοποιείται
η εκκίνηση ενός νέου instance με όνομα ‘test-instance’, χρησιμοποιώντας ως συσκευή
εκκίνησης τον τόμο ‘bootable_volume’:

# openstack server create --flavor m1.tiny --volume bootable_volume --blockdevice source=volume,id=aa460f6a-d6fc-4315-b5ee5d14addc3acc,dest=volume,size=1,shutdown=preserve,bootindex=0 --nic netid=testnet --security-group default test-instance

Αντιστοίχως, η παραπάνω διαδικασία εκτελείται μέσω Dashboard από την καρτέλα
Project>Compute>Instances, με την επιλογή Launch Instance, ολοκληρώνοντας τα
παρακάτω βήματα:
1. Επιλογή ονόματος του instance:
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Εικόνα 42: Γενικές πληροφορίες του instance
2. Επιλογή ως Boot Source του cirros image και επιλογή δημιουργίας τόμου
αποθήκευσης (Create New Volume):

Εικόνα 43: Επιλογή image και δημιουργία τόμου αποθήκευσης
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3. Επιλογή του κατάλληλου Flavor

Εικόνα 44: Επιλογή flavor
4. Επιλογή του κατάλληλου Tenant Network
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Εικόνα 45: Επιλογή tenant network
5. Ολοκλήρωση της διαδικασίας με την επιλογή Launch Instance (κάτω δεξιά)
Όταν η διαδικασία εκκίνησης του instance ολοκληρωθεί με επιτυχία, τότε στη λίστα των
instances της καρτέλας Project>Compute>Instances, δημιουργείται μία νέα εγγραφή
με τα στοιχεία του instance που μόλις δημιουργήθηκε, καθώς και την ένδειξη
κατάστασης «Running»:

Εικόνα 46: Επιβεβαίωση εκκίνησης του instance

91

4.4.9 Ανάθεση διεύθυνσης floating ip στο instance
Η διεύθυνση floating ip, αποτελεί πρακτικά την διεύθυνση δικτύου μέσω της
οποίας, ένα instance γίνεται διαθέσιμο προς προσπέλαση από εξωτερικά δημόσια δίκτυα.
Η διεύθυνση αυτή εξάγεται από το εύρος διευθύνσεων του δημόσιου δικτύου βάσει του
οποίου διαμορφώθηκε το provider network.
Στα πλαίσια ενός project, ένας non-privileged χρήστης πρέπει να αιτηθεί από το provider
network για την έκδοση ενός floating ip. Παρομοίως λοιπόν, για το project ‘test’
πραγματοποιείται ένα αίτημα, μέσω του χρήστη ‘testuser’, για την έκδοση μίας
διεύθυνσης floating ip για το vm ‘test-instance’:

# openstack floating ip create PublicNet

Εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα διευθύνσεων, λαμβάνεται σαν απάντηση ένα token, το
οποίο περιέχει μία διεύθυνση floating ip:

Εικόνα 47: Δημιουργία νέας διεύθυνσης floating IP
Στη συνέχεια, και εφόσον έχει αποκτηθεί, η εν λόγω διεύθυνση μπορεί να προσαρτηθεί
στο ζητούμενο instance ως εξής:
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# openstack server add floating ip test-instance 195.251.223.6

Αντιστοίχως, η ανάλογη διαδικασία μέσω Dashboard πραγματοποιείται επιλέγοντας
αρχικά το κατάλληλο instance από την λίστα που βρίσκεται στην καρτέλα
Project>Compute>Instances, και στη συνέχεια, από το drop-down menu της στήλης
Actions, την επιλογή Associate Floating IP:

Εικόνα 48: Προσθήκη floating IP στο instance
Στο επόμενο παράθυρο που εμφανίζεται, επιλέγεται το εικονίδιο έκδοσης νέας
διεύθυνσης floating ip (+):

Εικόνα 49: Εξαγωγή νέας διεύθυνσης IP
και στη συνέχεια δίνεται η επιλογή Allocate IP:
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Εικόνα 50: Δέσμευση διεύθυνσης floating IP
Τέλος, η διαδικασία ολοκληρώνεται με την επιλογή Associate:

Εικόνα 51: Ανάθεση floating IP στο instance

Το αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, γίνεται αντιληπτό από την εμφάνιση της
floating ip διεύθυνσης στην στήλη IP Address του instance:
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Εικόνα 52: Instance με floating IP
Μέσω της νέας διεύθυνσης floating IP, το instance είναι πλέον προσπελάσιμο από
δημόσια δίκτυα:

Εικόνα 53: Ping στην διεύθυνση floating IP
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Εικόνα 54: Σύνδεση SSH στο instance μέσω floating IP
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Εικόνα 55: Επιτυχής σύνδεση στο instance

5 Διορθώσεις του συστήματος
5.1 Διορθώσεις στις ρυθμίσεις του br-vlan
Για να καταστεί δυνατή η προώθηση δεδομένων από δημόσια δίκτυα προς τα
tenant networks των instances, κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία διασύνδεσης μεταξύ
της δημόσιας δικτυακής διεπαφής του κόμβου infra1 (enx0080c83b4d9) και του bridge
br-vlan, καθότι υπεύθυνο για την διαχείριση δεδομένων που προέρχονται από flat
networks (όπως δηλαδή το provider network της συγκεκριμένης υλοποίησης).
Επιπρόσθετα, η προώθηση της δημόσια εισερχόμενης δικτυακής κίνησης μέχρι το brvlan bridge, πρέπει να πραγματοποιείται σε επίπεδο L2, περιορισμός ο οποίος προκύπτει
από τη φυσιολογία των flat networks.
Για τους παραπάνω λόγους, η διεπαφή enx0080c83b4d9 ορίζεται ως manual ώστε να
προωθεί παθητικά την κίνηση προς το εσωτερικό του συστήματος, ενώ το br-vlan
ορίζεται με την IP 195.251.209.12, ώστε να εξυπηρετεί πιθανές αναφορές προς αυτή τη
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διεύθυνση (π.χ. σύνδεση στο web interface του Dashboard). Η παρακάτω εικόνα
περιγράφει αναλυτικότερα το αποτέλεσμα των αλλαγών στην δικτυακή υποδομή του
infra1:

Εικόνα 56: Ο κόμβος infra1 (μετά τις αλλαγές)
Για την υλοποίηση των παραπάνω αλλαγών, αρχικά αφαιρούνται όλα οι διασυνδέσεις με
το br-vlan (στην εν λόγω περίπτωση τα interfaces eth11 και eth12 του neutron agents
container):

# brctl delif 3f7b1d22_eth11
# brctl delif 3f7b1d22_eth12

και στη συνέχεια, απενεργοποιούνται τα interfaces enx0080c83b4d9 και br-vlan:
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# ifdown enx0080c83b4d9
# ifdown br-vlan

Έπειτα πραγματοποιούνται οι απαραίτητες αλλαγές στο αρχείο /etc/network/interfaces
για τα interfaces enx0080c83b4d9 και br-vlan:

# The primary network interface
auto enx0080c838b4d9
iface enx0080c838b4d9 inet manual

# OpenStack Networking VLAN bridge
auto br-vlan
iface br-vlan inet static
bridge_stp off
bridge_waitport 0
bridge_fd 0
bridge_ports enx0080c838b4d9
address 195.251.209.12
netmask 255.255.255.192
gateway 195.251.209.1
dns-nameservers 195.251.213.106

Και τέλος, επαναφέρονται τα interfaces καθώς και οι διασυνδέσεις του br-vlan:

# ifup enx0080c83b4d9
# ifup br-vlan
# brctl addif 3f7b1d22_eth11
# brctl addif 3f7b1d22_eth12
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6 Επίλογος
Ολοκληρώνοντας τη συγγραφή του εγγράφου της εν λόγω διπλωματικής
εργασίας, θα παρατεθούν ορισμένες τελικές σκέψεις και εντυπώσεις οι οποίες
προέκυψαν στα πλαίσια της ανάπτυξης του πειραματικού συστήματος OpenStack.

6.1 Σύνοψη και συμπεράσματα
Από τα αποτελέσματα της διαδικασίας συγγραφής της εργασίας, προκύπτει ότι η
χρήση του λογισμικού OpenStack, κρίνεται ικανή στο να προσφέρει συστήματα
υποδομής νέφους, τα οποία να ικανοποιούν τα κριτήρια τα οποία τέθηκαν προς
ικανοποίηση. Επιπρόσθετα, η χρήση του συστήματος αυτοματισμού Ansible, προσέφερε
ένα γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο διαμόρφωσης του περιβάλλοντος OpenStack,
συγκριτικά με παραδοσιακές μεθόδους χειροκίνητης διαμόρφωσης των υπηρεσιών από
τον ίδιο τον χρήστη.
Βέβαια, στον αντίποδα, πρέπει να σημειωθεί ότι η χρήση της διανομής OpenStackAnsible επιφέρει ορισμένα προβλήματα καθώς:
•

Η διαμόρφωση των Ansible Playbooks απαιτεί τουλάχιστον ένα βασικό επίπεδο
αντίληψης της markup γλώσσας YAML.

•

H διαμόρφωση των playbooks πρέπει να γίνεται με πολλή προσοχή καθότι,
οποιοδήποτε λάθος παραμετροποίησης οδηγεί σε καταστάσεις σφάλματος του
συστήματος (ή ακόμα και κατάρρευσης). Μάλιστα, λόγω του επιπέδου
αφαίρεσης που επιφέρει η χρήση της Ansible στην διαδικασία εγκατάστασης,
είναι δύσκολο πολλές φορές να εντοπιστεί η φυσιολογία του λάθος που οδηγεί
στο εκάστοτε σφάλμα.

6.2 Μελλοντικές Επεκτάσεις
Αναφορικά με τη διαδικασία ανάπτυξης του συστήματος που καλύπτει η εν λόγω
διπλωματική εργασία, μία πιθανή επέκταση αποτελεί η προσάρτηση επιπλέων compute
nodes, ώστε με την επιπρόσθετη υπολογιστική ισχύ, να δίνεται η δυνατότητα φιλοξενίας
μεγαλύτερου αριθμού εικονικών μηχανών. Μάλιστα, αναφορικά με τη διανομή
OpenStack-Ansible, η διαδικασία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί με πολύ γρήγορο και
εύκολο τρόπο, καθώς το μόνο που απαιτείται είναι:
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•

Η διαμόρφωση του νέου κόμβου σαν target host, με τα κατάλληλα πακέτα
λογισμικού και τις ρυθμίσεις δικτύου.

•

Η δημιουργία μίας νέας γραμμής στη δήλωση compute_hosts του αρχείου
openstack_user_config.yml :
# nova hypervisors
compute_hosts:
compute1:
ip: 172.29.236.12
<host name του νέου κόμβου>:
ip: <Management Network IP address>

•

Και τέλος, την εκτέλεση ενός ειδικού playbook, για την προσθήκη του νέου
υπολογιστικού κόμβου στο ήδη υπάρχον περιβάλλον του OpenStack:

# openstack-ansible setup-everything.yml –limit nova_compute

Μάλιστα, η παραπάνω λογική μπορεί να χρησιμοποιηθεί με παρόμοιο τρόπο στην
περίπτωση που υπάρχει η ανάγκη προσάρτησης νέων controller ή και storage nodes.
Επιπρόσθετα, σαν μία ακόμα επέκταση συστήματος, το περιβάλλον της εν λόγω
υλοποίησης μπορεί να εμπλουτιστεί με επιπλέον υπηρεσίες, ώστε να είναι σε θέση να
προσφέρει περισσότερη λειτουργικότητα στο χρήστη. Αναφορικά με τις υπηρεσίες που
προσφέρει, το OpenStack στηρίζει την ανάπτυξη μιας πληθώρας από projects, καθένα
από τα οποία μπορούν να προστεθούν στην εν λόγω υλοποίηση, όπως παραδείγματος
χάριν:
•

Το Ironic το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας instances πάνω σε μία
φυσική υπολογιστική οντότητα (bare metal server), έναντι της χρήσης εικονικών
μηχανών.
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•

Το Swift, το οποίο προσφέρει υπηρεσία αποθήκευσης δεδομένων μεταβλητού
μεγέθους υπό τη μορφή αντικειμένων (όπως π.χ. φωτογραφίες, video και αρχεία
κειμένου).

•

Το Manila, για την παροχή κοινόχρηστου χώρου αποθήκευσης μεταξύ των
instances (έναντι π.χ. του ανελαστικού block storage το οποίο προσφέρει η
υπηρεσία Cinder).

•

Το Trove, μέσω του οποίου οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώνουν
και να διαχειρίζονται βάσεις δεδομένων (Database as a Service).

•

Το Sahara που παρέχει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης data processing
frameworks (όπως π.χ. Hadoop, Spark και Storm) στο περιβάλλον του
OpenStack.

•

Το Ceilometer μέσω το οποίου συλλέγονται δεδομένα για την κατανάλωση
πόρων των βασικών components σε ένα περιβάλλον OpenStack.

Τέλος, επεκτείνοντας τη λογική χρήσης containers και των πλεονεκτημάτων που αυτά
προσφέρουν, μία ακόμα μελλοντική επέκταση της εν λόγω υλοποίησης, θα μπορούσε να
αποτελέσει η χρήση του Docker hypervisor driver στον compute node του συστήματος.
Μέσω του τελευταίου, δίνεται η δυνατότητα της εκτέλεσης εφαρμογών ενός instance σε
application containers, προσφέροντας έτσι εφαρμογές πλήρως αποδεσμευμένες από το
software και το hardware του εκάστοτε host, καθιστώντας τες πλήρως μεταφέρσιμες σε
οποιοδήποτε περιβάλλον εκτέλεσης.
Η επιλογή του Docker έναντι άλλων τεχνολογιών container προκύπτει από το γεγονός
ότι το πρώτο προσφέρει έναν σύνολο πλεονεκτημάτων [10]:
•

Process-level API για τη διαχείριση των διεργασιών που εκτελούνται σε κάθε
Docker container.

•

Προηγμένος έλεγχος αλλαγών στο επίπεδο του filesystem. Κάθε αλλαγή
πραγματοποιείται μέσω ενός συνόλου από layers, για τα οποία προσφέρεται
δυνατότητα επιστροφής σε προηγούμενη κατάσταση (rollback), καθώς και
δημιουργία στιγμιότυπων (snapshots).

•

Η κατάσταση οποιουδήποτε Docker container μπορεί να αποτυπωθεί ως ένα
image και στη συνέχεια να διανεμηθεί από ένα οποιοδήποτε image registry.
Μάλιστα, τα Docker images είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να είναι συμβατά με
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πολλές τεχνολογίες υποδομής, γεγονός το οποίο τα καθιστά εξαιρετική επιλογή
για περιπτώσεις υβριδικών συστημάτων νέφους.
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