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Abstract
This report shows the work developing a system for administrating

hydrogen installations with a remote connection. Creating a
client/server solution that is stabile and automative. That with a

small amount of effort can be manage. Using ssh as the
connection method. The curved path to a system solution that
almost reached the its goals The learning experience has by

creating a solution has been valuable.  
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Introduktion
Dette projekt er blevet udarbejdet i samarbejde med IRD Fuelcell A/S. En process der har analyseret
deres behov for håndtering af et remote system og et ønske om at omstrukturere deres nuværende 
løsning.
IRD er førende i udvikling og produktion af µCHP brint anlæg for den almen forbruger samt 
offentlige instanser. Bedst kendes de for byen Vestenskov på Lolland der igennem en længere år 
række har virket som projekt by for IRD. 

Hos IRD ønskes at findes en mere stabile og   nemmere løsning på at komme i og holde kontakt et 
med IRD anlæg. At kunne yde support, service og godt produkt til en voksen kunde kreds. Et 
produkt som levere en stabil og holdbar løsning der kræver minimum af kunden til administration 
og vedligeholdelse. Nede for vises en tabel der viser hvad der gerne ville nås og hvad der ses som 
problemer.

Problemer
• Ekstern Routere
• Konfiguration
• Åben altid
• Porte

Mål
• Autonomt
• Stabilitet
• Sikkerhed

◦ kontrol

Tabel 1: Problemer og Mål

Kort ridset op viser tabellen oven over hvad der ses som problemer med den nuværende løsning til 
venstre og hvad der ses som kan løse dette og ønskes til højre.
Rapporten vil gå gennem hvordan denne problemstilling blev løst og hvilken problemer der opstod.

Produkt
IRD bygger og sælger brint anlæg. Disse bliver kontrolleret og monitoreres via internettet. Mellem 
IRDs anlæg og internet er det placeret en router. Dette apparat søger for forbindelse mellem en 
speciel computer kaldets server. Denne server og router snakker sammen reglmæssigt for  logs eller 
hvis tekniker har bruge administration af router eller anlæg. Projekt er forbindelsen mellem server 
og router. Dette er essensen af produktet som vil være sikkert, nemt og lige til. Det skal være enkelt 
at bruge og stabilt. Det lyder enkelt, det kan det også være, men ikke altid.

Et ændrede krav gør at løsningen ændres 6 uger inde i den udarbejdet løsning, da ved fremlægning
kom op med nye ideer. Der for vil rapporten indenhold et kapitel med den tideligere løsning til 
styring af anlæg. Resten kunne kunne genbruges.
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Stakeholders

Theiss Stenstørm
Administrerende direktør har en stort ønske at virksomheden køre så glat og problem frit som 
projekt ledere og projekt medarbejdere kan udføre deres arbejde uden for mange afbrydelser. Thiess
har en indirekte påvirkning af projektet. Thiess er som direktør, ejer af dette projekt.

Poul Flindt
IRD Vejleder og software udvikler. Poul har en direkte indvirkning på projektet forløb og produkt. 
Poul har ønske om at nuværende løsning bliver enkelt og stabil. Poul er kunden af dette projekt. 

Visti Andreasen
Visti er som Poul software udvikler på de anlæg som projektet skal levere en løsning til. Visti har en
mindre direkte indflydelse på projektet dog har hans store erfaring om programmering og software 
udviklings erfaring en stor vægt.

IRD Ansatte
IRD ansatte har et interesse i at deres system fungere på en måde det er til at arbejde med. De har en
indirekte indvirkning på systemet i det at deres arbejde er med anlæg og ønsker en mere stabil og 
mere information om systemet helbred. IRD ansatte er som brugere af dette projekt.

Kunde
Kunde har en stor indflydelse projektet. Dog har denne ikke mulighed for at påvirke projektet. Kan  
forventer kvalitet og pålidelighed. Kunden vil være bruger af projektet.

Planlægning
Dette er en forventet plan over projektet i uger.  Planen er delt op i forventede opgaver samt plan for
hvorledes dokumentation skal forløbe.

Næste del er kapitel 1.Kapitel 1 omhandler den undersøgelse af det om ønsker og afklaring af måle 
med dette projekt.
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Tabel 2: Planlægning

Opgaver Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 Uge 6 Uge 7 Uge 8 Uge 9 Uge 10

Beskrivelse af nuværende system
Survey ( Ønsker//funktionalitet )
Beskrivelse af  System løsninger i hoved træk
Detaljeret beskrivelse af  System løsninger
Valg af løsning
Modul opdeling af valgte løsning
Beskrivelse af  System moduler
Planlæg og beskrivelse af modul 
Udførelse af løsnings moduler
Test af løsning moduler

Rapport færdigørelse

Rapport Skrivning
- Rapport overskrifter
- Nuværende system
- Survey ( Ønsker//funktionalitet )
- Detaljeret beskrivelse af  System løsninger
- Beskrivelse af  System moduler
- Beskrivelse af udførelse
- beskrivelse af Test
- Konklusion
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1 Produkt Undersøgelse
En undersøgelse lavet i starten af forløbet danner grundlag for dette kapitel. En kort gennemgang af 
ønsker og funktioner. Sidst i kapitlet vil der præsenteres en projekt afklaring og afgrænsning.
Undersøgelse er delt op i 3 grupper for at finde den bredeste løsning.

Research and Development  

Disse er blevet konsuleret ang. funktionalitet og log opløsnings ønsker
Opløsning på logs på minut og time er fint som systemet er nu. Der er ikke grund til at have niveuet 
til sekunder andet end hvis der bliver udløst en alarm fra systemet. Systemet som det er nu låser sig 
da den mister
Ønsket funktioner fra Research and Development 

1. Email ved alarm.
2. Strøm/spændnings kurve.
3. Tilgå anlæg uden at være lokalt tilstede ved anlæg.
4. Konfigurering lognings interval.
5. Alarm eskaler auto logning interval.

Software development

Er der situation der kan gøre det nemmere at lave software til anlæg hvis forbindelsen bliver bedre?
Generelt tilfreds med opløsningen på logs. 
Ønsket funktioner fra Software development

1. Plotter data bliver mere stabilt. Data skal altid kunne plottes!
2. Mindre manual indgriben – routere der låse ved mistet forbindelse.
3. Tilføje ikke loggede data fra anlæg. Evt. fra IRDMON. 

Slutbrugere

Hvad ønsker en evt. slutbrugen at få adgang til. Hvilken løsning vil passe til kundes behov  i 
forhold til købte anlæg.

1.1 Produkt afgrænsning og funktionalitet

Projektet komme til at behandle kommunikation mellem router og server. Mange af de ønsker der er
fra brugere undersøgelse kræver et input fra selv anlægget forbundet til routeren. Og disse ønsker 
skal laves i samarbejde med firmeware udviklerne. 
Derfor bliver projektet afgrænset til:

• Establere forbindelse mellem router og server.
• Ny metode for hvordan router kontakter server skal udvikles.
• Dynamisk port ved reverse portforwarding.
• Håndtering af kommandoer.
• Server opsætning.
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Endvidere vil Projektet indeholde følgende funktioner

Ny master Host Konfigurering Ny host server skal kunne tilføjes hvis en kunde 
har et større antal enheder

Fallback Hvis ny host server konfigurering fejler til 
remote host skal µchp falde tilbage på oprindelig
host.

Justerbar konfigurations mellem IRD og 
Phonehome router

Mulighed for at lave en bruger konfigurering af 
router med ønsket konfigurering inden for en 
given ramme.

Ringe hjem med status Fleksibelt. Kan router ikke få forbindelse vil den
prøver efter kort vente periode.

Eksekvering shell kommandoer Mulighed for at give shell kommandoer til 
OpenWRT router

Tabel 3: Funktioner

Bevæger sig over i beskrivelse af det nuværende produkt som kan ses i næste kapitel.

4



Phonehome Router torsdag 12. juni 2014 Jonas Kirk Pedersen

2 Nuværende system
Dette er en kort beskrivelse af det nuværende system og funktionalitet. 

µCHP bagved routeren generere logs over systemets tilstand. 

Disse kan hentes via en phonehome router. Phomehome routeren køre en service til at kalde hjem 
på remote.ird.dk og kontakter IRD1 og fortælle hvor den er og ”Hey, du kan forbinde dig til mig”. 
En bruger har nu mulighed for at forbinde via en reservers tunnel til routeren og anlægget bag 
routeren.
 

Via ssh_admin_tunnel service opretter phonehome routeren forbindelse til IRD1. Forbindelsen er 
krypteret og kontrolleret med ssh authorized keys. Root login er så deaktiveret.
Den røde linie viser forbindelse fra Phonehome routeren til IRD1. Routeren forbinder til URL : 
remote.ird.dk og bliver port forwarded til IRD1.

Routerens port 22 er lukket på ydersiden. Derfor bliver en reverse connection oprettet  til IRD  På 
IRD1 bugeres den forbindelsen fra phonehome routeren der allerede eksistere og forbereder en 
reverse tunnel. Dette indikere den grønnelinie. Når der oprettes forbindelse af en administrator af 
anlæg bruges et user script på IRD1 – phonehome-remoteheap_login <port>.

Login scriptet logger ind lokalt på ird1 og via den åbne port til den phonehome router der er 
forbundet til denne port. Men er denne port i bruge eller ellers tilgængelig vil forbindelsen fejle og 
vil ikke sende data hjem.
Den blå forbindelse repræsentere den automatiske forbindelse fra anlæg der en gang i døgnet 
uploader sin information til IRD1. 

Det var en kort beskrivelse af IRD system i næste kapitel vil den udviklet version af systemet bliver 
beskrevet. 
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3 The new System
Dette kapitel beskriver hvordan router kontakter server for kommando kontrol. Hvordan systemet 
behandler data samt om hvordan de forskellige serverside script arbejder sammen.

3.1 Kort beskrivelse

Systemet bygger på en router der er tilkoblet et eller flere anlæg fra IRD. Denne router er et 
forbindelses led mellem anlæg og en Phonehome Server. Serveren gør det muligt at etableres 
forbindelse uden at vide hvor selve routeren er placeret.
Dette kræver at en god portion konfigurering som vil være på plads inden router forlader IRD og 
ender ude ved en kunde. I dette afsnit vil der blive beskrevet i en overordnet måde hvordan systemet
arbejder. Og efter følgenden kapitler hvordan og hvilke metoder der er blevet brugt for at leve op til 
de krav der er stillet til projektet. 
En mere detaljeret funktion beskrivelse kan ses i det følgende afsnits.

Dette er et enkelt diagram der viser løsningen. Den løsning der blevet udarbejdet er meningen skulle
kunne sælges. Det vil sige at et firma vil køre en server plus en antal routere. Disse routere da de er 
generisk ikke vide hvad der tilhøres forhold er. Derfor er routeren via sin programmering sat til at 
altid at kontakte IRD server ved første boot da denne indenholder disse oplysninger.
Ved salg af router har tekniker tilføjet kundes date og koblet det til et unique router id. Kundes data 
består i kunders Phonehome Server, en fallback server hvis forbindelsen svigter til den nye 
phonehome server i det den skifter server, et ønsket tids interval til check for nu kommandoer samt 
en tid der indenholder hvor lang tid serveren skal holde forbindelsen åben.
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3.2 Kommandoer

Der er 3 hoved funktioner i systemet. Muligheden for at,
1. tilføje en kommando.
2. eksekvere kommando.
3. brugen af database manipulation.

Disse 3 use cases er meget overordnet. Dog viser det lidt af hvad
der er muligt at gøre systemet.

Tilføjelse af kommando består i en slq insert statement til en kommando tabel. Der er 3 valide 
kommandoer som man gives til routeren. 

• Settings 
◦ Kommando der henter og sætter routerens 

bruger data op til en forståelig syntax 
til routeren. 

• Change interval
◦ Ændring af det interval routeren vil 

kontakter serveren på.
• Keep Alive

◦ Giver signal til routeren om at kalde tilbage 
på specifik port. Bruges ved administration 
af router og anlæg.

Run command er der tale om 2 slags kommandoer. 
1. Server kommando.
2. Router kommando.

Ved server kommandoer menes der automatiseret, manuel aktiveret scripts og manuel indtastning af
Sql queries. En kommando der forgår på serveren.

Router kommandoer betyder at routeren reagere på den information den får igen efter at have 
kontaktet serveren for kommando check. Har har Routeren 5 kommandoer, 3 som bliver sorteret på 
data fra serveren og 2 som køre hver hver gang systemet kalder det kommando check programmet.
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Router kommandoer er:
• Settings.

◦ Udføre en række kommando linier ved denne funktion
baseret på data fra servere.

• Change interval
◦ kalder kommando til at ændre kontakt intervallet.

• Keep Alive
◦ Forbinder til server på specifik port som server har oplyst ved

kommando check for en reverse SSH forbindelse.
• Kommando check 

◦ Konsultere server database for evt kommandoer.
• Installations

◦ Sender data om tilsluttet anlæg til server database. Bliver kørt
ved at hvert gennemløb af router command check script.

Illustrationen nede for til for at give et bedre overblik. Som det vises kan
:System køre en kommando dette kan både var en router eller en server
kommando.
I dette tilfælde er :System systemet på server siden.

Database manipulation.
Databasen er kernen i systemet. Denne indeholde alt
information om router, anlæg og kommandoer. Denne
funktion dækker alle de forskellige database inqueries der
laves i systemet om det er en system bruger, admin eller selve
phonehome systemet der gør denne.
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3.3 Router side - Check for Router kommandoer

Dette er en de beskrivelse af flowet i hele processen i, at
kontrollere for en kommando i server database til at
eksekvere det tilhøre server kommando script til router der
samle data op sendt fra server og bruger denne køre en af de
3  ind programmeret funktioner.

Router fødes med en generisk opsætning der har en given
tids interval på hvornår crontab skal eksekvere get_cmd.sh.
Dette script kontrollere og eksekvere kommandoer fra
serveren.

Over en SSH forbindelse eksekveres
checkingForRouterCommands scriptet. Dette lavet en
specifik sql query baseret på router id nr som er sendt med
som argument til checkingForRouterCommand script. 
RouterCmd kolumnen indeholde kommando som ekstrakter
og sammenligner det med de kommando navne der valide.
Er der dog ingen valide eller er har routeren ingen ventende
kommandoer afsluttes forbindelsen. 

Er kommandoen valid vil server eksekvere script der udføre
en række handlinger enten på server eller router baseret på
den kommando der bliver eksekveret. 

Efter dette afsnit vil de 3 kommandoer kort blive beskrevet
ved brug af flowchart samt installations funktion. 
Script samler oplysninger fra database om router og på
baggrund af kommando vil et svar blive echo´et til router.

Routeren samler dette i et ”echo ''data''” op da outputtet af ssh forbindelsen bliver appended til en 
variabel – VAR=$(forbindelse).
Derfra bruger koden den data i $VAR til at vælge kommando samt det data der sættes op.
Herefter vil router reboot og derefter vil den reglmæssigt kontakt serveren for kommandoer.

Alt kode til følgende scripts kan ses i 11.2 APPENDIX B KODE
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3.4 Router kommadoer
Flowchart repræsentere hvordan disse kommandoers liv er. 

Settings

Script: get_cmd.sh
Eksekveret af: Cronjob
Efter der er kontrolleret at det er en settings kommando echo scriptet på server siden de data ud som
routere har brug for at sætte de rette variabler.

Data syntax.

SETTTINGS <hostname> <Hostserver1> <Hostserver2> <crontab interval> <kommando id>

Der er ikke implementeret error handling ind. Det vil sige at der ikke bliver kontrolleret om dette er 
valid data. En enkelt løsning kunne gøres ved kigge på sidste data values som nemlig er kommando 
id om det er til stedet og om dette er et tal. Så er det kontrolleret at alle data værdi er til stede og 
sidste værdi som skal bruges til at fortælle kommando er kørt. Og hvis første værdi mangler eller 
forkert vil den get_cmd ikke genkende en valid kommando og gå videre i koden. Ved at echo 
variablen som dataen leveres og bruge 'cut' kan hvert enkelt del tilskrives  de forskellige værdier til 
respektive variabler. NVRAM bruges til skrivebar permanent lagring af startkonfigurationen.

nvram set wan_hostname=$HOSTID 
nvram commit

Via sed erstattes 2 linies kode med den nye server information.

sed -i "9s@.*@HOSTSERVER=$NEWHOSTSERVER@" getCmd
sed -i "12s@.*@FALLBACKSERVER=$FALLBACK@" getCmd

Sidste del af settings er ændring er det interval routeren vil kontakte den nye server på.

EXE=$(crontab /phonehome-cron/cron.$CRONINV) && eval $EXE

Grundet begrænsninger i shell ash er crontab kommandoen nød til at blive passet over i en variabel 
der dernæst kan ”eval $variable”. Eval gør en tekst streng om til en shell kommando. 

ssh bruger@server ”mysqlUtil.sh $ROUTERID $CMDID” 

Denne kommando eksekvere script på server udføre sql statements på serveren der sætter den 
eksekveret kommando fra exe_routerCmd fra 'NO' til 'YES'. Derfra indikere at denne kommando er 
blevet eksekveret.Samt conf fra NO til YES. Indikere at routeren har haft fat i serveren.
Routeren slutter af med at reboot da nyt hostname kræver dette for at tag effekt.
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Change interval

Script: get_cmd.sh
Eksekveret af: Cronjob

Dette er en mindre kommando men bruges idet at en administrator ønsker at ændre interval. 
Data syntax: 

CHANGE_INTERVAL <CMDDATE> <CMDID>

Lige som med Settings kommandoen.

EXE=$(crontab /phonehome-cron/cron.$CMDDATE)
eval $EXE

Som I SETTINGS kommandoen er det grundet begrænsninger i shell ash at crontab kommandoen 
nød til at blive passet over i en variabel der dernæst kan ”eval $variable”. Eval gør en tekst streng 
om til en shell kommado. Til brug af skift af interval bruges såkaldte crontab files som er laves og 
lavet en mappen phonehome-cron passende med interval til 1, 5, 10, 15 og 30 minutters 
mellemrum.

ssh bruger@server ”mysqlUtil.sh $ROUTERID $CMDID” 

Denne kommando udføre en enkelt sql statement på serveren der sætter den eksekveret kommando 
fra exe_routerCmd fra 'NO' til 'YES'. Derfra indikere at denne kommando er blevet eksekveret.
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Keep alive

Script: get_cmd.sh
Eksekveret af: Cronjob

Data syntax

KEEPALIVE <forwardPort> <hostToConnectToo> <routerPort> <keepTime> <kommando id>

Fra serveren kommer der en data streng med denne syntax og dette sige routeren at den skal 
kontakte serveren igen med på en nøje udvalgt port som serveren ved ikke er i brug af anden 
service. 

ssh 
 -i /ssh_admin_tunnel/id_rsa_projet 
 -o batchmode 
 -x 
 -R $forwardPort:$hostToConnectToo:$routerPort 
 remoteheap@$HOSTSERVER 
 "./phonehomeSolution/server/functions/keepAlive.sh $keepTime 2> 
connection.log"

Via en ssh kommando etablere routeren forbindelse og eksekvere keepAlive.sh som er lokaliseret på
serveren og script vil dernæst køre en shell kommando sleep og pause scriptet i x antal sekunder. 
Værdien tages fra router tablen i irdPhonehome databasen ”keep”, denne bestemmer hvor lang tid 
forbindelse er åben. I det tidsrum kan tekniker logge på anlæg eller router ved at bruge den etableret
forbindelse.
Eksemple på logon til routeren
ssh -q -i <sshkey> -p <PORT>root@127.0.0.1

12
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Installations

Script: get_cmd.sh
Eksekveret af: Cronjob

Via routerens dhcp.lease file hentes Mac adresse og hostname på
forbundet enheder. 
Alle forbudet anlægs ligges i 2 variabler så de derfor kan bruges senere.
Installations i databasen bliver slettet for at garantere at der kun vil være
maksimalt 4 anlæg associeret med routeren i databasen.
I en 'for' løkke går routere samtlige switch porte igennem ekstraktor anlæg
Id og Navne tilsvarende til port nummer i 'for' løkken. I hvert gennemgang
sender kode en opdatering til ''addInstallationToRouterDb script der
bearbejder denne information. Samme script søger for at det kun er anlæg
med specifkke Mac adresse der tilsvare IRDs der kan få lov til at blive
tilføjet databasen

INSTALLATION_ID_TEMP=$(cat /var/dhcp.leases | cut -f2 -d ' ') 
INSTALLATION_NAME_TEMP=$(cat /var/dhcp.leases | cut -f4 -d ' ')                              
CMDID=opdate_Connected_installations_by_delete_and_add 

ssh 
 -i /ssh_admin_tunnel/id_rsa_projet 
 remoteheap@$HOSTSERVER "./phonehomeSolution/server/mysql/mysqlUtil.sh 
$ROUTERID $CMDID"                                                                                             

for i in 1 2 3 4 ; do
 LANPORT=$i 
 INSTALLATION_ID=$(echo $INSTALLATION_ID_TEMP | cut -f$i -d ' ')
 INSTALLATION_NAME=$(echo $INSTALLATION_NAME_TEMP | cut -f$i -d ' ')
 ssh 
 -i /ssh_admin_tunnel/id_rsa_projet 
 -o BatchMode=yes 
 -x remoteheap@$HOSTSERVER "./addInstallationToDbconnctedToRouter 
$INSTALLATION_ID $INSTALLATION_NAME $ROUTERID $LANPORT"
done 
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3.5 Server side – Check for Router kommandoer

Dette er alle servere kommandoer der er tilstede i systemet. I denne beskrivelse vil der gennemgås 
hvad de enkelte funktioner/kommandoer gør og hvordan de arbejder sammen.
Neden for se samtlige script som udgør en phonehome host server.

Næste side vil hver enkelt del af server router commando check og associeret script blive forklaret i 
flere detaljer.
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3.6 Server kommandoer 
Hjertet af løsningen er et sammen spil mellem server og router. Uden den ene virker den anden ikke
eller er uden betydning. Der tages udgangs punkt i router har sendt en kommando for check af 
router kommando.

CheckingForRouterCommands

Dette er et håndterings script der kontrollere database og parre det med et kommando script. Script 
tager 1 argumenter der er  til brug i kommando håndteringen med er forberedt for et tilføjelse af et 
enkelt argument mere. 
RouterID  er routeren MAC address.  Dette bliver sendt med når router eksekvere dette script i 
get_cmd. Dette bruges til database query for at slå op i databasen for at se om den indeholder en 
kommando som ikke er eksekveret af router endnu der passer til det ID fra routeren.

Dette script tager imod 3 valide kommandoer, præsis som router nemlig:
• Settings
• Change_interval
• Keep_Alive

Default værdi er ”NO Match og bliver appended til en log file for debug muligheder.
Hver kommando vil eksekere et  server command_script. Disse script vil blive forklaret efter dette 
afsnit.

RouterID=$1
commandFromRouter=$2
DATE=`date`
CURRENTDIR=`pwd`
SQL=$(mysql -D irdPhonehome -u ROUTERADMIN -e "SELECT routerID, cmdID, 
routerCmd, routerCmdData FROM cmd WHERE routerID='${routerID}' AND 
exe_routerCmd='NO'")

router_command=$(echo $SQL | cut -f7 -d ' ')
router_id=$(echo $SQL | cut -f5 -d ' ')
CMD_ID=$(echo $SQL | cut -f6 -d ' ')
cmdData=$(echo $SQL | cut -f8 -d ' ' )

case "$router_command" in

SETTINGS) 
./phonehomeSolution/server/commands/command_settings.sh $router_id 
$CMD_ID;;

CHANGE_INTERVAL)
./commands/command_change_interval.sh $router_id $cmdData $CMD_ID ;;

KEEPALIVE)
./phonehomeSolution/server/commands/command_Keep_Alive.sh $router_id 
$CMD_ID $cmdData ;;

    *)          echo "Router Command from Data has no mach or syntax is wrong" 2> 
connection.log ;;

esac
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SETTINGS

Dette script query database for information på routeren dele information fra router tabel. Denne 
information bliver så sendt som en data streng.
Script: command_settings.sh
Eksekveret af: checkingForRouterCommands.sh
Data syntax 

SETTINGS $HOSTID $HOSTSERVER $FALLBACK $CRONINV $CMD_ID

Denne data streng blive echoet af serveren som routeren fanger  dette til brug i dens kommando. 
Data der sendes til router er blevet selectet i databasen i  checkingForRouterCommands.sh og sendt 
til dette script som variabler. Før kommandoen på routeren er bliver eksekveret opdatatering public 
host ID til den server som router skal kontakte ved næste kommando check. Denne opdatering laves
her ved at bruge shell kommandoen arp sammen med awk fås IP Adressen på routeren som i 
øjeblikket har forbindelse til serveren baseret på routerens ID, altså dens mac adresse. 

remoteIpForConnectingRouter=$(arp | awk ”/$routerID/” '{print $1}')

IP adressen skal bruges til at lave en ssh forbindelse til at læse den midlertidige fil med det nye host 
id over i routers known_hosts

Database query på public host id key. For at være sikker på at denne key er i det rette format og at 
evt kommentar efter key ikke kommer med bruges 'cut'.

VAR=$(mysql -D serverID -u ROUTERADMIN -e "SELECT host_key FROM known_hosts 
WHERE servername='$HOSTSERVER")

var1=$(echo $VAR | cut -f2 -d ' ' )
var2=$(echo $VAR | cut -f3 -d ' ' )
var3=$(echo $VAR | cut -f4 -d ' ' )

De 3 variabler den nu indeholder et hostname,  encryption scheme og public key blive echo 
sammen og appendend ind i en temphostfile som efter denne er blevet sent bliver slettet.

echo  $var1 $var2 $var3 > 
/home/remoteheap/phonehomeSolution/server/tmpHostFile

Ved at cat tmphostfile og pipe til ssh med kommandoen ''cat >> /root/.ssh/known_hosts" skrives 
host ident nu over i routers known_hosts file og router vil ikke have problemer med at host check 
ved ssh forbindelser.

cat tmpHostFile | ssh 
-i .ssh/phonehome_key  
-o UserKnownHostsFile=/dev/null 
-o StrictHostKeyChecking=no  
root@$remoteIpForConnectingRouter

 "cat >> /root/.ssh/known_hosts"
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Change_interval

Enkelt script til ændring af router kontrol interval

Script: command_change_interval.sh
Eksekveret af: checkingForRouterCommands.sh

Som det kan ses tager scriptet 2 argumenter. Arg1 er den tid som routeren skal skifter til i kontakt af
serveren og et CMDID så kommandoen i databasen kan bliver afslutte.

INTERVAL=$1
CMDID=$2

echo "CHANGE_INTERVAL $INTERVAL $CMDID" 2> connection.log

KEEPALIVE

Scripts i funktionen: command_keepalive  findFreePort  keepalive.sh
Eksekveret af: checkingForRouterCommnad

Funktion  ”keep alive” er den som gør der muligt at holde forbindelse til
routeren åben. Da serveren muligvis ikke ved hvor router fysisk er og da
server behøver ikke at være inden for samme geografiske region.  Router kan
være bag en firewall derfor man ikke lave en normal ssh forbindelse. Derfor
vil dette script fortælle routeren at den skal kontakte serveren på en port som
er definet af server ved hjælp af scriptet findfreePort. FindFreePort script
bliver eksveret og retuneret værdi der tildeles variablen
keepAlivelocalFreePortForPortForward.
Allerede inden keep alive funktion er udført sættes den som udført i
databasen. Det gøres for ikke at router åbne mere end en forbindelse. Derfor
hvis forbindelsen skulle fejle skal kommandoen til databasen tilføjes igen. 

Den vigtige kode del der finde fri port:

VAR=$((netstat -atn | awk '{printf "%s\n%s\n", $4, $4}' | 
 grep -oE '[0-9]*$'; seq 2000 5000) |
 sort -n | uniq -u | head -n 1)
echo $VAR

Denne linie kode finde en fri port mellm 2000 og 5000. Derved  er der ingen
fast port og mere tilgængelig  stabil router. 
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Add installation scriptet

Script: addInstallationToDbconnctedToRouter
Eksekveret af: Router ”get_cmd.sh

Lokaliseret på server kaldes dette script fra routeren når
get_cmd bliver eksekveret. Denne del af funktion er den
tilføjer de forbundet anlæg i routeren til databasen og
kontroller om det ID fra Roueren også er et IRD anlæg.
Hvis ikke vil programmet break og og tag næste
port/anlæg. Dette illustrere første decision node.  
Er der tale om en IRD anlæg vil databasen blive query for
at at se om dette anlæg allerede er tilstede i databasen.
Dette kontrolleres således:

IRD_INSTALLATION=00:1f:d0:

if [[ $INSTALLATIONID == $
{IRD_INSTALLATION}* ]]; then
<< Doing something >>
fi

00:1f:d0: dette er en test id nic kode. Koden er fra en lokal
lan device.

Der næst vil kode query databasen for kontrol om router er
i databasen. Dette er for at sikre at anlæg er associeret med
en router inden det tilføjes database. Dette kan bruges
senere i et evt status webpage.
Er router i database tilføjes anlæg og denne process
forstætter til router har tilføjet samtlige tilkoblet anlæg. 
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HostUpdate

Remote Klient server 

Script: addedServerHostKeyToServerIDdatabse
Eksekveret af: rc.local fra ny klient server

HOSTNAME=$(cat /etc/hostname)
PUBLICHOSTID=$(cat /etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub)

SSH_CRYPT_VERSION=$(echo $PUBLICHOSTID | cut -f1 -d ' ')
SSH_PUBLICKEY=$(echo $PUBLICHOSTID | cut -f2 -d ' ')

publicIdentToAddToServerID=$(echo $SSH_CRYPT_VERSION $SSH_PUBLICKEY)

ssh 
-i HostUpdate 
-o UserKnownHostsFile=/dev/null 
-o StrictHostKeyChecking=no 
remoteheap@Testserver01 
"./phonehomeSolution/server/functions/addedServerHostKeyToServerIDd
atabseSERVERSIDE 
$HOSTNAME $publicIdentToAddToServerID"

Hostserver

Script: addedServerHostKeyToServerIDdatabseSERVERSIDE
Eksekveret af: Heap user – remote server - addedServerHostKeyToServerIDdatabse

HostNameToAdd=$1
hostKeyVersrionToAdd=$2
publicHostToAdd=$3

KEY=$(echo $2 ' ' $3)

mysql -D serverID -u ROUTERADMIN -e "INSERT INTO 
 known_hosts(servername, host_key) 
 VALUES( '$hostNameToAdd', '$KEY')"

Rc.local er blevet editeret til at køre addedServerHostKeyToServerIDdatabse i boot sektionen. 

Su -c ./home/...../heap/addedServerHostKeyToServerIDdatabse remoteheap &

Denne lille kode eksekvere script med remoteheap.
Når en ny server booter med phonehome installeret software vil server i boot sequencen eksekvere  
addedServerHostKeyToServerIDdatabse der indhenter nødvendige information fra klient server og 
via ssh med option '-o UserKnownHostsFile=/dev/null -o StrictHostKeyChecking=no' ignore host 
id check . Der eksekveres et script via ssh forbindelsen der tilføjer klient serverens public hostkey 
til databasen. Denne bruges i command_settings script hvor router får ny server information.
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mysqlUtil

Script: mysqlUtil
Eksekveret af: Router kommandoer. 

RouterID=$1
CMDID=$2

if [ $CMDID != 'opdate_Connected_installations_by_delete_and_add' ]; then
mysql -D irdPhonehome -u ROUTERADMIN -e "UPDATE router SET conf='YES' 
WHERE router_id='${ROUTER_ID}'"

    mysql -D irdPhonehome -u ROUTERADMIN -e "UPDATE cmd SET 
exe_routerCmd='YES', exe_routerCmd_date=NOW() WHERE cmdID='${CMDID}'"

else
 mysql -D irdPhonehome -u ROUTERADMIN -e "DELETE FROM installations WHERE

heapRouterID='$routerID'"
fi

mysqUtil er et Utillity script. Da router skal være generisk skal de være muligt at ændre database 
scheme og login information. Og for at det ikke skal være muligt eksekvere sql statemens fra router 
ved at læse kode er disse flyttet til server. Dette script håndtere de 2 query statements til database 
request fra routeren. 
Dens funktion er at sætte to værdier i database nemlig at routeren er blivet bekræftet i at den kan 
kommunikere med server samt at sætte eksekverede kommando til YES baseret på et kommand ID 
nr.
Installations script bruger også dette script som delete funktion af database rows i installations 
tabellen ved opdateringer af tilkoblet anlæg.

Et ændring der ikke nås at implementere er at lave alle disse sql statements som stored procedures 
således.

CREATE DEFINER = 'ROUTERADMIN'@'localhost' PROCEDURE 
DELINS(ROUTEID VARCHAR(20))

SQL SECURITY DEFINER

BEGIN

  DELETE FROM installations WHERE heapRouterID='$ROUTERID;

END;

Programmet eksekveres så lidt anderledes men med en større sikkerhed

mysql -D irdPhonehome -e ”DELINS”

Funktion er ikke testet med system.
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3.7 DATABASES
Systemet består at to databaser. 

• IrdPhonehome
• serverID

irdPhonehome er klientdatabasen og håndtere requests fra routeren. Databasen består af 3 tabeller – 
router, cmd og installations.

• Router tabellen indeholder informantion omkring routern. Servere og indstillinger.
• Cmd er tabellen der indeholder kommandoer tekniker eller administrater ønsker at 

eksekvere.
• Installations, denne tabel er de anlæg som er tilkoblet routern.

Neden for ses et entity relantionship diagram over irdPhonehome

Databasen er designet således at de ikke kan være en router med sammen id eller navn. Primary 
keys er sat op i router tabellen som installation og cmd refererer til via foreign keys. Det gør så at 
man ikke vil kunne give en kommando til en router som ikke er registreret i router tabellen. Cmd 
tabellen holder styr på kommandoer via command_id som er sat til auto increment. 

ServerID er en lille database indeholdende servernavn på klinet host server samt dennes public host 
id. Dette bruge i når router kontakter server for kommandoer og modtager Settings kommandoen.
Servername er unique og kan derfor kun være en med hvert server hostname.

Der da system ikke kan håndtere passwords og det er usikkert uden er my.cnf konfiguret så under 
[client] er tilføjet bruger navn og password. Denne file er så blevet chown til root:remoteheap 
my.cnf så remoteheap har mulighed for at læse denne fil indeholdende passwords.

Som nævnt i tidligere afsnit burde stored produres implementeres her
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4 Projekt review – Projektet skifer retning
Dette kapitel indenholder hvorledes opsætning og konfiguration af router og server samt hvordan 
disse vil arbejde sammen. I en kort punkt form listes det hvor der vil blive gennemgået.
Dette er en løsning baseret på krav før møde den 19/5 blev ændret. En krav ændring af systemet 
som gjorte udviklingen var til grund for at der skulle tænke andre veje. 
Derfor vil der var beskrivelse af 2 systemer men hvor denne vil være mindre detaljeret. Og ikke 
afspejle det nuværende systemet 
Kapitlet vil indeholde følgende

• Opsætningen
• Opkobling // tilføjelse af anlæg
• Management
• Alarm

Blå stiklet cirkel indikere hvor i systemet kapitlet befinder sig.
Der gennemgå nu de ønsker eller krav brugere baseret på tidligere undersøgelse.

4.1 Opsætningen

Bash scripts

Nuværende User scripts bruges med denne løsning. 
De nuværende User script bruges når routere har kontakted phonehome server og med nuværende 
metode holdes forbindelsen åben ved at kontirnuerligt at ringe op men minimere tiden hver router 
bruger på kontakt. User scripts vil blive placeret på anlæg.

Der vælges at dele brugere op i typer.  
• R&D 
• SwD
• Slutbrugeren

Alle disse har forskellige ønsker hvad dette system skal kunne. En brugere konfiguring af eget 
ønske om data mængde og mængde at af rettigheder (Se Brugerstyring). User scripts skal sikres og 
opdeles til  operatøren samt en Admin mappe.

Denne konfigurering kan gøres på følgende måde.

1. En menu med flere vælg muligheder af interval af log data samt alarm.
2. Indtastnings felt der registre den ønskede værdi fra brugeren.

Opkobling // tilføjelse af anlæg hos kunde

Routere skal kontakte hosten for status men ikke holde forbindelsen åben, dette kun med 
kommando fra Host serveren. Forbindelsen må ikke hænge og derfor blokere forbindelsen til router 
at der bliver indført en ny metode at holde forbindelsen åben når operatør eller administrator ønsker 
det. Phonehome vil blive defineret af administrator i en konfiguration.
Der skal være en fallback. Dvs at anlæg må ikke være uden en Phonehome server
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4.2 Løsninger Forslag for opkobling af anlæg
1. IRD sætter ny Phonehome server host på anlæg.
2. Kunde tilføjer selv anlæg.

Løsning 1 

IRD ved hvem de har solgt anlæg til derfor kan de fortælle hvem denne
nye tilkoblet anlæg tilhøre. Dette kan ske automatisk første gang anlægget
ringer hjem. En ID kode der vil identificere anlægget og IRD vil query i
ID nummeret i en database og pushe ny Phonehome server til anlæg.
Kundes phonehome server vil bekrafter forbindelsen til phonehome
router der nu vil kontakte Kunde phonehome server. Dette kræver dog at
kunden køre  DNS som kender denne server så anlæg via dns lookup kan
kontakte serveren.
Hvis denne bekræftigelse får timeout vil router igen kontakte IRD i en
error database ligge et entry. Derved vil der være en tekniker der vil kunne tag hånd om dette.

Løsning 2

Via scripts i administrations mappen vil kunde selv indtaste sin server informationen. Og router vil 
være manuelt sat op fra IRD til hver enkelt kunde. Derved sætter kunde manuelt sin router op 
samemen med server database. Ingen automation.

Løsning 2 kan være den nemmeste løsning at implementer dog hvis kunden køber 100 anlæg vil 
denne hurtigt blive bitter over alt den indtastning. Løsning 1 er valgt på baggrund om forventning at
IRD vil sælge en større mængde anlæg i fremtiden.

Management
De gamle scripts er tilpasset og efter undersøgelse af behov er det blevet besluttet at 
beholde de eksisterende bash management scripts. Disse kan efter behov blive 
placeret i henholdsvis R&D, SwD eller slutbruger folder

4.3 Løsning implementeret

REMOTE SERVER CHANGE

Indikeret med det blå linier. Se Illustration 21: Setting kommando og fallback kontrol.
Dette er et enkelt diagram over hvorledes den valgte løsningen er blevet implementeret. 
Router bliver konfigureret og via en installeret cronjob vil køre init script der vil kontakter 
remote.ird.dk for at få sine relevante opløsniger om hver enkelt router. Routeren information er 
lokaliseret i en 2 table database hvor router information samt errors omkring fejl fra routere vil blive
gemt.
Database er en mysql database med klart defineret brugere. En klart defineret brugere kan kun få 
permission til at udføre den eller de handlinger der blev defineret i brugere oprettelsen. 

Når router han kontaktet IRD Phonehome Server vil en bruger den kun har læse adgang query 
databasen specifikt i router table. 

Forbindelsen mellem routeren og IRD Phonehome server fungere således at ved power up vil 
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kontakte remote.ird.dk via ssh forbindelse der så køre et lokalt script på Phonehome Serveren. Dette
script vil lave en Select Query i irdPhonehomeRouter databasen der derved fortæller routeren hvad 
dens tilhørs forhold er. Routeren vil hente opsætning baseret på et unique id nummer baseret på 
dens egen MAC Adresse.
Insæt table fra batabase her og forklare

ssh -q -i /home/remoteheap/.ssh/phonehome_key -p $PORT root@  127.0.0.1 >>”sed -i 
'1s@.*@REMOTEHOST=$REMOTESERVER@'/ssh_admin_tunnel/ssh_admin_tunnel_projekt”
”nvram set wan_hostname=$RouterHostName; nvram commit”
”ssh_admin_tunnel/ssh_admin_tunnel_projekt $owner $interval $keepAlive $ServerHostID”

Hvis denne af ukendte årsager fejl og
ikke overføre remote host server ip eller
hostname vil init scriptet bliver
eksisteret efter en tid der er defineret i et
kørende cronjob. Cronjob´et vi søger for
at router vil blive ved med at spøger
IRD Phonehome serveren om server ip
eller server hostname,   router hostname,
Owner, interval samt keep alive tid. 

Routeren kender nu dens nye server adr
samt bruger info. Host key date er sendt
med og bliver echo'et til
/etc/ssh/authorized_keys samt public key for client server der derved gør kommunikation mellem 
Router >> Server og Server mulig. Nu har routeren en ny remote host denne er dog ikke af eller 
bekræftet af routeren.

ROUTER << >> SERVER HANDSHAKE

Indikeret med de brune pile
Samme script som har etableret kommunikation mellem IRD og router vil søger fra at bekræfte en 
mulig kommunikation mellem Client server og router. Init script samt det egentlige main script som
er den egentlige kommunikation mellem router og server har et sammen spil her. Init scriptet kalder 
ssh_admin_tunnel.sh som nu vil tag hånd om at denne en bro mellem server og routeren. 
Scriptet et blevet dynamisk modificeret af scriptet fra IRD Serveren ved at bruge 'sed' til at erstatte 
den linie hvor remoteHosten bliver defineret. 

ROUTER_ID=$(ifconfig eth0 | awk '/HWaddr/ {print $5}')
HOST=$(NVRAM get wan_hostname)
Port=2100

Ud fra routerens MAC adresse tags dens unique id nummer. Dette bruges til at identificere routeren 
i database så der ikke vil komme en ID nr konflikt. Eller at router er placeret flere under flere 
servere. Via nvram hentes routeren hostname da dette med brug af dns vil blive brugt til evt 
overvågning af eget netværk fra klientes side. 
Port er statisk dette men en løsning vil være bedre på sigt at denne også bliver til skrevet fra når 
router henter sin opsætning fra IRD. 
Port bruges i forbindelse med den ssh forbindelse som router establere til serveren der så gør det 
muligt at bruge denne som en resverse shell og derved sende kommandoer og information til 
routeren gennem denne.

Desværre viste det sig sent i forløbet at denne udvikling af implementation var en gren i en forkert 
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retning. Og flere ting gjorte at det tog længere tid at finde og rette ind til den røde tråd end antaget. 
Sygdom og travlhed host kunde udskød projekt møde med 1,5. Det har stor betydning i endelig 
løsning som viser sig at projektet ikke blev noget at blive 100 procent testet og færdig gjort. Meget 
af projektet er blevet genbrugt. De næste kapitler vil gå mere i detaljer i hvordan og hvilken 
grundlag beslutninger er bygget på.

5 Brugerstyring
Brugerstyring hvordan ville brugere og administrator blive styret. Tilføjelse af ny brugere, bruger 
adgang og kontrol samt lukning af adgang for brugere.

5.1 Løsninger på brugerstyring
• LDAP
• PHP med sql database

LDAP ( Authentication )

LDAP kan bruges til styring af phonehome login. Ved at bruge en ldap server kan man centralt fra 
kunden administrere hvem og hvilke anlæg og routere ansatte skal have adgang til. Man vil have 
muligheden for at konfigurer sin organisations struktur ind i ldap. Og giver hver afdeling sin egen 
gruppe og organisations struktur. 
Ved brug af LDAP kan man forstærke sikkerheden ved at bruge keys til ssh forbindelse lokalt på 
bruger pc da man derved bruger LDAP til at opbevare disse keys. Derved authenticator brugeren så 
mod ldap serveren der derved kontrollere om brugeren har ret til at se denne ressource. Og med 
certifikater sikre sig at det er rette ldap server der kontaktes. 
Blokkering af brugere vil være muligt vis disse bliver komprimeteret. Da key er på ldap serveren 
kan man derfor blokkere denne ene bruges ret til at logge på router via ssh keys og ikke 
kompromitterende ssh key ved tab af PC.

Eksempel på brug af LDAP
1. Bruger spørg anlæg som adgang.
2. Anlæg laver en forespørgelse hos ldap serveren om bruge har

tilladelse 
3. Ldap giver adgang baseret på ACL på bruger eller brugeren

gruppe medlemskab
4. Bruger establere forbindelse til anlæg og kan nu administrere

µCHP enheder
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PHP interface SQL database

Et php interface med login der klientvalidering mod en brugerdatabase. Database vælges en 
MySQL database grundet funktionaliteterne og sikkerhed mulighederne.

Bruger vil der giver kommandoer til systemet vil ikke have direkte adgang til database og ville blive
lukket ned så kun de rows og columns de er berettet til at have adgang til baseret på 
brugerdatabasen. Denne har fordelen ved at denne er simple i forhold til en evt. ldap løsning med at 
der kræves en noget dybere sikkerheds tankegang. 

Scripts vil for eksempel bruge database system bruger som:
1. CMD_Reader: Denne kan kun læse i en kommando listen
2. CMD_Updater: Denne kan kun læse bestemte columns og skrive en bestemt columns i 

kommando listen
3. CMD_Adder: Denne kan kun tilføje kommandoer til kommando liste
4. CMD_Delete: Denne vil kun kunne sætte et 'Delete' mark ved kommando. Dette vil således 

gøre at kommandoer ikke kan køres og derefter slettes. 

Brugere vil endvidere låses ved login til et forud bestemt folder – et såkalt chroot. Og derved kun 
have adgang til enkelte scripts der er lavet til at konfigure og monitorerer IRDs Anlæg

5.2 Løsning implementeret

PHP Interface med SQL database vælges og implementeres. Som systemmet er nu er det en SQL 
bruger nemlig ROUTERADMIN som har privileges til alt. Dette skal fjernes og erstattes er 
brugerne fra løsnings forslaget samt at databate ikke skal queries direkte men ved brug af store 
procedures.

Mysql bruger styring er sket i my.cnf i mysql konfigurations fil. Her er brugerens login information 
indtastet og læse og skrive adgang er blevet betydeligt begrænset.  Med en modificering af 
permissions på filen er den ændret til RW for bruger og R for gruppe og ejer af fil er ændret til 
root:remoteheap. Remoteheap som er den primær bruger på forbindelsen mellem router og server 
kan derfor læse filen. 2 brugere med begrænset tilladelser er tilføjet database. En router admin og en
kommando admin og kan i stedet for flere brugere med flere forskellige rettigheder kan disse 
redigere i databasen. Dog kun i deres respektive tabeller.
Databasen består af 3 tabels.

• Router
◦ Denne indenholder oplysninger om selv indstillingerne til routeren. I kommandoen 

”settings” bruger disse oplysninger til routerens initial opsætning.
• Installations

◦ Denne har oplysninger og de anlæg koblet til hver enkelt router.
• Cmd

◦ Kommando tabellen. Denne indenholder de kommandoer som brugere alle admin har 
valgt ønsker at bruge. Da de gamle scripts bruges er der valgt at lave 3 kommandoer 
hvor den 3. er en keepalive kommando der åbner en port til routeren så det er muligt at 
udføre og eksekvere de ønskede scripts/kommandoer.

Dog har ROUERADMIN overtaget alt over og kan alt. Dette skal laves om så der bliver 3 brugere 
som er forklaret i tidligere i løsningen. En bruger til hver table der kun kan de mest nødvendige med
password i my.cnf som kun root har læse adgang til. Da denne ikke direkte vil have systembruger 
adgang er dette en accpetable form for sikkerhed. For flere detaljer om sikkerhed se kapitlet om
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Kryptering og ssh keys .

En funktionel brugerstyring til brug af system er ikke blevet implementeret ved projektet afslutning.
Det kunne laves et brugerstyrings script der derved satte home directoty til en user eller admin 
mappe. Derved styre hvad en bruger gruppe må køre at scripts. Anden opsætning kunne også sættes 
inde her. Derved sikre sig at den rette user setup for hver bruger.
Via webinterface ville det være muligt at se status for anlæg og routere. Web interface er ikke 
implemteret.

6 Router
Routeren er en Linksys WRT54GL. 
Systemet bygger på en openWRT, White Russian. OpenWRT er en opensource linux router. 

OpenWRT er en meget minimal linux med lightweight versioner og udvalgte pakker. Det er muligt 
at installere andre ønskede pakker med packagemanagement ipkg. Med 'ipkg  --list' listet samtlige 
pakker der er muligt for systemet at installere. Dog skal man have i tankerne at dette ikke er lige 
som et normalt linux system med massere af plads. Denne router han 1.18MB tilrådighed efter 
router er blevet flash'et.
Men kan flash routeren på 2 forskellige måder.

1. Via webinterface. 
Gennem dette vælges fil ved firmware update og laver updaten køre sin gang. Update må 
ikke afbrydes før denne er helt færdig da det ellers vil ødelægge router.

2. Via command line.
Dette gøres ved at sætte manuel ip på client maskine så man er på samme subnet som 
router. Derefter bruger man tftp til at sende openWRT.bin file plus indstillinger der derved 
flash'er routern. Som med webinterface må denne process ikke bliver afbrudt da det 
resultere i en ødelagt router.

Efter flash overføres en fil struktur til router med:
1. known_hosts
2. authorized_keys
3. id_rsa_key (Private key)
4. Script filer

Root password er fjernet så man kan kune logge ind ved key pair. Routeren har en enkelt opsætning.
Dog var det et ønske fra udviklingeren fra start få freeradius installeret og fungerende på router. 
Desværre blev dette ikke færdig implementeret. Dog er der lært en del om pakke håndtering.

Der laves nye keys ved salg. Keys laves fra routeren inden root pass fjernes. Og tilføjer routers 
public key til server med en kommantar ovenover så evt kan fjernes hvis router er blevet angrebet.

Det har været en udfordring at kode til routeren. Idet at routeren ikke har en fuld bash der derved 
gør nogle processor lidt anderledes i forhold til bash. Routeren har i stedet for bash så har den ash. 
Det har ikke været muligt at installere en erstatning for ash, heller ikke andet programmerings 
værktøj som python eller perl. Derfor er det også valgt at holde sig til Bash/Ash.

Routeren vil være afhængig af DNS services fra kundens netvært da det anbefales at bruge 
Hostnavne til server og router i database.

For routerens test af forbindelse og brug af kommando er via router se kapitel om Test
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7 Kryptering og ssh keys
Dette henvender sig til forbindelsen til routeren/anlægget. Det er blevet besluttet at bruge de 
nuværende script vil SSH forbindelse til anlæg også hænge i. Da SSH forbindelse generer en 256-
bit session key som den kryptere med serveren public key er denne forbindelse sikker.
Nuværende anlæg brugere ssh keys til lave en forbindelse til , dette beholdes. Dog har alle anlæg pt 
den samme og kan dette accepteres? 

Som et redskab til at bruge i et laboratorium er det  en løsning som kan accepteres. Dog ikke når 
anlæg begynder at blive solgt.
En løsning skal findes hvor at Phonehome serveren kan opdatere denne ssh key til en der svare til 
det miljø anlægget er placeret i. Da routeren er generisk skal key tildeles efter og kunne ske en idet 
at routeren henter sin router settings. 

Der har desværre ikke været tid til at lave et system oven i der kan implementere private keys til 
routere når du komme til at kende det miljø og server de skal have kontakt til.
Systemet har bruger remoteheap som er den systembruger den er bindeled mellem router og server 
samt bruges i det omfang at nye servere power up til at sende en public host id til IRD serveren.

Remoteheap har fået fjernet deres password ved at erstatte passwordet hashed med SHA-2561  i 
/etc/passwd med *. Dette skyldes at der er valgt at bruge ssh keys til autorisere brugeres logning. 
Dette vil forhindre uautoriseret adgang via login shell. 
Remoteheap har valid bash. Dette kræves for at for ssh forbindelsen fra router til at virke.. I heap 
mappen er der lokaliseret i .ssh en ssh id private key til bruge til at kontakte IRD serveren med. 

9. Juni ændring i Krav
Hver router skal konfigureres ved IRD have en egen key. Hvis denne key kompromitteret vil det fra 
kundes side være at denne router vil lukkes ude ved at slette dens public key på serven og indkalde 
den til service. For at den så kan resttes.

Stabilitet

Forbindelsen er stabiliseret med en random port selection. Det en lang tids test skal lave evt. med et 
monitorerings værkstøj der over en periode periodisk måler lantency og om forbindelsen kan 
skabes. Dette gøres med flere routere og gerne med så mange som muligt i det at det vil give en 
mere nøjagtig billede

Det menes at når routeren ikke kontinuitet ringer hjem, at det skaber et mere stabilt miljø.

Hostupdate problematik

Der er et sikkerheds issue ved at klient server har en fast key til upload af public host key . Det skal 
udersøges hvorvidt det er muligt at få git til at genere et tidsbestem ssh key pair  med passphrase 
ved cloning. Denne Passphrase samt public skal vides af IRD hvor passphrase som oplyses til 
kunde en anden kanal. Dette er et ukendt område som skal undersøges ved lejlighed.

1 Password kryptering metode

28



Phonehome Router torsdag 12. juni 2014 Jonas Kirk Pedersen

8 Phonehome Server
• Server opsætning
• OS
• Fysisk // Virtuel Server
• Server sikkerhed

Forslag til Server opsætning

Der skal installeres og testes ud fra de tidligere besluttede løsninger om at denne skal køre LDAP 
eller php/sql som bruger styring
Forslag til en minimal installation:

• SSH server
• LDAP (hvis LDAP vælges)
• Mysql database
• Git – Versions styring

Operations system
Debian er valgt til OS.  Debian er konservativt når det kommer til pakke opdateringer. Dette gør 
debian et mere stabilt system endvidere er dette valgt på baggrund af erfaring med dette system og 
denne viden, hvordan dette system kan køre på en god og minimal server.
Puppet fra puppetlabs vil sammen med git kunne update og mange SQL databse website for 
interfacing da disse ikke vil være lokaliseret i git mappen.
Puppet er ikke implementeret i dette projekt. Derfor er interface via hjemmeside blevet valgt at 
blive udskudt til et tidspunkt hvor begge af disse funktionaliteter ville blive implementeret ind i 
projektet. Det har dog den indvirkning at projektet ikke er klar til at blive deployeret i produktion. 
Da den manuelle indtastning af kommando eller information ind i databasen vil og kunne 
introducere for mange fejl i systement. En så lille indvirkning fra bruger direkte på databasen er 
ikke ønsket.

Dette er en server kunden kan vælge at tilkøbe. Serveren skal være minimal og minimalt med 
opsætning. Server kan vælges at implementere på flere platforme. 

Fysisk
En server forberedt af IRD til brug i dens produktion. Det anbefales at have et fungerende netværk 
med dns. Dette er minimere fejl med forbindelse og sikkerheden mellem server og router da disse 
bruge hostnames. Bliver server sat op med IP og denne ændre sig vil router have svært ved at få 
kontakt til serveren igen da host check nu ikke er valid. 

Virtuel server
Placeret i et eksisterende eller nyt virtuelt server miljø vil denne server kunne implementeres ind i 
dette miljø og fungere som beskrevet som den  fysiske server. Et image på en DVD vil så medfølge

Virtuel server i skyen
EC2, en micro instance. En som denne ville være ideel til en phonehome server i skyen. Denne 
løsning vil være hurtig, scalerbar og og nem at sætte op.
I dette projekt har udviklingen foregået i på en vituelt server som køre KVM/QEMU. Senere blev 
denne erstattet med 2 Raspbarry PI's som test og ”proff of concept” miljø. Server er konfigureret og 
designet på en måde at ved minimum manuel indtastning og tid kan ny server. 

29



Phonehome Router torsdag 12. juni 2014 Jonas Kirk Pedersen

Som server deployment er nu er der en minimal indtastning. 
• Brugere opsætning
• Oprettelse af SQL database og my.cnf konfiguration
• Clone af git repo

Er dette valgt til som virtuel machine kan hele denne opsætning ligge som et image på et dvd image
der  kan sælges med support.

Når root login er fjernet er det ikke muligt at logge ind som root. Og system bruger tilføjes med et 
stærkt password. System bruger og remoteheap vil ikke være den samme.

Løsning implementeret

Server kreeres ved et KVM images installeres med en Debian wheezy 7.4 og guide til installation 
følges og der tilføjes ssh server under installation så det derfor er muligt at tilgå server efter reboot 
med ssh adgang. 
Root password er ligegyldigt da det bliver slettet. 
Sysuser er den primær system bruger da root bliver lukket ned så denne ikke vil have en login 
mulighed. Dette er ændre /bin/bash til /bin/nologin. Sysuser tilføjes til sudo group

Debian pakker installeret på remote server. 
1. Mysql-server 
2. sudo
3. git

Brugere oprettet til bruge for phonehome løsningen. Remoteheap for tildelt et home directory og 
uden en valid login shell.

User create command

• adduser remoteheap

IRD Server og remote server er ens med en enkelt forskel. IRD server har en ServerID database 
hvor den uddeler Public host key fra til en router der lave forbindelse til denne Server for at få 
enheden settings. Host Key'en matcher den server som er indtastet i router irdPhonehome databasen
i router tabellen. 
Forbindelsen fra f.eks Testserver02 til Testserver01 foregår via en ssh forbindelse fra remoteheap på
client serveren som den server som kunden kommer i besidelse af vil have lokaliseret i deres 
netværk. Brugeren heap er via /bin/rbash låst og restricted til hvis kommandoer. Remoteheap 
brugeren vil via et script der ved boot vil blive eksekveret.  Nyt hostname sammen med public host 
ID vil ved reboot sendes til IRD Serveren. Som systemet er nu er der ingen exception check på om 
hvis Server eller key er i database. Det eneste der forhindre multiple rows af med samme hostname 
eller key at servername kolumne er Unique og derfor vil forhindre samme Host har 2 keys. 

Chroot af remoteheap home folder blev overvejet og undersøgt implementation og sikkerhed.
Denne måde at låse en bruger på er den mest sikre men også den mest omfattende og i research 
siges det ved chroot ikke har adgang til en shell  og derfor skal have kopier ønsket data ind i 
brugerens home folder. Dette er dog ikke bekræftet ved test. Dog burde det have været muligt at 
lave et sftp chroot dette er lavet før dog er deadline for tilføjelse af funktion og metoder overskredt 
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og dette har ikke været muligt at implementeret og teste i prototype konfigurationen. Derfor 
beholdes den nuværende løsning. Mindre sikker men acceptble. En fuld risikoen vurdering har ikke 
været mulig dog vides det at man vil kunne bryde ud af denne rbash derfor er password blevet 
fjernet og erstattet med en '*' der derved gør denne bruger til en meget begrænset og utilgængelige 
bruger. 
Dog viste det sig at at lave en rbash mappe ikke ville havde den ønskede effekt. Derfor droppet 
sammen med heap bruger.

Kort resume over brugere opsætning
remoteheap

• adduser remoteheap --shell /bin/nologin --group sudo
• password deleted fra /etc/passwd
• tilføjet read rights til /etc/mysql/my.cnf
• remoteheap home folder har git repo af phonehome

Remoteheap eksekvere følgende scripts

Ønskes tilføjelse
• Update funktion af key eller hostname i db
• Exception handling

◦ Hvad 
◦ hvis 
◦ Hvodan

▪ Hvad skal der gøre hvis servername har et forkert key pair. 
▪ Hvad vis router ikke acceptere key?
▪ Hvordan ses dette?
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8.1 Connectivity
Forbindelses type mellem server og router er valgt til at gøres med SSH. Denne forbindelse kræver 
at server forbindes til er tilstede i known_host filen samt enten et password eller bruge af ssh key.
Forbindelsen mellem router og server forgår med automatiseret script  der initialiseres fra routeren. 
Server og router bliver lavet som et image der læses ind på nye Virtuelle server miljø og router har 
en pre-made image til at flash til custom opsætning så routere nem kan sendes ud ved købe af 
anlæg.

Router ssh konfigurationen:
• Dropbear ssh private key for routeren
• host servers public key til /root/.ssh/authoried_keys
• Host Server SSH identifikation til /root/.ssh/known_hosts

Derved gør det muliggøre at ved keepalive kan udføre kommandoer gennem router til anlæg og 
administrere routeren.

Host Server SSH konfiguration:
• ID RSA Private key – Public key >> Router
• Router  public key til /home/remoteheap/.ssh/authoried_keys
• Routers SSH identifikation til /home/remoteheap/.ssh/known_hosts

8.2 Hostserver deployering
Host server laves til at kan deployeres med standart opsætning sæt program kørsel udruller serveren
som host. Ved skift af host skal samme program kunne sætte den nye server en som remote server 
og bruger kan vælge om vis indstillinger skal være sat eller default
så som 

• interval
• Keepalive
• fallback

Ved deploering af ny klient host server hentes phonehome git repo og newServer.sh eksekveres og 
dette script ruller server.
NewServer.sh er ikke udviklet med dette er en god måde at rulle en ny server nu. Det minimere fejl 
fra kundens side og samt konfigurering fejl. Og denne funktion er ikke implementeret.
Et mulig måde at deploere en klient serveren

apt-get install git mysql-server -y
adduser remoteheap --shell /bin/bash --group sudo

cd /home/remoteheap/
git clone https://github.com/Sifungurux/Phonehome-Project 
phonehomeSolution
adduser heap –home /home/remoteheap/phonehomeSolution/server/heap 
--shell /bin/rbash

cp cd phonehomeSolution/server/mysql/my.cnf /etc/mysql/my.cnf
cat phonehomeSolution/server/mysql/irdPhonehome.sql | mysql -u root -p

cat phonehomeSolution/server/mysql/serverID.sql | mysql -u root -p
cp /home/remoteheap/phonehomeSolution/server/rc.local /etc/rc.local

Af næste afsnit vil der revision styringen forklares. 

32



Phonehome Router torsdag 12. juni 2014 Jonas Kirk Pedersen

GIT

Git er et revision styringsværktøj som er brugt i dette projekt. Git er brugt til at sikre at 
funktionalitet og styring af udviklingen af koden. Projektet vil køre i en master branch som er den 
sidste nye version som er blevet rullet ud og som er testet. Når udvikleren ønskede at tilføje en 
funktion ville udviklingen lave en branch (gren) som indholde hele den nuværende og alt ny kode 
ville ikke indgå i master branch. Der ved kan man teste sin funktion og når man er tilfresh merge 
branchen med master branch. Man skal aldrig kode direkte på master branch da dette kan have 
katastrofale konsekvenser i at der ikke er kontrol over udviklingen.

Til dette projekt blev der oprette et private github repo til online revision styring samt et lokalt hos 
IRD

Dette er en udsnit af projektet github netværk. Det viser branchs og hvor mange commits de hver 
især har fået. En commit svare til en dot. Et commit er når man ønsker at tilføje kode til sin branch 
og lave en revision af den. Dog behøver man ikke at push til git repo for hver commit men et par 
gang om dagen er normalt. 

Den sorte linie repræsentere master branch. Som er den løsningen der køre på serveren. Skal der 
laves en funktion tilføjes det som Den grønne og blå grafik der viser branches eller grene.
Git et et kraftfult værktøj som i dette projekt kun har skrabet overflade i. 

Git bliver rigtig nyttigt når der er flere udviklere. Her er det nemlig muligt at arbejde på hver sin 
branch men skal den ene udvikler bruge en funktion eller kode fra den anden udviklet branch kan 
han pull og lave en test branch og merge dem, laves sin test og merge den sin oprindelige branch 
med master.
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9 Test og test dokumentation

9.1 MYSQL 
Hvad
Database forbindelse. Kan ROUERADMIN tilgå database uden bedt om password. 
Anden del af denne test kan myslqUtil opdate database.
Hvordan
Ved en enkelt database query fra command line.

Resultat
Mysql har et problem ved at når server har væet slukket vil den ikke load my.cnf og resultere i at 
user information ikke bliver brugt og systemet ikke fungere. Dette er en gru fejl der ingen løsninge 
har i øjeblikket. Bliv midlertidigt løst ved at kommentere user data gemme og udkommentere. Der 
kan kun defineres en bruger på denne måde.

Test af command line query
mysql -D irdPhonehome -u ROUTERADMIN -e ”SHOW TABLE FROM irdPhonehome” bliver 
eksekveret og giver ingen fejl som root. 
Skifter bruger til remoteheap og tester igen.
Fejl ved eksekvering af mysql -D irdPhonehome -ROUTERADMIN -e ”SHOW TABLE FROM 
irdPhonehome”.
Ved at ls -al /etc/mysql kan de ses at dette er en permissions fejl som er den mest almindelig fejl i 
linux. 
My.cnf er som default ejet af root:root giver ikke remoteheap til at læse denne. Enten skal denne 
config fil have en ny ejer eller skal gruppe ejeren ændres og have nu chmod.

Ændring af gruppe og ny chmod vælges. Da det kan risikere at låse root ude af mysql.
• Chown root:remoteheap /etc/mysql/my.cnf
• chmod 640 /etc/mysql.cnf

Nu har remoteheap bruger adgang til at læse denne fil. Det er ikke nødvendigt for denne bruge at 
lave om på configuration af my.cnf.

MysqlUtil
Et utillity script der sammen med installations test og get_cmd bliver bekræftet om funktion virker. 
Et resultat der er som forventet. En mulig test med stored procedures vil muligvis gøre scriptet mere
enkelt.
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9.2 Initial ssh test forbindelse
Fra Router til server og server til router

Hvad

• Test af forbindelsen mellem router til server. Dette vil gøres for at være sikker på at denne 
løsning har  basis for at virker med avanceret kommanderer over ssh. 

• Host ident er korrekt overført til known_host file. Når dette input er tilstede vil router ikke 
prompte for en bekræftelse af identitet af serveren. 

• 2 SSH key pair så forbindelse kan optages. Og gøre forbindelse uden password muligt så 
kommandoer kan sendes uden manuel indtastning.

Hvordan

• Ved brug af af et lille kommando test ssh kommando designet til formålet eksekveret i 
--verbose mode. Dette tester først om known_host er korrekt.

• Host server ident i known_host korrekt for server. Dette kan ses ved at router IKKE beder 
om bekræftelse af identitet

• Ssh key pair altså om der er permissions til at logge på server via ssh. Bliver id_rda_key 
accepteret af server er routers public key overført korrekt i installationen.

• En helt command line ssh connection vil be eller afkræfte forbindelse.

Resultat
• Test viser at ssh key bliver accepteret på Testserver01 dog ikke på Testserver02. Sammen 

ssh kommando ignore authorized_keys på serveren som det der ved vil host change ikke 
ville have mulighed for at komme kontakt med ny server. 
◦ Fejl authorized_keys er blevet stavet forkert, unden et 's' som endelse
◦ Test igen om der er forbindelse til begge testserverer

• Host ID check – gennemført uden bemærkninger
• Ved forbindelse med ssh blev der udført en lille simple kommando som 'ls -al'
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9.3 Run simple kommando

Til dette er der blevet konstrueret en lille bash program der kan håndtere et input i form af et 
argument. Uden dette vil ssh key samt known_host i forbindelsen kontrolleres.

#!/bin/bash
if [ $1 == "serverCmd" ]; then
mysql -D irdPhonehome -u ROUTERADMIN -e "SHOW TABLES"

elif [ $1 == "routerCmd" ]; then
echo "echo 'THIS IS A TEST FOR SIMPLE COMMANDS FROM SERVER' > TEST.TXT"

else
echo "Connection has been established"
 fi

Hvad
• Hvorledes ssh håndtere kommandoer og argumenter.
• Tester forbindelse begge veje
• Eksekvere script kaldet med ssh kommandoen og bruge output i router script
• Indhold af variable når et ssh kommander linie bliver kaldet og sat = med en variable
• router kan udføre en kommando der er placeret i kommando databasen.
• Router kan levere et valideret svar tilbage om nu er kommando udført

Hvordan
• Tilføre  variable $[1-9] et variable navn så det kan bruge i programmet det har kaldet med 1 

eller flere variabler. 
• Test udførelse af kommando ved at det echo response der kommer retur indenholder en 

kommando. 
Eksempel kalder script på server til at echo kommando til router.

Resultat
• ssh -i keyfile user@hostname ”./testGetCmd.sh routerCmd

Kode:
 

• Test af router kan eksekvere kommandoer på serveren enten som scrtip eller direkte shell 
kommando via ssh forbindelsen Dette eksempel vil eksekvere en mysql shell kommando der
vil echo tables i valgte database.
 
ssh -i keyfile user@hostname ”./testGetCmd.sh serverCmd ”

Kode:
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Resultat

Først blev  ssh -i keyfile user@hostname ”./testGetCmd.sh” dvs unden nogen argumenter. Dette for 
at kontrollere at forudsætningen for at køre kommandoer over denne forbindelse er til stede.

Resultatet var som forventet. En string echo tilbage fra testGetCmd var som forventet.

Næste, ville en server kommando blive eksekveret med script tilføjet krævet argument?
Et mysql  shell kommando er valgt da dennne er den meste hyppige kommando som ville blive køre
på serveren. 

Se evt beskrivelsen om mysql databasen og konfigurationen og evt test.

ssh -i keyfile user@hostname ”./testGetCmd.sh serverCmd”

Den kode den ssh forbindelsen vil prøve at eksikvere er:

if [ $1 == "serverCmd" ]; then
mysql -D irdPhonehome -u ROUTERADMIN -e "SHOW TABLES"

Forventet resultat.

Sidste test er at bruge serverens echo repsones til noget fornuftigt. Bruge output i en variable som 
en kommando.  Derfor er kommandoen også lidt anderledes.

VAR=$(ssh -i keyfile user@hostname ”./testGetCmd.sh routerCmd”)

Dette gør at det output vil blive lagt i en variable.
Eval gør det muligt at have en tekst string i en variable og eksikvere den som en shell kommando.
Det kontrollere jeg ved at se om den file der bliver skrevet til i koden bliver oprettet og tilskrevet 
test strengen.
Neden for ses kommandoen og outputs.

Basis forbindelse, server run kommandoer og router run kommadoer er succesfuldt blevet testet.
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9.4 Router kommando test

Settings, Change interval, Keep alive, Installations.

Hvad
Det skal testes at router ved eksekvering af get_cmd af cron kan opdatere sin information.
Data der skal blive opdateret.

1. Hostserver
2. fallback serveren
3. cronjob kontrol interval
4. hostname

Det skal derefter testes om server kan udføre kommando fra den nye client server. Det gøre ved at 
teste. Change interval og Keep alive. Derved tester de resterende funktioner styret af kommandoer

Hvordan

Ved at indtaste kommando i cmd databasen. Efter udførelse kontrolleres det at resultat er opnået.
I databasen installations tabellen vil test lan enhed være til stede.
Første test resultere i at router  af venter et signal et ukendt sted i koden. En hurtigt kontrol om det 
er host key check viser at dette ikke er tilfældet. Det er problemer med mysql users. Der kan ikke 
konfigureres flere user is my.cnf end en lader det til.

ROUTERADMIN sat som aktiv bruger. En kommando vil blive teste af gangen. 

1. TEST
Kommando indsættes i database med følgende kommando:
mysql 

-D irdPhonehome 
-u ROUTERADMIN 
-e "INSERT INTO
cmd(hostID, routerID, routerCmd, cmdAdd_date, exe_routerCmd ) 
VALUES('Remoteheap200', 'C8:D7:19:E1:1C:94', 'SETTINGS', NOW(),'NO' )"

HOSTSERVER = Testserver01
ROUTERID= C8:D7:19:E1:1C:94

ssh -i /ssh_admin_tunnel/id_rsa_projet remoteheap@$HOSTSERVER 
"./phonehomeSolution/server/checkingForRouterCommands.sh $ROUTERID

SETTINGS Remoteheap200 192.168.58.238 192.168.58.151 30 29
Dette er som forventet. Det vil sige at server siden virker. CheckingenForRouterCommands samt 
command_settings kode fungere med settings.
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2.TEST

Eksekvering af get_cmd.
Forventet resultat Hostserver og fallback server ændre sig til ip adresser. Kommandoen i databasen 
bliver sat til YES i exe_rouerCmd.

 Host IP check

Fallback server IP Checking

Database update check. 

 

Hostname change from remoteheap100 til remoteheap200. 

3.TEST
Test kommando sql statement 
mysql 

-D irdPhonehome 
-u ROUTERADMIN 
-e "INSERT INTO 
cmd(hostID, routerID, routerCmd, routerCmdData , cmdAdd_date, exe_routerCmd ) 
VALUES('Remoteheap200', 'C8:D7:19:E1:1C:94', 'CHANGE_INT', 1, NOW(),'NO' )"

Test af CHANGE_INTERVAL kommandoen

Dette er den intasted kommando der bliver bruge til testen. Testen bliver eksekveret via get_cmd 
script og skal skifte fra cronjob hvert 30 min til hvert min.

På grund af variabel taster fejl ville crontab ikke godkende værdi sendt fra server. Dog ses at efter 
lille fejl retning er testen en success.

Show that command has been run.
Script comman_change_interval kontrolleret og godkendt.
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4.TEST
Test af keepalive kommando.
En sql kommando vil blive tilføjet manuelt til database. Ved sidste test ændre man interval  på cron 
til at kontrollere for kommandoer.

Test Mysql kommando:

mysql 
 -D irdPhonehome 
 -u ROUTERADMIN 
 -e "INSERT INTO 
 cmd(hostID, routerID, routerCmd ,routerCmdData, cmdAdd_date, exe_routerCmd ) 
 VALUES('Remoteheap200', 'C8:D7:19:E1:1C:94', 'KEEPALIVE', '22', NOW(), 'NO' )"

Dette er den sql statement der er brugt  til test. Den giver routeren en kommand 'KEEPALIVE' 
Se afsnit om kommando for mere information. Samtidig fortæller det og at dette er en ssh 
portforwarding da port 22 er givet med som data input
Router modtog følgende fra server ved get_cmd eksevkering.

Korrekte informationer og alle paremetre er tilstede.

Screenshot før portforwarding.

Screenshot da portforwarding er blevet etableret.

Det ses at der nu er en forbindelse til localhost på port 32768
Dernæst testes der om en forbindelse kan etableres til router gennem denne portforwarding.

Som det kan ses er der etableret en forbindelse til router. Keep alive virker som forventet.
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9.5 Host key update
Hvad

• Test af script kode
◦ Public host id i rette format.
◦ Samle variabler i tmptest fil.
◦ Data sendt til Testserver01 er korrekt

• Test af at script bliver eksekveret ved boot på Testserver02.
• Forbindelse til Testserver01
• eksekvering af database tilføjelses script på Testserver01

hvordan
• Bruge bider af script og test det indeviduelt
• via ekstern skærm vailere at script bliver eksekeret ved at se at bekræfte at host ckeck blive 

ignoreret. Da dette viser  at  ssh forbindelse i script prøver at bliver gennemført.
• Script server side bliver parret med script på klient side. Og tester om key bliver tilføjet 

databasen korrekt.

Resultat
Test Result with get hostname and key

Via kode snippets ovenover ses det at information hentes in i variabler og echo af TESTKEY viser 
forventet result. En ssh-rsa key uden en alias i afslutningen af key. Da dette alias er uønsket.

Samling at af en hel public host fil og echo til stdout, viser også et positivt resultat. Derfra vides det 
at information der sendes til Testserver01 er valid da denne har den korrekte syntax.

Test af script bliver ekskveret i boot er en sucsses. Først reboot viser at forbindelse etableres og ssh 
giver en falsk reply om at host ident bliver tilføjet known_host. Falsk i det er output bliver 
appended til /dev/null
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TEST Result of KEY in database
Test har konkluderet at der er forbindelse til Testserver01 da ved script boot eksekvering ikke har 
angivet fejl antags at der kan laves  forbindelse til Testserver01. Derfor testes det nu at serverside 
script til håndtering af public host id  kan tilføje data base.
Ved at select * fra known_hosts vises følgende. Der bekræfter at ved boot kan Testserver02 sende 
sit ID

Rapporten er kommet til en slutning. Næste er konklusion af rapporten.
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10 Konklusion 
En enkelt og stabilt system. Det var hvad der i sin enkelthed blev forlangt af IRD. At dette viste sig 
at være alt andet end enkelt burde ikke have været en overraskelse.
De første uge blev brugt på at finde frem til krav og specifikationer for projektet. Danne et grundlag
at designe og udvikle produktet ud fra. En aftale med IRD om at være tilstede i  firmaet 2 dage om 
ugen til udvikling kunne metoder og teknik laves på en måde der var til at videre udvikle på eller 
rette i parametre. Denne proces var ikke god nok ide at det viste sig at være problemer med den 
løsning der i første omgang blev udviklet. Ændring af krav til konfigurationen som burde være 
fundet i dette forløb gav unødvendig stress i det resterende del af projekt tiden. Dette resulteret også
i at flere løsninger ikke kunne nå at bliver implementeret i det er der blev sat et stop for den 
tekniske del for at kunne nå at dokumenter det der var lavet i forvejen.

For at ridse op hvad problemerne var kan det nævnes at der var initiale problemer med irds løsning 
var:

• Ekstern Routere
• Konfiguration
• Forbindelse altid åben
• Port

Ekstern router er ikke fundet en anden og og bedre løsning på. Skulle denne fjernes helt ville det 
være selvanlægende der skulle ringe hjem og det ville give andre problemer. Routeren er blevet 
lavet ret generisk og kan ikke gøres ret meget anderledes end det er nu.
Konfiguration af routern er minimal. Der blev kigge på at at kunne lave egen *.bin fil til at flashe 
router med med det var et af det punkter der aldrig blev nået. Dette ville nemlig radikalt minske den
konfigurations tiden.
Forbindelse altid er åben. Dette er lavet en ret interessant måde. I stedet for at holde forbindelsen at 
routern så gør det interval vis. Det var et ønske om at kunne gøre det ved at serveren kontaktede 
routeren og derved lave forbindelsen men det indså hurtigt at dette ville være et problem. Så det var 
egentligt godt at den løsning blev forkastet og lagt dybt ned i skuffen. At routeren ringer hjem med 
en fast dog mulighed for ændring er en meget bedre og mere stabil løsning. 
Statisk port issue. Det var en det mest vigtige problem som ikke blev forstået godt nok eller kunde 
ikke havde været tydelige nok vides ikke. Som rapporten fortæller så var der en 'system review' og 
en krav ændring ændrede hele systemet. Det var et møde hvor parterne ikke var på samme 
bølgelænge mere og der et scope creep der havde fået alt for meget opmærksomhed og havde 
trykket projektet en vej hvor hele systemet var opbygget om en forkert kerne. Dette kunne måske 
være fundet før 6. projekt uge men 1,5 uge før var udvikler syg og kunde havde for tralvt til at 
gennemgå projektet frem gang. Dog var alt arbejde ikke spildt af at projektet egentlig startede 
forfra. Alt undersøgelse af bash og ash kommandoer, Linux funktions kommandoer kunne næsten 
alt gennembruges i et omfang det passede ind i det nye system. Efter 4 dage var det nye system 
fungerende på et plan der var acceptabelt men hele tidsplanen lavet i starten af forløbet var helt ved 
siden af. Da der nu kun var 3 uger til aflevering blev det besluttet at lukke for tekniske tilføjelser 2 
uger før aflevering. Og koncentration af dokumentering  af projekt. Dette viste sig at være en 
fornuftig beslutning. 
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10.1Projekt success

Ny master Host Konfigurering Opgave:
Ny host server skal kunne tilføjes hvis en kunde 
har et større antal enheder. 
Success: 
Det er en tilnærmetvis success.  Ved cloning af 
Repo få ny host server. Dog er der en smule 
opsætning som ville have, vis lavet, skubbet den 
helt over og højt i successfuldt funktionalitet

Fallback Opgave
Hvis ny host server konfigurering fejler til 
remote host skal µchp falde tilbage på oprindelig
host.
Success: 
Det er en tilnærmetvis success. Router får en 
fallback adresse men bruger desværre aldrig 
denne server til noget som tillæggese til krav 
ændringerne. 

Justerbar konfigurations mellem IRD og 
Phonehome router

Opgave:
Mulighed for at lave en bruger konfigurering af 
router med ønsket konfigurering inden for en 
given ramme.
Success: 
Success, Denne funktion fungere via 
kommandoen settings og Change_int. Fungere 
optimalt. Efter test. Dog vil det menes at der skal
lave en ”Long term” test af systemet sammen 
med en bunke routere.

Ringe hjem med status Opgave:
Fleksibelt. Kan router ikke få forbindelse vil den
prøver efter kort vente periode.
Success: Ja denne feature er implementeret ved 
at køre funktion via cron. Så kan den ikke 
komme i kontakt med serveren venters der 
”interval” tiden og der prøves igen. Denne tid 
kan så ændres med Change_Int.

Eksekvering shell kommandoer Opgave:
Mulighed for at give shell kommandoer til 
OpenWRT router
Success: Ja. Ved bruge af keepalive kommando 
kan tekniker få root adgang til router og der ved 
kunne lave shell kommando direkte på router 
ved opdatering eller konfigurering.

Projekt har  har været successfuldt når det tages sort på hvidt med de ønskede funktioner kontra 
resultet af projektet. Selvom der menes der kunne have nået mere. 
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11 APPENDIX

11.1Appendix A

Undersøgelse

Bruger Undersøgelse for projekt
PhoneHome

Undersøgelsen vil danne baggrund for forbedring af phonehome systemet. Der er 3 grupper af 
brugere.

1. R&D
2. Software development 
3. Kunde ( Slutbrugere ) 

I denne undersøgelse vil de to første kunde grupper blive interviewet om deres brug af det 
nuværende system. En kort række spørgsmål prøve at finde problem stillinger.

Spørgsmål
Besvarelse

Hvad er din funktion her hos IRD?

Hvordan bruger du phonehome systemet i din 
hverdag?

Har logs den opløsning du ønsker?

Har du ønske om mere information?

Møder du nogle problemer i din hverdag med 
brug af phonehome?

Hvilke problematik møde du med brugen af 
phonehome systemet som det er nu?

Har du ønsker eller forslag til forbedringere der 
kan gøre dit arbejde nemmere?
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11.2APPENDIX B KODE

get_cmd.sh
#  get_cmd.sh
#
#
#  Created by Jonas Kirk Pedersen on 22/05/14.
#

# Contact server for commands
# This is the configuration file for router. DO NOT MOVE HOSTSERVER A LINE 
UP OR DOWN
HOSTSERVER=Testserver01
ROUTERID=$(ifconfig eth0 | awk '/HWaddr/ {print $5}')
HOST=$(nvram get wan_hostname)
FALLBACKSERVER=Testserver01
DATE=`date`

checkCommandDatabaseForRouterCommands=$(ssh 
-i /ssh_admin_tunnel/id_rsa_projet 
remoteheap@$HOSTSERVER 
"./phonehomeSolution/server/checkingForRouterCommands.sh 
$ROUTERID 2>connection.log")

commandsToRun=$(echo ${checkCommandDatabaseForRouterCommands} | cut -f1 -d '
')

case $commandsToRun in
    SETTINGS)       

HOSTID=$(echo 
$checkCommandDatabaseForRouterCommands | cut -f2 -d ' ')
NEWHOSTSERVER=$(echo 
$checkCommandDatabaseForRouterCommands|cut -f3 -d ' ')
FALLBACK=$(echo 
$checkCommandDatabaseForRouterCommands | cut -f4 -d ' ')

CRONINV=$(echo 
$checkCommandDatabaseForRouterCommands | cut -f5 -d ' ')
CMDID=$(echo 
$checkCommandDatabaseForRouterCommands | cut -f6 -d ' ')
OLDHOST=$HOSTSERVER
nvram set wan_hostname=$HOSTID
nvram commit

        sed -i "9s@.*@HOSTSERVER=$NEWHOSTSERVER@" get_Cmd 
sed -i "12s@.*@FALLBACKSERVER=$FALLBACK@" get_Cmd

        EXE=$(crontab /phonehome-cron/cron.$CRONINV)
        eval $EXE   
    echo $OLDHOST
        ssh 

-i /ssh_admin_tunnel/id_rsa_projet 
remoteheap@$OLDHOST 

        "./phonehomeSolution/server/mysql/mysqlUtil.sh
 $ROUTERID $CMDID"

       reboot
        ;;
    CHANGE_INTERVAL) 

CMDDATE=$(echo 
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$checKCommanddatabseForRouterCommands | cut -f2 -d ' ')
CMDID=$(echo 

$checKCommanddatabseForRouterCommands | cut -f3 -d ' ')
        EXE=$(crontab /phonehome-cron/cron.$CMDDATE)
      eval $EXE
        ssh 

-i /ssh_admin_tunnel/id_rsa_projet 
remoteheap@$HOSTSERVER
"./phonehomeSolution/server/mysql/mysqlUtil.sh 

     $ROUTERID $CMDID"
        ;;

    KEEPALIVE)      
forwardPort=$(echo 

$checkCommandDatabaseForRouterCommands | cut -f2 -d ' ')
        hostToConnectToo=$(echo 

$checkCommandDatabaseForRouterCommands |cut -f3 -d ' ')
        routerPort=$(echo 

$checkCommandDatabaseForRouterCommands |cut -f4 -d ' ')
        keepTime=$(echo 

$checkCommandDatabaseForRouterCommands |cut -f5 -d ' ')
        CMDID=$(echo 

$checkCommandDatabaseForRouterCommands |cut -f6 -d ' ')
        ssh 

-i /ssh_admin_tunnel/id_rsa_projet 
remoteheap@$HOSTSERVER
"./phonehomeSolution/server/mysql/mysqlUtil.sh 
$ROUTERID $CMDID"

        ssh 
-i /ssh_admin_tunnel/id_rsa_projet 
-o batchmode 
-x 
-R $forwardPort:$hostToConnectToo:$routerPort
remoteheap@$HOSTSERVER
"./phonehomeSolution/server/functions/keepAlive.sh $keepTime"

       ;;
esac

INSTALLATION_ID_TEMP=$(cat /var/dhcp.leases | cut -f2 -d ' ')               
INSTALLATION_NAME_TEMP=$(cat /var/dhcp.leases | cut -f4 -d ' ')             
                                                                            
CMDID=opdate_Connected_installations_by_delete_and_add                      
                                                                            
ssh -i /ssh_admin_tunnel/id_rsa_projet 

remoteheap@$HOSTSERVER 
"./phonehomeSolution/server/mysql/mysqlUtil.sh $ROUTERID $CMDID" 

                                                                            
for i in 1 2 3 4 ; do                                                       
        LANPORT=$i                                                          
        INSTALLATION_ID=$(echo $INSTALLATION_ID_TEMP | cut -f$i -d ' ')     
        INSTALLATION_NAME=$(echo $INSTALLATION_NAME_TEMP | cut -f$i -d ' ');
        ssh 

-i /ssh_admin_tunnel/id_rsa_projet 
-o BatchMode=yes 
-x remoteheap@$HOSTSERVER
"./phonehomeSolution/server/functions/addInstallationToDb-
connctedToRouter 
$INSTALLATION_ID $INSTALLATION_NAME $ROUTERID $LANPORT"

done 
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testGettingCommandConnectivity
#!/bin/bash

#  testGetCmd.sh
#  Used for simple connection testing.
#  executed from routers commandline
#  Created by Jonas Kirk Pedersen on 24/05/14.
#
if [ $1 == "serverCmd" ]; then
    mysql -D irdPhonehome -u ROUTERADMIN -e "SHOW TABLES"
elif [ $1 == "routerCmd" ];then
    echo 'echo THIS IS A TEST FOR SIMPLE COMMANDS FROM SERVER > 
TEST.TXT'
else
    echo "Connection has been established"
fi

# output bliver redirected til stdout on router
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checkingForRouterCommands.sh

#!/bin/bash

#  checkingForRouterCommands.sh
#  Created by Jonas Kirk Pedersen on 22/05/14.
routerID=$1
commandFromRouter=$2
DATE=`date`
CURRENTDIR=`pwd`
SQL=$(mysql -D irdPhonehome -u ROUTERADMIN -e "

SELECT routerID, cmdID, routerCmd, routerCmdData 
FROM cmd 
WHERE routerID='${routerID}' 
AND exe_routerCmd='NO'")

router_command=$(echo $SQL | cut -f7 -d ' ')
router_id=$(echo $SQL | cut -f5 -d ' ')
CMD_ID=$(echo $SQL | cut -f6 -d ' ')
cmdData=$(echo $SQL | cut -f8 -d ' ' )

#echo $router_command

case "$router_command" in
SETTINGS)
./phonehomeSolution/server/commands/command_settings.sh 

$router_id 
$CMD_ID
;;

    CHANGE_INTERVAL)
./commands/command_change_interval.sh 

$cmdData 
$CMD_ID 
;;

    KEEPALIVE)    
./phonehomeSolution/server/commands/command_Keep_Alive.sh 

$router_id 
$CMD_ID 
$cmdData 
;;

    *)          
echo "Router Command from Data has no mach or syntax is wrong" 2> 
$HOME/connection.log 

;;
esac
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COMMAND_SETTINGS.SH 
#!/bin/bash

routerID=$1
CMD_ID=$2

SQL=$(mysql -D irdPhonehome -u ROUTERADMIN -e "
SELECT host_id, hostServer, fallback , check_time 
FROM router 
WHERE router_id='${routerID}'") 2> $HOME/connection.log

HOSTID=$(echo $SQL | cut -f5 -d ' ')
HOSTSERVER=$(echo $SQL | cut -f6 -d ' ')
FALLBACK=$(echo $SQL | cut -f7 -d ' ')
CRONINV=$(echo $SQL | cut -f8 -d ' ')

echo "SETTINGS $HOSTID $HOSTSERVER $FALLBACK $CRONINV $CMD_ID"

remoteIpForConnectingRouter=$(arp | awk "/$routerID/ "'{ print $1 }')

VAR=$(mysql -D serverID -u ROUTERADMIN -e "
SELECT servername, host_key 
FROM known_hosts
WHERE servername='Testserver02'")

var1=$(echo $VAR | cut -f3 -d ' ' )
var2=$(echo $VAR | cut -f4 -d ' ' )
var3=$(echo $VAR | cut -f5 -d ' ' )

echo $var1 $var2 $var3 > /home/remoteheap/phonehomeSolution/server/tmpHostFile

cat tmpHostFile | ssh -i /home/remoteheap/.ssh/phonehome_key  -o 
UserKnownHostsFile=/dev/null -o StrictHostKeyChecking=no  
root@$remoteIpForConnectingRouter "cat >> /root/.ssh/known_hosts"

rm phonehomeSolution/server/tmpHostFile

CHANGE_INTERVAL.SH

#!/bin/bash
# Changing for routers Cronjob code to change the time for contacting 
server for commands.
# Created by Jonas Kirk Pedersen  29/5-2014

INTERVAL=$1
CMDID=$2

echo "CHANGE_INTERVAL $INTERVAL $CMDID" 2> connection.log
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command_Kepp_Alive.sh

#!/bin/bash

routerID=$1
CMD_ID=$2
forwardToLocalPort=$3

SQL=$(mysql -D irdPhonehome -u ROUTERADMIN -e " 
SELECT keep 
FROM router 
WHERE router_id='$routerID'")

KEEPALIVE_TIME=$(echo $SQL | cut -f2 -d ' ')

keepAlivelocalFreePortForPortForward=$
(./phonehomeSolution/server/functions/findFreePort.sh)
./phonehomeSolution/server/mysql/mysqlUtil.sh $routerID $CMDID
echo "KEEPALIVE $keepAlivelocalFreePortForPortForward localhost 
$forwardToLocalPort $KEEPALIVE_TIME $CMD_ID"

findFreePort.sh

#!/bin/bash
#  findFreePort.sh
#  Created by Jonas Kirk Pedersen on 28/05/14.
#  This function finds a open port For the router
LOWPORT=$1
HIGHPORT=$2

defaultLowPort=3500
defaultHighPort=4000

if [ -z $LOWPORT ] || [ -z $HIGHPORT ]; then
  ${LOWPORT:="${defaultLowPort}" }
  ${HIGHPORT:="${defaultHighPort}" }
fi

#echo $LOWPORT $HIGHPORT
VAR=$((netstat -atn | awk '{printf "%s\n%s\n", $4, $4}' | grep -oE '[0-
9]*$'; seq $LOWPORT $HIGHPORT) | sort -n | uniq -u | head -n 1) &> 
connection.log
echo $VAR

KeepAlive.sh

#!/bin/sh
#  keepAlive.sh
#  Created by Jonas Kirk Pedersen on 23/05/14.
KEEPTIME=$1

echo "Router is being kept alive for $KEEPTIME" >> $HOME/connection.log
sleep $KEEPTIME
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addInstallationToDbconnctedToRouter

#!/bin/bash
INSTALLATIONID=$1
INSTALLATIONNAME=$2
LANPORT=$4
RouterID=$3

IRD_INSTALLATION=00:1f:d0:

echo $INSTALLATIONID $INSTALLATIONNAME $LANPORT $RouterID
if [[ $INSTALLATIONID == ${IRD_INSTALLATION}* ]]; then

echo "Controlling if installtion is attached to router in DB"
controllNumOfInst=$(mysql -D irdPhonehome -u ROUTERADMIN -e 

"SELECT heapInstallationID 
FROM installations 
WHERE heapRouterID='$RouterID' 
AND heapInstallationID='$INSTALLATIONID';")

if [ -z "${controllNumOfInst}" ]; then
echo "Checking if Router is in the database!"
routerExistCheck=$(mysql -D irdPhonehome -u  ROUTERADMIN -e " 

SELECT router_id
FROM router
WHERE router_id='${RouterID}';")

echo $routerExistCheck
if [ -n "${routerExistCheck}" ]; then

echo "Adding installation to router"
        mysql -D irdPhonehome -u ROUTERADMIN -e "

INSERT INTO installations(
heapRouterID, 
heapInstallationID, 
heapInstallation, 
lanport ) 
VALUES(
'${RouterID}',
'$INSTALLATIONID', 
'${INSTALLATIONNAME}',$LANPORT );"

fi
else

echo "NOW() - Router not present in database. Cannot add 
installation to database without a added router. Please check with >> 
mysql -D irdPhoneHome -u <user> -e 'SELECT * FROM router;'. Contact 
admin for a possible login " >> /home/remoteheap/connection.log

fi
fi

52



Phonehome Router torsdag 12. juni 2014 Jonas Kirk Pedersen

addedServerHostKeyToServerIDdatabse

#!/bin/bash

HOSTNAME=$(cat /etc/hostname)
PUBLICHOSTID=$(cat /etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub)

SSH_CRYPT_VERSION=$(echo $PUBLICHOSTID | cut -f1 -d ' ')
SSH_PUBLICKEY=$(echo $PUBLICHOSTID | cut -f2 -d ' ')

publicIdentToAddToServerID=$(echo $SSH_CRYPT_VERSION $SSH_PUBLICKEY)

#echo $publicIdentToAddToServerID

ssh -i /home/remoteheap/phonehomeSolution/server/heap/.ssh/HostUpdate -o
UserKnownHostsFile=/dev/null -o StrictHostKeyChecking=no 
remoteheap@Testserver01 
"./phonehomeSolution/server/functions/addedServerHostKeyToServerIDdatabs
eSERVERSIDE $HOSTNAME $publicIdentToAddToServerID"

addedServerHostKeyToServerIDdatabseSERVERSIDE

#!/bin/bash

hostNameToAdd=$1
hostKeyVersrionToAdd=$2
publicHostToAdd=$3

KEY=$(echo $2' '$3)

mysql -D serverID -u ROUTERADMIN -e "INSERT INTO known_hosts(servername,
host_key) VALUES( '$hostNameToAdd', '$KEY')"

MysqlUtil.sh
#!/bin/sh

routerID=$1
CMDID=$2

if [ $CMDID != 'opdate_Connected_installations_by_delete_and_add' ]; 
then
    mysql -D irdPhonehome -u ROUTERADMIN -e "UPDATE router SET 
conf='YES' WHERE router_id='${ROUTER_ID}'"
    mysql -D irdPhonehome -u ROUTERADMIN -e "UPDATE cmd SET 
exe_routerCmd='YES', exe_routerCmd_date=NOW() WHERE cmdID='${CMDID}'"
else
mysql -D irdPhonehome -u ROUTERADMIN -e "DELETE FROM installations WHERE
heapRouterID='$routerID'"
fi
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11.3 APPENDIX C DATABASES

IrdPhonehome database

-- Create base db

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS irdPhonehome;

use irdPhonehome;

-- create route table
CREATE TABLE if not exists router( 
        router_id VARCHAR(20) NOT NULL, 
        host_id VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE, 
        hostServer VARCHAR(20) DEFAULT 'remote.ird.dk', 
        fallback VARCHAR(20) DEFAULT 'remote.ird.dk',
        check_time int(10) NOT NULL DEFAULT 15, 
        keep int(10) DEFAULT 600,
        conf VARCHAR(4) DEFAULT 'NO',
        PRIMARY KEY (router_id));

-- create installations
CREATE TABLE if not exists installations(

heapRouterID VARCHAR(20) NOT NULL,
heapInstallationID VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
heapInstallation VARCHAR(30) NOT NULL,
LANPORT INT(2) NOT NULL,
FOREIGN KEY(heapRouterID) REFERENCES router(router_id));

-- create command table
CREATE TABLE if not exists cmd(
        hostID VARCHAR(20) NOT NULL, 
        routerID VARCHAR(20) NOT NULL, 
        cmdID BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT UNIQUE, 
        routerCmd VARCHAR(20),
        cmdAdd_date timestamp default now(), 
        routerCmdData VARCHAR(100), 
        exe_routerCmd VARCHAR(3), 
        exe_routerCmd_date VARCHAR(20), 
        installation VARCHAR(20),  
        FOREIGN KEY(hostID) REFERENCES router(host_id),
        FOREIGN KEY(routerID) REFERENCES router(router_id));

GRANT ALL SELECT, INSERT, UPDATE ON irdPhonehome.* To ROUTERADMIN 
IDENTIFIED BY 'bp2frfa4';
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serverID database

-- Create base db
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS serverId;

use serverId;

-- creating server ID database for known_host file

CREATE TABLE if not exists known_hosts(
        servername varchar(20) unique not null,
        host_key BLOB not null);

GRANT INSERT, SELECT ON serverID.*  TO ROUTERADMIN INDENTIFIED BY 'bep2frfa4';

use > cat serverID.sql | mysql -u root -p
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