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Uživatelé CESNETU mohou použít 
jedno ze dvou registračních míst 

http://planet-lab.org/ 

nebo  

http://www.planet-lab.eu/ 

 

 CESNET je členem obou konsorcii .org a .eu a v každém z nich má možnost 
vytvořit až 10 virtuálních sítí   („slice“ v terminologii planetlab) 
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Základní informace o tom, jak se připojit k planetlab lze nalézt na 
http://ngi.cesnet.cz/doc/jak_se_pripojit.pdf 
 
Pokud uživatel pracuje z osobního počítače pod MSWindows,  
Pak potřebuje terminálový emulátor putty. 
  
Kde ztáhnout putty,putgen, etc. 
 
http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe 
http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/puttygen.exe 
http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/pageant.exe 
 
Návod na konfiguraci putty a jeho použití 
 
http://www.howtoforge.com/ssh_key_based_logins_putty 
generovani klicu 
http://www.howtoforge.com/ssh_key_based_logins_putty_p2 
... 
 



Doporučuji použít spíše tuto  EU centrálu.  Pracuje mnohem operativněji. 

Základní stránky pro založení konta a vstup  do některého ze systému. 

Při prvním vstupu uživatel použije odkaz 
 „Create an account“ 



 

Informace o prostředcích CESNETU, které se vztahují k planetlab 
uživatel nalezne: 
 
http://ngi.cesnet.cz/doc/node_list.txt 
http://ngi.cesnet.cz/doc/slice_list.txt 
 
Je třeba si uvědomit, že  virtuální stroje, které uživatel dostane mají jen základní  
vybaveni, kterým je operační systém typu FEDORA. 
 
Je doporučeno, aby si uživatel  programy/software vytvářel na domácím počítači  a  
Do planetlab uzlů přenášel hotové produkty (binární obrazy, java scripty, perl, atd.)   
  
Distribuci software do uzlu lze realizovat za použití scp, ale pro disribuci do většího 
počtu uzlů se doporučuje  použít Codeploy 
http://codeen.cs.princeton.edu/codeploy/ 
 
Je možné použít i jiné systémy pro paralelní přenos dat. 
 

http://codeen.cs.princeton.edu/codeploy/


V okamžiku, kdy budete mít vytvořeno  konto  v některém 
ze zmíněných registračních systému  a logujete se do webu tohoto systému, 
dostanete se k následujícím stránkám . 

Zeleně jsou podsvíceny funkce,  
které můžete použít 

V obrázku  je zobrazen obsah funkce „My Account“,  
ten se  může  měnit přes funkci „Update“ 

Pozn. Jako navigační kursor se zde používá jemný křížek  



Zvolením „Upload new key“  dostane uživatel možnost vybrat a načíst vlastní   
ssh klíče a zaregistrovat je do systému. Kliče pak budou platit pro všechny slice,  
které bude uživatel používat.  Slice přiděluje uživateli lokální administrator. 

Pozn. 
Vygenerování  klíčů je nutné udělat před tím než se odhodláte k tomuto kroku. 



Toto je ukázka stránky, kde jsou potlačeny detaily  funkce „My Account“.  
Nabízí další volby a přehled informací o zdrojích, které má uživatel k dispozici 

Volba pro potlačení/získání detailů 



Zvolením dalších funkcí si zjistíte, kterou slice budete používat a které uzly do ní patří 

Do této slice je přiděleno 108 uzlů , zároveň vidíte jejich aktuální stav. 
Pro  použití si vyberte některý z uzlů, které jsou podsvíceny zeleně. 

Šipka pro pohyb 
 v seznamu uzlů 

Uživatelé slice, mohou měnit síťovou konfiguraci, tj. přidávat a odebírat uzly 



Do zvoleného uzlu se logujete v kombinaci  
 

slice_name@full_host_name 

Tedy na příklad: 
 

cesnet_cvut_fit4@planetlab1.cesnet.cz 
cesnetple_cvut_fit2@ple1.cesnet.cz 
 

Pozn. Všimněte si, že struktura jmen slice je 
různá pro každý systém. (Prefix:  cesnet_  a 
cesnetple_). 
  
Je potřeba přesně vědět do které slice a 
kterého uzlu se hlásíte. 

 Pozn. Všichni uživatelé  v rámci jedné slice si 
jsou zcela rovni. To vychází  z předpokladu, že 
ve slice pracuje jen jednotlivec nebo team s 
absolutní důvěrou všech členů 



Ukázka ssh relace  s použitím ssh kliče pro autorizaci 


