Bestuursvergadering 9:
Datum: ma 
9 februari 2015 om 18u

Agenda
1. Verslag vorige vergadering
goedkeuren
2. Projecten updates
○ Gandalf
○ FKenrolment
○ hydra
○ gamification
○ SlotMachien
○ tap
3. Sysadmins
○ ansible
■ Dit project is bijna 8 maand oud. Wanneer gaat dit eindelijk eens in orde
komen? De jongen die z’n hardware heeft uitgeleend om onze server
tijdelijk te fixen heeft zijn servers terug nodig; en dus ook zijn hardware
die in onze server zit.
○ beveiliging van zeusnet
■ logs op wells: Snoopy + acct (heeft Tom gedaan)
■ Netwerkauthenticatie: zowel wired als wireless via RADIUS met
kerberos authenticatie
■ NATlogs: moet nog gebeuren (eerst freeradius, dan nog kijken of
NATlogs nodig zijn)
○ SSLkeys:
■ gefixt door Tom
○ Script om gebruikersnamen gemakkelijk aan te passen
○ OAuth providor op clarke voor signons makkelijker te maken met kerberos
integratie
○ SFTP: tijdelijke mogelijkheid tot het geven van toegang aan de userdirs voor
leden
○ matrix.org
4. Activiteiten
○ Filmavond
○ VPW voorbereidingswedstrijd
○ VPW
○ Haskelllessenreeks
○ GITles
○ GSR GIMP les
5. Financiën
○ Aankopen:

■
○ Wishlist:
■
○ Financiële status
■
6. Overige
○
Voorbereiding:

Aanwezig:
Verontschuldigd:
Afwezig:

Verslag:
1. Verslag vorige vergadering
Veranderingen sinds de vorige vergadering:
Jeroen is naar de wijnwinkel gegaan, en morgen is er een levering om 14u van nieuwe
bakken die gedeeltelijk betaald met het leeggoed van de oude bakken.
We gaan de ribbetjesavond wat later moeten starten zodat er tijd is voor de
ledenvergadering.
Als we perslucht nodig hebben om computers uit te kuisen, kunnen we ook naar DICT
gaan en vragen of we hun compressor mogen gebruiken. We kunnen ook vragen of
we spuitbus lucht mogen hebben van DICT.
Het verslag wordt goedgekeurd door de vergadering.

2. Projecten updates
Gandalf
VPPK zal het gebruiken voor hun skireis.

FK-Enrolment
Er is binnenkort een meeting met ISIC zodat de integratie beter zou werken.

Hydra
Er staat een meeting gepland met Schamper, DSA en GSR. Stijn moet nog wel de doodle
invullen.
Poster: Caroline wilt de poster wel maken in plaats van Jeroen.

Gamification
Werkt stabiel op dit moment. Ilion is nog bezig aan coole datavisualisaties, en heeft geleerd
dat hij geen rm rf mag doen op gedeployde servers want dan gaat Capistrano kapot.

SlotMachien
Draait nu stabiel sinds de vorige vergadering, geen verdere aanpassingen aangebeurd.

Tap
Caroline wilt meehelpen aan de layout.

3. Sysadmins
Ansible
Morgenochtend om 10u beginnen de sysadmins er aan. Ansible is af maar moet nog getest
worden, met het overzetten naar de nieuwe server. Binnen 2 weken zou de nieuwe server in
orde moeten zijn.

Beveiliging met ZeusNet
Tom heeft een deel al gedaan. Tom heeft de volgende programma’s geïnstalleerd:
 Snoopy
: deze logt alle commando's die door alle gebruikers worden uitgevoerd, en
onthoud het volledige commando
 Acct:
deze logt ook alle commando's, maar zonder argumenten, werkt op een andere
manier, zodat ze beiden goed samenwerken.
Wat er nog moet gebeuren:
 Netwerk authenticatie via RADIUS. Als iemand zijn computer aansluit op ZeusNet, dan
zou die niet direct toegang mogen krijgen, maar zou de communicatie geauthenticeerd
moeten worden via zijn Kerberos account.
 NAT logs: onthouden welke computers verbinden met wat, Wouter zal dit doen.

SSL-keys
Tom heeft een nieuw certificaat aangevraagd en toegevoegd op de server, op dit moment is
er nog een probleem dat de chain of trust niet compleet is omdat Terena tussenliggende
certificaten niet vrij geeft. De complexiteit van de geleverde certificaten is ook aan de lage
kant, maar het is wel veiliger dan http.

User rename script
Er moet een script geschreven worden om de gebruikers te kunnen wijzigen, er moeten op
vier plaatsen wijzigingen worden aangebracht.
Je kan hiervoor het adduser.rb script bekijken, en zo kijken wat er aangepast moet worden.
Een user remove script zou ook handig zijn.
Don zal dit tegen vrijdag bekijken en oplossen.
Kenneth zijn account mag als test account gebruikt worden.

OAuth provider
Kerberos integraties is niet zo simpel voor webapps, dus een OAuth laag tussen de
gebruikers en Kerberos zou het maken van applicaties in Zeus wel vergemakkelijken.
Tom zal hiervoor kijken, wel nog geen deadline.

SFTP
Wachten op DICT of het toegestaan is om het te

Matrix.org
Kortweg een opensource Slack met ongelimiteerde backlogs. Er zijn al verschillende clients,
waaronder alle IRC clients.
We kunenn ook ons zeus irckanaal koppelen zodat het gemakkelijker is om vragen te stellen
aan ons.
Voordelen zijn dat we een OSS applicatie gebruiken, gemakkelijk eigen integraties kunnen
schrijven, eigen commandos toevoegen.
Het is wel nog in vroege beta fase dus het is nog niet super stabiel.
We zouden het allesinds kunnen opzetten om te testen. Er is wel geen deadline want eerst
moet ansible gebeuren.

4. Activiteiten
Film-avond
Begint na de vergadering, tickets zijn al in orde.

VPW voorbereidingswedstrijd
We hebben alle vragen al opgelost staan in Haskell, dit gebeurd volgende week. Feliciaan
moet zeker nog het lokaal reserveren.

Arch en Tiles & Terminals
We zouden dat de dinsdag of donderdag van de 4de week plannen.

GIT-les
De GITles is gepland in de derde week, waar ook de VPW valt, de exacte datum wordt nog
bepaald.

5. Financiën
Kelderrenovaties
We worden de hele tijd tussen de verschillende diensten gestuurd.

Financieel verslag
Jeroen heeft een laatste versie opgesteld en stelt het voor. Er worden opmerkingen gemaakt
die Jeroen dan aanpast.

6. Overige
De vergadering wordt door de voorzitter gesloten. (Zodat we op tijd in de
Kinepolis zijn.)

