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2 Célkitűzés
Az alkalmazás célja egy olyan dinamikusan építhető webfelület készítése beépített
szerkesztővel, amely lehetővé teszi a távoli számítógépeken való parancsfuttatást.
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3 Architektúra
3.1 Frontend
A frontend feladata, hogy grafikusan megjelenítse a backend funkcionalitását, illetve hogy
lehetőséget biztosítson dashboard(ok) készítésére. Technológiai kötöttség nincs, de
ajánlott Angular 10+ használata, mivel könnyen fejleszthető framework és egyszerűen
létrehozható a dinamikusan építhető felület is benne.

3.2 Backend
A backend feladata a webfelület kiszolgálása adatokkal, illetve az onnan érkező parancsok
elküldése a megfelelő szerver felé ssh kapcsolattal, vagy azok lokális gépen való futtatása.
Technológiai kötöttség nincs, amíg a választott nyelv képes távoli ssh parancs kiadására,
vagy a host-ról indított parancs kimenetének olvasására.

3.3 Adatbázis
A feladat megoldásához bármilyen adatbázis alkalmazható. A program által használt
összes adat az adatbázisban kerül tárolásra.
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4 Funkciók
4.1 Menü
Az alkalmazás felső menürendszert használ, ahol a Dashboard, az Admin felület, és a
bejelentkezés gomb található meg.

4.2 Admin felület
4.2.1 Jogosultságkezelés
Bejelentkezés után Admin szerepkörrel érhető el.
4.2.1.1 Szerepkörök
Szerepkör felvételére alkalmas felületet nem kell létrehozni, a következő szerepkörök
felvétele szükséges az adatbázsiba:
-

Admin (minden funkció elérhető)
Editor (minden funkció elérhető, a felhasználókezelés kivételével)
Member (a privát és publikus doashboardokat megtekintheti)
Guest (nem authentikált felhasználó, csak a publikus dashboardokat tekintheti
meg)

4.2.1.2 Felhasználókezelés
Lehetőséget kell biztosítani új felhasználó felvételére, illetve a meglévő szerkesztésére és
törlésére.
Egy felhasználó csak egy szerepkörbe tartozhat.
4.2.1.3 Szerver lista
Ezen a felületen lehet az alkalmazáshoz szervereket hozzáadni, szerkeszteni és törölni.
Egy szerverről a következő adatokat kell elmenteni:
-

Név (a listában megjelenő név)
Cím (IP cím vagy FQDN)
Felhasználónév (opcionális)
Jelszó (opcionális)

4.3 Dashboard
Az alkalmazás kezdőképernyője.
Az alkalmazásban több dashboard készítésére is lehetőséget kell biztosítani. Az elkészült
dashboardok közül lehet alapértelmezettet választani, ami a weboldal megnyitásakor
betöltődik.
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Készíthető publikus és privát dashboard is, mindkét típus ugyanabból a listából érhető el,
de a privát csak authentikáció után jelenik meg.
Ha a dashboardhoz tartozó szervernek nincs kitöltve a felhasználóneve, vagy jelszava,
akkor a dashboard felületén meg kell jeleníteni beviteli mező(ket) a hiányzó adat(ok)
megadására.

4.3.1 Szerkesztő felület
Bejelentkezés után Editor és Admin szerepkörökkel érhető el.
Dashboard hozzáadására, szerkesztésére és törlésére van lehetőség. Minden dashboard
első beállítandó paramétere egy szerver, amit egy lenyíló listából lehet választani.
Egy dashboard több parancsot is tartalmazhat, a futtatást indító gomb a parancs előtt
helyezkedik el. Egy szerkesztőn keresztül a következő felületi elemek adhatók hozzá egy
parancshoz:
-

Lenyíló lista
Szabadszöveges mező
Checkbox

A lenyíló listák elemeit a lista hozzáadása után közvetlenül a felületen lehet megadni.
Minden felületi elem automatikusan kap egy azonosítót, amin keresztül a tartalma
beilleszthető a parancsba. Ezek az azonosítók a parancsba beírva, a futtatáskor a backenden kerülnek behelyettesítésre. A felületi elemek alatt, egy szövegdobozban adható meg a
kívánt parancs.
4.3.1.1 Példa a működésre
Parancs:
echo „$1”

A
felületen
egyetlen
szabadszöveges
A $1 helyére bekerül a felhasználó által írt szöveg.

mező

helyezkedik

el.

Parancs:
ls -l -a $1

A felületen egy szabadszöveges mező jelenik meg, ahova a mappa útvonalát lehet
megadni.
Checkbox-szal választhatóak az „l” és „a” kapcsolók.
Parancs:
curl --request $1 -k -s -S --header "Content-Type: application/json" -data "{\"path\": \"$2\"}" "http://pelda.url/endpoint"

A felületen 2 lenyíló lista jelenik meg, az első lista ($1) tartalma: POST, PUT, a második
lista ($2) tartalma: TEST1, TEST2, DEV.
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