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Subject: To API πρέπει να υποστηρίζει firewall profiles

Description

Η υλοποίηση του API χρειάζεται να υποστηρίζει αλλαγή των firewall profiles, με τεκμηριωμένο τρόπο.

Τα profiles θα έχουν νόημα μόνο για το backend, το οποίο θα τα ερμηνεύει κατά την προσθήκη νέας κάρτας δικτύου για το δημόσιο

δίκτυο.

Όταν είναι έτοιμο, μπαίνουν οι αντίστοιχες κλήσεις στο UI.

Related issues:

related to Synnefo - Feature # 409: Επέκταση του API ώστε να υποστηρίζει χειρ... Closed 04/12/2011

related to Synnefo - Feature # 469: Επέκταση του UI ώστε να κάνει κλήσεις στο... Closed 05/07/2011

blocks Synnefo - Feature # 661: To UI πρέπει να εκτελεί κλήσεις για αλλαγή τω... Closed 06/08/2011

Associated revisions

Revision 91826390 - 06/20/2011 03:32 pm - Giorgos Verigakis

Add initial support for firewall profiles

Refs #659

Revision 26563957 - 06/24/2011 06:10 pm - Giorgos Verigakis

Add a PROTECTED firewall profile

Refs #659

Revision 9b5b718a - 06/30/2011 05:04 pm - Giorgos Verigakis

Use a default firewall profile on public networks

Uses settings.DEFAULT_FIREWALL_PROFILE in case an instance has no firewall tags defined.

Refs #659

Revision 658a825a - 06/30/2011 06:25 pm - Giorgos Verigakis

Use a default firewall profile on public networks

Uses settings.DEFAULT_FIREWALL_PROFILE in case an instance has no firewall tags defined.

Refs #659
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History

#1 - 06/30/2011 02:56 pm - Vangelis Koukis

Στο commit:bd29052f0 έχει επεκταθεί το Ganeti hook ώστε να επιστρέφει τη ρύθμιση του firewall profile ως attribute 'firewall' σε ειδοποιήσεις τύπου

ganeti-net-status. Μένει να υλοποιηθεί μηχανισμός ανανέωσης της ΒΔ στο logic layer.

#2 - 06/30/2011 06:26 pm - Vangelis Koukis

- Status changed from Assigned to Closed

To logic layer έχει επεκταθεί ώστε να ανανεώνει τη ΒΔ με τα firewall settings, αυτά επιστρέφονται κανονικά από το API, η συμπεριφορά έχει

τεκμηριωθεί, το ticket κλείνει.
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