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Desenvolvimento - NDT

Pré-requisitos:
Máquina virtual com:

Debian versão 6 ( )squeeze
Download em https://www.debian.org/releases/squeeze/debian-installer/

2 processadores
2GB de RAM
20GB de disco rígido
1 placa de rede
Instalação padrão, incluindo pacotes para

SSH Server
Standard System Utilities

Usuário padrão: root
Senha padrão: ndtdev2014

Passo 01 - Obter arquivos adicionais necessários
Kernel com suporte para o web100 - permite realizar testes mais avançados em comunicações TCP

 a imagem do Kernel e os arquivos de headers necessários tambémBaixe aqui aqui 
Pacote web100 - Necessário para o funcionamento do NDT - Ferramentas para testes de banda

Download aqui
Biblioteca I2Util - necessária para compilar o NDT

Download aqui
Jansson - biblioteca necessária para compilar o NDT

Download aqui
NDT

Download aqui
Baixe todos os arquivos na máquina virtual, em /usr/src

Passo 02 - Instalando o Kernel com suporte a Web100
Assumindo que os arquivos necessários já foram baixados no Passo 01, executar os comandos:

cd /usr/src 
dpkg -i linux-image-2.6.35-web100-ndt_1_amd64.deb
linux-headers-2.6.35-web100-ndt_1_amd64.deb

Reiniciar a VM para ativar o novo Kernel

Passo 03 - Configuração básica da máquina virtual
Instalar os pacotes openssh-server bzip2  fakeroot kernel-package libncurses5-dev python-dev
subversion  automake autoconf  libjansson-dev  libpcap-dev default-jdk csh chkconfig apache2 sudo

https://www.debian.org/releases/squeeze/debian-installer/
http://200.237.196.157/perfSONAR/tools/ndt/linux-image-2.6.35-web100-ndt_1_amd64.deb
http://200.237.196.157/perfSONAR/tools/ndt/linux-headers-2.6.35-web100-ndt_1_amd64.deb
http://200.237.196.157/perfSONAR/tools/ndt/web100_userland-1.8.tar.gz
http://200.237.196.157/perfSONAR/tools/ndt/I2util-20140810.tar.gz
http://200.237.196.157/perfSONAR/tools/ndt/jansson-2.6.tar.bz2
http://200.237.196.157/perfSONAR/tools/ndt/ndt-20140810.tar.gz
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 apt-get install openssh-server bzip2  fakeroot kernel-package libncurses5-dev
python-dev automake autoconf libpcap-dev default-jdk csh chkconfig apache2

 
Configurar o  da máquinafirewall 

Copiar o script de inicialização do firewall, disponível neste link, para o diretório /etc/init.d/fire
wall

Executar os seguintes comandos para configurar o script para inicializar junto com o sistema:
 

chmod 755 /etc/init.d/firewall
chkconfig --add firewall

Configurar as regras de firewall da máquina:
Um arquivo padrão está disponível neste link
O arquivo tem uma linha para a configuração das permissões de acesso remoto (SSH). É preciso
ajustar a máscara de rede conforme necessário
O arquivo deve ter o nome  e deve ser copiado em iptables.rules /etc/network/

 

Passo 04 - Instalação do Web100

 
Assume-se que o arquivo   já foi baixado deste wiki no diretório  daweb100_userland-1.8.tar.gz /usr/src
máquina virtual

Executar os seguintes comandos, para descompactar, compilar e instalar as ferramentas do web100 usadas
pelo NDT:

 cd /usr/src
tar xzvf web100_userland-1.8.tar.gz
cd web100_userland-1.8/
./configure
make
make install

Passo 05 - Instalação das bibliotecas necessárias para o NDT

 
Assume-se que os arquivos    e   já foram baixados deste wiki noI2util-20140810.tar.gz jansson-2.6.tar.bz2
diretório   da máquina virtual/usr/src

http://200.237.196.157/perfSONAR/tools/ndt/firewall
http://200.237.196.157/perfSONAR/tools/ndt/iptables.rules
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Para instalar a biblioteca , executar os comandos:jansson

cd /usr/src
tar xjvf jansson-2.6.tar.bz2
cd jansson-2.6
./configure
make 
make install

Para instalar a biblioteca I2Util, executar os comandos:

cd /usr/src
tar xzvf I2util-20140810.tar.gz
cd I2util-20140810
./bootstrap.sh
./configure
make
make install

Passo 06 - Instalação do NDT
Assume-se que os arquivos   já foi baixado deste wiki no diretório   da máquinandt-20140810.tar.gz /usr/src
virtual

Para instalar a NDT, executar os comandos:

cd /usr/src
tar xzvf ndt-20140810.tar.gz
cd ndt-20140810
./bootstrap
./configure --with-I2util=/usr/local/lib --enable-fakewww
make install

Passo 07 - Configuração do portal padrão do NDT
Assumindo que o NDT já foi instalado no passo 05, executar os comandos:

cd /usr/src/ndt-20140810
 ./conf/create-html.sh

Responder as perguntas feitas:
Em  informar o nome do site onde está rodando o NDT - apenas para identificação, nãoSite name 
impacta na operação

Sugestão: RNP
Em  informar a cidade e estado onde está este servidor NDT - novamente é apenas paraSite location
informação aos usuários, não impacta na operação



2.  

b.  

i.  
c.  
d.  

i.  
e.  
f.  

g.  

1.  
2.  

1.  
2.  
3.  

4.  

1.  

Sugestão: Rio de Janeiro - RJ
Em escolherConnection info  [2] (Gbps)
Em informar o e-mail do responsável pelo servidor NDT, com o qual os usuários poderão entrarEmail 
em contato

Atenção: o script pede o usuário e domínio separados!
Em   manter o texto sugeridoSubject
Em  informar Do you want to install these files now? yes
Em  informar Location /usr/local/ndt

Passo 08 - Configurando o NDT para iniciar automaticamente
Baixar o script de inicialização do NDT disponível  e copiá-lo no diretório neste link /etc/init.d
Executar os seguintes comandos, para ativar o script de inicialização:

chmod 755 /etc/init.d/ndt
chkconfig --add ndt
/etc/init.d/ndt start

Passo 09 - Configurando suporte para o applet em  do NDTFlash

Para que o applet em   do NDT consiga acessar o servidor, é preciso que um arquivo .XML seja publicado peloFlash
servidor Apache da máquina, além de instalar um serviço adicional. Os seguintes passos devem ser executados:

Baixar o arquivo crossdomain.xml disponível   deste wiki para o diretório neste link /var/www

Baixar o arquivo socketpolicy.tar.gz disponível  para o diretório neste link /usr/local

Descompactar o arquivo baixado:

cd /usr/local
tar xzvf /usr/local/socketpolicy.tar.gz

Deve ser incluída a seguinte linha no arquivo  para ativar o serviço na inicialização:/etc/rc.local

/usr/local/socketpolicy/socketpolicy.pl > /dev/null &

 
 

Passo Extra - Compilação do Kernel para o NDT

Se por algum motivo   seguir asnão for possível usar as imagens de Kernel disponibilizadas no Passo 01,
instruções abaixo para compilar o Kernel manualmente:

Baixar e descompactar os fontes do Kernel e do driver do Web100 necessários:

http://200.237.196.157/perfSONAR/tools/ndt/ndt
http://200.237.196.157/perfSONAR/tools/ndt/crossdomain.xml
http://200.237.196.157/perfSONAR/tools/ndt/socketpolicy.tar.gz
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cd /usr/src
wget
http://200.237.196.157/perfSONAR/tools/ndt/web100-2.5.30-201008181640.tar.gz
tar xzvf  web100-2.5.30-201008181640.tar.gz
wget http://200.237.196.157/perfSONAR/tools/ndt/linux-2.6.35.tar.bz2
tar xjvf linux-2.6.35.tar.bz2

 
 
Aplicar o patch do web100 no Kernel
 

cd /usr/src/linux-2.6.35
cp /boot/config-`uname -r` .config
patch -p1 -i /usr/src/web100/web100-2.6.35-2.5.30-201008181640.patch

Configurar o Kernel
Executar os comandos:
 

cd /usr/src 
make menuconfig

Ir em  -> Networking Support Networking Options
Marcar IP: Web100 networking enhancements (NEW)

Marcar Web100: Extended TCP statistics (NEW), Web100: Netlink event notification
 e service (NEW) Web100:   Net100 extensions

Escolher as opções e depois para salvar as alteraçõesExit  Save 
Compilar instalar o Kernel:

Executar os comandos:
 

make-kpkg clean
fakeroot make-kpkg --append-to-version "-ndt" --revision "1" --initrd
kernel_image kernel_headers
cd ..
dpkg -i linux-image-2.6.35-web100-ndt_1_amd64.deb
linux-headers-2.6.35-web100-ndt_1_amd64.deb

Reiniciar o servidor
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