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Implantação - RNP

Implantação

A implantação do MP da RNP consiste nas seguintes etapas:

Alocar os recursos para a instalação das seguintes máquinas:
Portal RNP;
MA;
LS.

Instalação do Portal RNP;
Instalação do MA;
Configuração da conexão entre o Portal RNP e MA e;
Instalação do LS.

1. Alocação dos recursos
Portal RNP

Os seguintes recursos de hardware devem ser aprovisionados:

Característica Unidade

CPU 2

Memória 4 GB

Armazenamento 30 GB

Interfaces Rede
Adaptador Dedicado Perfil

Network
Adapter 1

Não Gerência

MA

Os seguintes recursos de hardware devem ser aprovisionados:
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Interfaces Rede
Adaptador Dedicado Perfil

Network
Adapter 1

Não Gerência

LS

Os seguintes recursos de hardware devem ser aprovisionados:

Característica Unidade

CPU 2

Memória 4 GB

Armazenamento 20 GB

Interfaces Rede
Adaptador Dedicado Perfil

Network
Adapter 1

Não Gerência

2. Instalação do Portal RNP

Inicialmente, realize os procedimentos de instalação seguindo os passos encontrados em: Desenvolvimento - Portal
RNP

Para realizar a instalação do Portal RNP, devem ser seguidos os seguintes passos:

Acessar a interface gráfica através da URL http:// /, entrando na ,[IP_PORTAL_RNP] Área Administrativa
com as seguintes credenciais:
 

Usuário admin

Senha web.admin

Entre na seção  no menu superior, Menu esquerdo . Realize asConfiguração Sistema > Ambiente
configurações refletindo os dados da RNP em cada aba:

Instituição: contêm dados cadastrais sobre a RNP;
Sistema Operacional: dados de rede, fuso horário da máquina, NTP e DNS;
Rede: configure a  com o endereçamento da interface de rede de gerência. No momento deixeeth0
desabilitado a configuração do ;IPv6
Serviços Habilitados: deixar habilitados todos os serviços;
perfSONAR: Para / / , o mesmo endereço da . Os vazão atraso unidirecional atraso bidirecional eth0
campos de ponto de acesso são automaticamente preenchidos logo após o preenchimento dos hosts.

Salve as configurações e após aplique.
O sistema reiniciará aplicando as configurações recém aplicadas.

http://wiki.rnp.br/display/monipe2013/Desenvolvimento+-+Portal+RNP
http://wiki.rnp.br/display/monipe2013/Desenvolvimento+-+Portal+RNP
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3. Instalação do MA

Inicialmente, realize os procedimentos de instalação seguindo os passos encontrados em: Desenvolvimento - MA

Para realizar a instalação do MA, devem ser seguidos os seguintes passos:

Logar na máquina com as seguintes credenciais:

Usuário root

Senha mon2rnp

Alterar o arquivo  com os dados de IP do MA, alterando o endereço, máscara e/etc/network/interfaces
gateway.

# This file describes the network interfaces available on your system

# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

# The loopback network interface

auto lo

iface lo inet loopback

# The primary network interface

# This is an autoconfigured IPv6 interface

auto eth0

iface eth0 inet static

        address [IP MA]

        netmask [MÁSCARA MA]

        gateway [GATEWAY MA]

Altere o endereço de bind do MySQL editando o arquivo /etc/mysql/my.cnf, alterando o parâmetro bind-addr
 conforme abaixo indicado. Após a alteração, reiniciar o MySQL com o comando ess /etc/init.d/mysql

.restart

bind-address = 0.0.0.0

Editar regras de firewall no arquivo  e alterar as seguintes linhas, ajustando as /etc/network/iptables.rules
configurações do firewall para o ambiente implantado:

http://wiki.rnp.br/display/monipe2013/Desenvolvimento+-+MA
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-A INPUT -i lo -j ACCEPT

-A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

-A INPUT -p icmp -j ACCEPT

-A INPUT -p udp -m udp --sport 123 --dport 123 -j ACCEPT

-A INPUT -p udp -m udp --sport 53 --dport 53 -j ACCEPT

-A INPUT -p udp -m udp --sport 53 --dport 1024:65000 -j ACCEPT

-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT

-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 8080 -j ACCEPT

#GERENCIA SSH -- ALTERAR

-A INPUT -s X.X.X.X/XX -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 22 -j ACCEPT

#GERENCIA SNMP -- ALTERAR

-A INPUT -s X.X.X.X/XX -p udp -m state --state NEW -m udp --dport 161 -j
ACCEPT

#ACESSO AO MYSQL PARA O MP

-A INPUT -s [IPS_MPS_POP] -p tcp -m state --state NEW --dport 3306 -j ACCEPT

-A INPUT -j LOG_REJECT

-A LOG_ACCEPT -j LOG --log-prefix "[ACCEPT] : " --log-tcp-options
--log-ip-options

-A LOG_ACCEPT -j ACCEPT

-A LOG_REJECT -j LOG --log-prefix "[REJECT] : " --log-tcp-options
--log-ip-options

-A LOG_REJECT -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable

Aplique as regras do firewall com os comandos " " e " "./etc/init.d/firewall stop /etc/init.d/firewall start

4. Configuração da conexão entre o Portal RNP e MA

Para realizar a conexão entre o Portal RNP e o MA, realize os seguinte passos:

Entre no Portal RNP via SSH, com as seguintes credenciais:

Usuário root

Senha mon2rnp

Edite o arquivo , alterando as seguintes variáveis:/opt/perfsonar/system/local-config.m4
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define(`MYSQL_ROOT_PW', `mysql.root')

define(`MYSQL_MA_HOST', `IP_MA')

define(`MYSQL_MA_PW', `SENHA_ACESSO')

Entre no MA via SSH, com as seguintes credenciais:

Usuário root

Senha mon2rnp

Ajustar as regras de firewall no arquivo : /etc/network/iptables.rules

#ACESSO AO MP POP NO MYSQL
-A INPUT -s IP_MP/32 -p tcp -m state --state NEW -m udp --dport 3306 -j ACCEPT

Aplique as regras do firewall com os comandos: " " e " "./etc/init.d/firewall stop /etc/init.d/firewall start
Altere o acesso ao MySQL, liberando o acesso ao MP POP:

# mysql -p

> GRANT ALL PRIVILEGES ON perfsonar_ma.* to 'monipe'@'IP_MP_POP' identified by
'SENHA_ACESSO';

> FLUSH PRIVILEGES;

5. Instalação do LS

A GTI da RNP disponibilizou uma máquina na infraestrutura de máquinas virtuais da RNP para servir como LS. O
sistema operacional instalado foi o . A instalação do perfSONAR LS seguiu osRed Hat Linux Server 6.4
procedimentos da página:

https://code.google.com/p/simple-lookup-service/wiki/sLSInstallation

https://code.google.com/p/simple-lookup-service/wiki/sLSInstallation
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