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Este documento tem como objetivo descrever o projeto de estruturação do grupo de trabalho GT –
QoS2, responsável pelo desenvolvimento de projetos piloto para a demonstração do serviço de
medições e serviços diferenciados na infra-estrutura da RNP.
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1.
Introdução

Este documento tem como objetivo descrever o projeto de estruturação do grupo de trabalho GT –
QoS2, responsável pelo desenvolvimento de projetos piloto para a demonstração do serviço de
medições e serviços diferenciados na infra-estrutura da RNP.

2.
Sumário Executivo

As atividades deste GT são uma continuação das atividades desenvolvidas pelo GT QoS no período
2002/2003. Desta vez está sendo proposta uma maior integração com as demais instituições parceiras
da UNIFACS no projeto IQoM que está sendo retomado a pleno vapor agora com a concessão das
bolsas pelo CNPq.

Deste modo, estamos propondo um número relativamente grande de pilotos, mas que são viáveis em
função da sinergia com os demais grupos, bolsistas e voluntários do projeto IQoM.

3.
Motivação

Atualmente as redes IP modernas possuem diversos problemas de infra-estrutura, tais como a falta de
controle de erros e atrasos, o congestionamento das filas dos equipamentos, a falta de priorização de
serviços, dentre outros. Em função disto é necessário se ter informações relevantes sobre o tráfego,
possibilitando a elaboração de diagnósticos mais ricos e precisos, facilitando, assim, o processo de
tomada de decisão.

Por outro lado, com o surgimento de aplicações avançadas que exigem requisitos estritos de QoS em
tempo real, deve-se dar continuidade aos experimentos com os serviços Premium e Scavenger,
visando dotar a RNP de uma maior flexibilidade no atendimento da demanda de seus usuários,
particularmente, daqueles que necessitam de redes avançadas.

4.
Descrição da proposta

4.1.
Medições

Atualmente as redes IP modernas possuem diversos problemas de infra-estrutura, tais como a falta de
controle de erros e atrasos, o congestionamento das filas dos equipamentos, a falta de priorização de
serviços, dentre outros. Em função disto é necessário se ter informações relevantes sobre o tráfego,
possibilitando a elaboração de diagnósticos mais ricos e precisos, facilitando, assim, o processo de
tomada de decisão.

A análise do tráfego permite, dentre outras coisas, a identificação das anomalias da rede em termos
de segurança, ilustrando, por exemplo, as tentativas de ataques a uma determinada rede ou serviço.
Um outro beneficio corresponde à obtenção de informações quanto aos pontos de gargalo na rede e a
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tendência de congestionamento nos enlaces. Um dos recursos utilizados para a análise é a matriz de
tráfego, que se trata de um resumo das demandas de tráfego entre diversos pontos da rede sob
aspectos diversos. Uma matriz de tráfego pode estar no nível de POP, rede, enlace, subrede, etc.

A maior causa para o congestionamento das redes é a má distribuição de recursos. Isto se deve em
muitos casos à falta de informações sobre o estado atual dos enlaces. Os dados de uma matriz de
tráfego podem auxiliar nas mudanças das rotas tendo em vista um melhor desempenho da rede. Além
disso, vai ajudar no seu dimensionamento, no planejamento da sua capacidade e na averiguação dos
níveis de serviço.

Neste sentido,  podem ser adotadas algumas técnicas de medição e QoS (Qualidade de Serviço), a
fim de que sejam realizadas as atividades de coleta, armazenamento, visualização e análise sobre a
rede. Relacionadas a essas atividades, algumas necessidades referentes à engenharia de tráfego
podem justificar ainda mais o investimento em infra-estrutura e metodologias que permitam a
realização de diagnósticos. Dentre essas, tem-se:
§ Para que seja verificado se os requisitos de QoS estão sendo atendidos para as aplicações alvo de

uma rede, é importante realizar a medição do tráfego da mesma;
§ É importante existir um ambiente que permita a elaboração de diagnósticos ricos e precisos sobre

informações específicas do tráfego e sua tendência;
§ Para que o acompanhamento do tráfego seja realizado de forma satisfatória, é adequado que as

suas características possam ser visualizadas permanentemente;
§ É interessante que existam mecanismos para visualização de fluxos de tráfegos em diferentes

POPs da rede;
§ Com o objetivo de explorar a rede da melhor forma é importante que seja possível visualizar a

utilização da banda por cada tipo de serviço oferecido na rede;
§ É importante, também, realizar um diagnóstico que apresente as trocas de tráfego (peering) com

outros backbones e entre os POPs da mesma rede.

Em resumo, a engenharia de tráfego envolve a aplicação de tecnologia e princípios científicos à
medição, caracterização, modelagem e controle do tráfego Internet. Ela tem como objetivo melhorar o
desempenho de uma rede operacional seja ao nível do tráfego que ao nível dos recursos da rede.

Medições são importantes como realimentação para uma otimização adaptativa e para determinar a
QoS que está sendo oferecida aos serviços. Para que sejam efetivas devem ser obtidas e aplicadas
de modo sistemático. Faz-se portanto necessária a existência de uma infra-estrutura de medições.

Existem basicamente dois tipos de medições: passivas e ativas. Nas medições passivas são coletadas
informações sobre todos os pacotes que trafegam na rede sem provocar nenhuma interferência no
tráfego. Nas medições ativas são gerados pacotes de teste e é monitorado o desempenho para os
mesmos através da rede. Cada um desses tipos possui um propósito específico, e a utilização varia
de acordo com as métricas escolhidas, nível de detalhamento das medições (granularidade) e as
tecnologias de hardware ou software disponíveis.

A nível mundial há diversos esforços voltados para a implantação de infra-estruturas de medições. Na
Internet2, dentro da Iniciativa de Desempenho Fim a Fim (E2Epi – End-to-End Performance Initiative)
está sendo desenvolvido um ambiente de melhoria do desempenho fim-a-fim, denominado de E2E
piPEs (End-to-End Performance Improvement Performance Environment System) que se baseia no
uso de medições realizadas através de diversas ferramentas, sendo as principais a Iperf (usada para
medir a largura de banda disponível) e o OWAMP (One Way Active Measurement Protocol). A idéia é
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a de aproveitar medidas coletadas através de diversas ferramentas. O grupo de medições e análise de
rede do NLANR (National Laboratory for Applied Network Research) direciona seus trabalhos através
de dois projetos um de medições passivas (PAM) e outro de medições ativas (AMP). Na Europa um
esforço semelhante é realizado através do serviço TTM (Test Traffic Measurement) da RIPE (Réseaux
IP Européens). Também se destacam a CAIDA (Cooperative Association for Internet Data Analysis), o
IEPM (Internet End-to-end and Process Monitoring) e o Network Measurements Working Group do
Global Grid Forum .

Mais recentemente, um testbed para experimentos em larga escala foi criado e hoje conta com a
participação de 45 instituições acadêmicas espalhadas entre Europa, EUA, Ásia e Austrália. Este
projeto teve o financiamento e suporte inicial da Intel Research. Diversos experimentos na área de
medições ativas e passivas já foram realizados ou estão em fase de implementação entres os sites
participantes. Um aspecto importante desta infra-estrutura é a heterogeneidade em termos de
características dos links e localização geográfica das máquinas que compõem o PlanetLab.
Atualmente, os pontos integrantes encontram-se interconectados via links de alta velocidade bem
como máquinas conectadas via ADSL. Através de contatos com o pessoal mantenedor do PlanetLab
verificou-se o interesse por parte deles para a inclusão de alguns pontos de medição/experimentos na
América Latina (atualmente inexistentes). Com os projetos pilotos descritos nesta proposta podemos
estender o escopo através da interconexão dos pontos no Brasil ao PlanetLab. Desta forma os
mesmos experimentos propostos e realizados em nível nacional poderão ser replicados em nível
global, principalmente para coletar medidas entre os medidores dos pilotos no Brasil e outros pontos
do PlanetLab.

Nas atividades do GT QoS (período 2002/2003) foi possível implantar uma infra-estrutura de medições
passivas baseadas no Netflow habilitado nos roteadores do backbone da RNP2. Atualmente, existem
13 PoPs, no território nacional, habilitados com o Netflow, realizando coletas locais que são
transferidas diariamente para um servidor central. Além disso, o projeto também deu início à etapa de
visualização dos dados coletados e forneceu suporte à atividade de monitoração de QoS, a qual foi
oferecida a partir da implantação do piloto de serviços diferenciados.

Nesta proposta de GT pretendemos trabalhar nas seguintes atividades relacionadas com medições:
§ (1) análise dos dados coletados pelo Netflow,
§ (2) piloto de medições passivas com placas de captura,
§ (3) piloto de medições ativas com a plataforma AMP e
§ (4) piloto de medições ativas com o OWAMP.

Estas atividades serão desenvolvidas de forma complementar às atividades previstas no projeto IQoM.
Deste modo, serão aproveitados recursos humanos e equipamentos do projeto IQoM para a
consecução destas atividades.

4.1.1.
Análise dos dados coletados pelo Netflow

Em função do grande volume de dados do Netflow coletados nos diversos POPs do backbone da
RNP, existe uma real necessidade de se analisar estes dados em termos das aplicações mais
utilizadas, redes, etc.

É de interesse que sejam realizados estudos estatísticos sobre os dados dos fluxos de tráfego
coletados e que estão disponíveis no ftp do servidor de coleta implantado por um dos pilotos do GT
QoS. Pretende-se a partir dos dados coletados obter matrizes de tráfego médio por tipo de tráfego
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além de acompanhar a sua evolução e tendência de crescimento. É possível ainda identificar padrões
patológicos que correspondem a problemas de falha de segurança.

A análise mais precisa da matriz de demanda por tipo de tráfego permitirá uma melhor definição e
políticas de QoS, e a otimização dos recursos assim como auxiliar no planejamento da atualização da
infra-estrutura física da rede. Além disso, com esta análise será possível identificar as principais
características da rede de forma a dar subsídios aos pesquisadores na elaboração de modelos mais
próximos da realidade em ambiente de laboratório.

4.1.2.
Piloto de medições passivas com placas de captura

Para a implantação da infra-estrutura de medições passivas é preciso pensar antes de tudo nas
formas de captura do tráfego que e a escolha vai depender das necessidades de medições e infra-
estrutura técnica. A captura dos dados pode ocorrer nos roteadores, nas estações de trabalho ou em
dispositivos dedicados.

Nos roteadores, é aproveitada a infra-estrutura de equipamentos já existentes para a realização das
medições e por este motivo o custo é relativamente baixo. Estas medições são ideais quando se
pretende verificar as informações da rede a nível macro, sem entrar em tanto detalhamento.
Geralmente é feita a análise sobre os fluxos ao invés de lidar com cada pacote individualmente. O
problema ao realizar medições com os roteadores está no fato dos mesmos terem que realizar uma
tarefa na qual não projetado e com isso levar a uma sobrecarga de processamento e falta de precisão
dos dados medidos.

A medição com estações de trabalho é o que se tem de mais comum quando se quer saber o que está
passando na rede. Tudo é feito através de um simples PC e uma placa de rede em funcionamento no
modo promíscuo e por este motivo tem um custo relativamente baixo. Porém, estas medições não são
aplicáveis em links de alta velocidade, se restringindo apenas em segmentos de LAN compartilhados.

Por fim, a outra opção para a captura de tráfego trata-se de realizar a medição através de dispositivos
dedicados e diretamente conectados no meio de transmissão. Como estes equipamentos é possível
se ter maior precisão dos dados medidos uma vez que os mesmos são projetados apenas para esta
finalidade. Para a montagem de um equipamento deste tipo são necessários: um splitter óptico para a
captura da transmissão sem realizar interferência; uma placa de captura deste tráfego, e uma máquina
para fazer o armazenamento.

Diversos estudos têm mostrado a necessidade da precisão do tempo durante a realização das
medições, seja do tipo passiva ou ativa. Sendo assim, um fator importante que deve ser considerado
são as fontes de erros em relação à marcação do tempo de chegada e saída dos pacotes medidos.
Uma dessas fontes é a placa de captura de tráfego.

As placas comuns geralmente fazem a captura de um pacote e logo depois precisam realizar uma
interrupção no sistema operacional para fazer marcação do tempo e enviar estes dados para outro
dispositivo (ex. disco). Acontece que nos links de alta velocidade, em função do número de pacotes
recebidos, estas placas necessitam fazer um número maior de interrupções que o S.O., na maioria
dos casos, tem condições de atender, acarretando em atrasos. O ideal, nestas situações, é que estas
placas possam funcionar de forma independente do S.O. fazendo sua própria marcação de tempo e
tendo um buffer de memória grande o suficiente para reduzir o número de interrupções. A utilização de
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placas de captura tais como as placas DAG, permite a captura de dados mais específicos de cada
pacote que passa num determinado enlace (granularidade fina). Pode-se desta forma não apenas
identificar fluxos de interesse como criar um registro dos instantes de chegada dos diversos pacotes
com a finalidade de estabelecer um modelo preciso para o tráfego.

A ferramenta CoralReef foi desenvolvida pela CAIDA para a coleta e análise de tráfego em tempo real.
O software é composto por uma arquitetura de camadas e pode ser facilmente adaptado para um uso
específico. Isto se deve ao fato de possuir drivers e bibliotecas para interfaces ATM e arquivos pcap,
além de dar suporte à programação em Perl. O pacote do CoralReef também inclui programas para
criação de fluxos dos dados coletados, APIs para manipulação e geração de relatórios.

Dado ao custo elevado das placas de captura (em função da velocidade de operação do canal) e do
servidor para armazenamento dos dados coletados, pretende-se utilizar placas DAG 3.5 que operam a
taxas de 155 Mbps e 622 Mbps, STM-1 e STM-4, respectivamente, tanto em conexões tipo ATM como
em conexões tipo POS (Packet Over Sonet). Estas placas estão disponíveis nos projetos METROPOA
e IQoM, para efetuarmos a coleta em dois pontos de interesse a serem definidos posteriormente. Com
a experiência obtida serão geradas recomendações para a instalação destas placas de captura nos
links principais do backbone.

4.1.3.
Piloto de medições ativas com a plataforma AMP

O AMP (Active Measurement Project) é um projeto de medição ativa desenvolvido pelo NLANR
(National Laboratory for Applied Network Research) e que desenvolve uma infra-estrutura de
medições com o mesmo nome que pode medir retardo de ida e volta, perda de pacotes, topologia e
vazão (somente feito através de solicitação, devido ao seu alto custo).

Esta infra-estrutura de medições utiliza para fazer suas medições de atraso de ida e volta e perda de
pacotes o programa fping, que é derivado do Ping, mas mais adequado para o AMP devido à
possibilidade de enviar pacotes ICMP simultaneamente para múltiplos hosts, possibilitando assim
maior velocidade do que se fosse utilizado o Ping serialmente. O fping, então envia pacotes ICMP
para múltiplos hosts e espera um determinado tempo para receber as respostas. Quando uma
resposta do ICMP é recebida, o fping recolhe a resposta e a remove da lista de espera de respostas o
host que a enviou.

“...uma perda é definida quando quatro pacotes consecutivos de requisição não recebem uma
resposta. Isso tende a ocorrer somente durante falhas da rede, e não mostra a severidade do
congestionamento da rede.”

Desta forma a perda de pacotes é definida no AMP pelo não recebimento de quatro respostas ao
ICMP. Assim é muito difícil caracterizar o congestionamento porque esta perda geralmente ocorrerá
quando houver falhas na rede, não sendo uma ferramenta atualmente muito adequada para a
detecção de congestionamento.

Além de usar o fping para fazer as medições dos vários hosts ele utiliza uma divisão de tarefas entre
máquinas para fazer as medições, denominadas AMPlets e máquinas para coleta de dados e
apresentação, denominadas Coletores de Dados, como podemos ver na Figura 1.
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imediatamente, tornando o AMP mais seguro contra falhas.não são adequados. Não basta apenas dividir o atraso total de ida e volta por dois, pois os caminhos
de ida e volta podem ser distintos, ou se forem os mesmos podem sofrer atrasos diferentes. Para
encontrar as reais medidas de perda de pacotes e atraso fim-a-fim é preciso utilizar ferramentas que
implementem medições ativas unidirecionais. Algumas ferramentas utilizam esta técnica de medição.
Entretanto, a falta de interoperabilidade entre essas plataformas dificulta a distribuição de servidores
usados para fazer as medições ativas unidirecionais na Internet. Então para criar um protocolo padrão,
um grupo da Internet2 submeteu uma proposta de protocolo ao GT IPPM do IETF a ser usado para
comunicação entre os hosts de teste que implementam as métricas unidirecionais. Este protocolo, o
OWAMP (One-Way Active Measurement Protocol), pode medir atraso unilateral assim como perda de
pacotes unilateral. Estas métricas estão especificadas nas RFCs 2679 e 2680, respectivamente. A
implementação do OWAMP é bastante simples. Ele funciona no esquema cliente-servidor e utiliza o
NTP (Network Time Protocol) para sincronizar o relógio local do sistema assim como uma estimativa
do erro. Para a obtenção de medidas mais precisas, com menores erros, deve-se sincronizar os
relógios através de GPS (Global Positioning System) ou CDMA (para esta finalidade também
chamado de GPS indireto). A vantagem do CDMA provém do fato de que os sistemas GPS
necessitam de uma antena instalada no teto, normalmente distante do monitor de tráfego, enquanto
que sinais CDMA normalmente alcançam qualquer ponto (desde que haja uma operadora de celular
que utilize CDMA na região!).

experimentos anteriores e de um levantamento sobre quais redes clientes têm condições técnicas
para participar dos experimentos, qual a melhor configuração do cenário em termos dos POPs e
clientes participantes.

implementar QoS nas suas redes institucionais.
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