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Fundação CPqD, Intel Research – Cambridge e, mais recentemente, a UFF.

Neste GT contaremos com a colaboração direta da equipe da UFSC, mas estaremos colaborando com os
demais parceiros dentro do escopo do GigaIQoM, criando uma sinergia que será benéfica para ambos os
projetos.
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Sumário executivo
As atividades deste GT são uma continuação natural das atividades de medição desenvolvidas pelo GT
QoS no período 2002/2003 e pelo GT-QoS2 no período 2003/2004. As atividades aqui propostas têm uma
sinergia com algumas das atividades propostas dentro do escopo do projeto GigaIQoM e, portanto,
espera-se uma colaboração com a equipe alocada também àquele projeto.

A continuação das atividades dos GTs anteriores é motivada a partir das avaliações e experiências
adquiridas com a implantação e testes das ferramentas utilizadas na avaliação de desempenho do
backbone da RNP. Assim como já percebido por diversos grupos internacionais, seria ideal que os dados
resultantes das medições com as ferramentas existentes fossem disponibilizados dentro de uma infra-
estrutura que qualquer aplicação de análise pudesse ser construída sem sofrer problemas de
interoperabilidade. Neste sentido, a Internet2 vem trabalhando na implantação do ambiente piPEs, que
consiste num sistema que visa dar o suporte necessário para os usuários finais e aplicações obtenham
informações da rede, num formato padrão, e sem ter necessariamente que lidar com os detalhes
específicos de cada ferramenta de medição. Portanto, assim como no piPEs, este GT propõe desenvolver
uma infra-estrutura para a RNP que visa disponibilizar os dados das medições de forma a interoperar com
outras infra-estruturas de medições, tais como as das redes Abilene, Géant e da futura rede CLARA.

Além da interoperabilidade entre sistemas, foi também possível constatar na RNP a necessidade de um
ambiente de monitoramento da rede com as informações disponibilizadas por estas ferramentas de forma
permanente. Este ambiente (denominado aqui de “Observatório da RNP”) irá auxiliar as atividades do
centro de operações (NOC).

É com base nestes aspectos que são propostas as atividades descritas nas próximas seções. Estas
atividades visam: a implantação de um ambiente de acesso aos dados de medições espelhados no piPEs e
que permitirá a interoperação com os ambientes de medição de outras redes internacionais, a implantação
do Observatório da RNP com um ambiente de visualização e acompanhamento das características do
backbone, e, caso tenhamos fôlego, a implantação de um ambiente de monitoramento das SLAs. Estas
atividades serão detalhadas nas próximas seções.

O Ambiente E2EpiPEs
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)
[17] está sendo desenvolvido um ambiente de melhoria do desempenho fim-a-fim, denominado de E2E
piPEs (End-to-End Performance Initiative Performance Environment System) [18] que se baseia no uso
de medições realizadas através de diversas ferramentas, sendo as principais o Iperf (usado para medir a
largura de banda disponível) [26] e o OWAMP (One Way Active Measurement Protocol) [20]. A idéia é a
de aproveitar medidas coletadas através de diversas ferramentas.

Figura 1 - Cenário futuro de funcionamento do piPEs.

A Figura 1 ilustra o cenário futuro previsto para o piPEs, onde para os testes são utilizadas as ferramentas
OWAMP, IPERF e Traceroute, localizadas em pontos de interesse da rede para realizar as medições de
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desempenho (PMDs – Pontos de Medição de Desempenho) e que fazem a coleta das informações. Há
também coleta de dados de fluxos através do Netflow e/ou Netramet e dados coletados diretamente dos
dispositivos de rede através do protocolo SNMP. Tais informações são, posteriormente, enviadas para
armazenamento em repositórios de dados, gerenciados por um SGBD – Sistema de Gerência de Banco de
Dados – que depois são disponibilizadas através do uso de Serviços Web (do inglês Web Services) [31]. O
uso de Serviços Web, que é uma tecnologia baseada em padrões e independente de plataforma, evita os
problemas de interoperabilidade.

A arquitetura do piPEs está subdivida em seis módulos de software com as seguintes funções (Figura 2):

• Armazenamento: armazenamento dos dados resultantes das medições realizadas pelas diversas
ferramentas através da utilização de um sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD).

• Testes: Este módulo concentra as funcionalidades encontradas nas ferramentas de medição,
instalados nos pontos de medição de desempenho (PMD), realizando os testes e coletando as
medidas de interesse. Atualmente estão sendo utilizadas no protótipo as ferramentas BWCTL,
OWAMP, Traceroute e NDT (Network Diagnostic Tool) [19].

• Agendamento dos testes: O agendamento visa permitir que os testes de medição da rede
possam ser realizados a partir de uma programação previamente estabelecida pelos
administradores da rede e/ou pelos usuários.

• Autorização: Como o piPEs fornece uma infra-estrutura pública de acesso aos seus recursos, é
necessária a utilização de mecanismos de autenticação e autorização de acesso. As autenticações
serão realizadas de forma distribuída para cada domínio de medição através de modelos de
confiança como o Shibboleth [21]. As autorizações são feitas a partir da política de acesso
estabelecida e mantida pelos administradores de cada domínio administrativo.

• Interface: Os resultados das medições, depois de armazenadas em banco de dados, são
disponibilizadas através de tecnologias baseadas em padrões. Neste caso o uso de Serviços Web
tem sido a principal tendência tecnológica. Nesta área, o piPEs trabalha em conjunto com o
grupo NMWG [9], definindo esquemas padrão a serem utilizados na comunicação através dos
Serviços Web. Pretende ainda criar mecanismos de publicação e descoberta automática dos
recursos disponibilizados por parte das ferramentas de forma a dar independência às ferramentas
durante o seu funcionamento.

• Detecção: Este último módulo inclui ferramentas que visam detectar problemas de desempenho
a partir do acesso aos dados das medições e apresentá-los num formato amigável sobretudo ao
usuário leigo.

Figura 2- Módulos de software do piPEs e as suas funcionalidades.



Proposta do GT-Medições (21 de junho de 2004) 4

Com a implantação deste framework será possível a interoperação com outros domínios de medição
baseados neste mesmo framework e com ferramentas de análise tais como a Advisor [24] e Monalisa [6].

A seguir serão apresentadas as atividades propostas de acordo com cada um destes módulos

Armazenamento

As ferramentas utilizadas pelo GT-QoS e GT-QoS2 foram: Netflow, NetraMet, OWAMP, AMP, Iperf e
Thrulay. Estas ferramentas utilizam seus próprios mecanismos de registro das informações sobre as
medições realizadas, resultando, na maioria das vezes, em armazenamento dos dados em sistemas de
arquivos.

Como forma de facilitar o acesso às informações coletadas sobre a rede, o uso de banco de dados tem sido
considerada como a principal alternativa de implementação. Neste sentido, uma seqüência de passos é
necessária para viabilizar o armazenamento dos dados destas medições em SGDB. São eles:

• Estudo inicial dos dados coletados;

• Elaboração de modelo de dados compatível com as necessidades das aplicações de análise;

• Definição de um banco de dados, implementando as principais tabelas, relacionamentos,
restrições de integridades e procedimentos armazenados;

• Adaptação das ferramentas conforme o SGBD utilizado para possibilitar a interação entre os
mesmos;

• Criação de programas/scripts de manipulação dos dados armazenados.

Uma vez estes dados armazenados em banco de dados, programas/scripts de acesso podem ser utilizados
de forma a viabilizar o acesso por parte das aplicações de análise e até mesmo serem utilizados na
implantação de Serviços Web.

No ambiente de medição atual desenvolvido para o GT-QoS2 e que engloba as ferramentas OWAMP,
Iperf e Thrulay, o armazenamento das medições é feita em base de dados relacional, MySQL e no
RRDTool em uma estação de gerência central. Para todas as ferramentas são coletadas e armazenadas
medições a intervalos de 5 (cinco) minutos cada. Estes modelos de dados serão revistos para verificar a
sua conformidade aos procedimentos descritos acima.

Será também investigada a possibilidade de se utilizar a ferramenta ROOT [7] ao invés do mySQL. O
ROOT é um sistema que fornece um conjunto de frameworks orientados a objetos com todas as
funcionalidades necessárias para manipular e analisar grandes quantidades de dados de forma eficiente.
Possuindo os dados definidos como um conjunto de objetos, métodos de armazenamento especializados
são utilizados para dar acesso direto aos diferentes atributos dos objetos selecionados sem precisar
manipular o grande volume de dados. Dentro desse sistema também está incluída uma série de
ferramentas para análise e visualização dos dados.

O ROOT também é um sistema aberto que pode ser estendido dinamicamente agregando bibliotecas
externas. Além disso, ela é uma ferramenta free e seu código fonte está disponível.

Testes

Nesta seção são descritas evoluções propostas para as infra-estruturas de medição implantadas em pilotos
dos GTs anteriores. Os testes incluíram ferramentas de medições ativas e passivas, envolvendo alguns
PoPs do backbone. As principais ferramentas foram: OWAMP [20], Netflow [8], NetraMet [5] e AMP
[25].

Na RNP, os testes com o OWAMP são realizados periodicamente e os dados são armazenados em um
banco mySQL. Estes dados são armazenados no intuito de facilitar o desenvolvimento de aplicações de
visualização. No GT-Medições estes bancos de dados serão remodelados tendo em vista o
desenvolvimento de Serviços Web. Assim, os resultados serão apresentados não somente no ambiente
gráfico, como também por meio de interfaces baseadas em padrões como o XML. Esta iniciativa
contribuirá com uma futura integração com outros domínios que tenham interesse nos dados
armazenados.

O Netflow tem características muito diferentes do OWAMP. Aqui o operador não dispara testes e sim
utiliza os dados que foram coletados ao longo do tempo. Desta forma, o Netflow será integrado no piPEs
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através da disponibilização das informações passadas e que ajudarão na análise do desempenho do
backbone. Assim, os fluxos de interesse serão selecionados, armazenados em banco de dados e
posteriormente disponibilizados através de Serviços Web.

As vantagens da utilização do NetraMet em detrimento do Netflow se dá por conta da possibilidade de
configurar o NetraMet na identificação dos fluxos sob demanda e conforme a necessidade dos operadores
de rede e usuários finais. Para possibilitar que outros sistemas possam vir a ter acesso às medições
realizadas com o NetraMet será necessária a utilização de Serviços Web para a configuração das regras e
recuperação das informações coletadas.

No GT-QoS2 foi implantada uma pequena malha de AMPlets e um coletor central. Os dados registram
informações sobre os atrasos percebidos na rede. Da mesma forma que o OWAMP, estes dados podem
ser armazenados em banco de dados e disponibilizados através de Serviços Web.

Por fim, além destas ferramentas, outras que estão previstas no ambiente piPEs também poderão ser
integradas ao ambiente da RNP. Entre as possíveis ferramentas podem ser citadas: o traceroute e dados de
gerência obtidos via SNMP.

Pretende-se ainda estender as medições atuais de atrasos unidirecionais através do OWAMP e de largura
de banda através do BWCTL (Iperf) [15] e Thrulay [30] com IPv6 inicialmente em laboratório e, em
seguida, no backbone da RNP. Os resultados destas medições serão disponibilizados através do ambiente
de visualização desenvolvido para o GT-QoS21.

Tanto a implementação do OWAMP como a do BWCTL possuem suporte nativo aos protocolos
IPv6/IPv4 permitindo a realização de medições na infra-estrutura de rede IPv6. Já a ferramenta Thrulay
ainda não possui suporte a IPv6, mas também poderá vir a ser utilizada quando esta incluir o suporte ao
protocolo IPv6 (pois já está na sua lista de próximas tarefas).

Agendamento dos Testes

A idéia é de que os usuários, através de uma ferramenta que lhes seria disponibilizada, possam agendar a
realização de testes complementares aos que já serão automaticamente realizados entre os roteadores de
borda e de núcleo. Ou seja, se cada usuário que quiser utilizar a rede tiver que gerar o seu próprio
conjunto de testes fim a fim para medir atraso e largura de banda disponível, a rede poderá ficar inundada
apenas por pacotes de testes! Por outro lado, se os dados dos testes realizados regularmente estiverem
disponíveis para as ferramentas do usuário, bastará realizar testes entre os pontos não cobertos por estes
testes automáticos.

Esta atividade está prevista no escopo do projeto GigaIQoM, de modo que pretendemos aqui apenas
colaborar com este esforço complementar de modo a no futuro termos também esta funcionalidade
implementada no nosso ambiente.

Autorização
O Shibboleth [21] é um projeto da Internet2 no qual estão sendo desenvolvidas arquiteturas, estruturas de
políticas, tecnologias práticas e uma implementação aberta para dar suporte ao compartilhamento
interinstitucional de recursos Web sujeitos a controles de acesso. Ele consiste em um modelo de
confiança no qual cada instituição (no nosso caso, domínio de medição) é responsável por autenticar os
seus usuários.

Assim como proposto pela Internet2, o sistema Shibboleth pode ser utilizado para criar mecanismos de
controle de acesso aos serviços disponibilizados. Estabelecendo autenticação e autorização. Neste sistema
existe uma Autoridade de Atributos (no caso o LDAP) que conterá os atributos de acesso dos usuários.
Portanto, para ter acesso aos serviços, os usuários, primeiramente, terão que ser autenticados e/ou
autorizados pelo Shibboleth.

Para a realização desta atividade espera-se contar com os resultados obtidos pelo atual GT-Diretórios.

                                                          
1 http://www.amp.ufsc.br/owamp/
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Interface

No estágio atual, as ferramentas utilizadas no ambiente protótipo do piPEs foram BWCTL (Iperf) e
OWAMP, fornecendo medidas de atraso, variação do atraso e perda. Como pode ser visto na Figura 1,
ainda está prevista a incorporação de outras ferramentas e medidas de interesse. Então, um destaque pode
ser dado às medições de fluxo de tráfego, haja vista as atividades que vêm sendo desenvolvidas pelo GT-
QoS2 com o uso do NetraMet [5] e do Netflow [8].

Para a configuração do NetraMet são necessárias a criação de regras para identificação de fluxos que são
enviadas aos coletores via SNMP. Para se configurar as regras de coleta no NeTraMet podemos utilizar
Texto ASCII entendido pelo Netramet ou a SRL (Simple Ruleset Language) [4]. Como a forma em Texto
era menos inteligível então foi concebida a linguagem SRL tentando facilitar a forma de se escrever essas
regras. Mesmo assim, a forma de configurar as regras através do SRL não é tão simples e é exigido um
tempo de estudo para entender o seu funcionamento. Dessa forma, seria ideal a existência de um ambiente
em que os fluxos de interesse fossem selecionados através de interfaces mais amigáveis e que não
houvesse a necessidade de um conhecimento mais específico sobre a linguagem SRL.

Diante dos aspectos abordados, será criado um conjunto de Serviços Web, de acordo com os interesses
mais comuns nos dados sobre os fluxos, para facilitar a configuração das regras do NetraMet nos
equipamentos de medição. Assim, as ferramentas de análise dos dados sobre os fluxos podem ser
implementadas para acessar estas medidas apenas utilizando as bibliotecas necessárias para o uso dos
serviços sem necessitar de maiores intervenções de um operador da rede, além de poder configurar os
coletores em tempo real e sob demanda, como ilustra a Figura 3.

Figura 3 – Cenário de configuração do NetraMet através de Serviços Web.

Se por um lado o NetraMet necessita de Serviços Web para a definição das regras, com o uso do Netflow
os Serviços Web seriam adequados para extração das informações de interesse presentes nos arquivos de
fluxos mantidos pelo pacote flow-tools. O pacote flow-tools contém um conjunto de ferramentas de
auxílio à manipulação das informações coletadas. Porém, para possibilitar o acesso a estas informações
por parte de aplicações localizadas fora do domínio seria necessária a montagem de um infra-estrutura de
acesso. Além disso, os filtros necessários para a seleção das informações de interesse são específicos da
plataforma de SO e ainda necessitam ser previamente elaborados.

Assim, um conjunto de Serviços Web poderia seria criado para configurar o coletor na seleção dos fluxos
de interesse, interagindo diretamente com o pacote flow-tools, estabelecendo os filtros e exportando os
dados selecionados para banco de dados (como previsto pelo piPEs). A partir deste banco um outro
conjunto de Serviços Web seria utilizado para o acesso às informações armazenadas, de uma forma bem
flexível (já que agora pode contar com linguagens como o SQL) e dinâmica. Estas iniciativas já foram
apresentadas em [29], onde um conjunto de Serviços Web em conjunto com o flow-tools é utilizado com
o objetivo de facilitar a manipulação dos dado do Netflow.

Detecção

Nesta atividade serão analisadas/avaliadas ferramentas já disponíveis, como, por exemplo, o I2Detective
(Internet2 Detective) [16] que tem como função detectar a conectividade da rede, determinar a largura de
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banda e prever as potencialidades de recebimento em Multicast. Para a largura de banda ele se utiliza do
IPERF e para o Multicast utiliza a multicast beacon do NLANR [27].

Pretende-se também eventualmente realizar experimentos de integração do ambiente desenvolvido com a
ferramenta Advisor [24].
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Observatório da RNP
Seguindo o modelo do Observatório da Rede Abilene [14] a idéia seria desenvolver um portal de acesso
aos dados que estão sendo arquivados de informações de estado e desempenho, no nosso caso, do
backbone da RNP. Estes dados serão disponibilizados para que os pesquisadores possam estudar uma
rede operacional, de uma forma mais sistematizada do que a atualmente disponibilizada para alguns
pesquisadores.

Os dados a serem disponibilizados serão potencialmente os seguintes (baseado em
http://abilene.internet2.edu/observatory/data-views.html):

• Tráfego total agregado de dados;

• Dados da evolução do tráfego total agregado de dados;

• Mapa de “tempo” (atualizado periodicamente de acordo com a utilização dos diversos enlaces do
backbone);

• Atraso unidirecional (baseado nas medidas do OWAMP e nos dados já disponíveis atualmente
em http://www.amp.ufsc.br/owamp/);

• Vazão (baseado nos dados obtidos com o BWCTL e o Thrulay);

• Análise dos dados de fluxo obtidos com o Netflow ou Netramet;

• Estatísticas de Multicast (obtidas com a ferramenta Multicast Beacon do NLANR).

Além destes métodos mais tradicionais de visualização, pretendemos também disponibilizar o acesso aos
dados de fluxos através de Mapas em Árvores conforme descrição abaixo.

Mapas em Árvore
Uma das alternativas para visualização dos dados é a técnica de Mapas em Árvores que foi inicialmente
proposta por Ben Shneiderman da University of Maryland. Em uma simples definição, os Mapas em
Árvore são uma representação visual de uma estrutura de hierarquia em árvores, como mostrada na
Figura 4.

Figura 4 - Representação visual de uma Hierarquia em Árvores pelo método de Mapas em Árvore.

A representação hierárquica em árvores utiliza linhas para ligar os nós pais aos nós filhos. Esta
representação não é a mais adequada quando se tem uma grande quantidade de informação, pois se gasta
muito espaço visual na organização dos nós e as estruturas hierárquicas geram grandes árvores de difícil
visualização.

O método proposto por Shneiderman utiliza todo o espaço disponível para visualização das informações,
mapeando a hierarquia em regiões retangulares. Os atributos de cada nó (PoP – Point Of Presence, no
caso deste projeto) são representados por tamanho e cor da região, onde nós com informações de maior
importância ocupam regiões maiores que os que possuem informações de menor importância. Com os
Mapas em Árvore é possível apresentar em uma cena visual, centenas, milhares e até milhões de registros
de dados, assim como a sua estrutura hierárquica.
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Foi apresentada anteriormente [28] uma solução na qual se utilizou a ferramenta NetFlow para criação
dos fluxos, o pacote flow-tools para a coleta e processamento de alguns dados e o TreeMiner, esta última
como ferramenta de visualização e análise. Esta ferramenta de visualização foi desenvolvida pelo Núcleo
Interdepartamental de Pesquisa em Redes de Computadores (NUPERC) da UNIFACS e baseia-se na
técnica de visualização em Mapas em Árvore.

Os resultados obtidos com a solução descrita acima mostraram que é possível se ter todo o perfil de uma
rede através de uma única cena visual. Sendo possível, de acordo com a necessidade, verificar os dados
de uma rede com maiores detalhes. Nos experimentos realizados, por exemplo, foi possível verificar as
condições de uma rede em função dos serviços mais conhecidos, volume de tráfego, dia e as sub-redes,
além de ajudar a identificar as anomalias que podem representar tentativas de invasão na rede.

Nos websites dos projetos IQoM [22] e GT-QoS2 [10] está sendo utilizada uma infra-estrutura de análise
parecida com a reportada pelo artigo. Após a coleta e processamento dos fluxos pelo pacote flow-tools,
um script desenvolvido em linguagem perl, transfere alguns atributos dos dados filtrados para uma base
de dados MySQL. Através de um formulário web (Figura 5) que consulta esta base de dados, os visitantes
destes websites conseguem gerar um arquivo texto (Figura 6) que é usado como entrada de dados para a
ferramenta de visualização denominada Treemaps [12][13], desenvolvida pela Human-Computer
Interaction Lab/University of Maryland que é uma das alternativas para a ferramenta Treeminer.

Figura 5 - Formulário Web para criação do arquivo em formato texto.

Figura 6 - Arquivo em formato texto usado como entrada de dados para a ferramenta Treemaps.

Após o visitante copiar para a sua máquina o arquivo de texto com os dados dos fluxos gerados e filtrados
e instalar o programa Treemaps, ele terá como resultado os dados apresentados pela Figura 8 que
representam o Total de Octetos de cada PoP e enviados para o PoP BA.

Nesta figura é fácil observar que o PoP instalado em MG (Minas Gerais) foi o que mais enviou octetos
para o PoP da Bahia, seguido pelo PoP do Paraná, Sergipe e por fim o do Maranhão. Posicionando o
mouse sobre as regiões, é possível identificar numericamente estas informações. As informações contidas
na tabela localizada no canto direito superior da figura representam o Total de Fluxos, Total de Octetos e
Total de Pacotes enviados, neste caso, pelo PoP MG para o PoP BA. Além da visualização por Total de
Octetos, é possível também visualizar os dados por Total de Fluxos e Total de Pacotes. Selecionado a
região do PoP de Destino, representada pela cor bege na figura, teremos a média dos Totais de Octetos,
Fluxos e Pacotes que foram recebidos por este.

Atualmente o uso das duas ferramentas, Treeminer e Treemaps, está limitado a uma visualização estática,
não sendo possível, no momento, observar o comportamento das regiões retangulares em um espaço de
tempo seqüencial ou até mesmo em tempo real. Esta limitação se deve ao fato dos dados armazenados na
base de dados não estão sendo atualizados no servidor em tempo real, sendo preciso gerar novos arquivos
texto com a filtragem desejada periodicamente e recuperada pela ferramenta de visualização. Portanto, há
a necessidade de alteração no processo de coleta, filtragem e disponibilização dos dados para a
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implantação de um ambiente permanente de visualização e acompanhamento das características do
backbone. A filtragem e seleção dos fluxos de interesse poderiam ser feitos no coletor local a cada PoP e
enviado “em tempo real” para a base de dados central que alimentaria o visualizador (vide Figura 7).

Roteador
Coletor

Arquivo
Fluxo

Fluxos

Filtro

Fluxo de 
Interesse

Visualizador

Banco de Dados

Figura 7 – Proposta para o processo de coleta, filtragem e armazenamento de fluxo de tráfego do
Netflow para visualização em Mapas em Árvore.

Figura 8 - Visualização usando a técnica de Mapas em Árvore para os dados de entrada contidos na
Figura 6.

Também é proposto neste projeto o desenvolvimento de um applet (programa escrito com a linguagem de
programação Java) inserido numa página web e carregado por qualquer browser com o plugin Java
instalado. O diferencial em relação às soluções anteriores é que como a ferramenta de visualização dos
dados será portada para este applet, o usuário/visitante não precisará mais copiar o arquivo de entrada e a
ferramenta de visualização, Treemaps ou Teeminer, para o seu computador, precisando apenas que ele
acesse o website do projeto e tenha instalado em seu browser o plugin Java, um procedimento bastante
comum atualmente na Internet (vide Figura 9).
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Figura 9 – Proposta para visualização de Fluxo de Tráfego criado pelo Netflow.
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Desenvolvimento e Implantação de um Ambiente de
Monitoração de SLA para Redes
A ferramenta nSLA, foi desenvolvida inicialmente para atender às necessidade do PoP-SC e NDP/UFSC
no que tange a administrar e monitorar a infra-estrutura de rede LAN, WAN e serviços de rede. Esta
ferramenta tem como objetivo realizar medições baseadas em SLA (acordo de nível de serviço), para que
o administrador tenha a habilidade de através de um cadastro de objetos gerenciáveis, estabelecer acordos
utilizando as diferentes métricas e gerar relatórios dos acordos estabelecidos. A ferramenta é dividida em
dois módulos: o agente autômato e a interface web de configuração e exibição de relatórios.

O agente autômato implementado usando a plataforma Java realiza a verificação periódica dos dados. Ele
através de algumas requisições, de modo que os dados sejam colhidos, busca implementar as coletas de
forma mais paralela possível, implementando um número reduzido de fluxo de execução. Os seguintes
parâmetros são coletados atualmente pelo autômato:

• Disponibilidade: através de ICMP ou usando a MIB RTT da CISCO para dispositivos, e através
de captura do atributo ifOperStatus da interface. São também coletados dados de tempo de
resposta e de alcançabilidade para os dispositivos;

• Taxa de erros: através da captura do atributo de erros em uma interface utilizando SNMP.

A interface WEB (vide a Figura 10) foi implementada usando a linguagem de programação PHP e a
utilização de uma biblioteca de criação de gráficos. Ela tem como objetivo possibilitar que o
administrador da rede configure os dispositivos e através de um assistente adicionar novas interfaces do
dispositivo de rede e estes terão seu dados coletados. Outra importante função exercida pela interface
WEB é a geração dos relatórios (vide Figura 11). Nesta versão inicial do ambiente, os seguintes relatórios
sobre acordos são explorados:

• Disponibilidade: gerado através dos dados coletados de dispositivos e interfaces;

• Taxa de erros: cria relatórios a partir dos erros coletados de uma interface;

• Tempo de Resposta: relatórios referentes ao tempo de resposta coletado através de chamadas de
ping ou da utilização da MIB RTT da Cisco.

A ferramenta foi implementada de modo a permitir sua extensão para suportar a medição de outras
métricas bem como sua integração com ferramentas externas, já certificadas para realização de
determinadas medições.

Estão previstas as seguintes etapas para esta atividade:

• Etapa 1 – Adequação da ferramenta existente para utilização em um piloto na Backbone da RNP
[meses 1 a 3];

• Etapa 2 – Implantação da ferramenta para monitorar do SLA  da RNP [meses 3 a 5];

• Etapa 3 – Seleção de métricas e desenvolvimento de funções para permitir a celebração de SLA
baseados em diferenciação de serviços bem como sua monitoração  [meses 3 a 6].

• Etapa 4 – Seleção de novas métricas de interesse e desenvolvimento de função no sistema para
implementação de acordos e relatórios baseadas nessas métricas [meses 7 a 9].

• Etapa 5 - Desenvolvimento de Web Services para recuperar os relatórios de SLA [meses 10 a
12].

Figura 10 - Formulário de Cadastro de um novo Acordo.
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Figura 11 - Exemplo de Relatório de disponibilidade.



Proposta do GT-Medições (21 de junho de 2004) 14

Cronograma de execução
Os produtos a serem entregues são basicamente a avaliação e recomendação para implantação em
produção do ambiente piPEs além do “Observatório da RNP” e, eventualmente, do Ambiente de
Monitoração de SLA.  Um maior detalhamento das atividades será feito quando da apresentação do
documento dos projetos piloto até o final de janeiro, conforme o cronograma abaixo:

30/09/2004

• Relatório de progresso bimestral

30/11/2004

• Relatório de progresso bimestral

• Documento de Diagnóstico e Alternativas: termo de referência, objetivos estratégicos, contornos,
pré-requisitos, inventários, aplicações, etc.

31/01/2005

• Relatório de progresso bimestral

• Documento de Projeto Piloto: arquitetura, requisitos de hw/sw, protocolos, descrição dos testes,
resultados esperados, tratamento e análise

• Plano de Implantação: ação, atividades, tarefas, cronograma de implantação

31/03/2005

• Relatório de progresso bimestral

31/05/2005

• Relatório de progresso bimestral

• Plano de Implantação da Transferência de Tecnologia: ação, atividades, metodologia, tarefas,
cronogramas, recursos, documentação

31/07/2005

• Relatório de progresso bimestral

• Documento de Avaliação do Piloto: descrição, resultados, problemas, soluções na
implementação

• Documento de Recomendações para Produção: arquitetura, requisitos de hw/sw, protocolos,
descrição dos testes, resultados esperados, tratamento e análise

Maio/2005

• Divulgação no Workshop RNP
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Avaliação dos resultados
Os resultados serão avaliados a partir dos relatórios apresentados sobre os testes com o ambiente e
ferramentas de interesse. Espera-se que de uma forma mais ou menos permanente, a infra-estrutura
montada possa ficar disponível como comprovação do sucesso do piloto e como sugestão de como os
dados das medições podem ser disponibilizados e utilizados.

Transferência de tecnologia
A transferência de tecnologia se dará através dos relatórios, disponibilização de scripts e
interfaces/páginas desenvolvidas. Se for oportuno pode-se também realizar um workshop específico não
só para os técnicos da RNP como também para eventuais interessados na análise dos dados que estão
sendo coletados e técnicos das instituições usuárias, interessados em aprender como implementar QoS nas
suas redes institucionais.
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