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“Today, many user communities on high-performance networks are 
experiencing the need for the kind of distributed storage service the NVD will 
offer. Both the explosion in amount of data that must be managed and the 
increasing importance of distributed collaboration have made problems of 
data logistics substantially more acute. As the application environment 
becomes more data intensive and collaborative, various factors (e.g., long 
transfer times, the need for asynchronous multicast and erratic or bursty
traffic conditions) tend to aggravate inefficiencies in data management in 
distributed applications. Under such conditions, conventional approaches to 
problems of distributed data management can break down no matter how 
much network bandwidth is applied. The RNP is building the NVD 
because it recognizes that storage is a key element of the 
communication infrastructure that must be improved to address 
these problems. “



Exemplos

L-Bone (+30TBs) - implementacao pública
sem gerenciamento centralizado montado
pelo LoCI e grupos voluntários para uso
experimental
DiDAS (22TBs) – implementação privada
com gerenciamento centralizado montada
pela equipe da CESNET para seu serviço de 
distribuição de palestras gravadas
L-TSI – implementação privada montada
por uma comunidade dos laboratórios
nacionais americanos usado para trocar
datasets de astrofísica



Missões GTAR

Adicionar ao meio de comunicação de 
dados administrado pela RNP uma
infraestrutura que permita controlar
de forma explícita a manipulação, 
escalonamento, e tempo de vida de 
transferências de dados em
tramitação com o propósito de tornar
mais eficiente o uso do meio por
aplicações e serviços distribuídos.



Missões GTAR

Apoiar a comunidade GRID: estudar
os novos padrões e propostas para
prover interoperabilidade
Apoiar a comunidade de Mídias
Digitais: exemplo - como apoiar a 
comunidade de TV Digital?
Armazenamento Transitório x 
Permanente
Entender melhor o conceito de 
Backbone Logistico – Armazenamento
integrado a Rede – redes ativas?



Fundamentos

“Nao há sistema de armazenamento
confiável, apenas sistemas que
atingem um nível aceitável de risco” -
LoCI

“Voce pode construir uma solução com 
qualquer hardware desde que seu
software seja capaz de prover isto.” -
Google

“The network is the computer.” – Sun



Metas

Implementação da infraestrutura
Interface para usuários (web)
Interface para aplicações (API)



Infraestrutura
Máquinas de Armazenamento (mini-itx)
Servidores IBP (LoCI Labs)
Gerenciador de Servidores (Nevoa 
StorCore)



Infraestrutura: Máquinas

Baixo custo (economicamente
escalável)
Ocupam pouco espaço
Baixo consumo de energia
Proporção CPU/HD/NIC de 1/1/1 
(maior tolerância a falhas)
Especializados para operações de I/O
Coerente com nossa abordagem



Infraestrutura: Máquinas
Placa - VIA EPIA M6000 ou

M10000

Disco – (1) EIDE 250-500GB

Boot device – (1) 256MB 
compact flash

Gabinete – shallow 1u ou estilo
STB

SO – embedded Linux



Infraestrutura: Servidores IBP

Open source (Linguagem C)
Projetado pelo LoCI Lab (UT)
Robusto (5 anos em produção)
Administra recursos de 
armazenamento (disco, RAM, CD-
ROM)
Permite fácil virtualizacao e 
agregação via rede de 
armazenamento distribuído
Providencia altíssimo controle sobre
os dados



Transferências de até 1Gbps entre
cliente e servidores e entre servidores
Nível de redundância de dados e 
tamanho de arquivo limitados apenas
pelos recursos do sistema
Regeneração automatica de recursos
de armazenamento
Suporta autenticação com certificados
e conexões SSL

Infraestrutura: Servidores IBP



Infraestrutura: Nevoa StorCore
Aplicação para gerenciamento e 
monitoramento remoto de servidores IBP
Interface web
Permite o particionamento dos recursos
agregados em volumes virtuais
Ponto único para definir novas políticas e 
configurações
Providencia dados de utilização a nível de 
servidor IBP e volume virtual
Configuração automática de clusters de 
servidores IBP



Interface Web

Adota padrões de design da RNP
Navegação de conteúdo público (não
suporta buscas)
Login para usuários
Links para conteúdo podem ser 
inseridos em outras páginas ou
serviços



Interface Web: User View
Aparência de gerenciador de arquivos
Usuário escolhe quais dos seus dados são
públicos
Permite operações de remoção, replicação, 
envio e recuperação de arquivos
Permite o gerenciamento dos ponteiros
usados para mapear os dados dentro do 
disco
Suporta a criação de sub-diretórios e 
estratégias de classificação



Interface Web: Admin View

Gerenciador de contas de usuários
Opções de fontes de autenticação
(LDAP, MySQL, local)
Aberto para requisições do pessoal da
RNP



Interface API
Biblioteca de operações escrita em Java
Usa mesma esquema de autenticação da
interface web (conta + senha)
Controla permissões de leitura e 
gerenciamento dos dados
Permite operações de remoção, replicação, 
envio e recuperação de arquivos
Permite o gerenciamento dos ponteiros
usados para mapear os dados dentro do 
disco
Suporta a criação de sub-diretórios e 
estratégias de classificação



Etapas
Configuração de máquinas em SP, PB (e 
algum outro lugar?)
Instalação do Nevoa StorCore e testes de 
conectividade
Desenvolvimento da Interface Web
Demonstração do protótipo e testes de 
usuários (WRNP-SBRC 2005)
Desenvolvimento da API
Testes do sistema por aplicações (UFPB e 
talvez a UNIFOR-participante do OurGrid)
Avaliação (desempenho, disponibilidade, 
“usabilidade” etc)



Parceiros:LAViD

Dados sobre o LAViD, seus projetos, 
porque eles são parceiros
Auxílio no desenvolvimento da
interface web e requisitos para a API



Parceiros: LSD

Dados sobre o LSD, a comunidade
OurGrid, porque sao parceiros (qual o 
interesse deles no projeto)
Auxílio na elaboração da API e 
estratégia de tolerância a falhas



Colaboradores: LoCI

Dados sobre o LoCI, Dr. Beck, 
envolvimento com o Internet2 
(http://events.internet2.edu/2004/fall
-
mm/sessionDetails.cfm?session=1619
&event=219)



IBP: The Internet Backplane 
Protocol

Storage provisioned on community “depots”
Very primitive service (similar to block service, but 
more sharable)

Goal is to be a common platform (exposed)
Also part of end-to-end design

Best effort service – no heroic measures
Availability, reliability, security, performance

Allocations are time-limited!
Leases are respected, can be renewed
Permanent storage is to strong to share!



Current Issues in IBP

1. Separate TCP connection for each IBP operation
High latencies between dependent operations

2. Redundant DNS resolution for repetitive IBP ops
High latency, load on DNS server

3. Client access control on IBP by IP address only
Limiting, easily spoofed

4. All allocations on one depot managed uniformly
Lack of control, inefficient

5. No computational capabilities at the depot
Limiting, inefficient



New IBP Depot 1.4 Release 
(Feb 2004)
1. Persistent TCP connections optionally maintained 

between client and depot to reduce overhead
2. Optional DNS caching eliminates redundant 

lookups in some OS implementations
3. Secure IBP variant supported with X.509 

certificate authentication
4. Multiple resources (File Sys, RAM) supported on 

one depot with optimized “cut-through” transfers

Yong Zhen & Huadong Liu



The Network Functional Unit

5. Network Functional Unit 
computational operations supported 
on data stored in depot allocations

See “An End-to-End Approach to 
Globally Scalable Programmable 
Networking” by Beck, Moore & Plank in 
Future Directions in Network 
Architecture, A SIGCOMM 2003 
Workshop

Jeremy Millar, Alex Bassi & Yong Zheng



Current Issues with LoRS

1. Replication only means of increasing 
data availability

Inefficient in use of storage

2. Point-to-multipoint data transfer not 
supported

Inefficient, cumbersome

3. Cumbersome client installation 
procedures

Users prefer Web-like ease-of-use



IBP Snapshot: February, 2004

329 servers in 21 countries and 31 U.S. states,
serving 36 TB of storage.

Private L-Bones

DOE, DoD, Czech Republic -- roughly 7 TB each.



Current Infrastructure 
Deployment - 2005

The public deployment includes 400 IBP depots
in 30 countries serving 30 TB storage (leverages PlanetLab).

Private deployments for DOE, Brazilian and Czech backbones.



Colaboradores: Projeto DiDas

http://www.terena.nl/conferences/tnc
2004/core_getfile.php?file_id=291



Trabalhos adicionais
Modelamento e Simulação
Comparação com outras soluções
Esquemas de escalonamento
Implementação de uma Bancada de Testes 
e Avaliação usando emuladores de 
roteadores da NIST
Buscar parceria com universidades para a 
geração de  dados nas áreas de educação
(gravação de aulas, palestras etc), 
medicina etc com conteúdo público ou não



Trabalhos Futuros
Buscar colaboração com comunidades que
trabalham com GRIDs e grande volume de dados 
(ex.: Física de Altas Energias, (Rádio) Astronomia, 
Geoprocessamento (Google Maps?))
Avaliação do sistema, identificando aspectos de 
software e hardware que impactam no 
desempenho
Integração com sistemas de armazenamento em
Fitas
Buscar ampliar o seu uso fora dos backbones 
dedicados para Pesquisa
Integração com GRIDs visanda a realização do 
conceito de computação Pervasiva/Ubíqua
Modelamento, Simulação etc
Outros: Reliable Multicast,  Computação nos Nós



Perguntas?


