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1. Título

GTAR – Grupo de Trabalho de Armazenamento em Rede

2. Coordenador

Sergio Takeo Kofuji
Laboratório de Sistemas Integráveis
Escola Politécnica – USP
(11) 3091-5662
kofuji@lsi.usp.br

3. Participantes

3.1. Parcerias

Laboratório Avançado de Video Digital
UFPB
Dr. Guido Lemos

Laboratório de Sistemas Distribuídos
UFCG
Dr. Walfredo Cirne

3.2. Colaboradores

Logistical Computing and Internetworking Laboratory
University of Tennessee
Dr. Micah Beck

Projeto DiDAS
CESNET
Dr. Ludek Matyska

4. Duração do projeto

O projeto será desenvolvido em doze (12) meses.

5. Sumário executivo

O Grupo de Trabalho de Armazenamento em Rede (GTAR) visa proporcionar uma nova funcionalidade
para a comunidade da RNP e, explorar o impacto de tecnologias avançadas de armazenamento em
rede. Tem como seu objetivo implantar uma infra-estrutura de armazenamento temporário de dados com
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interfaces tanto para usuários (via browser) quanto para aplicações (via API).

Este esforço simplificará a troca de informações e publicação de conteúdo em massa, podendo ao
mesmo tempo aproveitar ao máximo o potencial das conexões disponiíveis. 

O trabalho a ser desenvolvido pelo GTAR incentivará o compartilhamento de informações entre serviços
similares montadas em outras redes de alta velocidade, como nas redes CESNET e Internet2.

O GTAR vai providenciar um serviço nacional que funde as vias oferecidas pela rede 'a capacidade de
armazenamento, criando uma solução completa para logística de dados. Isto permitirá que grupos de
usuários que movimentam ou querem disponibilizar dados de qualquer volume, a nível nacional ou
internacional, tenham um meio apropriado para isso.

A carência de tal funcionalidade esta sendo sentida pelas redes de alto-desempenho por conta do
aumento de sistemas distribuídos viabilizadas pela excelente conectividade. O desempenho da rede
incentiva a implementação de aplicações distribuídas que tendem a ser complexas. Dentro desta
complexidade existem políticas sofisticadas de gerenciamento de dados. Há vários estudos
demonstrando que estas politicas são ineficientes por causa de vários fatores como: transferências de
longa duração, transferências assíncronas para múltiplos destinos e dificuldade de adaptação a
condições variáveis.

Este cenário demonstra que apenas recursos de banda não satisfazem as exigências
feitas ao meio de comunicação de dados. Neste ponto, o GTAR ajudará a identificar outras
considerações importantes relacionadas a evolução de um meio de comunicação que atenda ao estado
da arte.

A solução desenvolvida pelo GTAR dará suporte para várias aplicações de natureza distribuídas, como
grades computacionais, vídeo digital e mineração de dados. Isto será possível porque a solução do
GTAR comportar-se-á como um recurso genérico, escalável e compartilhado, assim como a rede.

O trabalho do grupo irá basear-se em duas iniciativas principais - o Disco Virtual e a API.

5.1. Disco Virtual

A parte de Disco Virtual é parecido como os serviços do mesmo tipo oferecidos por provedores
comerciais de acesso a Internet. Qualquer indivíduo ou grupo que atua na rede da RNP poderá solicitar
uma conta no Disco Virtual. A grande diferença é que a tecnologia usada para criar o disco é especifica
para redes de alta velocidade. Ele também não ficará disponiível para armazenamento persistente, mas
para dados que estão em tramitação. Portanto, o seu papel será mais como uma área de rascunho. Suas
principais características e inovações são:

PRIVACIDADE - Nenhum outro usuário poderá ter conhecimento da existência de dados de
outros usuários sem que estes os divulgam. O Disco não dará suporte a buscas de arquivos.

SEGURANÇA – O dono dos dados poderá pedir para que o Disco aplique certas garantias de
integridade. Dados armazenados no Disco podem ser criptografados e verificados contra
corrupção.

RAPIDEZ –  Arquivos serão transmitidos usando conexões em paralelo, diminuindo
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significantemente o tempo de publicação. Isto também permite que dados e conteúdos sejam
acessados com maior rapidez com taxas acima de 400 Mbps. 

CONTROLE – A RNP controlará quem pode armazenar dados no Disco. Uma vez inseridos no
Disco, os dados podem ser acessados facilmente através de um link cujo disponibilidade é
controlada pela pessoa ou aplicação que os armazenou.

ESCALÁVEL – A capacidade do disco pode ser aumentado usando qualquer solução de
armazenamento em qualquer lugar da rede. Portanto, aumentar sua capacidade será de baixo
custo, não precisando comprar equipamentos especializados.

DISTRIBUÍDO – Os recursos do Disco serão distribuídos geograficamente em pontos
estratégicos da rede com uma capacidade de pelo menos 2 Terabytes.

AUTO-RENOVÁVEL – A RNP poderá determinar por quanto tempo cada dado é hospedado no
disco. Os dados serão automaticamente removidos após o prazo determinado.

INTEROPERÁVEL – Os dados armazenados no disco poderão ser facilmente compartilhados
com outros serviços similares já existentes em redes acadêmicas de alta velocidade.

Acesso por usuários ao Disco será através de aplicações HTTP. O GTAR desenvolverá uma interface
web customizada de acordo com o critério observado pelo site da RNP. Visitantes poderão navegar na
estrutura de diretórios para localizarem conteúdo e também solicitar uma conta no Disco. Usuários
poderão fazer login para acessar seu diretório pessoal onde podem administrar conteúdo existente ou
efetuar novas transferências.

5.2. Suporte para Aplicações

O GTAR criará e disponibilizará uma API para que aplicações possam utilizar o Disco Virtual sem
intervenção humana. As aplicações que podem se beneficiar desta funcionalidade são aquelas que são
por natureza distribuídas, ou aquelas que são complementares e normalmente requerem envio de dados.

Este é o caso para aplicações como o DynaVideo, fruto do Grupo de Trabalho de Video Digital, e o
OurGrid, solução de grade computacional oferecida pelo LSD na UFCG. Atualmente ambos carecem de
uma infraestrutura que tem um bom tratamento de dados em massa e que tem melhor aproveitamento da
rede. Ambos, também, utilizam recursos interligados pela rede da RNP e tem usuários ao nivel nacional.

Acreditamos que várias outras comunidades conhecidas pelo GTAR (ex. áreas de metereologia
(CENAPAD), física e sensores remotos   entre outras similares se enquadram neste perfíl,
utilizam o meio de comunição oferecida pela RNP. Estas, entre outras,  tambem poderão usufruir de uma
estrutura de armazenamento integrada com a rede.

No caso o DynaVideo, uma rede de distribuição de video digital ao vivo e sob demanda, já esta adaptado
para usar um LoAN durante operações de gravação de eventos ao vivos e playback de video sob
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demanda (trabalho apresentado no I2 Fall Workshop 2004 e Sura/ViDe 2005).

Ha também um esforço pela equipe do Dr. Lemos para poder usar um LoAN na gravação e playback de
video-conferências pelo seu Distributed Conferencing System, uma soluçao que permite o
cascateamento de MCU’s heterogênicos para providenciar escalabilidade.

O procedimento de acesso de uma aplicação ao Disco será a mesma de um usuário. Uma conta terá que
ser criada pela administração do Disco. Tendo as informações da conta e a API, a aplicação poderá
utilizar o Disco como uma extensão dos seus recursos de armazenamento e como armazenagem para
dados em tramitação, fator de grande impacto para transferências de longa duração.

5.3. Tecnologia

O GTAR usará como alicerce do serviço a tecnologia de logística de rede (Logistical Area Networking ou
LoAN). Esta tecnologia foi desenvolvida justamente para solucionar o problema de compartilhamento de
grandes volumes de dados em redes de alto desempenho. Ela dispõe de um protocolo de transferência
de dados de baixo nível (IBP) que permite a construção de camadas mais sofisticadas. Com forte
aderência a principios fim-a-fim, o protocolo é altamente escalável e permite um altíssimo grau de
controle sob a difusão e recuperação de dados distribuídos pela rede.

Além disso, novos recursos de armazenamento podem ser facilmente integrados ao LoAN. Incluindo
espaço ocioso em máquinas compartilhadas e máquinas dedicadas. Outra vantagem é que, máquinas
ultrapassadas ou prestes a serem aposentadas podem ser reaproveitadas.

5.4. Cooperação

O GTAR possuirá extensa cooperação de entidades e grupos nacionais e internacionais. Acreditamos
que isto é muito importante para assegurar uma implantação que esteja de acordo com o que está sendo
proposto e garanta a satisfação dos usuários. 

 

Papel dos Colaboradores Internacionais: Implantação do Disco Virtual

Ambos a Internet2 e a CESNET estão dotados de uma infra-estrutura semelhante. Os membros do
GTAR já vem cooperando com os grupos responsáveis pela sua implementação. Os integrantes do
Logistical Computing and Internetworking Laboratory na University of Tennessee tem experiência com
este tipo de infra-estrutura e já configuraram várias, inclusive a atual da Internet2.

O Prof. Ludek Matyska da University of Masaryk comandou o projeto DiDaS da CESNET que resultou em
um serviço de armazenamento em rede utilizado para compartilhar material didático de grande porte
(vídeos, bancos de dados etc). Ele também atua como contato do GTAR para o grupo de multi-mídia da
CESNET, administrada pela Eva Hladka.

Estas equipes estão disponíveis para trocar experiências e ajudar a garantir a interoperabilidade dos
serviços de Disco Virtual. Eles também estão dispostos a identificar grupos na sua comunidade que
potencialmente gostariam de compartilhar dados com comunidades usuárias da rede RNP.

Papel dos Colaboradores Nacionais: Abrangência da API
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Os laboratorios na UFCG, UFPB e USP ajudarão a definir as funcionalidades oferecidas pela API. Com
aplicações já funcionando, eles estão em excelente posição de particpar do ciclo de desenvolver->testar-
>refinar->desenvolver durante a atuação do GTAR. Ter membros da equipe junto a clientes reais que
podem acompanhar a realização deste projeto é uma grande vantagem porque, a API resultante será de
aproveito fácil e imediato para outras aplicações.

5.5. Equipe 

A equipe do GTAR é composta por grupos que já tem experiência com LoANs ou que estão
experimentando com as suas funcionalidades.

O Prof. Dr. Kofuji e o aluno de doutorado Flavio do LSI já vem a mais de dois anos trabalhando com a
tecnologia LoAN e trocando experiências  com laboratórios nacionais e no exterior. A equipe também
conta com a participação de Hunter Hagewood, atual especialista de LoAN no Brazil e com mais de
quatro anos de experiência na area de armazenamento distribuído em projetos do I2 e RNP.

O grupo do Prof. Dr. Lemos foi o primeiro no Brasil a desenvolver uma aplicação usando esta tecnologia.

O Prof. Dr. Cirne além de ter profundo conhecimento em sistemas distribuídos, traz uma comunidade
cientifica que representa 25 grupos conectados via a RNP.
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