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1 Conepção do serviçoDesrição do serviço propostoO objetivo do GT é forneer uma solução para a melhoria do desempenho das apliações queutilizam o protoolo TCP no transporte on�ável de grandes quantidades de dados. O protooloTCP, geralmente usado, possui duas limitações que impedem o uso e�iente de enlaes de grandeapaidade. A primeira diz respeito ao ontrole de ongestionamento, o qual demanda muito tempopara atingir a apaidade disponível neste tipo de enlae. A segunda está relaionada à araterístia�m-a-�m do TCP, a qual limita sua taxa máxima à do enlae om menor apaidade e impõetempos maiores para as interações �m-a-�m. No GT Travel, a proposta é dividir uma onexãoTCP em múltiplas onexões em série, realizando a transferênia de dados entre as onexões eutilizando meanismos de ontrole de ongestionamento para redes de alta veloidade nas onexõesintermediárias.Identi�ação do públio alvoO serviço proposto tem um grande potenial de uso por parte de usuários de apliações de e-siene.Além desses usuários, usuários omuns também podem se bene�iar do serviço, aumentando suasvazões em transferênias de arquivos que ultrapassam um tamanho da ordem de algumas dezenasde MBytes.2 De�nição do serviço pilotoArquitetura do serviço pilotoA utilização do serviço proposto baseia-se na disponibilização de arquivos em servidores web e odownload dos mesmos por navegadores (browsers) onvenionais.O protótipo do serviço onsiste na instalação de uma rede sobreposta à rede da RNP que tem omofunção segmentar onexões TCP entre servidores e lientes de forma a aumentar o desempenho natransferênia de dados. Para a esolha do(s) nó(s) da rede sobreposta que partiipará(ão) dessasegmentação, foi de�nido um proedimento de sinalização HTTP entre os lientes, os servidores eos nós da rede sobreposta. Essa sinalização faz uso do redireionamento de páginas do protooloHTTP para o estabeleimento das onexões TCP entre as máquinas (proessos) envolvidas. Oredireionamento é um proesso normalmente implementado na maior parte dos navegadores epermite a troa de informações entre os proessos envolvidos.Para uma transparênia quase total na utilização do serviço, foi desenvolvida uma extensão para osnavegadores Mozilla Firefox e Flok.Por uma questão de estruturação do texto, a desrição da implementação será feita em três partesdistintas: rede sobreposta, sinalização HTTP e extensão para os navegadores web.Rede sobrepostaAs máquinas da rede sobreposta, instaladas nos PoPs da RNP, exeutam dois proessos independen-tes: o master e o depot. Ambos os proessos foram implementados na forma de daemons e utilizamportas pré-de�nidas para a troa de informações através de sokets. O proesso master realiza as2



seguintes funções: riação e manutenção da rede sobreposta, oleta de informações da rede físiasubjaente (substrato) e manutenção de informações relativas aos melhores aminhos na rede sobre-posta para o redireionamento dos lientes. O proesso depot é responsável pelas seguintes ações:redireionamento de lientes de aordo om informações forneidas pelos masters, estabeleimentode uma onexão TCP om o próximo salto, disponibilização de uma porta TCP para onexão omo salto anterior e transferênia de dados entre as duas onexões TCP.As Figuras 1 e 2 ilustram uma onexão �m-a-�m entre um liente (usuário do PoP-CE) e um servidor(PoP-SC). Em ada �gura, a onexão foi estabeleida passando por nós distintos da rede sobrepostae utilizando um número diferente de segmentos de onexões TCP.

Figura 1: Cino onexões TCP (4 depots)

Figura 2: Três onexões TCP (2 depots)O estabeleimento das onexões TCP oorre da seguinte forma. No pedido de download de umarquivo, o liente é redireionado para um endereço que identi�a todos os masters da rede so-breposta. No entanto, esse pedido deverá ser entregue apenas ao master mais próximo do liente,araterizando o que denominamos roteamento anyast. De posse do pedido, o master passa aonheer o endereço uniast do servidor. Então, ele esolhe o depot mais próximo do servidor eredireiona o liente para esse depot. Essa esolha se baseia numa proura numa tabela de pre�xosIP mantida estatiamente em todos os masters. 3



A tabela de pre�xos tem o seguinte formato: pre�xo das redes usuárias da RNP - endereço uniast damáquina da rede sobreposta no PoP assoiado. De aordo om a entrada do exemplo abaixo, quandouma máquina aessa um servidor na UFRJ, ele será redireionado para o depot do PoP-RJ que temo endereço 200.159.254.90. Ao ser aessado, esse depot fará novamente uma onsulta ao mastermais próximo, através do endereço anyast atribuído a eles, sobre o próximo depot intermediário aser utilizado. Esse proedimento é repetido até que todos os segmentos de onexões TCP sejamestabeleidos. Além da tabela de pre�xos, outras informações mantidas pela rede sobreposta serãoutilizadas para determinar os depots intermediários.ex:# pre�xo da UFRJ máquina no PoP-RJ146.164.0.0/16 200.159.254.90

Figura 3: Rede sobreposta om anyastO uso do anyast traz várias vantagens tanto para a operação da rede sobreposta quanto para ousuário. O anyast garante uma maior robustez às falhas dos nós da rede sobreposta, permite umaon�guração simpli�ada e únia da extensão presente nos navegadores e fornee um menor tempode resposta do master ao liente. A Figura 3 ilustra o uso do anyast em dois enários diferentes.Em um deles, o liente está onetado num PoP que ontém um depot (liente A), podendo alançá-lo por diferentes aminhos. Devido ao roteamento anyast, o liente será enaminhado ao depotmais próximo. O segundo enário (liente B) ilustra uma ondição de falha de um depot, o qualpode ser substituído de forma automátia e transparente por outro.A Figura 4 mostra o uso da tabela de pre�xos para o redireionamento do liente ao depot server e,em seguida, ao depot lient. Iniialmente, a tabela é onstruída estatiamente, tendo omo base aposição dos lientes, servidores e depots. Posteriormente, o intuito é realizar medições que permitama esolha de depots levando em onta informações sobre os aminhos, omo atraso e vazão.Sinalização HTTPTodo o proesso de estabeleimento de onexões enadeadas, formando o aminho �m-a-�m, ébaseado em mensagens HTTP. As requisições originalmente troadas pelo protoolo HTTP informamapenas o aminho para o arquivo requisitado pelo liente. Para permitir a riação de onexõesenadeadas, é introduzido um novo formato no qual algumas informações foram aresentadas.4



Figura 4: Rede sobreposta om tabela de pre�xosDesta forma, as mensagens HTTP troadas entre os proessos envolvidos, i.e. lientes, masters edepots, passam a ter o seguinte formato:GET <aminho_do_arquivo>?<identi�ador>&<parametro1=valor1>&<parametro2=valor2>&...O item <aminho_do_arquivo> ontinua om o mesmo signi�ado original e não tendo sido mo-di�ado. O item <identi�ador> leva uma have que permite identi�ar se a requisição é válida.Iniialmente, este identi�ador é uma string omum a todos os masters e depots que permiteidenti�ar de maneira simples se a requisição pertene à algum dos lientes da rede sobreposta.Futuramente, é possível utilizá-lo para autentiar o aesso de lientes a partir de haves odi�adas.Depois do identi�ador da requisição, são adiionados parâmetros para a troa de informações entreos proessos envolvidos na sinalização. Tais parâmetros, troados na forma de palavra-have e valor,podem arregar as seguintes informações: o servidor que possui o arquivo desejado pelo liente, odepot para o qual o liente foi anteriormente redireionado, entre outros. A de�nição de novosparâmetros permite de forma simples alterar o proesso de sinalização para o arésimo de novasfunionalidades.A Figura 5 ilustra o estabeleimento de uma sessão �m-a-�m, entre o liente e o servidor web,através de quatro onexões TCP onatenadas, atravessando três depots existentes no aminho.Quando um liente aessa um servidor web para o download de um arquivo, o servidor envia devolta ao liente (browser) um redireionamento HTTP om a URL modi�ada da página de destino(mensagem 2). O liente então exeuta o método GET do HTTP para busar a página no loalindiado (mensagem 3).(1) GET rediret.html HTTP/1.X(2) HTTP/1.X 301 http://D3/�le?id&server=S&port=P(3) GET �le?id&server=S&port=P HTTP/1.XA URL modi�ada india que o liente deve se onetar no depot D3 da rede sobreposta para enviar opedido. No entanto, o liente não perebe que está interagindo om um depot e não om um servidor.E no pedido, são repassados os parâmetros neessários para que o depot D3 saiba qual é o endereçoS e a porta P do servidor que possui o arquivo �le (parâmetros server=S e port=P). Novamente, oliente não tem onsiênia das informações sendo transportadas e as repassa adequadamente. Aoreeber o pedido, o depot D3 onsegue abrir a primeira onexão TCP1 om o servidor S. Assim, odepot D3 já iniia o download do arquivo �le loalizado no servidor S e em seguida D3 redireiona5



Figura 5: Sinalização HTTPo liente para o depot D2 informando na URL em qual porta ele irá esperar a onexão do depot D2(mensagem 4). O liente então envia o pedido para o depot D2 (mensagem 5).(4) HTTP/1.X 301 http://D2/�le?id&depot=D3&port=P3(5) GET �le?id&depot=D3&port=P3 HTTP/1.XEste pedido informa que o liente foi redireionado do depot D3 (parâmetro depot=D3) e que omesmo está esperando uma onexão na porta P3. Com isso, o depot D2 pode se onetar ao depotD3 e riar a segunda onexão enadeada (TCP2) no aminho até o liente. O proedimento dereenaminhamento omo foi realizado pelo depot D3 é repetido e o liente é redireionado para odepot D1, de aordo om o diagrama da Figura5 (mensagens 6 e 7).(6) HTTP/1.X 301 http://D1/�le?id&depot=D2&port=P2(7) GET �le?id&depot=D2&port=P2 HTTP/1.XAssim, a onexão TCP3 é riada da mesma maneira que a onexão TCP2. Entretanto, o depotD1 sabe que ele é o depot mais próximo do liente e já pode utilizar a própria onexão aberta peloliente (para enviar o pedido GET) omo a onexão TCP4. Desta forma, a riação das onexõesenadeadas entre servidor e liente utilizando sinalização HTTP é onluída.É importante observar que, onforme as onexões TCP são riadas, os dados que o depot maispróximo do servidor (D3) omeçou a baixar om a riação da onexão TCP1 já podem ser repassadospara os próximos depots que entram no aminho (D2 e D1) durante a própria riação das onexõesTCP2, TCP3 e TCP4.Para o funionamento da sinalização desrita aima, é neessário apenas que os servidores webrealizem o primeiro redireionamento (mensagem 2 da Figura 5), enquanto que para os lientes, o usodo serviço é totalmente transparente. Para que os servidores web realizem o redireionamento, podemser onstruídas páginas HTML ujos links dos arquivos de download apontam para uma máquinaentral (master) que então desenadeia o redireionamento de aordo om o melhor aminho entreo servidor e o liente (Figura 6). 6



Figura 6: Sinalização HTTP om MasterO master é um daemon exeutado em todas as máquinas da rede sobreposta e que determina quaisdepots irão fazer parte do aminho entre liente e servidor. Para que isto seja possível, o masteronhee a topologia da rede sobreposta e utiliza uma tabela de pre�xos para determinar qual seráo depot para onde o liente será enaminhado. Por questões de tolerânia a falhas, o master éexeutado em todas as máquinas da rede sobreposta usando a mesma tabela de pre�xos. Numafutura implementação, o master será implementado de uma forma totalmente distribuída, passandoa tomar deisões loais sobre o aminho �m-a-�m a ser utilizado.O liente também pode utilizar o master diretamente. Esta opção tem a vantagem de não exigirnenhuma modi�ação nos servidores. Nesse aso, ao tentar realizar o download de um arquivo, oliente é imediatamente redireionado ao master pelo próprio navegador. A Figura 7 exempli�aeste outro enário.

Figura 7: Sinalização HTTP om extensão no Firefox
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Extensão para os navegadores webA idéia da extensão para os navegadores Mozilla Firefox (e Flok) é failitar a utilização do serviçoproposto pelo GT, permitindo a seleção do método utilizado para o download de qualquer arquivodisponível na Internet: via depots ou diretamente. A prinípio, durante o período de teste doserviço, somente será possível fazer o download de arquivos om tamanho superior a um limite pré-estabeleido. Usando a extensão, o servidor fornee diretamente ao liente apenas o tamanho doarquivo e, no aso de utilização do travel, o redireionamento para o master é feito automatiamentepelo próprio liente. A utilização da extensão torna mais transparente para o usuário o funionamentodo serviço, não sendo neessária nenhuma modi�ação nas on�gurações do navegador usado.Instituições partiipantesO objetivo prinipal do GT é permitir a transferênia de grandes volumes de dados em altas ve-loidades. Portanto, o serviço atende tanto aos usuários de apliações de e-sienes quanto aosusuários onvenionais que desejam melhorar o desempenho de seus downloads. A implantação dopiloto do serviço proposto pelo GT neessitará, então, do envolvimento de diversas instituições quepossuem ambos os tipos de usuário.Através de parerias om instituições que utilizam apliações de e-siene será realizada a integraçãodo serviço om as apliações pré-existentes. Além disso, partiiparão dessa pareria as entidades,usuárias da RNP, que hospedam espelhos (mirrors) de sites bastante aessados para a transferêniamaiça de dados. Assim, as seguintes instituições/entidades partiiparão omo pareiras do serviçopiloto:
• CPTEC - Eugenio Sper de Almeida
• UERJ - Alberto Santoro
• PoP-SC - Edison Melo
• C3SL/UFPR - Luis Carlos Erpen de BonaAlém disso, os seguintes olaboradores ientí�os da área de redes permitirão a riação de umambiente de testes para o serviço, om a disponibilização de arquivos hospedados em seus servidoresweb e om a riação de ontas de usuário para os testes do GT.
• Fábio Costa - UFG
• Fabio Kon - USP
• Flavia Coimbra Deliato - UFRN
• Franiso Vilar Brasileiro - UFPB
• Jean-Marie Farines - UFSC
• Luiano Gaspary/Lisandro Granville - UFRGS
• Magnos Martinello - PoP-ES
• Marial Porto Fernandez - UECE
• Nelson Fonsea - Uniamp
• Raimundo José de Araújo Maêdo - UFBA 8



Re�namento do protótipoCom relação ao ódigo, os seguintes re�namentos serão realizados:
• Paotes rpm e deb - Serão gerados paotes rpm e deb para automatizar a instalação emsistemas que utilizam ferramentas de paotes destes tipos. Além disso, omo a maioria dossistemas Linux usa estas ferramentas, a riação destes paotes irá failitar a distribuição doódigo dos daemons.
• Uso do autotools - Integração do paote de ferramentas autotools para permitir a ompilaçãomulti-plataforma.
• Melhorias na interfae do add-on - Rede�nição da interfae do add-on para failitar ouso e torná-la mais intuitiva.Com relação a novas funionalidades do protótipo, os seguintes aspetos serão estudados, imple-mentados e avaliados:
• Endereçamento anyast - O anyast permite que um únio endereço IP seja utilizado pelasdiversas máquinas que ompõem o serviço. O uso de um endereço IP únio tem omo objetivosimpli�ar e tornar mais transparente o aesso dos usuários. Além disso, o endereço anyastfaz om que o usuário se onete à máquina mais próxima, minimizando possíveis sobreargasde tempo geradas pelo proesso de sinalização, e faz om que o serviço permaneça funionalmesmo om falhas em algumas máquinas.
• Novas funionalidades para a rede sobreposta - A esolha dos depots intermediáriosutilizados para formar o aminho de onexões enadeadas é um tarefa que pode determinaro desempenho do serviço. Por isso, são neessários novos meanismos e/ou algoritmos, quelevem em onta informações da rede de substrato, para a esolha dos depots partiipantes doenadeamento das onexões.
• Parametrização otimizada do TCP - Uma das possibilidades interessantes do serviço é queas onexões que passam pelos enlaes de alta veloidade do bakbone sejam parametrizadas demaneira espeial para esta �nalidade. Assim, a apaidade destes enlaes de alto desempenhopode ser melhor aproveitada. Além disso, os TCPs espeiais para enlaes de alta veloidadetambém podem ser uma alternativa interessante para as onexões de bakbone.
• Novas soluções para aumento do desempenho - Durante os testes om o protótipo noambiente real novos desa�os e problemas de desempenho poderão ser enontrados. Portanto,mudanças podem ser neessárias na implementação do ódigo e/ou do protótipo para quenovas funionalidades e araterístias de operação sejam inorporadas ao serviço visandomelhorar o seu desempenho.Ferramentas de suporte à operaçãoNessa segunda fase, serão estudadas e implementadas ferramentas que permitam monitorar os equi-pamentos e proessos (master e depot) que implementam o serviço. Além disso, serão implemen-tadas ferramentas para oletar estatístias tanto de desempenho quanto do uso do serviço. 9



3 CronogramaO desenvolvimento do serviço piloto onsitirá nas seguintes atividades:
• Atividade 1 - Re�namento do ódigo
• Atividade 2 - Novas funionalidades do serviço
• Atividade 3 - Testes de desempenho
• Atividade 4 - Busa de parerias na disponibilização/uso do serviço
• Atividade 5 - Arésimo de nós na rede sobreposta
• Atividade 6 - Desenvolvimento de ferramentas de gereniamento do serviço
• Atividade 7 - Implantação �nalAtividades Nov-Dez-Jan Fev-Mar-Abr Mai-Jun-Jul Ago-Set-OutAtividade 1Atividade 2Atividade 3Atividade 4Atividade 5Atividade 6Atividade 7
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