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1.Concepção do serviço 

1.1.Descrição do serviço proposto 

A proposta do GT-BackStreamDB é oferecer um serviço de monitoração do  backbone 

da RNP que permite a elaboração de consultas arbitrárias sobre o tráfego, executadas 

em tempo real, sem a necessidade de armazenar qualquer log. A estratégia de 

monitoração proposta permite que respostas sejam obtidas sobre o backbone como 

um todo, facilitando a execução de aplicações de análise de tráfego que demandam 

informações que em geral são obtidas de fontes diversas e muitas vezes em formatos 

heterogêneos. O monitoramento de tráfego de um backbone de grandes dimensões, 

como o da RNP,  apresenta uma série de desafios, especialmente devido ao volume 

de tráfego, além do grande número de componentes e sua distribuição geográfica. 

Ferramentas tradicionais, como as baseadas no Netflow, apresentam diversas 

limitações, em geral não permitindo consultas sobre as condições da rede em tempo 

real. A utilização de técnicas de gerenciamento de streams de dados permitem que o 

tráfego do backbone como um todo seja tratado de forma distribuída mas coesa.  

 

O serviço proposto pelo GTBackStreamDB é desenvolvido baseado no conceito de 

serviços Web e implementado utilizando o arcabouço PerfSONAR, integrado ao 

MonIPÊ. A comunicação entre os diversos serviços de monitoração é realizada de 

forma padronizada e coesa sobre sistemas autônomos independentes, mas 

reforçando critérios de segurança, em especial autenticação. O protótipo funciona de 

maneira distribuída, possibilitando que parte do processamento dos fluxos de registros 

Netflow dos Pontos de Presença (PoP) seja realizada localmente, bem como permite 

que os diversos fluxos sejam unidos em um único, de forma que diferentes níveis de 

granularidade sejam considerados na obtenção de informações sobre o tráfego.  

 

As duas principais funcionalidades do serviço proposto pelo GT-BackStreamDB 

consistem do  registro de  consultas e visualização dos resultados.  O registro de 

consultas refere-se à descrição dos parâmetros de interesse do administrador da rede 

utilizando uma interface amigável ou um arquivo XML.    Assim, no serviço proposto é 

possível executar consultas arbitrárias, ao contrário da maioria das ferramentas de 

monitoração existentes atualmente, que geram um conjunto pré-definido de métricas.  

Nestas abordagens tradicionais de monitoração, medições específicas sobre o fluxo 

requerem o armazenamento dos registros Netflow em um Sistema Gerenciador de 

Banco de Dados (SGBD), ou em arquivos,  para posterior consulta.     No serviço 

proposto, a visualização dos resultados das consultas é feita em tempo real, à medida 

que os fluxos de registros são processados.       Esta funcionalidade não requer que os 

registros Netflow sejam armazenados, mas também permite que o resultado das 

consultas geradas sejam armazenadas em um SGBD, minimizando assim a 

necessidade de armazenamento do sistema de monitoração. 

 



 

 

Na primeira fase do GT-BackStreamDB foi desenvolvido um protótipo do serviço que 

permite o monitoramento do tráfego no Paraná e Santa Catarina. A proposta para a 

segunda fase tem como principais objetivos: (1) melhorar a robustez e funcionalidade 

do sistema, em especial na manipulação de consultas e na utilização do Sistema 

Gerenciador de Streams de Dados Borealis; (2) refinar a integração do sistema 

proposto com o MonIPÊ; (3) desenvolver uma biblioteca de consultas que possa ser 

disponibilizada para usuários em diferentes categorias, desde administradores de 

redes até usuários finais; e (4) disponibilizar o serviço em diversos Pontos de 

Presença da RNP, nas cinco regiões do território nacional. 

 

1.2.Identificação do público alvo 

Os usuários do sistema podem ser divididos em três categorias: 

Usuários de gerência:   Os usuários de gerência têm acesso a todas as 

informações de tráfego do backbone e podem registrar consultas para que o 

sistema gere novas métricas de interesse.   É também responsabilidade dos 

usuários de gerência definir quais usuários terão acesso às novas medições 

geradas pelo sistema.    No caso da RNP, cabe ao CEO (Centro de Engenharia e   

Operações da RNP) desempenhar este papel.    A visão geral do tráfego do todo o 

backbone pode auxiliar na administração da rede, provendo facilmente 

informações sobre a utilização da rede pelos mais diversos protocolos, além de 

permitir que endereços, pacotes, destinatários, AS, entre outros componentes 

sejam monitorados. A funcionalidade oferecida tem o potencial de facilitar as 

tarefas do gerenciamento do backbone como um todo.  

Usuários avançados:  Os usuários avançados têm acesso ao tráfego de um 

número limitado de segmentos de rede e podem registrar consultas para que o 

sistema gere novas métricas a partir destes dados.  Os usuários que registraram 

as consultas também podem determinar quais usuários terão acesso às medições 

geradas.    No caso da RNP, os administradores de PoP's, e possivelmente 

pesquisadores autorizados desempenham o papel de usuários avançados, 

submetendo consultas de interesse para a administração do seu segmento de 

rede. 

Usuários em geral: Os usuários em geral podem ser pesquisadores na área de 

redes, ou simplesmente usuários interessados em medições de tráfego do 

backbone.   Estes usuários não têm permissão para registrar consultas, mas 

podem visualizar as medições geradas por consultas previamente registradas por 

usuários de gerência ou avançados, ou que constam da biblioteca de consultas de 

acesso geral.  

Estas categorias de usuários estão em conformidade com as categorias de usuários 

previstos pelo MonIPÊ.   Assim, o mesmo serviço de autenticação e autorização 

utilizado neste serviço poderá ser também adotado pelo BackStreamDB.  



 

 

2.Definição do serviço piloto 

2.1.Arquitetura do serviço piloto 

O protótipo produzido pelo  GTBackStreamDB foi desenvolvido baseado no conceito 

de serviços Web e implementado utilizando o arcabouço PerfSONAR, integrado ao 

MonIPÊ. A comunicação entre os diversos componentes do protótipo é realizada 

através da requisição e obtenção de serviços, dentre os quais podem ser citados: 

cadastrar uma consulta ou métrica de interesse, obter a lista de consultas ou métricas 

disponíveis e requisitar resultados de consultas ou medições. O protótipo funciona de 

maneira distribuída, possibilitando que parte do processamento dos fluxos de registros 

Netflow dos Pontos de Presença (PoP) da RNP seja realizada localmente, bem como 

permite que os diversos fluxos sejam unidos em um único, provendo uma visão do 

backbone como um todo. Dessa forma, toda a comunicação entre a interface Web, na 

qual o usuário registra novas métricas com o Sistema Gerenciador de Streams de 

Dados (SGSD) Borealis, bem como a comunicação entre o SGSD e a interface Web, 

na qual as medições são visualizadas, é realizada dentro do arcabouço 

MonIPÊ/PerfSONAR.    A arquitetura proposta para o serviço piloto é apresentada na 

Figura 1. 

 

 

Figura 1: Arquitetura proposta para o serviço piloto 

 

Os  principais componentes do sistema são descritos na sequência. 

Sistema Gerenciador de Streams de Dados (SGSD) Borealis:  Os Sistemas 

Gerenciadores de Streams de Dados (SGSDs) foram desenvolvidos visando 

oferecer funcionalidades semelhantes aos Sistemas Gerenciadores de Banco de 

Dados (SGBD), mas permitindo a execução de consultas sobre fluxos contínuos 



 

 

de dados (streams), com a obtenção de respostas em tempo real.   O SGSD 

Borealis é um SGSD distribuído, que  possui características inovadoras tais como 

registros de revisão, viagem no tempo e linhas de controle.  Além disso, tal como 

em qualquer banco de dados distribuído, o Borealis também permite integração 

dos dados e compartilhamento de recursos e também implementa mecanismos de 

tolerância a falhas, processamento distribuído, escalabilidade, e balanceamento e 

dispersão de carga.      A arquitetura distribuída do SGSD é apropriada para a 

monitoração de um backbone, pois permite que parte do processamento do fluxo 

possa ser realizado próximos aos pontos de captura dos registros.  Além disso, à 

medida que o tráfego da rede aumenta, é possível configurar o sistema para 

integrar novos nodos de processamento, tornando o sistema de monitoração 

escalável. Para que os registros possam ser processados pelo SGSD é 

necessário existir um módulo de aquisição, que faz a conversão dos dados para o 

formato de entrada do SGSD.     

O Serviço Web ps-rnp-backstream:   O serviço Web foi criado para padronizar 

o acesso ao Sistema  Gerenciador de Streams de Dados (SGSD) Borealis. 

Através deste serviço é possível registrar novas consultas, listar consultas 

registradas e requisitar informações sobre consultas previamente registradas.  Ele 

foi desenvolvido utilizando padrões definidos pela plataforma PerfSONAR 

[http://www.perfsonar.net], que também é utilizada pelo arcabouço MonIPÊ, o que 

facilita a integração destes sistemas.      O ps-rnp-backstream desempenha  o 

papel de um ponto de armazenamento (MA) e de um ponto de medição(MP), pois 

disponibiliza as medições geradas pelo SGSD, além de armazená-las em um 

SGBD para permitir a  consulta a dados históricos. 

A Ferramenta de registro de consultas QueryReg: O QueryReg é uma 

ferramenta Web destinada ao auxílio no registro de consultas, tanto ao Borealis 

quanto ao serviço Web ps-rnp-backstream. Sua grande vantagem em relação ao 

registro manual das consultas é a utilização de validadores e formatadores cuja 

disposição apresenta-se de maneira mais amigável ao usuário. Ainda assim, esta 

ferramenta mantém a codificação bruta (em XML) das consultas, caso o usuário 

deseje fazer modificações mais avançadas na consulta a ser registrada. 

A Ferramenta de Visualização WebStreamGraph:  São previstas duas 

ferramentas de visualização.  Na Fase 1, foi desenvolvido o StreamGraph,  que é 

um plugin para a ferramenta ICE, desenvolvida pelo projeto MonIPÊ para a 

visualização de resultados de diferentes tipos de medições. Este plugin comunica-

se com um serviço Web ps-rnp-backstream para a obtenção de informações e 

resultados gerados pelas consultas.     Para a Fase 2, é planejado o 

desenvolvimento de uma versão para a Web da ferramenta de visualização, com 

as mesmas funcionalidades, denominada de WebStreamGraph.  

 

Na arquitetura proposta, o módulo de aquisição de registros Netflow, juntamente com 

um nodo de processamento do SGSD Borealis são instalados em cada PoP 

participante.   O nodo de controle Borealis que faz a união de todos os fluxos 

http://www.perfsonar.net/


 

 

capturados e pré-processados, chamado de controle, é instalado no mesmo  servidor 

Web que executa o  ps-rnp-backstream.   Esta arquitetura foi definida de forma que 

parte do processamento do fluxo possa ser realizado localmente, minimizando assim o 

tráfego de dados de monitoração na rede, e permitindo a distribuição de carga de 

processamento entre vários nodos.  A estrutura das consultas que podem ser 

expressas utilizando a ferramenta  QueryReg é apresentada na Figura 2.  Como 

exemplo, considere a consulta para se obter a quantidade total de pacotes com origem 

em um determinado IP que trafegam no backbone. A primeiro passo é filtrar os 

registros Netflow que tenham como origem o IP de interesse. Uma vez filtrados, os 

registros podem ser sumarizados localmente, obtendo-se assim um total parcial de 

pacotes para cada nodo de captura. A sumarização se dá dentro de janelas de tempo 

definidas pelo administrador, como por exemplo, 30 segundos. Os resultados parciais 

são enviados para o nodo de controle, que por sua vez, faz a união dos resultados 

recebidos dos vários nodos de captura, e soma os resultados parciais para obter o 

resultado total. Opcionalmente é possivel converter o valor absoluto de pacotes para 

pacotes/segundo divindo-se o campo "total" pela unidade de tamanho das janelas de 

tempo. 

 

 

 

 

Figura 2: Estrutura das consultas geradas pela ferramenta QueryReg 

 

A Figura 3 ilustra a janela da ferramenta QueryReg para a definição do filtro que é 

aplicado sobre os registros em sua origem e a Figura 4 ilustra um exemplo de gráfico 

de saída gerado pelo StreamGraph. 

 



 

 

 

 

Figura 3: Definição do filtro na ferramenta QueryReg 

 

 



 

 

Figura 4: Exemplo de resultado: gráfico continuamente gerado pelo StreamGraph 

 

Necessidades para instalar piloto 

A seguir são descritas as necessidades para que  o sistema piloto seja implantado nas 

diversas instituições parceiras. 

Em cada PoP participante:  criação de uma máquina virtual para que seja 

instalado o módulo de aquisição de registros Netflow e um nodo do SGSD 

Borealis.   Se o PoP gera Netflow, é necessário apenas enviar uma cópia do fluxo 

para o módulo de aquisição na máquina virtual.  Caso contrário, é possível gerar 

estes fluxos com o auxílio de uma máquina de captura ligada a uma porta 

espelhada no switch, que replica o tráfego de uma outra porta do switch.    

Servidor ps-rnp-backstream:  nesta máquina será instalado o módulo de 

controle, que faz o processamento final dos fluxos de registros Netflow, bem o 

servidor Web que atende as requisições para registro e visualização de consultas.     

Atualmente é utilizada uma máquina desktop para essa função. No entanto, 

idealmente o servidor deve ser executado em uma  máquina mais confiável e que 

possa ser colocada em rack, como por exemplo uma máquina utilizada para os 

pontos de medição (MP) do projeto MoIPÊ.    

 

A arquitetura apresentada pode ser reproduzida para a monitoração de outras redes, 

bastando para tal a instalação do um outro servidor ps-rnp-backstream e a 

configuração do SGSD Borealis e das ferramentas QueryReg e WebStreamGraph 

para comunicarem-se com o mesmo.     Dessa forma, cada PoP participante, bem 

como outras instituições, poderiam utilizá-lo de forma local e  independente.  

    

2.2.Instituições participantes 

 

O GTBackStreamBD prevê parceria do Departamento de Informática da UFPR, 
especialmente o Prof. Elias P. Duarte Jr. e Profa. Carmem Hara, com o PoP-PR, 
especificamente seu coordenador, Christian Lyra Gomes. Outra parceria importante é 
representada na integração com o projeto de monitoração MonIPÊ através de 
colaboração neste projeto com o Prof. José Augusto Suruagy Monteiro (UNIFACS).  
 
Já desde a Fase 1 houve a colaboração e parceria do PoP-SC, que tornou possível a 
monitoração do tráfego de Santa Catarina com o protótipo desenvolvido. É objetivo da 
segunda fase aumentar o número de PoPs para cerca de 4 a 5 PoPs totalmente 
funcionais, além do CEO e dos dois que já participam.  Embora os contatos ainda não 
tenham sido estabelecidos,  a extensão pode envolver diversos PoP's espalhados nas 
5 regiões do país, inclusive BA, CE, GO, RN, AM e ES. 
 



 

 

2.3.Refinamento do protótipo 

As propostas de refinamentos do projeto, com uma breve descrição de cada uma são 

apresentadas a seguir. 

Alterações no SGSD Borealis:  Na Fase 1 do GT algumas alterações do SGSD 

foram implementadas de forma que fosse possível registrar novas consultas no 

sistema sem que houvesse a necessidade de compilações do sistema para cada 

consulta.  Na arquitetura apresentada na Figura 1, o componente que representa 

tal funcionalidade é o ureceiver (universal receiver).   O SGSD Borealis foi 

originalmente concebido de forma que um código executável é gerado a partir da 

definição de um conjunto de consultas.  Dessa forma,  ao contrário dos SGBDs 

tradicionais, nos quais consultas são dinamicamente submetidas ao sistema, o 

Borealis requer um processo de compilação para que elas sejam executadas.    

Para a Fase 2 do GT é planejada a implementação da funcionalidade de des-

registro dinâmico de consultas no SGSD, ou seja, permitir que o sistema deixe de 

gerar determinadas medições, sem interrupção no funcionamento do sistema.    

Outro ponto de investigação importante é na melhoria na estabilidade do  SGSD 

como um todo. 

Refinamento da integração com o arcabouço MonIPÊ:   É planejado para a 

Fase 2 a utilização do serviço de autenticação e autorização do PerfSONAR para o 

controle de acesso ao serviço.   Além disso,  é planejada a obtenção do tráfego 

através de um ponto de medição (MP) Netflow  existente no arcabouço 

PerfSONAR.   No protótipo desenvolvido na Fase 1, o módulo de captura de fluxos 

é realizado por um módulo de aquisição implementado especificamente para o 

protótipo.     A obtenção destes dados através do MP, além de  refinar a integração 

da ferramenta com o MonIPÊ no nível de arquitetura,  permite que várias 

aplicações utilizem o mesmo serviço, evitando a duplicação de esforços.  Além 

disso, pode ser possível implementar a anonimização de fluxos, ou   a seleção dos 

fluxos baseada nas permissões do usuário.       

Ajustes na ferramenta QueryReg:  À medida que novas funcionalidades e 

melhorias na interface de registro de consultas forem identificadas, elas serão 

incorporadas na ferramenta.  Como exemplo de modificação pode ser citada a 

possibilidade de definir filtros distintos para cada ponto de captura de fluxo. Esta 

funcionalidade  permitiria considerar características locais a cada nodo de captura, 

como por exemplo a interface de entrada e saída do  roteador. Além dos 

refinamentos na interface propriamente dita, é planejada a integração da 

ferramenta de registro de consultas à ferramenta de administração/configuração de 

serviços do MoniIPÊ. 

Implementação de uma interface Web de visualização:  Durante a Fase 1 foi 

desenvolvida a ferramenta de visualização de resultados StreamGraph, que é um 

plugin para a ferramenta ICE, desenvolvida pelo projeto MonIPÊ.   Esta 

abordagem para o desenvolvimento da ferramenta teve como objetivo a integração 

do BackStreamDB com o MonIPÊ não somente na arquitetura do sistema, mas 

também no nível de interface.     Durante o treinamento realizado em outubro de 



 

 

2009, foi discutida a necessidade de facilitar o acesso e utilização da ferramenta 

para o usuário final, preferencialmente sem a necessidade de instalação de 

ferramentas adicionais.   Assim, para a Fase 2 do GT é planejado o 

desenvolvimento de uma interface Web para o visualizador de consultas, bem 

como ajustes na ferramenta de visualização existente.  

Disponibilização de uma biblioteca de consultas:   Para tornar o acesso à 

ferramenta e aos dados por ela gerados ainda mais simples,  é planejado o 

desenvolvimento de uma biblioteca de consultas para usuários de diferentes 

categorias.  

 

2.4.Ferramentas de suporte à operação 

Para que a RNP possa administrar, configurar e prover o serviço proposto, está 

previsto o desenvolvimento das ferramentas e módulos listados abaixo.  

Interface de entrada e saída:  Durante a Fase 1 do GT foram desenvolvidas  

ferramentas para o registro de novas consultas ou métricas (QueryReg)  e também 

de visualização dos resultados (StreamGraph).    Para a Fase 2 estão previstos 

ajustes em ambas as ferramentas, além do desenvolvimento de uma versão Web 

do StreamGraph. 

Controle de acesso:  Esta funcionalidade será implementada através da 

adequação do serviço web para permitir a autenticação de usuários através do 

serviço de autenticação do arcabouço MonIPÊ.  

Aprimoramento da ferramenta de controle do Borealis:   Embora o SGSD 

possua uma ferramenta de controle dos nodos (BigGiantHead), que é responsável 

pela submissão de consultas e alocação das operações que as compõe em nodos 

de processamento,  é planejado estendê-lo com as seguintes funcionalidades:  

fornecimento de uma lista de consultas registradas, des-registro de consultas, 

monitoramento do desempenho dos nodos e reinicialização de nodos após uma 

falha. Tal ferramenta pode ser integrada ou mesmo desenvolvida junto ao projeto 

MonIPÊ, já que ambos os projetos tem a necessidade de monitoramento de seus 

nodos. 

Scripts de instalação: Durante a Fase 1 do GT foram desenvolvidos scripts de 

instalação para as ferramentas QueryReg, StreamGraph e os nodos de captura e 

de controle.    Estes scripts serão adaptados para incorporar a ferramenta Web de 

visualização dos resultados, bem como as ferramentas de suporte à operação.   

Estes scripts podem então constituir um “kit” de distribuição do sistema para 

instituições que tiverem interesse em utilizar o BackStreamDB de forma autônoma. 

 

3.Cronograma 

 



 

 

O cronograma, bem como suas atividades e principais datas, já foram definidas em 
documento fornecido pela RNP. O GT se compromete a seguir as datas solicitadas em 
relação a finalização do desenvolvimento, implantação e testes do serviço piloto. A 
seguir são detalhadas somente as atividades de refinamento do desenvolvimento e 
implantação do serviço. 

       

Atividade 1: Refinamento do protótipo 
 
Período: dez/2009 a jun/2010 
 
Detalhamento das Atividades 

1a. Implementação do des-registro de consultas no SGSD Borealis 
1b. Modificações no SGSD para garantir sua estabilidade 
1c. Ajustes na interface de registro de consultas QueryReg 
1d. Desenvolvimento da interface Web de visualização de medições 
1e. Desenvolvimento de serviços na plataforma PerfSONAR, como o MP 
Netflow 
 

Resultados:  
Módulos principais do sistema desenvolvido, incluindo códigos fontes, 
executáveis, scripts de instalação e arquivos de configuração.   
Uma versão do SGSD Borealis estável, com registro e des-registro de consultas 
de forma dinâmica.    As atividades 1a e 1b, que requerem alterações no código-
fonte demandam um esforço concentrado dos integrantes do GT.  Por este motivo 
o aprimoramento de outras funções de suporte à operação do sistema foi adiado 
para um período posterior aos ajustes do protótipo, sem contudo prejudicar a fase 
de testes do piloto. 

  
 

Atividade 2: Desenvolvimento de ferramentas de suporte à operação 
Período:  abr/2010 a set/2010 
 
Detalhamento das atividades 

2a.  Integração do serviço de autenticação e autorização 
2b.  Aprimoramento  do módulo controle dos nodos de processamento de fluxo 
2c.  Desenvolvimento da ferramenta de inicialização e desligamento do sistema 
 

Resultados:  
Ferramentas de suporte à operação desenvolvidas e integração do serviço de 
autenticação do MonIPÊ ao BackStreamDB. 

 
 
 
Atividade 3: Planejamento e Implantação do piloto 
 
Período: abr a jun/2010  
 
Detalhamento das atividades: 

3a.  Instalação dos módulos de captura de fluxos em pelo menos 2 PoP's 
adicionais, além do PoP-PR e PoP-SC. 

  
 
Resultado:  



 

 

Piloto implantado e operacional em pelo menos 4 PoP's, com o módulo de 
contole sendo executado no PoP-PR. 

 
Atividade 4: Testes do piloto 
 
Período: jul a out/2010 
Detalhamento das atividades: 

4a.  Desenvolvimento de uma parte da biblioteca de consultas 
 4b.  Realização de testes de desempenho e precisão do sistema utilizando 
consultas da biblioteca 

4c.  Expansão do sistema com sua Implantação em PoP's adicionais, a definir. 
 
Resultados:  

Documentação dos testes realizados e enumeração de possíveis melhorias 
desejáveis no sistema 
Discussão sobre a padronização de contabilização de tráfego Netflow, que pode 
influenciar na precisão das medições geradas pelo sistema. 

 
 
Atividade 5: Implementação de correções no sistema e nas ferramentas de 
suporte à operação 
 
Período: set a nov/2010 
 
Detalhamento das atividades: 

5a.  Alterações no sistema e ferramentas de suporte 
5b.  Extensão da biblioteca de consultas   
 

Resultados:  

Novas versões do sistema e das ferramentas de suporte à operação 

Biblioteca de consultas  
 
 
 

Ativ. Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov 

1a X X X X X X        

1b X X X X X X X      

1c     X X X      

1d X X X X         

1e X X X X X X       

2a     X X X X     

2b      X X X X X   

2c        X X X    

3a     X X X      

4a    X X X       

4b        X X    

4c          X X  

5a          X X X 

5b       X X X X X  
 

 

 

 


