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Resumo

Sistel-nas de grades computacionais têm se popularizado nos últimos anos, por serem uma

proposta concreta para gerenciamento e uso de recursos distribuídos. Recursos computacio-

nais organizados podem ser usados pára resolver problemas computacionalmente difíceis, pois

a grade coloca à disposição do usuário um grande poder de processamento geograficamente
espalhado pela Internet

A resolução de problemas difíceis demanda um grande número de computadores e, apesar

de estes estarem disponíveis de maneira abundante em uma grade, nem sempre é possível

oferecer garantias das conexões entre eles. Esse fato, somado à exigência de comunicação

entre esses computadores por parte das possíveis aplicações, torna o problema de conhecer

essas ligações muito relevante. O arcabouço de grade em que se baseia este trabalho, o

Integrade l31, é voltado para aplicações paralelas, onde a comunicação entre os nós é um
favor de gargalo que merece um cuidado especial. Esse fator já é importante em máquinas

paralelas e aglomerados dedicados e, devido à heterogeneidade das grades em geral, ele se
torna ainda mais importante

Neste trabalho, apresentamos um estudo do que já foi implementado em relação a le-

vantamento de topologia, os trabalhos publicados mais relevantes na área e, para validação

das ideias, faremos uma implementação de um algoritmo baseado nesses trabalhos. Deixare-

mos propostas de problemas estruturados, onde o resultado deste trabalho e implementação

poderão scr utilizados.
Palavras-chave: grades computacionais, SNMP, topologia de rede, escalonamento, pro-

gramação paralela



Abstract

Grid computing systems has been a popular treme in the last year, for being a concrete

proposal for managing and utilization of distributed resources. Organized computing resour-

ces can be used on solving hard computing problems, because the grid puas on user hand a

greate power of processing geographically distributed on Internet.

The resolution of hard problems needs a greate number of computer, and besides they are

available in abundaílce in a grid, is iiot always possible to oHer guarantees of their connecti-

ons. This faca with the lleeds of communication between this computers, and the applications

running Ol] them, makes the problem of knowing this connectios very relevant. The grid fra-
mework that we based our work, Integrade l31, is designed for parallel applications, where

communication between nodes is a bottleneck factor that requires especial attention. This

factor is already important in parallel machines and dedicated clusters, due to heterogeneity

of grids in general, it becomes even +nore important

We present a study of what has already been implemented in relation to survey of to-

pology, we present the studies published in the área, and for validation of the ideas we will

implement an algorithm based on these works. Let Proposals for structured problema, where
the outcome of this work and implementation may be used.

Keywords: grid computing, SNMP, network topology, scheduling, parallel programming
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Capítulo l

Introdução

Historicamente, a maioria dos problemas de otimização de comunicação em aplicações

paralelas leva em conta a topologia de comunicação entre os nós que realizam processamento.

Comunicações podem envolver passagem por meios físicos compartilhados ou por dispositi-

vos de encaminhamento de mensagens. No caso de máquinas numa rede ethernet, em um

certo nível de abstração da rede temos comunicação ponto a ponto mas, conforme se ana-

lisam camadas de nível mais baixo, .encontramos uma topologia com vários dos problemas

que historicamente existem em máquinas paralelas. No caso deste trabalho, vamos estudar

peculiaridades das redes ethernet, o meio físico e de enlace por onde se comunicarão nós de

processamento dentro de uma rede local, numa grade computacional.

Apresentar-se-ão neste capítulo alguma informação de contexto sobre a nossa infraestru-

tura de grade objeto de trabalho e.um resumo do modelo OSI, ressaltando a camada de

enlace, a mais relevante para este trabalho. No fim do capítulo, estão informações sobre a

organização deste texto.
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1.1 Integrade

O projeto Integrade l3j é um arcabouço que permite a execução de aplicações paralelas em

um ambiente distribuído de grade. Um dos seus diferenciais em relação a outros projetos de

grades computacionais é dar suporte a aplicações fortemente acopladas, ou seja, aplicações

paralelas onde suas tarefas se comunicam constantemente. Nessas aplicações, o custo da

comunicação é fator determinante no cálculo da complexidade de algoritmos, logo é necessário

que as trocas de mensagem sejam feitas de maneira eficiente na solução desses problemas.

Otimizar essa comunicação envolve conhecer em vários níveis como se dá uma comu-

nicação que, na camada mais alta, parece ser sempre ponto a ponto, mas e, em uma camada

mais baixa pode ter dispositivos de encaminhamento, roteamento ou compartilhamento. Dis-

positivos que adicionam custos à comunicação, custos esses que podem ser amortizados, com

análises mais detalhadas da interação entre máquinas e meio de conexão entre elas.

1.2 Modelo OSI e o problema do levantamento de to-

pologia da rede

Fazer o levantamento de uma tipologia de rede, determinando as conexões entre seus

elementos e suas capacidades, em ambientes heterogêneos e complexos como a grade é uma

tarefa tão importante quanto difícil, que esbarra até em problemas cientificamente populares,

como observar algum fenómeno na natureza sem interferir nele. Nesta seção, abordaremos de

maneira resumida o tratamento desse problema nas camadas mais baixas de rede, suprindo

informação necessária para a leitura' do restante do texto.

Em 1983, a /nÉernacáona/ Standards Oryanãzatáon (ISO) desenvolveu um modelo de rede

chcamado Open S3/stems /ntercorznectáon Re/erence J14odeZ, que ficou conhecido como modelo

IS0/0SI de redes (ou, mais resumidamente, modelo OSI). O modelo OSI é formado por

13
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7 camadas, cada uma com uma abstração e funcionalidade diferente, de modo que cada

camada pode ser implementada por um padrão de tecnologia diferente, mas mantendo a

interoperabilidade entre as camadas. A seguir apresentamos um resumo rápido da responsa-

bilidade de cada camada, bem como exemplos práticos de partes de uma rede responsáveis

pelo funcionamento da camada, apenas para uma simples associação.

e Camada l Física: Transmite fisicamente os sinais por um meio de comunicação

Exemplos: Àubs, cabos, fibra ética.

e Camada 2 - Enlace: Transforma os sinais (0's e I's) recebidos no meio de comunicação

em quadros, para encaminha-los à camada de rede. Exemplos: switches, placas de

rede

8 Camada 3 - Rede: Agrupa os quadros em pacotes, para transferência destes entre redes

E a camada que faz o loteamento. Exemplo: roteadores

e Camada 4 b'ansporte: Responsável pela transformação dos dados da camada de

sessão em pacotes, bem como pela verificação da correra entrega desses pacotes pela

camada de rede. Exemplos: TCP, UDP.

e Camada 5 - Sessão: Gerencia sessões de um mesmo protocolo entre dois computadores

Exemplo: As portas TCP ou UDP de um serviço.

e Camada 6 Apresentação: Define a parte sintética de um protocolo de rede. Por

exemplo, no protocolo do serviço popa, é definido que os comandos usei e país são,

respectivamente, para autenticação de nome e senha de usuário.

© Camada 7 - Aplicação: A camada mais próxima do usuário, define a interação deste

com o serviço de rede. Exemplo: Um cliente de e-mail (Eudora, Mutt, Outlook).

14
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Para o entendimento do trabalho, detalharemos melhor as camadas de rede onde atua-

remos, a saber, enlace e rede.

1.2.1 Camada de enlace (nível 2)

E responsabilidade da camada de enlace a transformação de sinais digitais em quadros,

fazendo verificação de erros nesses sinais, dando confiabilidade às informações passadas pela

camada 1, dos meios físicos de comunicação. A unidade de dados transportada por dispo-

sitivos dessa camada é chamada quadro. Através de quadros, já é possível enviar dados de

um dispositivo da rede local para outro, sejam esses dispositivos computadores, impressoras

ou smáÉcAes. Clostuma-se dizer que dentro de uma rede local a comunicação é toda feita em

nível 2.

Antes de continuar o texto, vamos reduzir o escopo do trabalho. O levantamento de

topologia da rede local será feito usando particularidades de redes baseadas em pontes (MAC

brãdges) , que definem uma padronização de interligação e filtragem entre segmentos de rede

pelo protocolo IENE 802.1 l41. Uma ponte é um dispositivo que interliga dois segmentos

de uma rede local, filtrando o tráfego entre esses dois segmentos. Ela recebe os quadros

de um segmento e repassa para o outro segmento apenas os quadros que têm como destino

dispositivos ligados àquele segmento, sempre verificando o endereço MAC do dispositivo

destino. Um switch é uma ponte multi porta. Neste trabalho usaremos o termo switch sem

itálico por ele ter se tornado nome padrão, em português, deste equipamento, sem uma boa

+.a H l l/";n nnõi+ n
UI (b\A L+\Í LDv UUUX UWI

A identificação dos nós de uma rede local, em nível 2, é feito pelo endereço MAC (Media

Access Control address) da placa de rede. E um endereço único de cada placa de rede

fabricada no mundo, de maneira que dentro de uma mesma rede local não existam duas

lacas com o mesmo endereço MAC. Infelizmente existem placas fabricadas e comercializadasP

15
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no mercado paralelo que não respeitam a restrição de unicidade dos Mães.

Resumidamente, quando um computador com endereço IP A quer enviar dados para um

computador com IP B, e os dois estão numa mesma rede local, o computador A joga na rede

quadros ethernet com o MAC de destino do computador B, que serão ignorados por todos

os outros computadores, menos o computador B. Se A não sabe ainda o MAC de B, antes

disso ele faz um broadcast na rede local perguntando qual host tem o IP B. O post com TP

B responderá para A, enviando seu MAC. Nas próximas subseções falaremos sobre técnicas

de descobertas de topologia apenas em nível de enlace.

1.2.2 Levantamento de topologia na camada de enlace

C) objetivo do levantamento de topologia em rede local, apenas em nível 2, é descobrir

nós da rede agrupados em uin mesmo switch, bem como as ligações entre esses switches,

para criar uma representação em forma de árvore dessa rede e poder inferir a capacidade

de comunicações entre os nós. Pode-se assumir a distribuição dos switches em estrutura de

árvore, pois isso vem definido do protocolo 802.ID l61

A relevância de se ter essa árvore, para o escapo do nosso trabalho, é poder descobrir links

gargalos entre determinados switchés, minimizando a utilização deles na hora de escolher

máquinas para rodar aplicações com alta comunicação entre si.

Cromo, em nível de enlace, um switch não muda nada em um quadro ao passa-lo de uma

porta para outra, apenas verificando esses quadros não é possível inferir se a comunicação foi

direta ou passou por algum backbone (uma conexão entre dois switches) da rede. No caso do

loteamento, o campo TTL ( Time TU Lide) de um pacote IP (nível 3, rede) passando por um

roteador é decrementado de uma unidade e descartado quando chega ao valor zero, evitando

laços infinitos no loteamento de pacotes. Não há nada similar a isso em nível de enlace. Isso

descarta a hipótese de uma análise baseada em dados que passeiam" pela rede. Uma outra

16
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possibilidade é gerar tráfego entre os nós da rede e tentar inferir onde estão os gargalos, por

estatísticas. Mas na prática verificou-se que o volume de dados a ser gerado teria que ser

muito alto, o que tornaria o teste intrusivo demais. Com um volume menos intrusivo, seria

possível apenas distinguir conexões çom ordem de 10 a 100 Mbits de diferença l2SI.

Resta a alternativa de coletar alguns dados através dos switches, o que nos dá uma

intrusão bem menor na carga da rede, mais precisão, mas exige um acesso privilegiado a

esses switches, para o que pode ser necessário de permissão ou ajuda do administrador da

rede. Essa colete pode ser feita através do protocolo SNMP, conforme discutido na subseção

4.2.1. O modo de acesso aos dados.desse protocolo está definido no próprio padrão IRES

802.3 [5].

1.2.3 Implementação

Existem ferramentas proprietárias que realizam monitoramento de redes locais baseadas

em coletes de dados SNMP, para efeito de administração de rede, mas voltadas para visua-

lização de gráficos e configuração dos ativos de redes . Um exemplo é o HP Openview l71, um

sistema muito popular que oferece vários serviços para redes locais, que é uma referência de

mercado para todos os fabricantes de equipamentos. Além disso, praticamente todo fabri-

cante de ativos dispõe de algum software próprio para realização dessa tarefa. Muitos deles

usam protocolos proprietários em seus switches para colete desses dados. De qualquer forma,

não se encontram, no geral, interfaces para acesso aos dados coletados nos equipamentos, e

o fato de serem soluções proprietárias não é compatível com os objetivos deste trabalho.

Existem algumas soluções de código aberto, a maioria em projetos pouco ativos. A mais

importante é o ReMoS l81, que será visto mais minuciosamente na seção 2.1, um sistema

que pode ser acoplado a aplicações 'parei fazer o monitoramento do ambiente de execução

dessas aplicações. O projeto ativo mais relevante é o OpenNms l9), que comentámos com

iSwitches, hubs, roteadores. Cabeamento, calhas, racks seriam a parte "passiva" da rede.

17
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mais detalhes em seção posterior.

A parte de monitoramento de nível 2 do ReMoS está em desenvolvimento e não monitora

a utilização das conexões mas se propõe a determinar a topologia da rede local, bem como a

capacidade total das conexões. Fará parte do trabalho de desenvolvimento ter uma aplicação

que implemente essa infraestrutura, ter uma API para a parte de monitoramento, e adicionar

algumas funcionalidades que eventualmente aparecerem para torna-lo um módulo que possa

ser usado no Integrade.

1.2.4 Camada de rede (nível 3)

E responsabilidade da camada 3, camada de rede, oferecer interconectividade entre redes.

Uma rede, para um dispositivo nível 3 (roteador), é um conjunto de máquinas definido por

um intervalo de IPs. A comunicação entre duas redes é sempre feita por roteadores, que

mantêm tabelas para tomadas de decisões de encaminhamentos de pacotes.

A estrutura de dados manipulado pela camada de rede chama-se datagrama. Um data-

grama é dividido em duas partes: cabeçalho e dados. No cabeçalho estão as informações

necessárias para que esse datagrama, seja encaminhado por roteadores até seu destino. Dois

campos são os mais relevantes, os que guardam IPs de origem e destino do pacote. Um

datagrama é transportado entre dispositivos de nível 2 encapsulado dentro de um quadro

A figura 3.2 contém uma representação esquemática de um datagrama.

Estendendo o exemplo resumido da seção anterior, considere agora que o computador A

quer falar com o computador B, mas B não está na rede local de A. Quando o computador

A vai lançar os quadros na rede, antes ele verifica que B não pertence à rede local, e lança

nesta os quadros com o endereço MAC do roteador. Para saber se B está ou não na rede

local, A verifica:

((IP(A) & Máscara local) (IP(B) & Máscara local))

18
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Id:entEfícatiort l Flags l Fi"agment Offset
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Etheínet Data Fietd

Figura 1.1: Datagrama IP 1381

CRC

Chegando no roteador, o datagrama é desencapsulado do quadro, e é verificado o en-

dereço IP de destino desse datagrama. O roteador mantém tabelas dizendo para que porta

enviar datagramas de determinadas redes, bem como uma saída única padrão para redes não

determinadas. Um exemplo de tabela de roteamento pode ser visto na figura 1.2.

Rede
lO.l.l.o

Figura 1.2: Topologia de rede com tabela de roteamento de um roteador
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1.2.5 Levantamento de topologia na camada de rede

O objetivo do levantamento da topologia, no nível da camada de rede, entre um conjunto

de nós, é determinar o grifo de conexões entre as redes locais desses nós, sendo os roteadores

os agentes dessa interligação.

O grifo que mostra a posição dos roteadores em relação aos nós de interesse pode ser

obtido com envios de pacotes ICMP2, através de simples "pinos" com valores incrementais

no campo TTL do pacote.

Esse mecanismo é o mesmo usado pelo popular utilitário traceroute do Unix para deter-

minar o caminho de um pacote de um nó da rede a outro. O campo TTL de um datagrama

IP sürve para evitar que um pacote fique circulando indefinidamente na rede, por problemas

de roteamento, causando um Zoar. Esse campo é decrementado cada vez que o respectivo

datagrama passa por um roteador. Quando esse contador chega a zero, o datagrama é des-

cartado e uma mensagem de erro é enviada à origem dele. Com isso, enviando datagramas

com TTLs incrementais, pode-se coletar as mensagens de erro que os roteadores devolvem,

permitindo traçar o caminho de roteadores entre dois nós. Usando a mesma técnica obtém-se

uma estimativa da latência mínima entre os pontos desse caminho

1.2.6 Implementação

Existem várias ferramentas populares para fazer a medição das características das co-

nexões entre dois nós, pontualment e. As ferramentas abertas mais populares são o Net-

perf j101 e o Pchar jlll.

O Netperf realiza testes exaustivos numa conexão ponto a ponto, calculando banda e

latência, com opções para usos de diferentes protocolos de camada de transporte (TCP,

UDP). Ele abre uma conexão e gera tráfego grande o suficiente para detectar pontos de

2lnternet Contrai Message Protocol, um protocolo de retorno de erro integrado com o IP
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congestionamento. O Pchar também faz esses cálculos, mas retirando informações entre os

roteadores de um caminho, usando pacotes UDP de tamanhos variados e esperando mensa-

gens ICMP como respostas.

Em termos de levantamento de topologia, existem alguns sistemas que usam ideias e

até código desses utilitários para levantar um panorama geral do estado de uma rede entre

vários nós. Conforme citado anteriormente, o ReMoS l81 faz o levantamento da tipologia

usando algumas dessas técnicas. No caso das grades computacionais, informações precisas

sobre o estado da comunicação entre os nós é vital para o bom aproveitamento do recurso de

comunicação. M.as deve-se tomar cuidado para que o custo de se levantarem essas informações

não acabe interferindo no desempenho da rede, com testes muito intrusivos.

A metodologia de enviar pacotes incrementais aos roteadores para tentar inferir carac-

terísticas da topologia da rede tem gerado técnicas chamadas de packet probá7zg 1371, onde

se tenta definir heurísticas para estatisticamente obter-se os melhores tamanhos de pacote e

os melhores tempos de espera para envio desses pacotes.

1.3 Organização do texto

Esta dissertação contemplará uma visão sobre o que já se fez em termos de levantamento

de topologia dc rede nas camadas baixas do modelo OSI, uma proposta de implementação e

um algoritmo de alocução de recursos baseados nessa topologia levantada.

No capítulo 2, apresentaremos implementações existentes e suas relações com arcabouços

de grade existentes, seguido de estudos teóricos sobre o problema no capítulo 3. No capítulo

4, justificaremos as nossas abordagens e detalharemos a implementação do algoritmo de

determinação de topologia. No capítulo 5, descreveremos experimentos feitos com a imple-

mentação e dificuldades técnicas encontradas. No capítulo 6, colocaremos futuras possibili-

dades de problemas estruturados, qpe derivam do trabalho que fizemos, seguido de nossas
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conclusões no capítulo 7. No apêndice, colocaremos experimentos preliminares que justificam

algumas das orientações do trabalho.
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Capítulo 2

Problema e trabalhos relacionados

Neste capítulo, apresentamos as principais implementações conhecidas de sistemas de

colete de dados e levantamento de topologia de rede. O enfoque principal será no ReMoS,

que foi um dos primeiros projetos grandes nesse sentido, e no .Vetwork [{/eatAer Se áce, que

serve de base para muitos arcabouços de grade disponíveis na atualidade.

2.1 0 ReMoS

O sistema de monitoramento ReMoS l81 propõe uma interface que abstrair informações

de monitoramento da rede para aplicações que possam se utilizar dessas informações. Foi

uma tentativa de padronizar uma interface de obtenção de informação para que, de alguma

forma, as aplicações venham a se adaptar ao estado dinâmico da rede. Aplicações que

precisam fazer escolhas de nós de computação, otimizações de comunicação, balanceamento

de carga, métricas de qualidade e migração de aplicações entre sistemas podem tirar proveito

desse tipo de informação.

Em seu modelo de dados, ele define dois elementos: nós de computação e nós de rede.

Os nós de rede são os ativos (equipamentos) que unem as redes, cuidando da comunicação
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entre os nós de computação. Esse modelo pode ser consultado pela interface do ReMoS,

através de Após bem definidas e com vários métodos de conveniência. Não é objetivo do

sistema prover comunicação entre esses nós, funcionalidades muito bem implementadas por

bibliotecas de comunicação como o PVM j161 e o MPI j171.

Suas interfaces permitem basicamente consultas. Os principais recursos da interface do

ReMoS são:

e Tipologia lógica de rede: 'Consultas sobre a estrutura do ambiente da rede, do

ponto de vista das aplicações; é possível estabelecer um nível de abstração na definição

da topologia que atenda a necessidade de uma determinada aplicação, topologia que

pode ser diferente da topologia física, "escondendo" determinadas informações.

8 Fluxos: Consultas que dizem respeito à largura de banda e latência são abstraídas

em Pulos, canais de comunicações lógicas entre nós. Fluxos representam conexões no

nível de aplicação

e Consultas temporais: Informações de fluxos em um determinado intervalo de tempo

ou predições futuras.

e Medidas estatísticas: Cromo variabilidade das informações coletadas e confiabilidade

de estimativas futuras.

Essas interfaces são divididas em interfaces relacionadas a abstração de fluxo, de mais

alto nível, e interfaces de mais baixo nível baseadas na topologia de rede. As consultas

permitem que a aplicação especifique a informação de que ela precisa, e todos os recursos

têm um gerenciamento de compartilhamento de modo a suportar consultas simultâneas às

atualizações feitas pelos coletores de informação.

As limitações do ReMoS são ignorar comunicações via m'uZtácast e não tratar dispositivos

provêm qualidade de serviço. Além de os dois serem recursos ainda não largamenteque
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utilizados, são informações complicadas de se extrair via SNMP, e com certo grau de com-

plexidade de interpretação e adaptação ao anual modelo de dados do sistema.

Para nós, o principal interesse neste trabalho é aproveitar algumas ideias de organização

do modelo de dados, bem como estratégias de colete de informações dos elementos de rede.

Quanto à implementação, até este momento a última versão é de abril de 2002, portanto

iremos reescrever o código usando ferramentas e bibliotecas mais recentemente disponíveis

OpenNms

O projeto open source de maior sucesso no ramo de gerenciamento de rede é o OpenNms l91

Alguns desenvolvedores do início do projeto vieram do projeto OpenView, que, comprado

pela Hewlett-Packard, virou o HP Openview l71. Muito da arquitetura e organização de

componente tem similaridade com o sistema proprietário.

O núcleo do produto é um centralizador de serviços, alimentado por UTn protocolo baseado

em XML que traz informações de vários módulos, cada um responsável por coletar algum tipo

de informação de elementos da rede. A possibilidade de customização do produto tornou-o

muito popular por permitir resolver mais rapidamente cenários difíceis ou quase impossíveis

de implementar em ferramentas proprietárias de mercado.

As funcionalidades principais são:

e Descobertas de links em camadas 2 e 3

e Colete de dados de performance de protocolos de camadas altas, como HTTP, JMX,

SNMP

e Dados de performance de acesso a banco de dados.

8 Monitoramento de serviços como DHCP, DNS, FTP, LDAP, email, NTP, radius, telnet,

SSH.
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e Agregação de eventos de SNMIP, syslog, além de um padrão aberto, definido por eles

para customização de novos eventos.

e Relatórios e customização deles

© Interface web, monitoramento distribuído, visualização geográfica dos elementos de

redee

A descoberta de links em camada 2, a parte mais relevante para nosso estudo, é feita por

um daemon chamado Lànkd, que usa algumas estratégias diferentes para tentar inferir uma

topologia entre os switches da rede.

A primeira é tentar extrair informações proprietárias disponíveis em switches de algumas

marcas, como a Cisco, que tem um 'protocolo próprio de descoberta de ativos de rede, que

funciona bem quando todos os ativos são de sua marca.

Em seguida, via SNMP, tentar coletar informações do suporte à sparznãng trem, meca-

nismo que consegue, caso fisicamente existam links que gerem ciclos na árvore de switches,

determinar uma árvore em tempo real, usando os links físicos restantes como redundância

em caso de falhas de algum link escolhido. Essa estratégia não funciona em todos os casos,

pois mesmo alguns switches gerenciáveis, com suporte à SNMP, não têm suporte à spannáng

Spannáng trem é um mecanismo de gerenciar redundâncias em links físicos numa rede

ethernet, que consegue, através de um protocolo de trocas de mensagens entre os switches,

desabilitar links redundantes, deixando-os em espera para substituir um link que quebre e

possa ser substituído por estes.

A última estratégia é usar os endereços Mães dos próprios switches para a montagem

das árvores, tentando casar portas que têm em sua tabelas de MACA os MACs dos switches

envolvidos. A estratégia é parecida com a que usamos na nossa implementação, mas assume

e os Mães dos switches sempre estarão nas respectivas tabelas de MACA. Isso pode não

[ree

qu
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ser verdade pelo mecanismo de agáng dos Mães nessas tabelas, e pelo fato de que, se a rede

estiver segmentada em uZans, podemos ter até uma topologia para o gerenciamento diferente

da tipologia dos clientes da rede, bem como várias topologias numa mesma configuração

física de switches 1291. A figura 2.1 mostra um exemplo desse cenário.

vl = {4}
v2 = {a,7}

Figura 2.1: Uma topologia física com switches configurados para dividir suas portas (0..7)
em 2 vlans ui e u2

2.3 Suporte ao monitoramento de rede em outros ar

cabouços de computação em grades

Segue aqui o estado atual dos recursos de monitoramento de rede em vários arcabouços

populares. Vale lembrar que uma boa colete e manutenção de informações do estado da

rede é condição primária para um bom suporte a aplicações fortemente acopladas, alvo de

interesse do Integrade e deste trabalho.

e GridLab j18l: O GridLab conta com um módulo de monitoramento, chamado Mer-
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cury Monitor, j191 que colete apenas informações de carga dos nós da grade. Não é

feito nenhum tipo de medida relativa a banda ou latência da rede. O monitoramento

se resume à extração de alguns dados mantidos pelo sistema operacional sobre a in-

terface de rede local, como por exemplo, número de colisões. A figura 2.2 mostra uma

visão da arquitetura do Gridlab, com o Mercury destacado. Uma referência mais de-

talhada pode ser encontrada no documento de arquitetura estendida 1201. O projeto

foi oficialmente encerrado em Abril de 2005.

Figura 2.2: Arquitetura do Gridlab, ressaltando a posição do Mercury

e Globus: O arcabouço Globus inicialmente trabalhou com um componente chamado

gloperf j131, que em meados de 2000 teve seu desenvolvimento interrompido, sem re-

sultados de obtenção de topologia ou de uma medida próxima da real da capacidade

das conexões entre os nós. A partir dessa data, a equipe do Globus passou a trabalhar

com o grupo do Neímork WeatAer Seroáce (NWS) j211, trabalho promissor na área que

será citado logo abaixo, junto com o gloperf. Existem referências ao Globus no site

da NWS, mas nas pesquisas realizadas não se encontra nenhum caso de utilização do

28



DCC - IME - USP Descoberta e utilização de recursos de rede em grades

NWS com o Globus fornecendo suporte a alguma aplicação

e PlanetLab 1261: Outro sistema de infraestrutura para execução de aplicações em

grade, o PlanetLab conta com um sistema de monitoramento de nós, o CoMon 1281

que cuida da colete de informações sobre CPU, número dc processos, disposição das

máquinas e taz um monitoramento de rede limitado. Este monitora o uso da capacidade

de rede de cada nó individualmente, medindo apenas os bytes que entram e saem da

placa de rede, comparando com a capacidade total da conexão da placa ao switch. Nada

que dê alguma informação da capacidade de interligação entre os nós do aglomerado.

Utilizou também, por um tempo, a infraestrutura do GangZáa 1271, que oferece alguns

recursos de monitoramento dé rede, mas todos apenas olhando dados coletados da

interface de rede do nó onde ele é executado.

e Legion 1321: Não encontramos referências sobre monitoramento de rede no site e

documentos no Legion, apenas referências no site do NWS j211 sem muitos detalhes.

e Condor 1331: Dos arcabouços analisados, é o que tem a maior preocupação com

aplicações paralelas com acoplamento 1301 , pois foi desenhado com foco nessas aplicações

Há menção em j311 sobre a necessidade de preocupação com questões de monitoramento

de rede, mas nenhum trabalho feito.

2.3.1 Network IVeather Service

Dedicaremos uma seção a esse componente, ao qual nos referiremos por NWS, j211 pois

é o mais utilizado e referido por infraestruturas de grade como o Globus e o Legion. Em

princípio, esse sistema também não contempla as medidas necessárias na camada 2, que

forneçam melhores informações a aplicações paralelas, mas serve como uma ilustração do

que atualmente as infraestruturas de grade fornecem, implementado, em termos de monito-
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lamento. As propostas desse componente são

8 Capacidade de predição sobre d estado de determinado recurso em uma janela de tempo

futura;

e Não ser intrusivo, ou seja, não gastar recursos dos sistemas com as medições;

B Alta disponibilidades

B Alto poder de distribuição

Os componentes básicos do NWS são

e Processos que armazenam e extraem informação de algum meio de armazenamento dos

dados coletados;

Um servidor de nomes, para o acesso aos recursos distribuídos

e Sensores que coletam as diversas informaçõesl

e Módulo de predição, que devolve estimativas de disponibilidade de determinado recurso

numa determinada janela de tempo.

Esses componentes seguem uma arquitetura de modo que cada nó de computação pode

conter um ou mais deles. A implementação aLudI é toda feita na linguagem C, anualmente

para plataforma Unix, contemplando sensores de uso de CPU, tempo de conexão TCP:

latência e banda em conexões TCP entre dois recursos monitorados.

Para as medidas de rede entre os nós, o NWS usa a divisão em grupos feita pelo próprio

usuário do sistema. As medições são feitas dentro desses grupos, e não entre todos os

nós alcançáveis, para controlar o número de medidas a serem tomadas, que são de ordem

quadrático (cada nó mede sua capacidade de comunicação com todos os outros nós) . E criado
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um loken, que é passado de nó em nó no grupo. Cada nó que tem o toke7z realiza medidas com

todos os outros nós do seu grupo. Um dos nós é eleito para, quando tiver o totem, realizar

uma medida com um único nó de um aglomerado mais próximo. Esse algoritmo de criação

e passagem de toÀ;eras foi melhorado:por Gaiodioz e Wolski, num artigo 1391 mencionado no

próprio site de publicações do NWS.

2.3.2 Gloperf

Um dos subprojetos do projeto Globus j121 é o Gloperf j131, que faz o monitoramento do

estado das conexões entre os nós através de um esquema de "packet probing" , fazendo testes

ponto a ponto entre nós da grade, de tempos em tempos predeíinidos, de modo a ter-se uma

aproximação de um retrato geral do estado das interconexões da grade.

O Gloperf hoje tem atacado o problema dos gargalos nos backbones da Internet, e não

dentro das redes locais. O próprio artigo citado j131 menciona que os dados levantados não

servem para tomada de decisões de àlocação, e uma explicação é que packet probãng é uma

técnica a ser usada em conexões com alta taxa de uso. As heurísticas precisam detectar

gargalos, e, dada a baixa taxa de utilização de conexões de rede local, como veremos em

testes abaixo, seria necessário gerar muito tráfego para criar esses gargalos. O Gloperf tem

resultados razoáveis quando os nós da grade estão bem espalhados por uma rede grande

] '. ...Gripnt.p nn.rn. a.mudar com decisões de nós que estãocomo a Internet,

numa rede local.

mas não é sensiveFl



Capt.tulo 3

Nossa abordagem e trabalhos

relacionados

Nests capftulo, apreselltarenlos publicaQ6cs c algullias ideias rclacionadas com o descobii-

mento da topologia dc redo no lafvel da canlada de enlace, que seiko loco da nossa anflise de

topologia. Seguirelllos apleseiltaiido trabalhos relacionados tanto ao dcscobrimento dessas

topologias quando a utilizaQio delay.

3.1 Descobrimento da topologia ffsica baseado em co-

leta de dados por SNMP

Jf menciollamos que a clescoberta da clisposiQao ffsica e interconex8o dos elementos de

rode 6 clitica patch vfrias a.plicaG6es cle geiencicanlento e aplicag6es quc Lena alto uso de recurso

cle cede. N,lencionamos tamb6m que a maioiia cios sistemas de iltonitoramento encontiados

llo.je a disposigfio ou nio coJlseguein coletat eficientelllente esses dados dos switches (disposi-

tivos cle cainttda 2), ou nio consegueill disponibilizar cases dados para utilizaQao de sistemas

exten[os. Seguirf abaixo un] rcstuno de um dos primeiros trabalhos 1221 que descreviain
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algoritmos para descoberta de topologias baseados em coletes das MIBsi SNMP.

O trabalho começa explicando que qualquer solução prática do problema de descoberta

de topologia precisa lidar com 3 dificuldades fundamentais:

e /n/oz'mação /ocas /ámãÉada. Devemos ter o mínimo de premissas possíveis sobre a dis-

ponibilidade de informação. A aplicação estará sempre na dependência de permissões

de acesso e compatibilidade de Mias SNMP encontradas nos switchesl

e Elementos de rede devem ser t;'ansparentes para u(lhas camadas do modelo OSI. A.\go-

ritmos deverão enxergar elementos que estejam interligados por dispositivos de cama-

das superiores. Por exemplo, tendo-se acesso a Mias SNMP de roteadores (camada

3), deveria ser possível inferir topologia de switches em sub-redes diferentesl

e Helerogerzeàdade de elementos. de rede. O algoritmos de descoberta deve conseguir

coletar informações de equipamentos feitos por diferentes fabricantes, garantindo que

dados coletados em equipamentos diferentes tenham o mesmo significado.

O ponto central do algoritmo será baseado nas informações das tabelas de endereçamento

MAC dos switches, que contém a informação de por qual porta é acessível determinado MAC

O principal desafio do algoritmo é como "casar" , ou sobrepor, as informações extraídas de

vários switches de modo a identificar os que estão interligados e obter uma topologia global

que inclua todos eles.

As premissas para o correto funcionamento desse algoritmo serão que switches, mesmo

em sub-redes diferentes, estejam conectados entre si, e que as tabelas de endereçamento

MAC estejam completas, ou seja, elas contenham um conjunto completo de endereços MAC

da sub-rede atingível por cada uma de suas portas, condições que são facilmente satisfeitas

em redes IP modernas.

l Managevrtcnt Infomnation Base
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Um conjunto de switches interligados pode ter uma ou mais sub-redes contidas nele,

sub-redes estas interligadas por um ou mais roteadores conectados a esses switches. Isso

introduz vários cenários onde apenas olhando tabelas de endereçamento MAC não é possível

ter uma topologia de switches (nível 2) coerentes com uma topologia de rede (nível 3). Um

exemplo simples consiste em dois switches interligados, cada um com um computador, em

sub-redes diferentes. Ligado em cada switch há também um mesmo roteador. A figura 3.1

mostra um exemplo, onde o micro A se comunica com C através apenas dos switches, e

com B sendo rodeado pelo roteador R. Em termos de nível de enlace, temos uma topologia

com dois switches interligados. Mas, na verdade, os computadores não se comunicam via

conexão dos switches, pois estão em sub-redes diferentes. A comunicação entre eles é feita

pelos roteadores.

Roteador R

A D
lO.1.1.2/24 10.1.2.3/24

C B
lO.1.1.3/24 10.1.2.2/24

Figura 3.1: Duas redes distintas sob um mesmo domínio comutado

Os switches normalmente implementam técnicas de agáng, onde MACA que não tem

tráfego vão saindo das tabelas dos switches. Normalmente os switches armazenam um de-

terminado número de Mães em suas tabelas, e teoricamente uma rede local pode ter mais

computadores que esse número. A política de agãng diz qual MAC sai da memória para dar

lugares e a outros. Tanto no caso do algoritmo do trabalho citado como no nosso caso, não
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é necessário que todos os Mães da rede local se encontrem nas tabelas dos switches, mas

alguns MACs estratégicos. Uma estratégia para isso é gerar tráfego na rede, através de pinga

e broadcasfs para popular as tabelas dos switches com as informações necessárias.

Um cenário a ter atenção são redes que estão particionadas em VáNaaZ Z,,4Ns. VLANs

possibilitam uma quebra física entre as redes física e lógica, fazendo com o tráfego de um

sub-rede não possa ser enxertado por outra, mesmo que percorram o mesmo switch. A

separação do tráfego é gerenciada pelos switches, e essa informação é extraída de MIBs

também padronizadas. Não estará no escopo deste trabalho estudar esses cenários, mas a

nossa abordagem a princípio consegue abstrair isso e enxergar cada VLAN como uma árvore

ethernet separada, ou como uma rede local separada, interligada às outras por roteadores

O modelo de dados partirá do conjunto de ativos (switches e roteadores) com base no

qual se inferirá a topologia, que será chamada de domáhão admánãslratáuo. Um domínio

administrativo será modelado como um grato não dirigido N. Uma conexão direta entre

um par de interfaces pertencente a um elemento de rede será modelada com uma aresta

entre os nós correspondentes de .N. O objetivo dos algoritmo estudados é descobrir o mais

precisamente possível o conjunto de nós e arestas de N.

Define-se como domÍhão comuÍado o conjunto S maximal de switches onde existe um

caminho em N entre cada par de switches em S, envolvendo apenas os switches de S. Uma

sub-rede é um conjunto maximal de endereços IP tal que qualquer máquina pode se comu-

nicar com outra sem envolver um roteador. Por exemplo, o endereço IP 192.168.20.1 com

uma máscara de rede 255.255.255.0.(24 bits) definem uma sub-rede de computadores com

IPs 192.168.20.x, com x variando de l a 254. Um domínio comutado pode contar mais

de uma sub-rede, mas essas não trocarão informações entre si se não houver um roteador

conectando-as.

Switches num domínio comutado implementam um algoritmo de árvore geradora (span-

nãng trem) , para evitar Zoops na rede. .Como já mencionando, uma rede ethernet é uma árvore,
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Figura 3.2: Os 3 conjuntos de switches que formam domínios comutados são {A,B,C},
{D,E,F} e {G}

não há dois caminhos de um nó para outro. Mas é possível ter caminhos redundantes, no

caso de uma conexão quebrar, o algoritmo de árvore geradora é reexecutado e tem-se uma

nova árvore. O algoritmo não detectará as conexões não utilizadas, mas detecta.rá mudanças

na topologia durante sua reexecução. Uma de nossas premissas é que durante a execução do

algoritmo não há troca na topologia.

Denota-se a .ja porta de um switch St por Síj. Para cada interface Síj, o conjunto de

endereços MAC aprendidos por aquela porta é chamado Áíj. Á j é completo se .4ij contém

todos os endereços MAC de todos os switches e roteadores que podem enviar quadros a $ij.

3.1.1 Algoritmos para domínios comutados com apenas uma sub

rede

Primeiramente o trabalho será, dado um domínio administrativo, descobrir quais são os

switches e quais roteadores, que serão os nós do grifo ]V. As premissas aqui serão:
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e Cada domínio comutada contém exatamente uma sub-rede;

e Não há VLANs presentes no domínio administrativos

e As tabelas de endereços MAC estão completas;

e Switches estão configurados com um IP de gerenciamento, sendo esse IP parte da

sub-rede à qual ele pertence.

A ideia básica do algoritmo é, partir de um roteador inicial Ri, olhar por SNMP quais as

redes às quais ele se conecta, e descobrir os próximo saltos para atingir outras redes. Esses

saltos será,o os outros roteadores dog domínios.

Os switches no domínio administrativo serão identificados descobrindo, para cada inter-

face dc cada roteador, a sub-rede conectada. Para cada IP da sub-rede, verifica-se se a MIB

Bridge de SNMP está disponível, para identificar um dispositivo de switching. A diferen-

ciação entre os roteadores (que também são switches) e os ativos apenas de nível 2 será o

valor da variável ápPorwardáng da MIB Bridge, que será l para os roteadores.

Para detectarem-se as portas dos switches que estão conectados umas às outras, deter-

minando o domínio colnutado, a primeira opção é usar o Teorema da conexão direta 1221,

descrito abaixo. Na anotação usada, .l: é a tabela de endereços MAC do switch a na porta

b, N é o total de endereços MAC para todas as portas de um switch.

Teorema 3.1.1 (TEOREMA DA CONEXÃO DIRETA). .4ss'uma que .rT e .rT são com-

pletas. Dois stuitches { e j estão diretamente coviectados pela conexão entre a l)oda z em {

e povoa 'y em j se e somente se F: n F? = Q e Ff U FIÍ = N

A ideia da aplicação do teorema num algoritmo é verificar essas condições para cada par

de portas dos switches. A intersecção das portas das conexões tem que ser vazia porque

nessas portas haverão apenas hoste alcançáveis através do switch do outro lado da conexão.
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Um problema na aplicação prática desse teorema é que as tabelas de MACs devem es-

tar completas, fato que pode não ser verdadeiro, pois as entradas nos switches sofrem um

envelhecimento e dão lugar a outras entradas.

Na seção seguinte, teremos uma abordagem para quando não temos acesso a todas as

entradas dos switches, e mais ainda, quando não temos acesso a todos os switches. A ideia

pode ser usada como um melhoramento do teorema da conexão direta, nos dando resultados

melhores com menos informações extraídas dos ativos

3.2 Descoberta de topologias na ausência de informações

de alguns switches

Em muitas situações práticas, não se tem acesso a todos os ativos da rede local, para

fazer-se consultas cm suas Mias SNMI). Muitas vezes, a interligação de ativos é feita por

hubs, ou mesmo switches de baixo custo que não têm recursos SNMP disponíveis. Nesta

seção, descreveremos um pouco do trabalho de Lowekamp et al. 1241 no sentido de descobrir

topologias na ausência de acesso a todos os ativos da rede. O trabalho propõe um algoritmo

e as situações onde esses algoritmos funcionam.

Para redes ethernet simples, o teorema 3.1.1 é suficiente, mas em muitos casos usam-

se segmentos compartilhados (hubs) para interligar switches na topologia. Na deÊnição da

estrutura da rede, isso nunca deveria acontecer, mas são casos que podem aparecer e invalidar

a aplicação do teorema citado acima\.

Tanto o caso do segmento compartilhado interligando switches como o caso de dispositivos

que não respondem SNMP formam redes onde não há conexão direta entre switches do

ponto de vista do algoritmo anterior. Para isso foi desenvolvida uma nova regra. Seja cz(b)

a porta do switch a em que o endereço b é encontrado. Seja SB o conjunto de switches
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conectados ao segmento compartilhado. Note-se que ISal > 1. Seja Sa o conjunto de todos

os nós de computação ligados ao segmento compartilhado. O segmento inteiro é definido por

S - sBU Sn.

Teorema 3.2.1 (TEOREMA DO SEGMENTO COMPARTILHADO). /22y

S é um segmento compartilhado entre sloitches ewl sB, se e soTrlente se Va C SB,Vb,c C

S : al.b) = al.c) e todas as tabelas de endereçamento MAC estiuerevrt completas.

Em outras palavras, num segmento compartilhado todos os switches devem encontrar

todos os membros do segmento compartilhado em sua tabela.

Prova +: Supondo que Va C SB,Vb,c C S : a(b) = a(c), mas os membros de SB não

estão conectados no segmento compartilhado. Se S não é compartilhado, então existe um

switch em SB que tem elementos de S em portas diferentes, pela definição de segmento

compartilhado.

;+ : Supondo que os membros de SB estão conectados via segmento compartilhado con-

tendo Sr. Pela definição de segmento compartilhado, nenhuma bridge em Sa deve ter ele-

mentos de S em portas diferentes, pois, pelo requisito de ausência de ciclos entre topologias

de switches, o segmento deveria ser comutada, não compartilhado.w

A figura 3.3 dá uma ilustração de uma topologia física de switches interligados por um

segmento compartilhado.

A abordagem para solução do problema será, em vez de tentar provar que dois nós estão

diretamente conectados, provar que um switch a não está simplesmente conectada à porta z

de b, denotado por b.. Como a prova é por contradição, só um contraexemplo é necessário

para determinar essa contradição.

Para o restante desta seção, o termo "conexão" referir-se-á a uma conexão simples, em vez

de uma conexão direta. Deixaremos claro quando for necessário distinguir as duas definições

A figura 3.4 mostra um exemplo Olade contradições podem ser usadas para verificar se
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7:ab

o:ab

Figura 3.3: Todas as portas conectadas ao segmento compartilhado contém todos os elemen
tos do segmento em suas portas

2 switches estão conectados. A ideia é assumir que dois switches estão conectados por

determinado par de portas e verificar as tabelas de endereçamento dessas duas portas atrás

de alguma contradição.

Mas, antes de entrar nos detalhes de como achar as conexões na figura 3.4, atentemos

aos quatro exemplos hipotéticos de conexões válidas e inválidos mostrados na figura 3.5.

As situações onde contradições podem ser encontradas são aquelas em que cada um dos

switches tem uma entrada na tabela de encaminhamento em portas que não são as portas

de conexão. Na figura 3.5, essa regra exclui o segundo e o quarto exemplos, onde os dois

switches encaminham o mesmo endereço para posições opostas.

A figura 3.6 mostra como contradições podem ser usadas para determinar somente as

conexões válidas entre os switches na figura 3.4. Todas as seis possíveis conexões entre os

switches são mostradas. Uma observação importante é que não se necessita de um completo

conhecimento das tabelas de encaminhamento dos switches, há uma necessidade mínima

de informação para determinar uma conexão possível. Na âgura 3.6, as entradas para os

endereços Z, W e y foram suficientes. Mostraremos uma prova dessa ideia a seguir. Pode
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Switch l Porta Tabela Mães Mães a encaminhar
A l X Y,Z

2 Y X.Z
3 Z Y,Z
1 X Y.Z
2 Y,Z X

Figura 3.4: Exemplo de dois switches onde contradições podem ser usadas para determinar
conexões. Chamaremos a Tabela de MAC F do switch i, na porta x, de /q'

R

haver muito mais endereço

conexão será determinada.

Para as provas dos teoremas, notações adicionais. Os "MACA a alcaTtçar" , indicados na

figura 3.4, contêm os endereços que serão encaminhados através de cada porta, em outras

palavras, os endereços que estão em outras portas. A tabela de Mães, para uma porta z

num switch á, será chamada -rT. Esses "Mães a alcançar" , na verdade, são o compZemerzto

de /V'e denotados por 7l'

Ao determinar 7y para cada porta z, essa informação pode ser usada para determinar

as portas que conectam os switches. Para verificar se portas z e g/ dos switches a eb

estão conectados, calcular Z7 n izT. Se há endereços em comum, as portas não podem

estar conectados porque um computador não pode estar em dois lugares diferentes na árvore

ethernet, que é acíclica. Se a intersecção é vazia, as portas podem se conectar.

Aplicando essa técnica em cada switch, é possível que a topologia completa da rede seja

determinada. As vantagens sobre o algoritmo baseado no teorema da conexão direta são

0 ltcs nos switches, mas se tivermos o conjunto mínimo necessário, a

e Em vez de depender e verificar a informação de apenas uma porta do switch, utilizamos
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Possibilidades Validade

Certo

Errado

Certo

Errado

Figura 3.5: Exemplos de conexões. válidas e inválidos entre dois switches com entradas
diferentes no switch F. Uma conexão é representada pelo traço (aresta) à direita do switch
F com o traço à esquerda do switch G. Os valores entre chaves são Mães na tabela MAC do
switch, para a respectiva porta. Em cada caso, as tabelas de endereços MAC são examinados
para veriâcar se duas arestas podem formar uma conexão simples válida. Note que os
conflitos ocorrem nos casos em que os switches mapeiam o mesmo endereço em direções
opostas.

informações de todas as portasl

e Maior tolerância a informação incompleta;

e A presença de segmentos compartilhados não é problemas

e E possível verificar erros por falta de informação, em vez de ter resultados falsos por

informação incompleta
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Figura 3.6: Como contradições podem ser usadas para eliminar conexões impossíveis nos
switches da figura 3.4

3.2. 1 Provas formais

Teorema 3.2.2 (TEOREMA DA CONEXÃO SIMPLES). /2ey

Seja a,.b ç: B. SuT)tenha que há e=atnmehte um par de portas a. e bu tal qu,e T: n Tub = $

Disso te'mos qhe a. e b~ estão conectados.

Lembrete: Note que o fato de a. e by estarem conectados não imp]ica que Taz Í] (rE/ :: (ü

para um par x e y. Em outras palavras, existem soluções indeterminadas em que informação

insuficiente está presente. Vede figura 3.7

Prova: +: Suponha que a. e bv estão conectados. Particione a rede em 3 partições,

sendo JVs a partição entre a. e b,, sendo AC, a partição contendo a, e J\ró a partição contendo

b. 7T g JVa e ]rÓ Ç ]Vó. Como AÍ. e Aró são uma partição de Ar, Taz n lrõ = 0. Como

consequência, 7T íl irX/ = 0 se a. e bv estão conectados

.b: Assuma que Tazn7# :: a somente para um par z e g/, mas a. e bv não estão conectados.

Como a e b pertencem a uma rede conectada, eles devem estar conectados por algum par de

portas. Sejam aí e bJ as verdadeiras portas conectando os switches. Da primeira metade da
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prova, temos 7" n iz = 0. Entretanto, isso contradiz a premissa de que a intersecção é vazia

para um único par de portas. Consequentemente, por contradição, a, e b. estão conectados

se 7T í] ir7 = ü para somente um par x e y.a

A aplicação do teorema da conexão simples será usado em nosso algoritmo de levanta-

mento de topologia.

Figura 3.7: Esta rede tem dois hosts, chamados l e 2, e dois switches. A conexão en-
tre os switches não pode ser determinada por falta de informações, verifique que eles são
indistinguíveis baseados nas suas tabelas de endereçamento

3.2.2 l)eten-ninação de topologias em múltiplas sub-redes

No trabalho mais recente de Breitbart et al. j2SI, foi publicado um algoritmo mais so-

fisticado, onde, para quaisquer quantidade de informação das tabelas MAC dos switches, é

possível definir com exatidão todas as possíveis topologias que seriam consistentes com essas

tabelas, caso não haja informação possível para definir uma topologia única. O algoritmo

é mais eficiente que o anterior e teÚ resultado verificável em tempo O(n2). Além disso, o

algoritmo propõe trabalhar com roteamento dentro dessa rede, sendo a árvore particionada

em sub-redes, cada uma determinando uma árvore diferente na saída do algoritmo.

O autor propõe uma validação do grifo G gerado, aplicando os seguintes lemas nas

conexões diretas < ui, mj geradas pelo algoritmo:

e A interseção dos conjuntos de Mães associados à porta í do switch u .4FT(u/) e os

MACA associados à porta .j do switch w .4FT(wj)

. A intersecção do complemento desses conjuntos (7.4F'T(u/) e CÁf'T(w:f) é vazia
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. Para cada sub-rede Z de G, .4F'T(u/) e .AF'T(toj) contêm os nós de l ou nenhum deles

e Se os nós u e 'm são da mesma sub-rede, então não há nó c da sub-rede Zi # Z tal que

ÁF'T(u/) = .4F'T(u/) para alguma porta ck e .4F'T(u/) n .4/'T(cÊ) # 0)

e Não há um switch z com ao menos duas diferentes portas zi, z2 tal que u € .4F'T(zt)

e «« C .'lF'T(z,)

Define-se um nó (switch) folha, como sendo um switch que tem apenas uma porta conec-

tada a outro switch. Na prática, ou esses switches são entrada do algoritmo ou assume-se que

switches que tem apenas uma porta com mais de um MAC em sua .4F'T é um switch folha.

Isso pode ser verdade quando as tabelas MAC estão completas, pois portas com apenas um

MAC estão conectados a computadores ou outros elementos de rede que não são switches.

Mas pode haver cenários onde por agàng de Mães nas tabelas do switches, essa estratégia

dê falsos positivos.

O algoritmo cria um grifo com todas as possíveis combinações de conexão entre os swit-

ches (arestas potenciais), e vai verificando uma a uma se a aresta é uma conexão direta

usando os lemas acima. Isso já define a natureza quadrático (no número de portas dos swit-

ches) do algoritmo. Uma amortização dessa complexidade vem de uma vez encontrada uma

aresta u{ --, wj definida como conexão direta, todas as arestas remanescentes nestas duas

portas podem ser ignoradas, removidas do conjuntos de arestas na iteração do algoritmo.

No caso onde não há switches folha seguindo o critério definido, assume-se que o conjunto

de dados é insuficiente para definir uma única topologia, escolhe-se uma aresta qualquer do

conjunto restante segue a iteração do algoritmo como no parágrafo anterior.

O autor não leva em conta os cui;tos das operações de união e intersecção no algoritmo,

mas podemos assumir que estando os conjuntos indexados numa tabela de hash, podemos

executar essas operações em ordem de tempo da soma do tamanho dos conjuntos.
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Essa abordagem dirá, para um conjunto de dados extraídos dos switches, todas as

possíveis topologias que podem resultar desses dados. A nossa abordagem tentará che-

gar em apenas uma topologia, inferindo uma possível topologia para a parte da rede de que

n ãn tnmne i,l fr.rm nnõ..
'wYWv-
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Capítulo 4

Nossa aplicação

Este capítulo tratará da implementação feita em conjunto com este trabalho. Delimi-

taremos um escopo a tratar, que atende a necessidade inicial (processamento de aplicações

paralelas de alto acoplamento numa rede local), a motivação de usar uma estratégia baseada

em SNMP, detalharemos a arquitetura e algoritmos envolvidos na implementação, bem como

algumas ilustrações de apoio

4.1 Escopo

Como será mostrado nas estatísticas da seção A.l, o recurso de rede é normalmente

subutilizado numa rede local. Entende-se como rede local, tomando como base o modelo OSI,

o conjunto de máquinas que se comunicam sem necessidade de um roteador. Como estamos

pensando num ambiente de grade, executando aplicações paralelas fortemente acopladas, o

bom uso do recurso de rede é fundamental. O foco do trabalho será na topologia dentro da

rede local, coletando dados dos switches e eventuais hubs com o objetivo de montar uma

árvore com os nós da grade para auxiliar nas decisões de alocução, evitando que a rede seja

um gargalo para as aplicações a serem executadas.
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Para isso, usaremos SNMP para fazer as coletas de dados, definiremos uma estrutura para

manter esses dados e pretendemos propor algoritmos para devolver informações baseadas

nessa, arvore.

4.2 Colete de dados

4.2.1 Um pouco sobre SNMP

O protocolo padrão para gerenciamento de dispositivos de rede chama-se SãmpZe AreÉwork

Management ProtocoZ rS.NÃ4P,l. O protocolo SNMP define como um cliente SNMP (chamado

gerente) troca dados com um servidor SNMP (chamado agente). Na camada de aplicação,

o gerente é o sistema que o administrador da rede executa para coletar e enviar dados ao

agentes, sistemas que rodam nos equipamentos da rede.

O protocolo define também duas operações básicas, busca e armazenamento (IfetcA and

score), usadas para buscar e armazenar um valor de dispositivos, respectivamente. A estru

Lura de dados nos dispositivos é simples, definida por objetos organizados hierarquicamente,

e seus valores. O protocolo não prevê operações que realizem alguma operação no switch

diferente da troca de valores dos objetos, como, reiniciar um dispositivo. Neste caso, alguns

equipamentos têm agentes que verificam de tempos em tempos o valor de um certo objeto,

e dependendo desse valor rea,lizam a' operação de reinicialização.

O conjunto de objetos SNMP que um agente provê é conhecido através de uma MIB

(Management Information Base). O protocolo SNMP não define MIBs. Define apenas como

são feitas as trocas de mensagens entre agentes e gerentes. Uma MIB é um conjunto de

informações sobre um conjunto padronizado de objetos.

No nosso caso, usaremos a MIB' de pontesi, definida na RFC1493 j151, que contém a

fuma ponte, ou bddge, é um switch com apenas duas portas. Mais precisamente, as pontes são prede-
cessoras dos switches, sendo uma da6 definições de switch "uma ponte multa portas
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descrição de todos os objetos relacionados com o gerenciamento de pontes e sn-itches

4.2.2 Por que SNMIP?

Para levantar os dados referentes à rede local, existem apenas duas alternativas. Packet

proóá7zg ou colete de dados por SNNitP. Para que resultados com o primeiro método possam ser

obtidos, a intrusividade na rede deve ser muito alta e mesmo assim obteríamos informações

com erros muito grandes. Usando SNMP, a intrusão é nula, e obtém-se informações precisas

que permitem construir a árvore ethernet dessa rede local, com uma. boa medida de uso das

conexões. A desvantagem dessa técnica é a necessidade de colaboração da administração da

rede, que deve permitir acesso aos switches para coletes desses dados, o que deve ser viável

em redes locais.

4.2.3 Implementação

O uso que nos interessará do SNMP será obter os dados referentes ao estado das ligações

da rede, bem como informação dos equipamentos de interconexão.

Os switches serão descobertos na rede através de uma difusão, ou através de configuração

manual do sistema. Após a descoberta deles, serão feitas sucessivas chamadas SNMP para

obter as tabelas de MAC dos equipamentos. Essas tabelas guardam informações sobre quais

MIACs se encontram em cada porta. Em uma porta à qual está ligado um computador de

MAC m, haverá na tabela uma entrada dizendo que nesta porta haverá o MAC m. Em uma

porta à qual está ligado um outro switch ou hub, a tabela da porta guarda todos os MACas

dos equipamentos (computadores, switches, hubs, roteadores) que podem ser alcançados por

aquele switch ou hub, naquela porta.

Com isso, todos os switches de uma rede tendem a guardar todos os MACA da rede

em suas tabelas. Em alguns casos, como visto na seção 3.2, existe informação redundante
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cd:02

Figura 4.1: Tabelas MAC de um grupo de switches

suficiente para se montar a topologia da rede mesmo que alguns dos equipamentos do meio

da árvore não tenham SNMP disponível.

Outra informação extraída periodicamente dos switches será o número de bytes que

passaram por determinada porta. Com isso, podemos inferir a banda que passa em um

determinado período de tempo.

4.2.4 Obtenção da raiz da árvore de switches

Como o algoritmo de construção da árvore começa sua execução escolhendo um dos

switches, será útil para nossas implementação deãnir um switch como sendo a raiz da árvore

ethernet. Isso otimizará a execução do nosso calgoritmo de topologia, e será necessário para

exibirmos o grifo da tipologia na nossa ferramenta de colete SNMP.

Definiremos como root o switch que tem o melhor equilíbrio no número de hosts nas

subárvores formadas por cada uma de suas portas. Esse switch seria o nó da árvore que con

seguiria fazer um corte no grifo com 'o melhor equilíbrio possível na quantidade de elementos

de rede nos dois subgrafos.

Para isso, varreremos numa busca exaustiva a tabela de Mães de cada switch, procurando

o switch que tenha o menor número de MACA na sua porta com mais Mães. Essa busca
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consumirá no pior caso tempo O(nk), sendo n o número de switches e # o número de portas

do switch com mais portas. Lembrando que, em termos práticos, o número de portas da

maioria dos switches no mercado não passa de 50.

4.3 Arquitetura da implementação

A figura 4.2 representa, num diagrama UML, o esboço da ferramenta construída na

linguagem Java 1361 , versão 6, para validarmos as ideias e uma implementação dos algoritmos

estudados durante o trabalho. Java por ser a plataforma usada nos nós de gerenciamento

do Integrado l31, e por fazer parte de uma plataforma aberta. O código é aberto e pode ser

adaptado para integrar-se em outros ferramentais, caso haja interesse. Podemos dividir a

arquitetura em 3 partes, colete SNMP, construção dos gratos e visualização deles.

A colete SNMP está abstraída na interface SAr.A/PSwãtchaoZ/ecÍor, onde ca implementação

principal é um webseroáce mais enxuto que roda na máquina que tem acesso aos switches

e devolve dados crus para o núcleo da aplicação. Para o acesso baixo nível, usamos a

biblioteca SNMP4j 1341. A abstração dessa interface permite que possamos gerar switches

falsos, simulados para execução das tarefas sem depender de um ambiente real de rede

e switches configurados. Tivemos algumas dificuldades com isso (mencionadas em seção

posterior), e acabou sendo mais prático simular algumas topologias e extrair o estados dos

switches dessas topologias.

A construção do grifo, na classe EÉAernetTreeFacforg/ é o núcleo da aplicação, que roda

os algoritmos de construção de árvore descritos no texto, utilizando-se de estruturas de dados

oferecidos pela bibliotecas Jung 1351, que fornece boas abstrações para essas estruturas.

A visualização, centrada na classe EtAerGaÉheryásuaZízer, apesar de não ser parte crucial

para nossos ob.jetivos, ajudou a dar uma visão dos detalhes de implementação, de construção

de árvores simuladas parecidas com as reais, e pode servir como ferramental para ajuda a
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administradores de rede ou decisões,manuais de alocução de recursos e tarefas numa grade.

Algumas imagens de grifos de redes apresentadas neste trabalho saíram dessa camada da

implementação.

O código fonte da implementação pode ser encontrado em

http://««;«-. i«" ' . «-sp. b"/«, «.« «g./m«t« do/.g«
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Figura 4.2: Diagrama de classes da ferramenta implementada para montagem de topologia
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4.4 Algoritmo para determinação da topologia da rede

Usando os resultados dos teoremas da conexão direta e teorema da conexão simples,

definimos urn algoritmo recursivo pára construção da topologia, a ser detalhado a seguir.

Incluímos pedaços de código Java da ferramenta produzida, com alguns detalhes removidos

deixando apenas o suficiente para ilustrar o funcionamento do algoritmo.

private static void buildTopologyRec(DelegateTree<NetworkElement, Link> g, Switch roat , Seta
Swítch> switchesNatDirectConnected) {

//Get the subset of swetches sámple connected on each porá of v oot s'matar

SwitchSimpleConnections simpleConhected = simpleConnectedSwitches(root

switchesNotDirectConnected )

//Get slottch dàrected covtrtected to root jrom each subset

for(Integer pote;simpleConnected.getRootPortsWithConnectionso) {

SwitchDirectedConnection direct = computeDirectConnection(root ,post ,sinapleConnected

getSwitchesOnPort ( pare ) ) ;

Switch rootOfChilds :; dircct .getSwitchBo ;

g.addChild(new Link(root, rootOfChílds , l, l,direct.getRootPorto ,direct.getPortBo),
root , rootOfChilds )

Set<Switch> switchesOllPort = simpleConnected . getSwitchesOnPort(post) . keySeto

ií'(switchesOnPart.sizeo > 0) {

buildTopologyRec(g, rootOfChilds , Sets . difference(switchesOnPort , ImmutableSet . of(
rootOfChilds ) ) )

7

9

11

3

3

5

}

}

}

A ideia básica do algoritmo, é a cada passo da recursão, calcular, com o teorema da

conexão simples, através de que portas do switch root os outros switches são alcançados.

Teremos um conjunto para cada porta (linha 3, encapsulado no objeto sãmpleConnecíed)

Daí chamar recursivamente o algoritmo para cada um desses conjuntos (/or da linha 5)

O switch root de cada um desses subconjuntos será computado na linha 7, e repassado na

chamada recursiva.
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Vejamos agora o código chamado na linha 3, que calcula a cada porta o conjunto de

switches que tem conexão simples com essa porta.

public static SwitchSimpleConnections simpleConnectedSwitches(Switch roDE , Set<Switch>

switchesNotYetConnected ) {

SwitchSimpleConnections result = new Swit

FdbTable rootFdb = root.getFdbTableo ;

for (Integer rootPort : rootFdb.getPortsWithMACso) {

Set<MACAddress> throughtRoot = rootFdb . getThroughSetBYPort( rootPort)

for (Switch switche : switchesNotYetConnected) {

// for ea.ch post the frei smitch
for (Integer switchePort : switche.getFdbTableo .getPortsWithMACso{

if(Collectians . disjoint(throughtRoot , switche.getFdbTableo ,getThroughSetBYPort(

switchePort ) ) ) {

result . addSwitchToPort(rootPort , switche , switchePort )

} esse {

Set<MACAddress> intersectioti = new TreeSet<MACAddress>(throughtRoot) ;

intersection . retainAll(switche . getFdbTableo . getThroughSetBXPort(switchePort) )

chSimpleConnections ( root )C

5

7

9

13

}

\

}

15

19

return SwitchSimpleConnections.immutable(result)

Esta função aplica, para cada porta do switch root, o teorema da conexão simples com

cada porta dos switches passados como parâmetro. Vai montando uma lista de switches por

porta e devolve encapsulada no objeto resuZt. Na linha 8, o TrozógÂSeÉ é calculado como na

definição do teorema, ou seja, o complemento dos MACA associados àquela porta em relação

a todos os Mães armazenados no switch.

Voltando ao código do buí/dTopoZogZ/Rec, na linha 12 é chamada a função que, dos switches

que têm conexões simples em determinada porta do switch root, calcula o switch que tem

conexão direta com este switch

}

}
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Já sabemos, do algoritmo anterior, por qual das portas dos switches filhos está a conexão

com o switch root da árvore. Utilizamos novamente o teorema da conexão simples, para

verificar, para cada switch do subconjunto, por que porta há uma conexão simples com outro

switch. Se tivermos um caso em que, a sua porta de conexão simples de um switch com o

root não tem nenhum acesso simples a outro switch do grupo, temos um encaminhamento

por esse switch, e ele é o root daquele subcon.junto.

Se não descobrirmos nenhum root no subconjunto, é porque temos um switch duma)2, ou

um hub. A função criará um tipo switch dumb e devolverá ao primeiro método, adicionando

esse switch duma na topologia (ver figura 4.3)

private static SwitchDirectedConnection computeD

Map<Switch , Integer> childRootPorts){

Set<MACAddress> fdbRootPort = ImmutableSet . copyOf( root . getFdbTableo .getMACsBYAPort(

roatPort ) )

Set<Switch> eligibles = Sets.newHashSeto

com . google . conlmon . collect . ImmutableMultimap. Builder<Switch , MACAddress

.ntersectíonWithRootBYChildSwitchBuílder = ImmutableMultimap. buildero
for(Switch child :childRootPorts.keySeto){

SetView<MACAddress> inteisectionOnRootPort ::

Sets . intersection(child . getFdbTableo . getMACsBYAPort(childRootPorts . get(child) )

fdbRootPort ) ;

if(intersectionOnRootPort.sizeo - 0){

elígibles .add( c hild )

} esse {

intersectionWithRootBYChildSwitchBuilder . putAll(child , íntersectionOnRootPort) ;}

irectCon nection ( Switch rootPortintrootIL C

>

3

5

7

9

11

13
}

f(eligibles .sizeo - 1) return new SwitchDirectedConnection(root ,rootPort ,eligibles
iteratoro .nexto ,childRootPorts.get(eligibles . iteratoro .nexto)) ;

if ( eligibles . dize o > 1){

throw new ]]]ega]StateException("Fa]tarn-dados-nas-tabe]asm(]..para nír.quais-do
switches -"+eligibles+" -estão .conectados -diretamente.ao.switch."+root+" . -Tente

gerar-tráfego-entre.as-máquina.das-rede") ;

S

17
}

2S
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IrnmutableMultimap<Switch , MACAddress> intersectionWithRootBFChild =

intersectionWithRoot]3yChildSwitchB uilder . buildo
//Nana fo%nd, tr'yiTtg to secbrch !or Q cana date roDE to link àT\ cu dUYTtb swàtch

Set<Switch> norIDirectRootCandidatç = Sets .newHashSet(childRootPorts . keySeto)

for(Switch child :childRootPorts.keySeto){
//ÍJ some oJ the sloátches has {ntersection with my taro'ugtSet, {t co\td not be ü roo{

of 'us

Set<Switcja> otherChilds = Sets.newHashSet(childRootPorts .keySeto) ;

otherChilds . remove( child) ;

for(Switch otherChild:otherChilds){
SetView<MACAddress> childTsRootOtherChildPortintersection =

Sets . intersectíon(child . getFdbTableo . getThroughSetBYPort(childRootPorts . get

jchild)) , otherChild .getFdbTableo .getMACsBYAPort(childRootParts . get(

otherChild ) ) )

if(childTsRootOtherChildPartintersection.sizeo > 0){

nonDirectRootCandidate . remove( otherChild) ;

19

21

23

25

27

29

31

33

35

}

l
J

if(nonOirectRootCandidate. sizeo ;= 0){

throw new lllegalStateException(Joiner.on( '/') .join("Estado-ineperado" ,root ,rootPort
childRootPorts ) )

}

if(nonDirectRootCandidate.sizeo > 1){

taro«, ne«, lllegalStateException(Joiner.on( '/') .join("Necessários- .dados-nas.t:çbelas

-pal'a-agrupar-os-switches" ,roDE , rooCPoi't , childRootPorts)) ;

}

if (nonDirectRootCarldidate. sizeo - 1){

Switch candidate = nonDirectRootCandidate. iteratoro .nexto;
VirtuaIDumbSwitch swDumb = new VirtuaIDumbSwitch(root , raotPort ,l ,candidate ,

childRootPorts . get(candidate) ,2) ;

return new SwitchDirectedConnection(root , rootPort ,swDumb,l) ;

}

39

43

« }

throw new lllegalStateException(J?iner.on( '/') .join("Nao-era-pra-chegar-aqui
rootPort , childRootPorts ) )

}

root

Os dados obtidos na colete serão armazenados como uma árvore G = (yG, .AG), onde yc

é o con.junto de vértices de G, a .4a é o conjunto de arestas de (;. Vamos usar as seguintes
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7:ab

7:ab o:ab

Figura 4.3: Switch dlzmb adicionado no centro desta tipologia, muito parecido com o caso
do segmento compartilhado

e r C ya é a raiz da árvore, o roteador da rede locall

. Fc := {(u c Uc) r : grau(u) = 1} é o conjunto de folhas de G, ou os nós de

processamento da grades

e SC := Uc /b é o conjunto de vértices de G que não são folhas, ou os ativos de rede

que interligam os equipamentosl

e c(a), para cada aresta a € .AC, é o valor da banda passante disponível na conexão que

interliga os equipamentos correspondentes caos vértices da aresta no grifo.

Com isso definimos um modelo, que pode ser utilizado para execução de algoritmos de

tomada de decisão de alocução de máquinas. Na seção de trabalhos futuros comentaremos

um dos problemas que esse modelo pode ajudar a resolver, bem como uma proposta inicial

de algoritmo de programação dinâmica.
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Experimentou

5.1 Dificuldades técnicas

Nas primeiras versões da implementação, utilizamos a rede local do IME-USP para rodar

experimentas, com relativo sucesso. A topologia era determinada com alguns switches do

núcleo, que ínterligavam hubs numa camada mais externa de distribuição. Conseguíamos

determinar a topologia local até o nível desses switches.

Houve uma evolução da topologia do instituto, onde alguns switches foram trocados por

switches de mais portas e alguns hubs, trocados por switches. Nessa evolução, nos deparamos

com o problema de alguns dos novos switclles não serem gerenciáveis nem suportarem SNMP.

E alguns switches de qualidade não muito boa, que não conseguiam dar conta de responder

em tempo razoável à consulta SNMP que trazia as tabelas das portas. Como não havia

gerenciamento de rede no nível de camada de enlace, talvez seja compreensível que a aquisição

de equipamento não tivesse levado em conta esses requisitos.

Para o trabalho, concluímos que isso pode vir a ser um obstáculo prático no uso da nossa

abordagem, já que switches viraram equipamentos padrão, substituindo os hubs nas camadas

finais da redes locais, o que fez surgirem muitas marcas e muitas qualidades de equipamentos.
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Muitas não preocupadas com um eficiente processamento interno para gerenciamento.

De qualquer forma, o algoritmo apresenta bom comportamento na ausência de alguns

switches na topologia de modo a compensar essas questões. No nosso ambiente real de

testes, no momento do fechamento deste trabalho conseguíamos acesso SNMP eficiente a

menos de 20% dos switches, o que inviabilizava a execução do algoritmo.

5.2 Execução do algoritmo em redes simuladas

Iradas as dlhculdades técnicas apresentad

componente de geração de rede aleatórias.

A seguir vem a sequência de pares de entrada e saída da ferramenta de geração de tipo-

logia. A entrada são redes geradas aleatoriamente, a saída, a árvore gerada pela ferramenta.

As setas vêm da biblioteca de grafo$ utilizados, que só tem implementação de árvores com

arestas direcionadas, usamos o sentido para entender o rótulo da aresta, que diz o número

da porta do switch. O número da esquerda é a porta do switch origem da aresta, o número

da direita da barra é a porta no switch de destino. Pra fins da nossa modelagem, assumimos

que essas arestas são bidirecionais.

Nos grifos de entrada, os nós em vermelho são computadores, ou nós de computação.

Na figura 5.1, temos a visualização de uma entrada parametrizada para uma árvore

ethernet com altura máxima de 5 switches, e no máximo 3 elementos de rede por switch com

probabilidade de 30%o de computadores por switch. A saída do algoritino está na figura 5.2.

Na figura 5.3, ampliamos esse cenário para atingir uma ordem de 300 switches, com a

mesma proporção do número de computadores, para fins de testar cenários com mais volume

de entrada. A respectiva saídca está na finura 5.5

as, foi construído como parte de ferramenta uml
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Figura 5.1: Entrada l
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Figura 5.2: Saída l
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Figura 5.3: Entrada 2 Árvore com mais de 300 switches
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Figura 5.4: Saída 2 Saída da ferramenta para rede com mais de 300 switches
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4c:4b

3f23

Figura 5.5: Topologia simulada descoberta, e a mesma topologia descoberta não conseguindo
coletar dados de um dos switches.
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Capítulo 6

Possibilidades futuras

6.1 Problema do atendimento por demanda

O problema consiste em, dado um pedido de À; máquinas para uma aplicação da grade,

devolver o conjunto de A máquinas hue melhor atenda essa requisição. Processos paralelos

fortemente acoplados, que são os que dependerão de um desempenho melhor da rede, têm,

em geral, uma necessidade de comunicação uniforme entre seus nós. Logo, nesta dissertação

vamos supor que, dada uma aplicação, a comunica.ção entre cada par de nós será a mesma.

Nesse caso, numa situação prática, não adiantaria, num pedido de 20 máquinas, alocar 19

máquinas que se comunicam entre si'a 100Mb/s, e l máquina que se comunique com todas a

56Kb/s, se o esperado para essa aplicação é que ela tenha uma comunicação de por exemplo

90Mb/s entre seus nós. Haverá um gargcalo no processo total por causa desse nó ligado

na conexão mais lenta, e na prática obteríamos quase os mesmos resultados se todas essas

conexões fossem de 56Kb/s. Logo, no nosso modelo, o problema é alocar uma subárvore

com k folhas, do modo que se maximize a menor banda passante de todas as arestas dessa

arvore.

Problema Pt(G, k, r): Dada uma árvore G, números c(a) para cada aresta a, um vértice
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r e um número É; ? 0, quero encontrar uma subárvore T de G que maximize c(e), e € T sob

n q rnet riPÃoe -

. c(r) : {.(«) : « c r}

. r C \%

. l(Vr {,}) n FC k

Na aplicação do problema no caso prático da grade, r será o switch determinado como

roteador da rede local, o switch do núcleo da rede.

Uma sugestãoi de algoritmo que utiliza programação dinâmica segue abaixo,

Seja S uma solução ótima do problema.

. S. Vs {«} . k ão .(S)

. Se ys {«} e # > 0, e«tão .(S)

e Caso contrário, para cada aresta rs de S existe ã em {l, .., J} tal que

O componente S, de S {rs} que contém r é solução ótima de P(G-- {rs}, k á, r)

O componente S. de S {rs} que contém s tem a seguinte propriedade

c(S.) ? mínlc(Z), c(rs)} onde Z é uma solução ótima de P(G rs,{, s).

c(S) {.(S.), c(«), c(S.)}

Essa observação sugere o algoritmo discutido a seguir.

Notação: Para cada v em UC, seja pai(u) o segundo vértice no único caminho de v a r.

Ajuste de notação: Suponha que os vértices de G são 1, .., n e que pai(q) € {1, .., q l}

Em particular, r = l

Essa notação define uma ordenação entre os vértices. No caso caso, usamos uma busca

nTn Inralll n

l Baseado na sugestão proposta pelo Prof. Dr. Paulo Feofillof - IME/USP
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O algoritmo preenche uma matriz djl..n, 0..É;l e uma matriz aval

OI para p +- l até n faça

02 se p C FC -- {r}

03 então alp, ol '-- IP, ll -- +oo

04 senão ab, ol e- +oo, ab, ll - oo

os alp, 21 - ... :-- alp, kl - oo

06 para q -- n decrescendo até 2 faça

07 P -- P»i (q)

08 para .j - até k faça

09 tmpl.jl - ab, .jl

10 tmpb'l.jl -- a\'b, .jl

11 para í - até .j faça

12 m - min {alç, il, c(Pq), ab,.í -- íl}

13 tmpl.jl - max {tmpl.jl, m}

14 se m c(p, q) então tmpt''ljl -. q

15 se m = alç, il então tmp\'lll - a\'lç, íl

16 se m = alp, .jl então tmpb''l.jl +- avb, .jl

17 para j - l até # faça

18 ab,JI - tmpl.jl

19 avlp,JI - tmP}'l.jl

20 devolva ajl,kl //l=r

m,0..k'
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Invariante: No começo de cada iteração da linha 6, para cada h em {l, .., q} e cada .j em

{0,..,k} temos

alh,.jl - c($)

Onde S é solução ótima do problema P(Cllh} U {q + 1, .., nll, J, A)

E claro que para h em {q+l,..,n} temos alh, .jl = c(s), onde S é solução ótima do problema

P(G gh,ã.hÕmdeg= paiç~h]

No fim da execução do algoritmo, para cada h em {2,..,n} e cada j em {0,..k} temos

dlh,.jl = c(S) onde S é solução ótima do problema P(G gh,.j, /z) e ajl,.jl = c(s) é solução

ótima do problema P(G,.j, h).

Como em todo problema de programação dinâmica, para recuperar os vértices da solução

ótima, precisaremos ir guardando informação durante o processamento. Preencheremos pa-

ralelamente uma matriz dl/jl..n, 0..kl, onde tomando aL''b,.jl, para cada j variando de l a k

podemos determinar as folhas que fazem parte da solução ótima.

Esse algoritmo executa em tempo 0(nk'), sendo que k é O(n). Com a matrizes d e dV

prontas, é possível obter-se uma solução ótima para o problema partindo de qualquer nó não

folha como raiz, bem como para qualquer quantidade de nós menor que k, em tempo O(n)

percorrendo as matrizes

6.2 Problema do escalonamento com fila de espera

Um outro problema que talvez poderia ser abordado é o escalonamento com uma fila de

requlsiçoes.

Esse problema consiste em, dadas a mesma árvore (; definida no problema anterior, e

uma fila de requisições F, com as quantidades de nós necessárias por requisição, atender as

requisições numa ordem que maximize o uso dos equipamentos. Suponha que cada equipa-

mento será usado por apenas uma requisição.
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6.3 Alocução de nós com penalização para utilização

de backbones

O problema de alocução apresentado no nosso trabalho pode ser modificado, ou estendido,

para uma situação onde a maior distância entre quaisquer folhas de T seja minimizada, de

modo a diminuir como resultados subárvores que usem switches centrais, evitando links que

se congestionarão mais facilmente. Por exemplo: Dada uma grade com 4 máquinas, 2 em

um switch e 2 el-n outro switch diferente. A ligação desses 2 switches na árvore envolve a

passagem por outros links e switches. Suponha todos os links de igual capacidade e vazios

Se a minha requisição é de 2 máquinas, devo escolher duas que estejam num mesmo switch

Isso evitará que com sucessivas alocações não se sobrecarreguem os links mais altos da árvore

ethernet.

Figura 6.1: Na escolha de 4 nós, (a,b,c,d) serão mais eficientes que (a,b,e,f)
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Capítulo 7

Conclusão e contribuições

Descrevemos neste trabalho nossos estudos em cima de uma pesquisa sobre o que tem

sido feito na área dc levantamento de topología de redes, com enfoque em redes locais.

Nosso objetivo foi obter algum resultado que desse suporte a infraestruturas de grades, mais

especificamente o Integrade.

No capítulo 1, uma introdução sobre o Integrade e o modelo OSI de redes, diferenciando

as camadas 2 (enlace) e 3 (rede), para focarmos na camada de enlace no prosseguir do

trabalho.

Nos capítulos 2 e 3, apresentamos. as abordagens existentes para o problema, com algumas

análises sob o foco de redes locais e aplicações paralelas. Mencionamos o ReMoS, que é o

sistema com os recursos mais próximos da nossa implementação, e o NWS, que é usado na

maioria das infraestruturas de grades anuais

No capítulo 4, detalhamos as nossas contribuições. Primeiramente um detalhamento

maior e implementação numa arquitetura com componentes de terceiros mais recentes, do

algoritmo de topologia para switches Ethernet, que pode ser conectado a outros sistemas de

grade ou mesmo usado como ferramenta de monitoramento, utilitário escasso no mundo do

software livre. A experimentação feita com a nossa implementação é descrita e detalhada
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no capítulo 5. O tratamento de cenários onde a colete de informações não traz dados de

alguns dos switches é uma contribuição significativa para as propostas de implementações já

publicadas pelos autores citados no texto

Deixamos uma publicação jll que leva ao contexto de grades o que levantamos neste

trabalho, oferecendo ferramental implementado para que o escalonamento nesses ambientes

possa ser mais rico e ter minimizadas perdas referentes à topologia das redes que envolvem

nós de uma grade.

No capítulo 6, em propostas futuras, fazemos uma descrição e sugerimos pseudocódigo

de implementação de um algoritmo de alocução de nós, em cima da estrutura definida pela

implementação anterior, baseado em programação dinâmica. Não encontramos, tanto na

literatura de topologia quanto na literatura combinatória, um algoritmo para resolver esse

tipo de problema.

Acreditamos que esse sistema de colete e levantamento dc topologia, unido ao algoritmo

de alocução de nós, pode vir a ser um diferencial para a execução de aplicações paralelas em

ambientes de grade ou mesmo em clusters. Parte da contribuição é deixar alguns problemas

parecidos com o problema de alocução que apresentamos, que podem ser resolvidos com

adaptações ao modelos e mesmo aos algoritmos descritos neste trabalho
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Apêndice .A.

Experimentou preliminares

A.l Testes de disponibilidade de rede

Figura A.l: Tipologia física entre as máquinas Kama, Supra e Enterprise

Foram realizados alguns testes com máquinas da rede do IME, para se formar uma ideia

da banda de rede usada e disponível durante o uso cotidiano dos equipamentos. Os testes

foram feitos da máquina Kama, se comunicando com outras 3 máquinas do instituto. Essa

máquina (Kama) está localizada centralizadamente em relação à topologia de nível 2, numa
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conexão de 100Mb/s. A figura A.l mostra o desenho da topologia de rede entre essas 3

máquinas. A Kama é um servidor de xterms, portanto tem uso de CIPU e rede bem variável.

Os testes não levam em conta o gasto de rede gerado com a "conversação" da Kama com os

xterms, através do protocolo do Xfree86, que é feita por uma placa de rede dedicada a isso.

O tráfego de rede na máquina que concorre com os nossos testes são:

e Acesso à Web de todos os usuáriosl

e Acesso aos arquivos pessoais de todos os usuários, feitos via NFSI

8 Acessos remotos (por exemplo, ssh) de conexões recebidas ou originadas na máquinas

A.l.l Testes de banda

Os testes de banda foram realizados com a ferramenta Netperf j101, de meia em meia

hora, no período de terça a segunda. A única opção padrão do Netperf alterada foi o tempo

de execução de cada teste, que foi reduzido de 10 para 3 segundos, para diminuir a intrusão

no sistema. Nenhum dos testes foi feito em paralelo. Cada teste consistia em abrir uma

conexão de uma máquina para outra, de meia em meia hora, e tentar passar o máximo de

dados possível nesse caminho durante 3 segundos

Na Figura A.2 podemos ver testes de banda disponível da máquina Kama com relação às

máquinas Enterprise e Sutra. As máquinas Kama e Supra estão num mesmo switch ethernet

de 100mb/s, e as máquinas Rama e Enterprise estão em switches diferentes, interligados

por um cabo backbone de 100mb/s. Por esse cabo passa todo o tráfego de um switch para

outro, que envolve aproximadamente 60 clientes em um switch acessando servidores em outro

switch.

Na Figura A.3 temos teste de disponibilidade de banda entre outras máquinas, sendo a

máquina grenoble ligada a um huó de 10mb/s, tendo este uma ligação de 10mb/s com um
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Teste de banda medida a partir da maquina Kama - Rede do IME
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Figura A.2: Medida temporal' entre máquinas com banda máxima de 100mb/s

switch, que chega a 100Mb/s ao switch máquina Kama. Cabe ressaltar que essa máquina,

estando num hub, divide um segmento compartilhado com mais pelo menos 12 máquinas,

que usam a rede para tarefas comlms de usuário (navegação web, email, etc.). Esse detalhe

explica o fato de esse gráfico apresentar mais variações que o anterior, já que num hub cada

equipamento conectado a ele envia um dado por vez.

As máquinas Sutra, Enterprise e Grenoble têm uso de rede comparado a um desktop,

usado por um usuário comum. Observam-se diferenças de disponibilidade nos horários de

pico de uso dos equipamentos, bem como diferenças de disponibilidade durante a semana e

nos fins de semana. Pode-se dizer, com base nesses dados, que na maior parte do tempo o

uso da banda desses equipamentos não chega a 5%

75



DCC - IME USP Descoberta e utilização de recursos de rede em g3'ades

Teste de banda medida a partir da maquina Kama - Rede do IME
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Figura A.3: Medida temporal entre máquinas com banda máxima de 10mb/s

A.1.2 Teste de latência

Usando as mesmas máquinas, no mesmo intervalo de tempo, realizamos testes de latência.

A ferramenta Netperf realizou testes que consistiam em contar, num intervalo de 3 segundos,

o número de "ping-pongs", ou número de vezes que ela conseguia abrir uma conexão TCP

com uma máquina remota, mandar um byte, receber um byte de volta e fechar a conexão.

Com isso, montamos os gráficos de pino-pongs/ms, que podem ser vistos nas figuras A.4

Fica claro por esses gráficos que a latência é pouco afetada pelo uso das máquinas envol-

vidas nos testes.

e A.5
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Teste de latCEncia (ping/pong) a partir da maquina Kama - Rede do IME
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Teste de lat(Encia (ping/pong) a partir da maquina Kama - Rede do IME
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