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• Antônio Jorge Gomes Abelém - DI/UFPA
• Edmundo Roberto Mauro Madeira - Unicamp
• Edson dos Santos Moreira - ICMC/USP
• Eleri Cardozo - Unicamp
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3. Introdução

Este relatório descreve as atividades realizadas nos 4 primeiros meses do projeto
(janeiro-abril/2005). Nesta fase, as atividades realizadas foram:

• especificação técnica e instalação dos servidores;
• estudo da tecnologia RAID e das redes Gigabit;
• avaliação de desempenho da arquitetura atual dos computadores para transmissão

à Gigabit.

Os resultados destas atividades são descritos a seguir.

4. Motivação

Os enormes avanços tecnológicos obtidos na área de integração de circuitos per-
mitiram ganhos extraordinários na capacidade de processamento dos computadores. No
entanto, as comunicações de longa distância não acompanharam estes avanços e as redes
tornaram-se o grande gargalo das últimas décadas. Contudo, as comunicações ópticas
vieram reverter este quadro e hoje já existem experiências que multiplexam mais de mil
comprimentos de onda em uma única fibra, provendo taxas da ordem de Terabits por
segundo. Além disso, o desenvolvimento da tecnologia óptica vem permitindo um cres-
cimento anual da oferta de banda passante superior ao crescimento do tráfego que precisa
ser transportado pelas redes de comunicação. Portanto, o cenário atual é de abundância
de banda passante nos backbones e assim deve permanecer por algum tempo. Diversas
aplicações podem se beneficiar desta alta capacidade de transmissão de dados, tais como o
vı́deo sob demanda e as grades computacionais, por exemplo. No entanto, o usuário final
ainda não pode dispor desta alta velocidade, pois o gargalo atual são as redes de acesso
que ligam os backbones ao usuário final. Esta última restrição, que impede o acesso do
usuário final à transmissão de alta velocidade, também parece estar prestes a acabar. Di-
versas tecnologias vêm sendo propostas e algumas delas já se encontram comercialmente
disponı́veis. Espera-se que até o final desta década qualquer usuário possa se interligar
a alta velocidade com qualquer outro usuário em qualquer parte do planeta graças ao
progresso tecnológico das redes de acesso.

A comunicação em alta velocidade à longa distância é comum hoje em dia nos
paı́ses mais desenvolvidos. No Brasil, as redes Gigabit começam a ser instaladas. O Pro-
jeto Giga é um exemplo de rede Gigabit, que interliga algumas instituições universitárias
dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Embora uma rede com capacidade para trans-
mitir a Gigabits por segundo permita um caminho de alta velocidade entre dois pontos,
não é trivial o uso eficaz de toda esta taxa de transferência por uma aplicação. Alguns
cuidados na escolha dos equipamentos de extremidade e na configuração dos protocolos
a serem usados são essenciais para atingir as altas taxas de transmissão oferecidas.

Diversos trabalhos avaliam componentes da arquitetura dos computadores para
determinar se estes são adequados à comunicação a altas taxas [1, 2, 3, 4]. Farrelt e Ong
avaliam a vazão máxima e a latência em uma rede Gigabit Ethernet [1]. São realizados
testes envolvendo a comunicação de dois computadores com processadores Pentium III
de 350 MHz. Segundo os autores, a implementação do núcleo do sistema operacional
é um dos principais fatores que influenciam o desempenho da comunicação TCP/IP. De
acordo com os resultados, a velocidade do processador também é importante, mas não é
o gargalo da comunicação. Os autores também sugerem o aumento da MTU (Maximum
Transmission Unit) do padrão Gigabit Ethernet para aumentar a vazão da rede. Loeb et
al. analisam o desempenho de um modelo comercial de interface de rede Gigabit Ether-
net [2]. O cenário onde são realizados os testes é composto por um servidor, um comu-
tador e diversos computadores clientes. O servidor está conectado ao comutador através



de um enlace de 1 Gbps. Os clientes conectam-se ao comutador em modo full-duplex a
100 Mbps. Os experimentos realizados envolvem a variação do número de clientes e da
capacidade de processamento do servidor. Mostra-se que existe uma relação linear entre
a velocidade do processador e a vazão máxima obtida. Para um servidor com quatro pro-
cessadores Pentium III Xeon de 700 MHz atendendo a oito clientes, a vazão máxima é de
aproximadamente 750 Mbps.

Neste trabalho é realizada uma avaliação da transmissão de dados em redes Gi-
gabit. O objetivo de tal avaliação é determinar se a arquitetura de computadores atual é
adequada para atender a vazão máxima de 1 Gbps dessas redes em dois cenários diferen-
tes. No primeiro, é realizada a transmissão de dados da memória RAM (Random Access
Memory) de um computador para a memória RAM de outro computador através de uma
rede Gigabit. Ou seja, os dados armazenados na memória de um computador são lidos,
repassados para a interface Gigabit e então transmitidos. Em seguida, esses dados são re-
cebidos pela interface de rede do receptor e depois transferidos para a sua memória. Neste
cenário, o objetivo é determinar a vazão máxima obtida em uma comunicação memória-
a-memória. No segundo cenário, os dados a serem transmitidos estão armazenados em
discos rı́gidos. Nesta avaliação, os dados são primeiramente lidos do disco rı́gido de um
computador, repassados para a sua interface de rede e depois transmitidos pela rede. O
outro computador recebe os dados pela interface de rede e os escreve no seu próprio disco
rı́gido. Por ser uma estrutura eletro-mecânica, o disco possui uma velocidade de acesso
muito inferior à das memórias. Neste caso, o objetivo desta avaliação é determinar se
a vazão máxima da rede é atingida em comunicações disco-a-disco. Tal resultado é im-
portante para avaliar a capacidade dos computadores quando usados para aplicações de
comunicação que exijam leituras e escritas a altas taxas. De acordo com os resultados, a
vazão máxima teórica é alcançada na prática somente para pacotes maiores que 200 bytes
em comunicações memória-a-memória. Em transmissões disco-a-disco, é mostrado que
a taxa de 1 Gbps não é alcançada devido a baixa vazãdo de dados dos discos rı́gidos.
Como solução para garantir altas taxas de transmissão, é proposta uma reconfiguração
dos discos em modo RAID nı́vel 0. Os resultados demonstram que esta técnica consegue
atender às exigências de comunicações a altas taxas e que a forma com que o RAID 0 é
implementado impacta significativamente na velocidade das operações de leitura e escrita
em disco.

5. Gigabit Ethernet

O Gigabit Ethernet foi padronizado pelo IEEE (Institute of Electrical and Elec-
tronics Engineers) em 1998 sob o nome IEEE 802.3z. Seu principal objetivo era oferecer
uma rede dez vezes mais rápida que a Fast Ethernet e ainda manter a compatibilidade com
todos os padrões desenvolvidos anteriormente.

A Figura 1 apresenta o formato de um quadro usado nas redes Gigabit Ethernet [5].
De forma a manter a compatibilidade, este formato é idêntico ao usado nas redes Ethernet
(10 Mbps) e Fast Ethernet (100 Mbps). Portanto, mantêm-se os campos de preâmbulo
com 8 bytes, de endereço de destino com 6 bytes, de endereço de origem com 6 bytes,
de tipo com 2 bytes, de dados e de seqüência de verificação de quadro com 4 bytes.
Deve ser ressaltado que o campo preâmbulo foi criado inicialmente para sincronizar os
relógios do emissor e do receptor antes da transmissão do pacote. No Gigabit Ethernet,
entretanto, ele é mantido apenas por compatibilidade com o quadro Ethernet original. Na
verdade, ele não é mais usado e mecanismos mais complexos são empregados para tal
fim [6]. Além dos campos descritos, é importante ressaltar que existe um intervalo de
tempo mı́nimo entre a transmissão de cada quadro. Este tempo é denominado intervalo



entre quadros (Inter-Frame Gap - IFG)e nenhuma transmissão de quadro pode iniciar
durante este intervalo. No Gigabit Ethernet este tempo corresponde a 12 bytes.

Figura 1: Formato do quadro MAC do Gigabit Ethernet, retirado de [5].

Uma vez tendo conhecimento do formato do quadro e do intervalo entre quadros,
o cálculo da vazão máxima de dados do Gigabit Ethernet é trivial. A vazão máxima é
alcançada quando quadros são transmitidos consecutivamente, ou seja, ao final do tempo
de IFG outro quadro sempre é transmitido. Considerando d o tamanho do campo de dados
de um quadro Ethernet, a vazão máxima dos dados VG(d) é dada pela equação

VG(d) =
d

d + 38
Gbps. (1)

A Equação 1 representa a fração de dados úteis transmitidos para cada pacote enviado.
Para cada pacote, d+38 bytes são enviados, mas somente d bytes são dados úteis. Os ou-
tros 38 bytes são decorrentes da sobrecarga de protocolo devido ao preâmbulo, endereços
de destino e origem, tipo, seqüência de verificação do quadro o tempo mı́nimo entre qua-
dro

A Figura 2 apresenta uma comparação entre as vazões máximas do Fast e do Gi-
gabit Ethernet em função do tamanho do campo de dados. As curvas apresentam um
comportamento assintótico, tendendo respectivamente para 100 Mbps e 1 Gbps, à me-
dida que o tamanho do campo de dados aumenta. Tal comportamento é explicado pela
diminuição da significância da sobrecarga do protocolo na vazão conforme o os dados
aumentam.
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Figura 2: Vazão máxima para redes Fast e Gigabit Ethernet em função do tama-
nho do campo de dados d.

6. Arquitetura de Serviço

A maior parte dos serviços oferecidos em rede é organizada numa estrutura cliente-
servidor. Esta estrutura, embora facilite tarefas de gerenciamento, exige muito do equipa-
mento que atua como servidor. Este equipamento deve ser capaz de atender às solicitações



de diferentes clientes simultaneamente. Além disso, as atuais arquiteturas dos compu-
tadores pessoais não foram planejadas para servir de forma sustentada a altas taxas de
comunicação. Diversos componentes da arquitetura de um computador, tais como o pro-
cessador, a interface de rede, os barramentos, o disco rı́gido e até mesmo o sistema opera-
cional, podem contribuir para limitar a capacidade de serviço destas máquinas. A Figura 3
mostra um diagrama simplificado da arquitetura de um computador.
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Figura 3: Arquitetura simplificada de um computador.

A aplicação e o sistema operacional possuem um papel importante no desempe-
nho do servidor, pois definem as requisições que serão feitas ao hardware. Desta forma,
softwares otimizados de forma a reduzir o processamento e as interrupções podem me-
lhorar de forma sensı́vel o desempenho do servidor.

Atualmente, um computador pessoal possui um alto poder de processamento com
relógios da ordem de gigahertz. Esta capacidade de processamento já é suficiente para que
dados possam ser transmitidos a altas taxas desde que não se exija cálculos complexos na
geração dos dados. O barramento de memória, responsável pela comunicação direta entre
o processador e a memória principal já possui relógios com centenas de megahertz. Desta
forma, este barramento não representa mais um gargalo significativo no serviço a altas
taxas. Com a modernização dos barramentos de entrada e saı́da (barramentos E/S), estes
barramentos também não são mais fatores limitantes. A versão mais nova do barramento
PCI (Peripheral Component Interface), conhecida como PCI eXtended 2.0 ou PCI-X 2.0,
consegue manter a compatibilidade com as versões anteriores do barramento PCI e atingir
altas velocidades. Atualmente, o PCI-X possui uma freqüência máxima de 533 MHz,
atingindo taxas de transferência de até 4,26 Gigabytes por segundo [7]. O barramento
SCSI (Small Computer System Interface) já alcança taxas de transferência de até 320
Megabytes por segundo com a norma Ultra320. Do mesmo modo, o barramento IDE/ATA
(Integrated Drive Electronics/AT Attachment) já possibilita transferências a taxa de 133
Megabytes por segundo. Assim, atualmente é possı́vel servir conteúdos armazenados em



discos a taxas superiores a 2,5 Gigabits por segundo. No entanto, ainda é necessário que
os discos sejam capazes de ler e gravar dados a estas altas taxas.

Os discos continuam sendo dispositivos com partes mecânicas, incapazes de acom-
panhar a velocidade dos componentes puramente eletrônicos. Mais especificamente, a
mecânica dos discos rı́gidos limita a transmissão de dados a taxas bem menores que
1 Gbps de uma forma sustentada [8]. Em conseqüência, um computador, que possui
um único disco, conectado a um enlace Gigabit não usa eficientemente o meio nas trans-
missões que exigem leitura ou escrita em discos rı́gidos.

7. A Tecnologia RAID

Para acelerar os processos de escrita e leitura em disco, múltiplos discos podem
ser usados em paralelo para armazenar os dados. O funcionamento desta técnica é base-
ado no fato de que um único disco não é capaz de ler ou escrever dados na taxa que os
barramentos SCSI e IDE oferecem. Tais barramentos são projetados para conectar mais
de um disco, o que justifica as maiores taxas de transmissão. Desta forma, em um sistema
com dois discos, um arquivo de tamanho m bytes seria dividido pelos dois discos, tendo
na média m/2 bytes em cada um. Requisições quase simultâneas de leitura ou escrita
podem ser feitas para cada disco. Visto que a taxa de transmissão de uma requisição é
menor que a taxa do barramento, uma maior taxa agregada é obtida. Com isso, a taxa de
transferência de dados aproxima-se da taxa nominal do barramento.

A tecnologia RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) foi proposta inici-
almente por Patterson et al. em 1988 [9]. Essa tecnologia visava somente oferecer to-
lerância a falhas em discos através do uso de discos redundantes. Foram propostos cinco
nı́veis distintos de RAID, de 1 a 5. No entanto, o uso de vários discos em paralelo também
serviu para aumentar a taxa de transferência de dados e não a tolerância a falhas. Na
época, essa idéia já era conhecida [10, 11, 12]. Por também utilizar vários discos, como
na tecnologia RAID, essa técnica foi chamada de RAID nı́vel 0. Essa técnica também foi
usada para se aumentar a taxa de transferência de dados nas arquiteturas de computadores
da época para uso em aplicações especı́ficas [13, 14].

No RAID nı́vel 0, os dados são distribuı́dos sequencialmente entre dois ou mais
discos conforme mostrado na Figura 4. A partir desta figura, pode-se observar que os
dados são divididos em blocos de tamanho reduzido e que cada bloco é armazenado em
um dos n discos. O armazenamento é feito de forma seqüencial e circular, onde o i-ésimo
bloco é armazenado no disco [(i − 1) mod (n + 1)] + 1. Esse nı́vel de RAID aumenta
a taxa agregada obtida ao permitir que requisições de leitura e escrita aos discos sejam
atendidas quase que simultaneamente. Comparado a outros nı́veis, o RAID nı́vel 0 pos-
sui ainda a maior eficiência em relação à capacidade de armazenamento, visto que sua
capacidade total é simplesmente a soma da capacidade de todos os discos.

Entretanto, no RAID nı́vel 0 nenhuma redundância é empregada o que propor-
ciona uma menor confiabilidade do conjunto de discos. Em caso de falha de somente
um disco, o conteúdo de todos é perdido, pois isoladamente cada disco não fornece a
informação completa. Assim, a confiabilidade Cs de um sistema formado por n discos
idênticos e independentes usando RAID nı́vel 0 é

C = (Cd)
n , (2)

onde Cd é a confiabilidade de cada disco isoladamente. Portanto, ao usar o RAID nı́vel 0,
troca-se confiabilidade por velocidade de transferência.
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Figura 4: No RAID nı́vel 0, pequenos blocos de dados são armazenados em cada
disco de forma a aumentar a velocidade do processo de escrita e lei-
tura.

8. O Ambiente de Testes

Para avaliar o desempenho dos usuários finais em uma comunicação a altas taxas,
desenvolveu-se um ambiente de testes. O ambiente é formado por dois computadores
pessoais providos de interfaces de rede Gigabit Ethernet e interconectados através de um
comutador. Mais detalhes sobre a especificação de cada um dos equipamentos usados são
apresentados na Tabela 1. A configuração do ambiente e dos equipamentos foi concebida
para permitir a realização de testes com componentes da arquitetura de um computador
pessoal, como as interfaces de rede e os discos rı́gidos, e também com os protocolos
usados na comunicação.

Tabela 1: Especificação dos equipamentos usados no ambiente de testes.

Equipamento Especificação
Computadores A e B Processador Intel Pentium IV com relógio

de 3,2 MHz
Placa mãe Intel SE7210TP1-E com interface de
rede Gigabit Ethernet integrada
Memória RAM Kingston DDR 400 MHz
Dual-Channel, 1 GB
Disco rı́gido Seagate SCSI-320 10000 rpm (36GB)
Sistema operacional Debian Linux 3.1 com
núcleo 2.4.20

Comutador Comutador D-Link DGS-3308TG com 6 portas
Gigabit Ethernet

Os testes realizados envolvem a verificação experimental da vazão máxima obtida
em uma rede Gigabit e a determinação do gargalo da comunicação a altas taxas. A Fi-
gura 5 ilustra o ambiente de testes montado, onde busca-se determinar a taxa máxima de
transmissão de dados entre os dois computadores.

Em um primeiro cenário, os testes memória-a-memória realizados utilizam o pro-
tocolo de transporte UDP (User Datagram Protocol) e o tráfego é gerado com a ferra-
menta Iperf [15]. Nos testes disco-a-disco, busca-se analisar situações onde o objetivo
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Figura 5: A configuração do ambiente de testes para determinar a vazão
máxima.

é servir conteúdo armazenado em disco a taxa de um Gigabit por segundo. Nestes experi-
mentos, um computador é usado como servidor de conteúdo a altas taxas. A especificação
deste computador é a mesma apresentada na Tabela 1. O objetivo dos testes é comprovar
que um computador provido de apenas um disco rı́gido, cuja especificação é mostrada na
Tabela 2, não consegue transferir dados a um Gigabit por segundo. A partir daı́, busca-se
mostrar que o RAID nı́vel 0 é uma alternativa para garantir a transferência de dados a
altas taxas.

Tabela 2: Especificação dos discos rı́gidos usados nos testes.

Discos rı́gidos
Modelo Seagate ST336607LW
Barramento SCSI com capacidade de 320 MBps
Velocidade 10000 rotações por minuto
Tamanho do buffer 8 MB

Para determinar a capacidade de transferência dos discos rı́gidos são consideradas
três situações. Na primeira, o computador possui apenas um disco. Na segunda situação,
computador está equipado com dois discos operando em RAID, nı́vel 0. Por fim, na
terceira, o computador trabalha com três discos em RAID0. A especificação dos discos é
apresentada na Tabela 2. A ferramenta IOMeter [16] é usada nos testes com os discos
rı́gidos.

Nos testes também são analisados dois modos de implementação do RAID nı́vel 0.
O RAID implementado por software e o RAID hı́brido. A implementação por software é
em geral mais flexı́vel do que a implementação que utiliza placas controladoras dedicadas.
No entanto, o preço pago pela flexibilidade é o maior consumo de processamento, já que
mais operações precisam ser feitas a cada leitura ou gravação. O suporte ao RAID é na-
tivo no núcleo 2.4.20 do Linux. Entretanto, é necessário usar um conjunto de ferramentas,
chamado de Raidtools, para criar a matriz de discos. A implementação hı́brida está
disponı́vel na placa controladora RAID integrada à placa-mãe do computador usado nos
testes. No RAID hı́brido, a controladora só implementa por hardware as funções básicas
de acesso ao disco que são usadas pelas interrupções da BIOS. Estas interrupções permi-
tem que todos os sistemas operacionais acessem o disco de uma forma padronizada. Só
após acessarem os discos, os sistemas operacionais acessam diretamente a controladora
RAID. Além disso, após o sistema operacional carregar o driver da controladora, todas
as funções de RAID são implementadas por software. Dessa forma, a implementação
hı́brida pode ter um desempenho similar à implementação por software, ou até mesmo
pior, caso o driver não seja otimizado.



9. Resultados

Diversos experimentos foram realizados em diferentes cenários visando determi-
nar a vazão máxima obtida em uma rede Gigabit Ethernet. Todos os resultados apresentam
um intervalo de confiança menor que 5% do valor da média e uma confiabilidade de 99%.

O primeiro teste consiste em medir a taxa máxima de transferência de dados obtida
com o uso da rede Gigabit, no cenário ilustrado pela Figura 5. O protocolo de transporte
UDP é usado neste teste e os dados a serem transmitidos são lidos diretamente da memória
RAM. No receptor, os dados são escritos também em memória.

A Figura 6(a) mostra a taxa de dados obtida em função do tamanho do pacote
enviado. Como agora os dados são transportados pelo UDP, a curva teórica se difere li-
geiramente daquela apresentada na Figura 2. Os dados de sobrecarga não são somente
38 bytes como anteriormente, mas sim 66 bytes em virtude dos cabeçalhos dos protoco-
los IP (20 bytes) e UDP (8 bytes). Observando a Figura 6(a), nota-se que o computador
consegue transmitir os dados em uma taxa próxima da taxa máxima teórica, a partir de
um dado tamanho de pacote. Para pacotes abaixo de 200 bytes, é possı́vel notar que a
diferença é bastante expressiva. Esta queda ocorre porque é necessário um tempo mı́nimo
para que cada pacote possa ser gerado, limitando o número máximo de pacotes gerados
por segundo. À medida que o tamanho do pacote utilizado diminui, o número de paco-
tes necessários para enviar uma mesma quantidade de dados aumenta. No momento em
que este número máximo de pacotes é atingido, a redução do tamanho do pacote utili-
zado passa a diminuir linearmente a vazão de dados enviados, como pode ser visto na
Figura 6(a).
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Figura 6: Vazão da rede Gigabit em função do tamanho do pacote, na
configuração da Figura 5.

O mesmo problema, relacionado ao tempo necessário para o tratamento dos pa-
cotes, ocorre na recepção com maior severidade, como pode ser visto na Figura 6(b).
Pode-se observar nesta figura que a taxa de dados efetivamente recebida é menor que a
taxa de dados transmitida, Figura 6(a). A incapacidade de o receptor tratar os pacotes
recebidos a tempo, indica que o tempo necessário na recepção de um pacote é superior
ao tempo necessário para a sua geração. Isto se comprova com uma análise mais atenta
da Figura 6(b), onde se pode perceber que o aumento do buffer do receptor diminui este
efeito e melhora a taxa de recepção. Os resultados demonstram, assim, que o processa-
mento e o barramento não são gargalos significativos na comunicação em alta velocidade,
desde que os dados não sejam enviados em pacotes muito pequenos.



Após a analise da transmissão a altas taxas de dados lidos diretamente da memória,
são realizados testes com o intuito de verificar o impacto do acesso ao disco no serviço
de dados. Nos testes são analisadas diferentes configurações para um computador que
atua como servidor. O número de discos e o tipo de implementação do RAID nı́vel 0
são variados. Os testes envolvem apenas um disco, sem o uso do RAID, e dois e três
discos configurados em RAID0. Também são avaliadas as implementações de RAID por
software e hı́brida, a qual utiliza a controladora integrada à placa-mãe. O uso da CPU
durante a realização dos testes também é monitorado.

A Figura 7 mostra os resultados experimentais para a taxa de leitura fornecida
pelos discos rı́gidos ao lerem diferentes tamanhos de blocos de dados seqüenciais. Dados
seqüenciais são aqueles que estão armazenados de forma contı́gua no disco rı́gido.
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Figura 7: Leitura de blocos seqüenciais.

Pode-se ver na Figura 7(a) que o RAID0 usando a controladora existente na placa-
mãe é menos eficiente para a leitura do que, o RAID0 implementado por software. Esse
fato pode ser explicado, pois a placa controladora implementa a forma hı́brida do RAID0.
Em outras palavras, o RAID0 não é implementado inteiramente por hardware. O melhor
desempenho do RAID0 por software também indica que os drivers programados para a
controladora não são otimizados. Ainda de acordo com resultados obtidos, mostra-se que
a vazão máxima que os discos podem fornecer só é alcançada quando são lidos blocos
grandes de dados. Isso ocorre, pois para blocos pequenos, a probabilidade dos dados
estarem em apenas um disco é grande. Esse fato impossibilita o acesso simultâneo a
vários discos, fator que é o responsável por aumentar a capacidade agregada da matriz de
discos. Na Figura 7(b) é mostrado o uso da CPU durante o teste. O uso da CPU, no caso do
RAID0 hı́brido, é menor para blocos de leitura pequenos. Entretanto, para blocos maiores,
a diferença entre os resultados obtidos pelas duas implementações é significativamente
menor. Isto demonstra, que na situação em que os discos fornecem dados à taxa máxima,
a sobrecarga imposta pelo RAID aos processadores do servidor é próxima para as duas
implementações, o que elimina a vantagem da implementação hı́brida.

Para analisar a velocidade de escrita em disco, são realizados testes semelhantes
aos descritos anteriormente para a leitura. A Figura 8 mostra os resultado destes testes.

No teste de escrita, é possı́vel observar novamente que o desempenho do RAID0
por software foi superior ao desempenho apresentado pela implementação hı́brida. De
acordo com a Figura 8(a), o RAID0 hı́brido tem um desempenho um pouco superior
em comparação com o desempenho quando apenas um disco, sem RAID0, é usado. A
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Figura 8: Escrita de blocos seqüenciais.

Figura 8(b) mostra o uso da CPU durante o teste de escrita seqüencial. Nessa situação,
o uso da CPU com a implementação por software é menor se comparado ao uso da CPU
usando-se o RAID0 da controladora. Esses resultados comprovam a falta de otimização
na implementação hı́brida. Os resultados mostram também que o custo da operação de
escrita dos dados é maior que o de leitura, já que a capacidade máxima de escrita é menor
do que a de leitura em cada configuração testada. Também é possı́vel observar que mesmo
com três discos em RAID0, tanto na implementação por software, quanto na hı́brida, não
é possı́vel obter uma taxa de 1 Gbps. Se a aplicação necessitar que sejam escritos dados a
essa taxa, será necessário o uso de mais discos.

Nos testes anteriores de leitura e escrita, todos os acessos ao disco são feitos
seqüencialmente. A Figura 9 mostra os resultados dos testes de leitura e escrita quando
os acessos são aleatórios. As Figuras 9(a) e 9(b) mostram, respectivamente, as taxas de
leitura e escrita para blocos de 8 MB quando o percentual de acessos aleatórios é variado.

 40

 60

 80

 100

 120

 140

 160

 180

 200

 0  20  40  60  80  100

V
az

ão
 (

M
B

/s
)

Acesso randômico (%)

Controladora 2 discos
Controladora 3 discos

Software 2 discos
Software 3 discos

Sem raid

(a) Leitura.

 30

 40

 50

 60

 70

 80

 90

 100

 110

 120

 0  20  40  60  80  100

V
az

ão
 (

M
B

/s
)

Acesso randômico (%)

Controladora 2 discos
Controladora 3 discos

Software 2 discos
Software 3 discos

Sem raid

(b) Escrita.

Figura 9: Leitura e escrita com acessos aleatórios.

A partir da análise dos resultados dos testes, pode-se perceber que o aumento da
aleatoriedade dos acessos reduz bastante a taxa de transferência de dados. Quando os
acessos são completamente aleatórios, a taxa de escrita de dados cai a cerca de 70%, na
maior parte das implementações.



10. Aquisição do Material Permanente

O processo de aquisição do material permanente foi mais demorado do que se es-
perava. A tecnologia GigaEthernet é ainda muito recente e totalmente nova para nossa
equipe. A especificação dos equipamentos passou por um estudo prévio das placas Gi-
gaEtnernet, das placas mães, das arquiteturas de computadores pessoais e dos discos de
alto desempenho disponı́veis. Observou-se que embora as placas GigaEthernet tivessem
a capacidade de transmitir e receber um quadro na taxa de 1 Gbps a transmissão/recepção
contı́nua de quadros nesta taxa não é trivial. É necessário que os computadores pessoais
sejam capazes de transmitir e receber nesta taxa para se obter uma alta vazão entre dois
computadores.

Uma vez especificadas as placas GigaEthernet, a arquitetura dos computadores
pessoais, os discos etc. seguiu-se o processo de especificação e consulta de preços dos
equipamentos que seriam comprados para cada instituição, atendendo as necessidades
especı́ficas de cada equipe e o orçamento estipulado para cada instituição.

Os materiais em sua maioria foram importados pelos fornecedores que não os
tinham em estoque por serem produtos muito recentes.

11. A Instalação e o Uso da Rede Giga

A COPPE investiu na infra-estrutura fı́sica para poder se conectar à rede Giga. Os
serviços de cabeamento e conexões ópticas foram efetuados e aguardou-se os equipamen-
tos da Rede Giga, que seriam fornecidos pela RNP.

Os equipamentos foram colocados nos laboratórios das instituições, porém as
equipes de pesquisa não têm acesso às configurações dos equipamentos, que ficam sob
a responsabilidade exclusiva da RNP. A coordenação do projeto solicitou, por diversas
vezes, a senha e a possibilidade de acessar os equipamentos mas esta solicitação não foi
atendida.. O GTA da UFRJ estava sem acesso à rede Giga. A RNP foi informada e o pro-
blema só foi resolvido mais de um mês depois. Este fato comprometeu os testes de desem-
penho entre duas instituições por não estar a rede operante e funcional. A Coordenação
do Projeto considera que o fato de não ter acesso aos equipamentos inibe sobremaneira o
uso e o teste da rede Giga. Portanto, mais uma vez solicita que seja fornecida a senha dos
equipamentos e seja facilitada a configuração e uso da rede Giga.

12. Observações Finais

Este trabalho analisou as principais limitações às comunicações em altas taxas
impostas pela atual arquitetura dos computadores pessoais. Para isto foi desenvolvido um
ambiente de testes flexı́vel, onde é possı́vel avaliar diferentes componentes de software e
hardware.

O primeiro teste realizado tem o intuito de analisar a vazão máxima atingida numa
comunicação ponto-a-ponto com interfaces Gigabit Ethernet. O resultados demonstram
que o nó emissor é capaz de ocupar todo o meio de acordo com o tamanho dos pacotes
utilizados. No caso especı́fico do ambiente de testes, pacotes maiores que 200 bytes já
são suficientes para ocupar todo o meio. Esta dependência em relação ao tamanho do
pacote é justificada pelo custo computacional da geração de cada pacote. À medida que o
tamanho de pacote utilizado diminui, é necessário um número maior de pacotes gerados
a intervalos cada vez menores para ocupar todo o meio, fazendo com que o computador
não seja capaz de realizar a tarefa satisfatoriamente. Este problema também ocorre na
recepção, pois o receptor não consegue tratar os pacotes recebidos na mesma vazão com



que eles chegam. Os resultados demonstram que este problema pode ser reduzido com o
aumento dos buffers dos receptores.

Após a análise da vazão máxima alcançada pelos nós, foram realizados testes para
avaliar a capacidade dos computadores quando usados para aplicações de comunicação
que exijam leituras e escritas em disco a altas taxas. É demonstrado que os discos rı́gidos
constituem o principal gargalo nessas comunicações. A existência de partes mecânicas
limita a taxa de transmissão interna destes dispositivos a valores bem menores que a taxa
de transferência nominal dos barramentos de entrada e saı́da. A partir destes resultados,
é analisada a possibilidade de utilizar-se diversos discos em paralelo para aumentar a
taxa de transferência com o RAID nı́vel 0. Os testes demonstraram que esta técnica
consegue atender às exigências de comunicações a altas taxas e que a forma com que
o RAID 0 é implementado impacta significativamente os resultados. Mesmo soluções
em hardware, implementadas em controladoras de placas-mãe, se não forem otimizadas
podem apresentar resultados piores que implementações bem planejadas em software.

As medidas de vazão entre dois equipamentos remotos utilizando a Rede Giga não
foram efetuadas porque a Rede Giga não estava operante. Estas medidas serão efetuadas
nas próximas etapas do projeto.
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