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•  Release 2014 
•  Roadmap 2015 
•  Evolução de Instalações 

Agenda 
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•  Projeto iniciado há 10 anos nos EUA, c/ 
participação da GÉANT (Europa) e RNP 
(Brasil) 

•  Motivação  
•  As redes são parte essencial das  

e-Ciências 
•  O desempenho é fator crítico 
•  Dificuldades no uso efetivo das redes 

WAN por cientistas 
•  O perfSONAR possui: 

–  API padrão aberto 
–  Camada de Web Services para 

comunicação entre MPs 
•  O perfSONAR é uma ferramenta para: 

–  Normalizar ou compatibilizar as 
expectativas sobre o desempenho das 

redes 
–  Encontrar problemas (“soft failures”) 
–  Ajudar a consertar os problemas em 

múltiplos domínios de rede 
•  Os problemas são mais difíceis 

quando multiplas redes são 
envolvidas 

•  perfSONAR oferece um padrão para 
publicação e intercâmbio de dados 
de monitoramentos ativos e passivos 

•  Esses dados são de interesse para 
pesquisadores e operadores de 
redes 

Overview - Projeto perfSONAR 
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•  Redução de custo dos nós perfSONAR 
–  Suporte a testes de latência e vazão em um mesmo host usando interfaces distintas 

•  Flexibilidade de ampliação e facilidade de uso: 
–  API REST em todos componentes: falicita a ampliação do perfSONAR, para criação/

integração com ferramentas customizadas 
–  Novo sistema de persistência de medições com suporte a sumarização de dados e 

consultas no histórico por tendências  
•  Revisão da documentação 

–  Novo site baseado em CMS 
•  Novas possibilidades de troubleshooting 

–  Ex.: habilidade de coletar, armazenar e visualizar informações sobre retransmissões 
TCP 

–  Nova interface gráfica para dados da ferramenta owamp (sobre dados do iperf3) 
•  Acesso melhorado a informações críticas 

–  Possibilidade de definir e gerenciar alertas por e-mail 

Release 2014 – persSONAR 3.4 
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•  Implantação automatizada do perfSONAR 
•  Nós perfSONAR de $100 
•  Melhorar suporte a Nagios e outros ambientes 
•  Melhorar visualização de dados 
•  Melhorar suporte a pesquisadores  
•  Interface gráfica para organizações virtuais 
•  Refatoramento da interface web 
•  Melhorar processos de release do software 
•  Refatoramento das ferramentas de medições 
•  Suporte a SDN 
•  Novo NDT 

Roadmap 2015 – perfSONAR 3.5 
https://code.google.com/p/perfsonar-ps/wiki/RoadMap 
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Progresso da base instalada do perfSONAR 



MonIPÊ Update 

Atualização sobre o 
Serviço MonIPÊ 



8 

•  Serviço MonIPÊ - Overview 
•  Arquitetura 
•  Resultados 2014 
•  Roadmap 2015 

Agenda 
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•  Serviço de medições  de desempenho fim-a-
fim entre a RNP, seus clientes, e com outras 
redes 

•  Escopo e Objetivos (2013-2014) 
– Atender melhor instituições clientes da RNP; 
– •Estender a cobertura do monitoramento até 

a rede da instituição cliente; 
– Colaborações em projetos de  

e-Ciência — p.ex: física, astronomia — e 
outras comunidades, colaborando com 
outas redes (p.ex.: ESnet, GÉANT, 
Internet2, NTT e RedCLARA); 

– Usuários gestores de TI e comunidades de 
pesquisa; 

– Equipamentos mais baratos; 
– Simplificar a instalação; 
– Melhorar a usabilidade; 
– Ambiente de verificação e acompanhamento 

do desempenho 
• MEDIÇÕES 

–  sob demanda; temporárias e periódicas;  
–  de alta precisão do desempenho da rede; 
–  da última milha; 
–  Backbone: medições entre PoPs 
–  PoPs: medições entre PoPs e clientes 

      diretamente conectados ao PoP 
–  Internacional: testes a outras redes 

      acadêmicas e instituições (ex.: CERN) 
• MÉTRICAS 

– Perdas de pacotes,  
– Atraso {bi,uni}direcional 
– Vazão (banda alcançável) em TCP e UDP 

Serviço MonIPÊ 
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Arquitetura do Serviço MonIPÊ 
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•  Interface (GUI)  
• Portal de Medições 

•  Infraestrutura 
•  Pontos de Medição (Measurement Points - MP) 
– VMs e Kits Baixo Custo: até 1Gbps 
– Servidores dedicados: até 10Gbps 

Virtualização 
– MPs de baixo custo  

(kit: 1 Mini PC ou 2 SBCs1 + GPS Adafruit) 
– 1a G. Raspberry Pi e CuBox 

CPU ARM,  RAM 512MB, NIC 1GbE 
– 2a G. Mini PC Blue Appliance 847  

Intel Dual Core 847, 2G RAM, (2x) NICs 1GbE 
• MP 10G 

– 1a. G. Dell R620 - CPU: Intel Xeon 
2GHz RAM: 16GB, HDD: 2x 500GB 
(raid 1), NIC: 2x 10GbE + 2x 1GbE 
(BCM57800) 

MonIPÊ: Componentes 

1.	  Single	  Board	  Computer	  
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Hardware de 1a Geração (2013) - Custo total aproximado ~R$ 2.000,00 
 
 
 
 
 
 

Raspberry Pi 
Testes latência unidirecional 

Adafruit GPS + antena 
Sincronização dos relógios 

CuBox Pro 
Testes de vazão c/ TCP e UDP 

Hardware de 2a Geração (2014) - Custo total aproximado ~R$ 1.200,00 
 
 
 
 
 
 

Redução de 40% no custo 
total entre os kits  
da 1a e 2a versão 

Blue Appliance 847 
Testes vazão e latência 

Adafruit GPS + antena 
Sincronização dos relógios 

Kits de Baixo Custo: 1a e 2a geração 

1.  Raspberry Pi http://www.raspberrypi.org/ 
2.  CuBox http://http://cubox-i.com/ 
3.  Componentes MonIPÊ http://goo.gl/rNEFWO 
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Principais Resultados 2014 

Segunda geração de kits de baixo custo 
•  Em implantação em cerca de 100 clientes da RNP 
 
Ponto de medição 10 Gbps 
•  Em implantação em 10 PoPs, incluindo: PoP-RJ, PoP-SP e PoP-CE 
 
Ponto de medição para disseminação 
•  MonIPÊ@Live, embarcado em pendrive, foi  usado durante o WRNP para 

disseminação 
 
Melhoramento do portal de medições 
•  Suporte à internacionalização: Português e Inglês 
•  Registro e descoberta de recursos integrado ao perfSONAR 
•  Interface amigável para visualização dos dados de medições até os usuários 

(NDT) 
•  Portal de acesso público às medições 
•  Integração à federação CAFÉ (Projeto do PMon2014) 
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Roadmap 2015 (em construção) 

Novas ferramentas de medições 
•  Prospecção de novas/atualização de ferramentas 
 
Registro do software 
•  Efetuar registro do software 

Integração com projetos afins 
•  Avaliar pontos de integração com sistema Mapp View (PoP-ES) 
•  Identificar possíveis contribuições ao projeto perfSONAR 
•  Definir modelos de colaboração com o desenvolvimento do perfSONAR  
 
Revisão da Infraestrutura de Medição RNP 
•  Atualização do MonIPÊ para versão do software desenvolvida em 2014 
 
Expansão da malha de medições 
•  Concluir implantação dos MPs 10G no backbone da rede Ipê 
•  Concluir instalação dos kits 1ª e 2ª geração nos clientes 
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perfSONAR 3.4 - Tela Inicial 
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MonIPÊ 2013 – Tela Inicial 
http://portal.monipe.rnp.br/ 
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MonIPÊ 2014 – Tela Inicial 
http://200.237.196.134/ 



18 

MonIPÊ – Tela Inicial do portal NDT 
http://200.237.196.135/ndt/ 



 
 

EVENTOS E 
DEMONSTRAÇÕES 



SC14	  Demonstra7on	  

Connec7ng	  Grid	  HEPGRID	  from	  UERJ	  	  
to	  SC14	  Demonstra7on	  	  
	  
RNP	  -‐	  Brazilian	  Academic	  Research	  and	  Educa7on	  Network	  
	  
Alex	  Moura	  -‐	  alex.moura	  at	  rnp.br	  
	  
Oct	  2014	  
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SC14 Demo 

RNP 

PoP-‐SP	  PoP-‐CE	  

PoP-‐RJ	  

SoutherLight 
Baruerí, SP - BR AMPATH 

Miami, FL 

UERJ 

HEPGRID	  

T2 GRID  

Nx	  	  
1GbE	  

MX-480 

SC14  New Orleans, MI, US 

VID 2770-2772 
10GbE 

Brocade 
OpenFlow Switch 

2/1	  2/
2	  

7/2	  VID 2770- 2772 
 

10GbE 

VID 2772 
~ 1Gbps 

VID 2770- 2772 
 

10GbE 

MX-480 

VID 2770-2771 
2x ~ 4GbE 

8/2	   4/2/
1	  

Extreme  
BD 8810 

Notes:  
• The Brocade CES NetIron does not support OpenFlow hybrid mode (IP + OpenFlow) in port configuration. 
• The above limits the switch to enable OpenFlow mode per port., meaning that each port can work only in IP or in OpenFlow 
modes 
• HEPGRID uses the VLAN 3982 for regular grid traffic 
• For the Demo, the SDN controller will need to configure the Brocade switch with: 
   VLANs 2770-2772 in ports 2/1 and 2/2 

UNESP 

SPRACE	  

T2 GRID  
VID 2370- 2372 

 
100GbE 

VID 2370- 2372 
 

100GbE 

Brocade XMR 

Brocade XMR 

Rede ANSP 

Rede Rio 
Metro Network 
REDECOMEP 

MX-480 

VID 2770-2772 
10GbE 

VID 2770-2771 
2x ~ 4GbE 

VID 2772 
~ 1Gbps 



Future of TV:  
The 8K experience 
 

CineGrid Brasil – 28/8/14 
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8K streaming in Brazil 

IBC 
Riocentro 

Rede 
comep 

PoP-
SP 

PoP-
CE 

Live 8K capture from stadiums 

FIFA network 
provider 

Media 
Center 

Miami 

Miami 

PoP-RJ 

CBPF 

SOFITEL 

RNP’s 
metropolitan 

network 

RNP’s 
backbone 
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Riocentro	  

CBPF	  

Sofitel	  
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Network paths  

Route	  3	  
(backup	  commercial)	

Route	  5	  
(principal)	

Tokyo 
NewYork 

Miami 

Rio de Janeiro 

Route	  2	

Route	  4	

Route	  1	

Fortaleza 

SaoPaulo 

Seatlle 

[rota1]	
NTT GEMnet2 － Internet2 － RNP	
[rota2]	
NTT GEMnet2 － SINET4 － RedCLARA － RNP	
[rota3] 	
NTT GEMnet2 － NTT-A V-Link － RNP	
[rota4]	
NTT GEMnet2 － Internet2 － RNP (Miami – Fortaleza - Rio/
L2)	
[rota5]	
NTT GEMnet2 － SINET4 － RNP (Miami – Fortaleza - Rio/L2)	



CineGrid 2014 



Switch 
10.0.1.25 

LSD – UFCG 
Campina Grande 

Distributed	  Music	  Performance	  demonstraCon	  at	  CineGrid	  |	  	  09-‐Dez-‐2014	  	  |	  	  VLAN	  2712	  

IP routed 
internet 

Decoder 
10.0.1.26 

Calit2 – UCSD 
San Diego 

PA-JPA 
10.0.1.167 

AMPATH 
10.0.1.160 

SDSC - UCSD, 
La Jolla, US 

10.0.1.29 

AL2S 

Birmingham  
Conservatoire, UK  

Switch 
10.0.1.168 

Streamer 
10.0.1.169 

LAVID – UFPB 
João Pessoa 

IP routed 
internet 

Streamer 

Streamer 

IP routed 
internet 

audio	  stream	  



San	  Diego	  

Birmingham	  

Joao	  Pessoa	  Campina	  
Grande	  

IP routed 
Internet 

Joao	  Pessoa	  

Miami	  

Sao	  Paulo	  

IP routed 
Internet 

IP routed 
Internet 

VLAN	  	  
2712	  

AL2S 



Comitê Técnico em Monitoramento (CT-Mon) 
Dezembro 2014 
 
Alex Soares de Moura 
alex @ rnp.br 
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP 

Ponto	  de	  Presença	  da	  RNP	  em	  Santa	  Catarina	  -‐	  PoP-‐SC	  
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 

Superintendência	  de	  Governança	  Eletrônica	  e	  Tecnologia	  da	  Informação	  
e	  Comunicação	  -‐	  SeTIC/UFSC	  

 

Obrigado!  


