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O Problema ! 
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Caso de uso Science DMZ: Processamento de Alto Desempenho 
Expresso (Padex) 

•  Em outubro 2016, pelas demandas previstas para o Projeto Sirius, a direção do CNPEM / 
LNLS solicitou ao MCTIC a aquisição de um supercomputador 

 
•  Poderia ser utilizado o Santos Dumont no LNCC ? 
 
•  Após discussões entre direções CNPEM/LNLS, LNCC e RNP, ficou combinado que a RNP daria 

apoio para viabilizar a utilização do Santos Dumont pelo CNPEM/LNLS 
 
•  Em novembro de 2016 foi iniciado um projeto para implementar a infraestrutura de 

comunicação para acesso expresso ao PAD Santos Sumont: o PADEX 
 
•  Essa infraestrutura seria inicialmente usada pelo LNLS, sendo que existe expectativa de 

outras organizações – tanto públicas quanto privadas – usarem o Santos Dumont para 
atividades de pesquisa 

 
•  PADEX: Processamento de Alto Desempenho EXpresso 
 

•  Serviço de transporte especializado para a Plataforma de Alto Desempenho do LNCC 
 



Os Atores 
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O LNLS 

O Laboratório Nacional de Luz Síncrotron 
(LNLS) opera a única fonte de luz síncrotron 
da América Latina 
 
A fonte de luz síncrotron UVX de segunda 
geração, foi projetada e construída por 
brasileiros, com tecnologia nacional, durante 
as décadas de 80 e 90, e inaugurada em 
1997. 
 
•  síncrotron UVX possui 17 estações 

experimentais – linhas de luz – para 
execução de experimentos em diversas 
técnicas de análise microscópica da matéria 
usando radiação infravermelha, ultravioleta 
e raios X. 
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O Sirius 

A fonte de luz síncrotron Sirius de quarta 
geração, foi projetada e está em construção 
por brasileiros, com tecnologia nacional, com 
previsão para início de atividades em 2019. 
 
O síncrotron Sirius vai possuir 40 estações 
experimentais – linhas de luz – para execução 
de experimentos em diversas técnicas de 
análise microscópica da matéria usando 
radiação infravermelha, ultravioleta e raios X. 
 
A expectativa é que os projetos usuários do 
Sirius gerem demandas de tráfego acima de 
100Gbps para comun icação a uma 
p l a ta fo rma de computação de a l t o 
desempenho para processamento dos dados 
gerados 



LNLS	Localizado	em	Campinas	-	SP	
	
Conectado ao PoP-SP 

•  Trecho LNLS – POA Campinas 
•  Via	Rede	metro; 
•  Par.cipa	do	“Anel	Federal”	junto	com	outras	

ins.tuições; 
•  Conec.vidade	compar.lhada	de	1	Gbps	em	anel; 

 
•  Trecho	POA	Campinas	–	PoP-SP 

•  Rede	interurbana	provedor	VIVO	(contrato	anuência	
VIVO); 

•  4	portas	agregadas	de	10	Gbps	totalizando	um	enlace	
de	40	Gbps 

LNCC	Localizado	em	Petropólis	-	RJ	
	
Conectado ao PoP-RJ 

•  Trecho Petrópolis – PoP-RJ 
•  Uso	da	redecomep	Rio,	com	conec.vidade	de	10	Gbps	

em	anel	–	virtualmente,	do	PoP-RJ	até	o	nó	do	
Teleporto; 

•  Uso	de	circuito	da	Internexa/NQT,	do	Teleporto	ao	LNCC,	
de	3	Gbps	; 



RNP  

•  Backbone	(Rede	Ipê)	nacional	mul.gigabit	
•  27	Pontos	de	Presença,	um	em	cada	capital	
(+	Campina	Grande)	

•  39	redes/infraestruturas	metropolitanas	
próprias	

•  2.400	km	cabeamento	óp.co	metropolitano	
próprio	

•  Acesso	internacional	de			100	Gb/s	
	

•  São	Paulo	–	Rio	de	janeiro 
•  Enlace	de	backbone	da	rede	IPÊ	RNP	de	produção; 
•  Provedor		de	enlaces	–	Operadora	OI	,	

implementado	em	lambda	de	10Gbps	na	nuvem	da	
operadora; 

•  Razoável	grau	de	ocupação	deste	link	de	10	Gbps; 



Comunicação entre o CNPEN e o LNCC

Serviço IP (Camada 3, melhor esforço) 

Rede Metro 
Petrópolis @LNCC 
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A Solução 

Implantar um serviço de transporte e vazão assegurada para uso da Plataforma de 
Processamento de Alto Desempenho do LNCC 
 
 
•  Instalação de DMZs Científicas no CNPEM/LNLS e no LNCC 

•  Switch com buffers para sustentar alta vazão (deep buffers > 64MB) 
•  Servidor Data Transfer Node (DTN) 10G 
•  Servidor perfSONAR 
 

•  Conexão do LNLS em 10G na última milha 
 
•  Configuração de circuito em camada 2 lógico entre LNLS e LNCC com 2Gbps 
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A Solução 

Desenhar, implantar e ativar a infraestrutura tecnológica para utilização de um serviço de 
transporte e vazão assegurada para uso da Plataforma de Processamento de Alto 
Desempenho do LNCC. 
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Situações observadas  
(Pequenos detalhes fazem  
toda diferença 
  Após semanas de testes e  
ajustes nas configurações, 
como: 

• limitação do tráfego (rate-
limit) nos equipamentos da 
Internexa; 
• limitações (traffic 
shaping)nas interfaces de 
rede dos servidores DTN no 
LNLS e LNCC; 
• E a troca da ferramenta 
scp pelo GridFTP usando o 
tamanho da janela TCP como 
parâmetro; 
foi possível alcançar taxas na 
vazão de ~2Gbps 



~1,5Gbps LNLS            LNCC 
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Resultados atuais usando o circuito camada 2 

~1,9Gbps LNLS            LNCC 
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   Uso do Supercomputador (sem PADEX) 
 

Vazão máxima: ~96Mbps	



                              Uso do Supercomputador (com PADEX) 
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Vazão máxima: ~2Gbps	
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Portal Padex no LNCC 

 
•  Para atender melhor necessidades dos 

usuários do LNLS, o LNCC está 
desenvolvendo um portal com 
interface gráfica web para facilitar o 
envio e a recepção de arquivos para o 
Santos Dumont 
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Conclusões 

•  O desempenho geral da vazão entre LNLS e LNCC aumentou em ~1.879%  após o Padex 
•  Usuários do LNLS que estão testando o acesso via Padex reportaram resultados satisfatórios 

no desempenho das transferências 
•  Dificuldades em trabalhar na camada 2 em ambiente multidominio  

•  Falta de ferramenta para realizar diagnósticos 
•  Monitoramento com perfSonar apoiou muito o trabalho 

Próximos passos 

•  Modelagem do serviço 
•  Aperfeiçoar a instrumentação do serviço 
•  Documentação e Capacitação 
•  Estudo de viabilidade para uso do Padex pelo Sirius , com upgrade para 40/100 Gbs 
•  Projeto para incluir o CPTEC /INPE no PADEX para uso do Santos Dumont 
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