Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Carlos Eduardo Covolo

Um sistema de distribuição de carga utilizando algoritmo de
seleção de recursos por inferência e avaliação de "AS-PATH"

São Paulo
2012

Carlos Eduardo Covolo

Um Sistema de Distribuição de Carga utilizando algoritmo de seleção de
recursos por inferência e avaliação de “AS-PATH”

Dissertação de Mestrado apresentada ao Instituto
de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São
Paulo – IPT, como parte dos requisitos para
obtenção do título de Mestre em Engenharia da
Computação.
Área de Concentração: Redes de Computadores

Data da aprovação ____/____/_______

Prof. Dr. Wagner Luiz Zucchi (Orientador)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de
São Paulo

Membros da Banca Examinadora:
Prof. Dr. Wagner Luiz Zucchi (Orientador)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
Prof. Dr. Geraldo Lino de Campos (Membro)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
Prof. Dr. Denis Gabos (Membro)
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo

Carlos Eduardo Covolo

Um sistema de distribuição de carga utilizando algoritmo de
seleção de recursos por inferência e avaliação de "AS-PATH"

Dissertação de Mestrado apresentada ao Instituto
de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São
Paulo – IPT, como parte dos requisitos para
obtenção do título de Mestre em Engenharia da
Computação.
Área de Concentração: Redes de Computadores
Orientador: Prof. Dr. Wagner Luiz Zucchi

São Paulo
Junho/ 2012

Ficha Catalográfica
Elaborada pelo Departamento de Acervo e Informação Tecnológica – DAIT
do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT

C873u

Covolo, Carlos Eduardo
Um sistema de distribuição de carga utilizando algoritmo de seleção de recursos
por inferência e avaliação de “AS-PATH”. / Carlos Eduardo Covolo. São Paulo, 2012.
96p.
Dissertação (Mestrado em Engenharia de Computação) - Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo. Área de concentração: Redes de
Computadores.
Orientador: Prof. Dr. Wagner Luiz Zucchi

1. Redes de distribuição de conteúdo 2. Internet (redes de computadores) 3. DNS
(Domain name system) 4. BGP (Border Gateway Protocol) 5. Protocolo de
roteamento 6. Tese I. Zucchi, Wagner Luiz, orient. II. IPT. Coordenadoria de Ensino
Tecnológico III. Título
12-83

CDU

004.75(043)

DEDICATÓRIA

A minha esposa Alline e ao meu filho Gabriel,
que sempre acreditaram em mim. Por seu amor, dedicação, apoio e
incentivo e paciência nas horas mais difíceis.

Aos meus pais Vagner e Sueli,
que me proporcionaram uma vida digna onde eu pudesse crescer e me
desenvolver.

Ao meu irmão Cesar,
pelo apoio incondicional, sempre.

AGRADECIMENTOS

Meus agradecimentos são destinados a todos que contribuíram de alguma
maneira para o início, desenvolvimento e término deste trabalho, em
especial:
À minha esposa Alline e ao meu filho Gabriel, meus grandes
incentivadores, por todo seu amor, carinho, dedicação e apoio durante
esta longa jornada;
À minha família, por todo o amor e incentivo;
Ao Professor Doutor Wagner Luiz Zucchi que me conduziu com
propriedade durante todo o trabalho;
Aos amigos Michel Barbosa, Paulo Zachello e Thiago Zaninotti por
acreditarem em meu projeto e cederem espaço em seus respectivos
sistemas WEB para que eu pudesse obter a população de clientes
utilizada no experimento deste trabalho;
Aos amigos Carlos Gomes e Leandro Silva por compartilharem seus
servidores para a montagem do ambiente de testes;
Aos amigos Giovani Naves, Allan Andrade, Renato Bruno e Fabio
Shimizu que dedicaram seu tempo à leitura deste trabalho e contribuíram
com sugestões e críticas;
Ao amigo Carlos Freitas pela colaboração na elaboração do Abstract;
Aos funcionários do IPT Adilson Feliciano, Mary Pires de Toledo, Bruno
Francisco Silva, Reginaldo Fernando, Andreia Longuinho e Maria
Natalina de Almeida Martins por todo o suporte durante o programa de
mestrado;
A Deus, por me dar sabedoria e me mostrar o caminho para alcançar
meus objetivos.

RESUMO

O rápido crescimento da Internet em número de usuários e em
quantidade de conteúdo disponível tem exigido esforços técnicos para
melhorar a experiência de acesso do usuário final. Existem técnicas para
otimizar a entrega de conteúdo em larga escala, entre elas armazenar o
mesmo conteúdo em pontos de distribuição espalhados geograficamente,
descentralizando os serviços e reduzindo a carga individual dos servidores,
direcionando o acesso do solicitante para o ponto disponível mais próximo
que apresenta a menor latência de rede. O método mais comum para a
realização do processo de redirecionamento de solicitações é baseado em
sistemas de resolução de nomes (DNS – Domain Name System), porém os
sistemas de DNS tradicionais não levam em consideração a disponibilidade
e a proximidade entre o solicitante e os pontos de distribuição de conteúdo,
enviando a solicitação para destinos fixos ou distribuindo-a de modo
aleatório pelo método conhecido como round-robin. O BGP (Border Gateway
Protocol), protocolo de roteamento global da Internet, mantém em sua tabela
de rotas os endereços de destino de toda a rede e também o caminho a ser
percorrido entre as redes para o alcance de cada destino. Propõe-se utilizar
esta informação para determinar a menor distância entre um solicitante e os
pontos de distribuição de conteúdo. Este trabalho implementa um módulo de
inferência de caminhos na tabela global BGP, integrado a um sistema de
DNS, dotando-o da capacidade de avaliação de proximidade. Para validar
esta proposta, implementou-se um ambiente de testes com três pontos de
presença, localizados geograficamente no Brasil, Estados Unidos e França,
em que é possível a avaliação da eficiência do sistema proposto.
Palavras-Chave: Redes de Distribuição de Conteúdo, Border Gateway
Protocol, Inferência de AS-PATH, Domain Name System, avaliação de
proximidade na Internet.

ABSTRACT
A load distribution system using resources selection algorithm based
on AS-PATH inference and evaluation
The rapid growth of Internet in terms of traffic, users, and content has
been demanding a substantial technical effort to improve the end user
experience with the access. There are techniques used to optimize the
content delivery in large scale, chief among them the decentralized storage
of content in distribution points geographically dispersed to reduce the load
over finite resources, directing the access to the nearest available distribution
center with the lowest network latency. The most common method to redirect
the access requests relies on Domain Name Systems (DNS) however the
traditional DNS systems do not take into consideration the availability and
proximity between the requestor and the content distribution points, sending
instead the request to fixed destination or distributing it randomly through the
method known as round-robin. The BGP (Border Gateway Protocol), the
routing protocol used globally for Internet, stores on its routing table the
destination addresses as well as the routing path between networks via ASPATH, a sequence of intermediary autonomous systems used between
network for the requestor to reach its destination. This work proposes the use
of this information to determine the smallest distance between a request and
the content distribution centers by implementing a path inference module in
the global BGP table, integrated to a DNS system in order to allow the
Internet proximity search functionality. The validity and efficiency of such
system has been validated on a test environment created with 3 presence
points geographically located in Brazil, United States, and France.
Key Words: Content Distribution Network, Border Gateway Protocol, ASPATH Interference, Domain Name System, Internet proximity Search
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1

INTRODUÇÃO
A demanda na utilização da internet para a disponibilização de

informações e serviços traz a necessidade de atender às solicitações de
usuários e aplicações com cada vez mais eficiência e velocidade.
Um grande número de redes de Distribuição de Conteúdo (ou CDNs –
Content Delivery Networks) têm surgido, com o objetivo de melhorar a
qualidade de distribuição de conteúdos em localidades distribuídas pela rede
e o sucesso da sua operação depende da efetiva determinação do ponto de
distribuição mais próximo do usuário final.

1.1

Motivação
As CDNs disponíveis no mercado, por exemplo, a Akamai ou Amazon

CloudFront, assim como os sistemas comerciais para distribuição geográfica
de tráfego ou GTMs – Global Traffic Managers (Cisco Global Site Selector
ou o F5 BigIP GTM, por exemplo) utilizam a técnica de redirecionamento de
acesso por DNS (SHAIKH, TEWARI, & AGRAWAL, 2001) na qual, durante o
processo de resolução de nomes, determinam a localização do cliente e
retornam o endereço IP do ponto de distribuição mais próximo do usuário.
Entretanto, os algoritmos e sistemas de avaliação de proximidade destas
empresas não estão publicamente descritos e algumas vezes são tratados
como estratégias

de seus

negócios

(JOHNSON, CARR,

DAY,

&

KAASHOEK, 2000). Por não estarem publicamente disponíveis e por não se
saber quais os métodos utilizados, muitas vezes é difícil aferir a acuidade do
sistema de avaliação de proximidade das CDNs e GTMs de mercado. Em
virtude de existirem poucas empresas que disponibilizam este serviço no
mercado, os custos de aquisição dos serviços de CDN ou de um GTM são
elevados.
O Border Gateway Protocol (BGP) é o protocolo oficial de roteamento
na Internet e mantém uma tabela de redes IP ou prefixos que designam o
entroncamento entre as redes por meio de sistemas autônomos (AS –
autonomous system). É descrito como um protocolo por vetor de percurso
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(Path Vector Protocol), pois mantém em sua tabela as redes de destino, o
próximo salto de roteamento (next-hop) e o caminho a ser percorrido entre
os sistemas autônomos (AS-PATH) para alcançar cada uma das redes de
destino. A quantidade de sistemas autônomos a serem percorridos em um
caminho fim-a-fim é conhecida como AS-PATH Length e foi observado que
o incremento de sistemas autônomos intermediários no AS-PATH Length
altera a latência entre nós (TAO, et al., 2004). Baseando-se nesta
observação formula-se a hipótese que a menor latência de rede será obtida
para destinos com menor AS-PATH Length a partir de um nó de origem e
ainda que a determinação do AS-PATH e do AS-PATH Length pode ser
utilizada para se avaliar a distância entre um cliente e conjuntos de
servidores distribuídos geograficamente na topologia da Internet.

1.2

Objetivo
O objetivo deste trabalho é a aplicação de algoritmos de inferência de

caminhos válidos entre sistemas autônomos, nas tabelas de roteamento
BGP da Internet, em um sistema de resolução de nomes, visando a
distribuição de acessos por avaliação de proximidade entre clientes e
servidores para aplicação em redes de distribuição de conteúdo (CDN –
Content Delivery Networks). Por implementar um sistema aberto e com
algoritmos conhecidos, o trabalho apresenta métricas de sua eficiência na
determinação da proximidade entre clientes e servidores. As interfaces do
serviço construído podem ser integradas a outros sistemas que utilizem
como entrada a inferência de caminho entre sistemas autônomos.

1.3

Contribuições
Os sistemas de resolução de nomes tradicionais como o BIND,

Microsoft DNS, MyDNS não levam em conta a disponibilidade e a
proximidade dos recursos no processo de seleção dos registros de recursos
(RRs). A contribuição deste trabalho é a implementação de um serviço de
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DNS com as características de avaliação de proximidade e disponibilidade,
usando como método de determinação de proximidade a inferência ASPATH e AS-PATH Length nas tabelas de roteamento BGP obtidas dos
projetos Route Views (ROUTEVIEWS, 2011) e RIPE Routing Information
Service (RIPE, 2011).
Desenvolveu-se um protótipo da solução proposta, consistindo em um
servidor DNS totalmente escrito em PERL e com os registros de recursos
armazenados em um banco de dados MySQL e um daemon de inferência de
AS-PATH o qual é invocado pelo servidor DNS para avaliação da
proximidade no processo de resolução de nomes. Este daemon também é
invocado por uma interface de administração WEB a qual implementa
algumas ferramentas para obtenção de informações sobre a topologia da
Internet.
O sistema é aplicável no âmbito das redes de distribuição de
conteúdo (CDNs) ou sistemas de distribuição global de tráfego (GTMs).

1.4

Método de Trabalho
•

A primeira fase deste trabalho consiste no estudo dos conceitos
relevantes às técnicas de redirecionamento de acessos por HTTP
e por DNS, algoritmos de inferência de relações comerciais entre
os sistemas autônomos e algoritmos de inferência de AS-PATH;

•

Pesquisa bibliográfica para levantamento dos principais trabalhos
existentes na área, incluindo os métodos relacionados que
possam ser utilizados para fins comparativos;

•

Proposição de um sistema de avaliação de proximidade entre
sistemas autônomos aplicado a um sistema de resolução de
nomes com o objetivo de distribuição de acessos pela proximidade
entre cliente e ponto de distribuição;

•

Análise experimental considerando o tráfego e o comportamento
reais da topologia da Internet. Foi criado um ambiente de testes
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com um conjunto de três servidores distribuídos geograficamente
no Brasil, Estados Unidos e Europa nos quais foram instalados
todos os componentes do sistema de resolução de nomes e
inferência de AS-PATH além de um servidor WEB (Apache) para
publicação de conteúdo. Também foi registrado o domínio
opencdn.com.br para integração do ambiente de testes com a
estrutura de DNS da Internet. A execução do teste consiste em
integrar uma referência externa de imagem transparente de 1x1
pontos em servidores WEB já estabelecidos. Esta imagem foi
hospedada nos servidores WEB do ambiente de testes e
associada a um hostname do sub-domínio redir.opencdn.com.br ,
o qual está delegado para os servidores DNS do ambiente de
testes. A cada acesso no servidor WEB principal, dada a
referência externa da imagem anexada a este, será executado um
ciclo de resolução de nomes no sistema em testes (protótipo), o
qual deverá retornar o endereço IP do ponto de presença com o
menor AS-PATH entre si e o endereço IP do DNS cliente. O
endereço IP do cliente será armazenado nos registros de acesso
(logs) dos servidores WEB para análise dos resultados.

•

Coleta de resultados da análise experimental, para obter
conclusões sobre sua eficiência quanto à determinação de
proximidade dos clientes com os pontos de distribuição de
conteúdo.

O sistema proposto é implementando em linguagem PERL,
plataformas Linux e FreeBSD, e a massa de dados de roteamento foi obtida
dos projetos Route Views (ROUTEVIEWS, 2011) e RIPE Routing
Information Service (RIPE, 2011).
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1.5

Organização do Trabalho

Na seção 2, “Revisão Bibliográfica”, são analisados alguns trabalhos
que estudaram a eficiência dos sistemas de distribuição de carga por HTTP
e por DNS, comparando-os. São discutidos os efeitos do parâmetro TTL no
sistema de resolução de nomes e a análise da proximidade dos clientes aos
servidores de DNS utilizados por estes. Também são abordados trabalhos
que estudaram as relações entre os sistemas autônomos na Internet e
propuseram algoritmos para determinação destas relações e para a
inferência do AS-PATH entre os sistemas autônomos.
A seção 3, “Sistema de avaliação de proximidade e distribuição de
acessos”, apresenta uma solução de integração entre os algoritmos
analisados na seção 2 e um sistema de resolução de nomes, propondo um
sistema de distribuição de acessos com esta integração. Nesta seção, é
apresentada a arquitetura do sistema proposto.
A seção 4, “Experimento – Rede de distribuição de conteúdo”
apresenta a aplicação do sistema proposto na seção 3 para uma rede de
distribuição de conteúdo com pontos de presença no Brasil, Estados Unidos
e França. Através deste experimento são obtidos os resultados a serem
analisados. São analisados os critérios de funcionalidade do sistema
proposto

no

tocante

à

correta

determinação

da

proximidade

e

redirecionamento do usuário a um dos pontos de distribuição de conteúdo.
A seção 5, “Conclusões”, apresenta uma análise geral do trabalho, as
limitações do trabalho apresentado e as sugestões para futuras pesquisas.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Nesta seção são discutidos alguns trabalhos que apresentam
conceitos sobre os métodos de redirecionamento de acessos, o processo de
resolução de nomes, a eficiência da técnica de redirecionamento de acesso
por DNS, utilizada nos sistemas CDN e GTM, métodos para determinação
das relações comerciais entre os sistemas autônomos e algoritmos para a
inferência de AS-PATH na topologia da Internet, relevantes para este
trabalho.

2.1

Métodos de Redirecionamento
Antes da análise dos mecanismos de redirecionamento existentes,

vamos primeiro fornecer um contexto para outras considerações, mostrando
o que realmente acontece quando um cliente decide entrar em contato com
um serviço. Para os fins desta explicação, assumimos que o “serviço” é uma
página WEB identificada pela sua URL (Universal Resource Locator). No
que se segue, consideramos o “cliente” como um navegador WEB.
Inicialmente, o único item que o cliente sabe que é a URL que deve
resolver o nome do host codificado dentro da URL em um endereço IP. A
resolução de nomes é feita em nome do cliente pelo seu servidor DNS
(denominado LDNS ou servidor de DNS local). O processo completo de
resolução de nomes será detalhado posteriormente. Quando o endereço IP
de serviço é conhecido, o cliente abre uma conexão TCP diretamente com
ele, através da Internet. Uma vez que o cliente abriu uma conexão TCP para
o servidor onde o serviço WEB está hospedado, ele pode emitir uma
solicitação HTTP que contém a URL do serviço. O servidor WEB, por sua
vez, recebe o pedido e retorna a página WEB correspondente. Neste ponto,
a conexão TCP é fechada e a utilização do serviço finaliza. Os mesmos
passos são seguidos para recuperar os objetos contidos na página WEB,
como figuras, códigos JavaScript, etc. A figura 1 ilustra este processo:
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Figura 1 – Processo de resolução de nomes e estabelecimento de conexão
Fonte: Adaptado de (Szymaniak, 2002)

Há, pelo menos, três lugares onde um sistema de redirecionamento
de acessos pode ser instalado (BARBIR, et al., 2002): o servidor do serviço,
o gateway da rede onde o serviço está hospedado e o servidor DNS
responsável pelo domínio do serviço. Nas seções seguintes, serão
discutidos dois mecanismos de redirecionamento e será analisado como
eles se comportam nos critérios de transparência, escalabilidade, facilidade
de implantação e eficiência. Por fim, estes mecanismos são comparados e
será mostrado que o redirecionamento de DNS é o que melhor atende aos
critérios.

2.1.1 Redirecionamento por HTTP
O HyperText Transfer Protocol (HTTP) é um protocolo de nível de
aplicativo usado principalmente pelos servidores WEB e navegadores da
WEB. Cada documento que pode ser transferido através do protocolo HTTP
é identificado por meio de um Localizador Uniforme de Recursos (URL). A
URL contém o nome do servidor WEB responsável por fornecer o
documento e o caminho interno do servidor referente ao documento,
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conhecido como Identificador Uniforme de Recursos (URI). Quando um
navegador da WEB quer

recuperar um documento, ele envia uma

solicitação que contém a URL para o servidor contido na URL. O servidor
inspeciona o pedido e retorna o documento correspondente. O próprio
documento pode conter referências a outros documentos, que são
carregados da mesma forma. O que é importante para nós é que, em vez de
enviar o documento atual, o servidor WEB pode responder com uma URL
que faz referência a outro local do documento (por exemplo, uma réplica do
servidor). Este processo é feito através do código de retorno HTTP/302 que
força no cliente WEB o redirecionamento para outra URL. O servidor pode,
também, reescrever o conteúdo do documento, modificando todas as
referências dentro do documento de tal modo que eles apontem para sua
réplica. Estas duas técnicas produzem o redirecionamento do cliente, uma
vez que o navegador WEB estabelece contato com o servidor de réplica e
não mais com o servidor WEB principal.
A principal vantagem do redirecionamento baseado em HTTP está na
facilidade de implantação. Basicamente, tudo o que é necessário é a
possibilidade de servir páginas da WEB geradas dinamicamente. O
redirecionador pode, também, determinar uma réplica ótima para cada
cliente e reescrever todas as referências internas de tal maneira que elas
apontem para esta réplica. Porém, este processo não se mostra escalável,
pois o cliente precisa, sempre, fazer o primeiro contato com o servidor
principal do serviço, o que pode torná-lo um gargalo quando o número de
clientes aumenta. Outra desvantagem do redirecionamento baseado em
HTTP é a transparência. Ao receber uma URL que aponta explicitamente
para uma réplica, o cliente “percebe” que está sendo redirecionado. Além
disso, este método não pode fornecer ao cliente mais de uma réplica, uma
vez que a referência reescrita deve apontar exatamente para uma única
réplica e não há alternativa caso a réplica se torne inacessível durante a
sessão do usuário.
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2.1.2 Redirecionamento por DNS

O sistema de resolução de nomes (DNS – Domain Name System) é
um banco de dados de registros distribuídos, o qual provê o mapeamento de
nomes para endereços IP distribuído por meio de uma hierarquia semiestática de servidores (MOCKAPETRIS, Domain names – Concepts and
Facilities, 1987) (ALBITZ & LIU, 1998).
Uma técnica de direcionamento transparente de clientes para uma
réplica é implementar a função de seleção de servidores durante o processo
de resolução de nomes no DNS. A natureza transparente do sistema de
resolução de nomes pode ser explorada para redirecionar os clientes para o
servidor de réplica mais apropriado, sem requerer qualquer modificação no
software do cliente, protocolos do servidor ou aplicações Web. A vantagem
da seleção de servidores por DNS está em sua simplicidade, pois não
requer nenhuma alteração nos protocolos existentes e, geralmente, é
compatível com qualquer aplicação baseada no protocolo IP (Internet
Protocol) independentemente do protocolo da camada de transporte
utilizado. Uma outra vantagem importante do DNS é que ele permite que
endereços de múltiplas réplicas podem ser retornados ao cliente, permitindo
ao cliente a escolha de uma delas. Esta característica não é suportada pelo
método de redirecionamento por HTTP, discutido anteriormente.
Muitos provedores comerciais de distribuição de conteúdo (Akamai e
Amazon CloudFront, por exemplo) utilizam servidores DNS modificados para
redirecionar os clientes, dinamicamente, para o servidor de conteúdo mais
apropriado (com menor latência, mais próximo do cliente, mais disponível).
Quando o servidor DNS recebe a solicitação de resolução de nome, ele
determina a provável localização do cliente e retorna o endereço do servidor
mais apropriado, de acordo com os requisitos apresentados anteriormente.
Adicionalmente a estes serviços de distribuição de conteúdo, existem
sistemas comerciais que utilizam a mesma técnica das CDNs de
redirecionamento de acessos para balanceamento de carga de serviços
Web distribuídos. Estes sistemas são conhecidos como Gerenciadores
Globais de Tráfego (GTMs – Global Traffic Managers).
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O processo de redirecionamento de clientes por DNS considera dois
pontos chaves no processo de seleção de servidores. Primeiramente, para
manter a resposta baseada nas condições de rede ou disponibilidade dos
serviços, a abordagem de redirecionamento de clientes baseada em DNS,
deve evitar a resolução de nomes por armazenamento em memória no
cliente, o que potencialmente pode reduzir o desempenho e a escalabilidade
do DNS. Em segundo lugar, o processo de seleção de servidores por
proximidade, baseado em redirecionamento por DNS, é baseado na
identidade do servidor DNS do cliente e não na identidade do cliente em si,
portanto, quando os clientes e servidores DNS não estão próximos, a
abordagem desta técnica pode apresentar decisões de redirecionamento
incorretas.
Outra questão, mais sutil, é quando o DNS é utilizado para escolher
um servidor mais próximo a um dado cliente, processo utilizado nos CDNs e
GTMs. O redirecionamento baseado em DNS assume que o servidor de
DNS local do cliente, o representa no que diz respeito a sua localização ou
desempenho no acesso à rede. Se o cliente e seu servidor de DNS não
estão próximos um ao outro, o cliente pode ser redirecionado para um
servidor inadequado.

2.1.3 Comparação entre os métodos de redirecionamento
Szymaniak, 2002 comparou os mecanismos de redirecionamento
descritos

acima

escalabilidade,

nos

critérios

facilidade

de

transparência,
implantação,

nível

de

integração,

granularidade

do

redirecionamento e identificação da localização do cliente e apresentou um
resumo, apresentado na tabela 1.
Na tabela 1, um número maior de pontos representa maior
qualificação no critério analisado. O máximo de cinco pontos é dado para o
método de redirecionamento que é o melhor na categoria. Em particular, um
ponto significa que o método de redirecionamento não suporta uma
determinada característica em tudo, ou que ele faz isso de uma forma
completamente insatisfatória.
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Tabela 1 – Comparação entre os métodos de redirecionamento

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Categoria
Transparência
Nível de integração
Escalabilildade
Facilidade de Implantação
Granularidade do Redirecionamento
Identificação da Localização do Cliente
Múltiplas Respostas

HTTP
1
5
3
5
5
5
1

DNS
5
5
5
4
3
3
5

Fonte: Adaptado de (Szymaniak, 2002)

A primeira categoria é o nível de transparência que cada um dos
métodos oferece. O método por DNS é o melhor nesta categoria, pois os
clientes não têm meios de descobrir que o redirecionamento ocorreu por
este método. O redirecionamento baseado em HTTP é definitivamente o
pior, uma vez que o redirecionamento fica explícito ao usuário.
O segundo critério é o nível de integração em protocolos existentes
que cada um dos métodos alcança. Uma vez que todos os métodos são
baseados em soluções amplamente conhecidas, ambos os métodos
receberam pontuação máxima.
A terceira categoria avalia a escalabilidade de cada método. O
mecanismo baseado em DNS é classificado como o melhor em comparação
com o método HTTP devido aos recursos de armazenamento distribuídos
em memória (cache) do sistema. O método de redirecionamento baseado
em HTTP é ligeiramente pior, devido à necessidade de se contatar o
servidor WEB principal do serviço para a obtenção do documento ou
resposta HTTP contendo a URL da réplica.
A quarta categoria considera a facilidade de implantação. Como já foi
mencionado, o método de redirecionamento por HTTP é o melhor nesta
categoria enquanto que o método baseado em DNS exige servidores DNS
especializados ou GTMs e pode demandar algum esforço para ser
implantado.
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O quinto critério indica o nível de granularidade em que cada um dos
métodos distingue os serviços. Granularidade “fina” significa que podemos
redirecionar cada documento separadamente. Granularidade “grossa”, por
outro lado, significa o redirecionamento para um local inteiro. Uma vez que o
mecanismo de redirecionamento por HTTP nos permite tratar cada
documento separadamente, foi dada a nota mais alta para este método.
Como o método de redirecionamento por DNS não considera o tipo de
serviço e sim a relação nome versus endereço IP do serviço, foi dada uma
nota ligeiramente menor para este método.
O sexto critério representa como se pode estabelecer a localização do
cliente. O redirecionamento HTTP tem o melhor desempenho aqui, pois este
método processa o endereço IP exato do cliente. O redirecionamento por
DNS se comporta de maneira pior neste critério, uma vez recebe o endereço
IP do LDNS do cliente e não o endereço IP exato do cliente. A localização
do cliente é aproximada assumindo-se que os clientes utilizam servidores
DNS localizados próximos de si. As seções que seguem tratam deste
problema e sua eficiência.
A sétima categoria compreende a possibilidade de se retornar
endereços IP de réplicas múltiplas no processo de redirecionamento.
Somente

o

método

de

redirecionamento

por

DNS

oferece

essa

funcionalidade, recebendo a nota mais alta, enquanto que o método por
HTTP recebeu a nota mais baixa por não apresentar tal característica.
Observa-se na tabela que o método de redirecionamento por DNS
apresenta de três a cinco pontos em cada categoria mostrando-se o melhor
método entre os dois analisados. Shaikh, Tewarie e Agrawal (2001) também
chegaram a esta conclusão, observando que outras abordagens de
redirecionamento, como redirecionamento na camada de aplicação (HTTP,
por exemplo), protocolos específicos de comunicação entre aplicações ou
modificações nos protocolos de roteamento são, geralmente, muito
complexos ou apresentam funções limitadas
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2.2

A eficiência dos sistemas de redirecionamento por DNS
O sistema de DNS apresenta escalabilidade porque armazena os

recursos, em memória, nos servidores intermediários (cache). Cada registro
de recurso (RR – Resource Record) possui um tempo de vida (TTL – Time
to Live) que determina por quanto tempo este RR deve permanecer na
memória dos servidores intermediários, com valores de TTL normalmente na
ordem de dias (BAAR, 1996).
Quando o DNS é utilizado para seleção de servidores e não para
mapeamentos

estáticos

(sua

função

original),

o

processo

de

armazenamento nos servidores intermediários deveria ser desabilitado pela
parametrização do TTL dos RRs em zero. Valores de TTL baixos permitem
um balanceamento mais refinado e rápida resposta às variações de rede ou
de disponibilidade dos recursos, mas desabilitar o cache de DNS requer que
todos os clientes contatem o servidor DNS autorotativo para cada solicitação
de resolução de nome. Porém, valores de TTL baixos podem degradar a
escalabilidade do DNS uma vez que mais solicitações devem ser
transmitidas pela rede ao invés de serem servidas a partir da informação
armazenada na memória dos servidores DNS locais.
O trabalho desenvolvido por Shaikh, Tewarie e Agrawal (2001),
analisa o impacto de valores baixos de TTL na latência percebida pelos
usuários e fez uma extensa medição e análise da proximidade dos clientes e
seus servidores DNS locais. Os resultados deste trabalho serão comentados
nas seções que seguem.

2.2.1 DNS – Conceitos Fundamentais
No seu nível mais básico, o DNS provê uma base de dados
distribuída do mapeamento de nomes para endereços IP em uma hierarquia
de servidores de resolução de nomes. Os nomes dentro do sistema DNS
são particionados em uma hierarquia de domínios e sub-domínios com cada
domínio administrado independentemente por um servidor de DNS
autoritativo. Os servidores de resolução de nomes

armazenam o

mapeamento dos endereços em registros de recursos (RR – Resource
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Record), cada um associado a um tempo de vida (TTL – Time to Live) que
determina por quanto tempo este RR deve permanecer armazenado na
memória de outros servidores de resolução de nomes no sistema. Um alto
valor de TTL reduz a carga no servidor DNS autoritativo, porém limita a
frequência de propagação das alterações e atualizações no sistema.
Os servidores de resolução de nomes podem implementar consultas
iterativas e recursivas. Em uma consulta iterativa, o servidor DNS retorna
uma resposta de seu banco de dados local (autoritativa ou de dados em
armazenados em cache) ou a referência de outro servidor DNS no sistema
capaz de responder àquela consulta. No tratamento de consultas recursivas,
o servidor DNS retorna a resposta final, consultando todos os servidores
DNS necessários para resolver o nome e responder à consulta. A maioria
dos servidores de resolução de nomes, dentro da hierarquia, é configurada
para enviar e aceitar somente consultas iterativas. Servidores de resolução
de nomes locais, no entanto, tipicamente aceitam consultas recursivas de
seus clientes.
A figura 2 ilustra como um cliente encontra o endereço IP de um
serviço usando o DNS. A aplicação cliente utiliza um resolver, usualmente
implementado nas rotinas e bibliotecas da pilha TCP/IP dos sistemas
operacionais, para fazer a consulta recursiva ao servidor DNS local, o qual
pode ser configurado estaticamente (em arquivos das definições do sistema)
ou obtido dinamicamente usando protocolos de auto-configuração ou
estabelecimento de enlace como o DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol) ou o PPP (Point-to-Point Protocol). Após enviar a requisição, o
cliente aguarda enquanto o servidor DNS iterativamente tenta resolver o
nome

(www.servico.com

neste

exemplo).

O

servidor

DNS

local

primeiramente faz uma consulta iterativa aos servidores DNS Raiz para
resolver o nome (passos 1 e 2), mas desde que o sub-domínio servico.com
foi delegado, o servidor DNS Raiz responde com o servidor DNS autoritativo
pelo sub-domínio (ns.servico.com no exemplo – passo 3). O servidor DNS
local, então, faz uma consulta ao servidor DNS ns.servico.com, autoritativo
pelo sub-domínio servico.com e recebe o endereço IP de www.servico.com
(passos 4 e 5). Finalmente, o servidor de nomes retorna o endereço IP ao
cliente (passo 6) e o cliente está apto a estabelecer conexão com o servidor
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(passo 7). No passo 3, presumidamente, o servidor de resolução de nomes
local armazena em memória cache o endereço IP de ns.servico.com para
evitar consultas repetitivas ao servidor DNS Raiz. O mesmo ocorre no passo
5 para o endereço IP de www.servico.com.

Figura 2 - Operação básica do DNS
Fonte: SHAIKH, A.; TEWARI, R.; AGRAWAL, M., 2001

2.2.2 Impacto do TTL no sistema de resolução de nomes
A escalabilidade e o desempenho do DNS dependem, em grande
parte, do processo de armazenamento em memória dos registros de
recursos nos servidores de resolução de nomes intermediários. Este
processo de armazenamento em memória é controlado pelo valor do TTL, o
qual depende da frequência de alteração dos dados no sistema DNS
autoritativo. Por exemplo, a RFC 1912 recomenda um valor mínimo de TTL
em torno de 1 a 5 dias (BAAR, 1996). Um estudo posterior mostra, no
entanto, que a maioria dos servidores de resolução de nomes utilizam um
TTL de 86400 segundos (ou 1 dia) para seus domínios (COHEN & KAPLAN,
2001).
A abordagem de seleção de servidores baseada em DNS exige
valores de TTL bem inferiores aos recomendados pela RFC 1912. Para
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atingir um balanceamento refinado e rápida resposta às variações de rede
ou de disponibilidade dos recursos, os valores de TTL retornados pelos
servidores de resolução de nomes autoritativos, nos CDNs, são tipicamente
muito pequenos (30 segundos, por exemplo) ou então zero. Estes valores de
TTL muito pequenos afetam o desempenho do sistema de resolução de
nomes de duas maneiras: (1) diminuem a permanência dos RRs no cache
dos servidores DNS locais, aumentando o número de consultas que devem
ser tratadas pelo servidor DNS autoritativo e aumentando o correspondente
tráfego na rede, e (2) eles aumentam a latência do cliente devido às
resoluções de nomes adicionais para cada novo acesso.
O primeiro argumento, referente ao aumento do número de consultas
que devem ser tratadas pelos servidores DNS autoritativos, não é a maior
preocupação, devido ao alto poder de processamento dos servidores
modernos.
O segundo argumento, referente à latência observada no cliente,
representa a maior perda. Para quantificar este efeito, Shaikh, Tewarie e
Agrawal (2001), avaliaram primeiramente o acréscimo da resolução de um
único nome ao tempo total de carga de uma página Web com objetos
anexados (imagens, folhas de estilo, etc.), utilizando valores de TTL típicos
e, portanto, com as facilidades de cache disponíveis no servidor de DNS
local e também fizeram a mesma análise quando os valores de TTL eram
muito pequenos ou zero. Os resultados médios obtidos são bem diferentes,
variando de 2,3 ms, quando o objeto (registro tipo “A”) é retornado
diretamente da memória, para 60 ms quando são retornados da memória os
servidores DNS autoritativos (registros tipo “NS”) e para 200 ms quando o
objeto é obtido recursivamente por todo o sistema DNS. Com o TTL
configurado em zero, este acréscimo médio de 200 ms é observado a cada
novo acesso do cliente. A tabela 2 apresenta o resumo dos resultados
obtidos:
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Tabela 2 – Latência na Resolução de Nomes

Conteúdo do Cache
Servidores root e delegação .com
Servidor DNS autoritativo (NS)
Endereço IP servidor destino

Latência Média
200 ms
60 ms
2,3 ms

Fonte: SHAIKH, A.; TEWARI, R.; AGRAWAL, M., 2001

2.2.3 Proximidade do cliente ao servidor DNS local

O esquema de seleção de servidores por DNS assume, tipicamente,
que o cliente e seu servidor DNS primário (LDNS) compartilham as mesmas
características de desempenho de rede. Quando um servidor DNS
autoritativo está atendendo a uma solicitação, este observa somente o
LDNS como originador da solicitação, pois na implementação do protocolo
DNS não há maneira de se obter a informação do endereço IP do cliente em
questão e o quão distante este cliente está de seu LDNS. A solução
convencional para este problema é simplesmente assumir que o cliente e
seu LDNS estão localizados próximos um do outro. O trabalho de Anees
Shaikh, Renu Tewari e Mukesh Agrawal (2001), avaliou esta hipótese.
A proximidade entre um cliente e seu LDNS pode ser medida
diretamente em termos de saltos de rede, métricas de roteamento entre
domínios e latência média entre ida e volta ou RTT (Round Trip Time), a
qual pode ser medida pelo protocolo ICMP (Internet Control and Message
Protocol), com os utilitários PING e TRACEROUTE.
Os resultados obtidos mostraram aos pesquisadores que a distância
direta entre clientes e seus servidores DNS autoritativos era, em média,
cerca de cinco saltos, porém esta distância no processo de seleção de
servidores baseados em DNS não é tão relevante pois a precisão do
processo é influenciada se os clientes e seus servidores de resolução de
nomes aparentam estar próximos quando vistos externamente, por exemplo,
a partir dos servidores DNS autoritativos, responsáveis pelo processo de
seleção e redirecionamento de acessos nas CDNs, como ilustra a figura 3:
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Figura 3 – Proximidade Cliente/DNS/Servidor Remoto
Fonte: SHAIKH, A.; TEWARI, R.; AGRAWAL, M., 2001

Apesar do cliente estar a seis saltos de distância de seu servidor de
nomes, este está também a seis saltos de distância do servidor DNS
autoritativo. O servidor LDNS está a cinco saltos de distância do mesmo
servidor. Neste caso, o cliente e o servidor DNS aparentam estar bem
próximos um do outro se observados a partir do servidor de destino (um
salto de diferença).
Os resultados obtidos por Shaikh, Tewarie e Agrawal (2001), mostraram
que a solução convencional adotada para o paradigma do endereço IP de
origem da solicitação no processo de seleção de servidores por DNS, que
assume que cliente e servidor DNS estão próximos um do outro é válida,
apesar de ser violada algumas vezes. O fator mais relevante no
desempenho e escalabilidade deste sistema é a escolha adequada dos
valores de TTL que devem levar em consideração o tempo de reação do
sistema às variações das características da rede e a disponibilidade dos
recursos versus o aumento da latência no acesso do usuário devido à
ineficiência do armazenamento em memória dos registros com valores de
TTL muito baixos. Os resultados mostraram um acréscimo na latência em
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torno de duas ordens de magnitude (2,3ms para 200ms) quando os valores
de TTL eram iguais a zero.

2.3 Determinação de caminhos na topologia da Internet

A determinação de caminhos fim-a-fim, no nível dos sistemas
autônomos, pode ser uma ferramenta de grande valor para operadores de
rede

e

pesquisadores.

Uma

técnica

largamente

utilizada

para

a

determinação do caminho de rede fim-a-fim é utilizar a ferramenta traceroute
(RFC 1393) (MALKIN, 1993) entre origens e destinos. Infelizmente, o
traceroute precisa ser executado a partir dos nós de origem, o que não é
possível de maneira geral e prática para toda a topologia da Internet. Obter a
informação de caminhos fim-a-fim diretamente nos roteadores BGP de
origem, em um universo de cerca de 58560 sistemas autônomos (BGPREPORTS, 2012) (informação obtida em 01/04/2012) também é, da mesma
maneira, impossível. No entanto, a informação de roteamento BGP coletada
em repositórios públicos de dados, como o projeto Route Views
(ROUTEVIEWS, 2011) e o RIPE Route Information Service (RIPE, 2011) se
mostrou capaz de capturar, de maneira relativamente completa, a topologia
da Internet no nível de sistemas autônomos (FALOUTSOS, FALOUTSOS, &
FALOUTSOS, 1999), tornando possível a inferência de relações comercias
entre estes (GAO, 2001). Estas relações comerciais podem ser exploradas
para a inferência de caminhos fim-a-fim no nível dos sistemas autônomos,
sem acesso aos nós de origem ou destino.
Alguns algoritmos (MAI, QIU, WANG e ZHANG, 2005) (QIU & GAO,
2005), foram propostos com o objetivo de explorar o AS-PATH obtido nas
tabelas de roteamento BGP e inferir o AS-PATH entre qualquer sistema
autônomo (AS) de origem e qualquer prefixo de destino. Os algoritmos
utilizam, em grande parte, somente a tabela de roteamento global BGP e em
alguns casos consultas a bancos de dados públicos de informações de
políticas de roteamento como o Whois e o RADb (RADB, 2011).
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2.3.1

Inferência das relações comerciais entre sistemas autônomos
Como instrumento para a inferência do AS-PATH na topologia da

Internet, existem algoritmos (GAO, 2001) (DIMITROPOULOS, et al., 2007),
que visam determinar o relacionamento entre os sistemas autônomos, os
quais dependem das relações comerciais entre eles. Estas relações estão
divididas em provedor-cliente (p2c), par-par (peer-peer) (p2p) e relações de
irmão-irmão (s2s) (DIMITROPOULOS, et al., 2007). A figura 4 ilustra o
relacionamento entre os sistemas autônomos:

AS1

AS2
Relação Provedor-Cliente (p2c)

AS3

Relação Par-Par (p2p)

AS4

Relação Irmão-Irmão (s2s)
AS5

AS6

Figura 4 – Relacionamento entre sistemas autônomos
Fonte: GAO, L., 2001

Na categoria p2c, um provedor de serviços (ISP – Internet Service
Provider) troca tráfego com um cliente e oferece a este trânsito para
qualquer destino da Internet. Na categoria p2p, dois sistemas autônomos
trocam tráfego mutuamente e com seus clientes, mas não trocam tráfego
de seus provedores ou outros pares. Na categoria s2s, dois ASes
administrativamente pertencem à mesma organização e podem trocar
tráfego livremente entre seus provedores, clientes pares e outras
organizações. De acordo com estas definições de relacionamento entre os
sistemas autônomos, as seguintes regras de exportação de prefixos são
comumente aplicadas na criação de políticas de roteamento entre os
sistemas autônomos (HUBER, 2004):
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•

Exportação para um provedor (c2p): Um AS pode exportar suas
rotas internas e suas rotas de clientes ao provedor, porém,
usualmente, não exporta as rotas de seus outros provedores;

•

Exportação para um cliente (p2c): Um AS pode exportar suas rotas
internas, suas rotas de clientes e também as rotas de seus pares e
provedores. Esta modalidade é normalmente conhecida como FullRouting. Uma tabela deste tipo, atualmente, compreende cerca de
406430 prefixos (CIDR-REPORT, 2012) (informação obtida em
01/04/2012) e apresenta crescimento contínuo, como ilustra a figura
5.

•

Exportação para um par (peer) (p2p): Um AS pode exportar suas
rotas internas, as rotas de seus clientes, mas usualmente não exporta
as rotas de seus provedores ou outros pares;

•

Exportação para um “irmão” (sibling) (s2s): Um AS pode exportar
suas rotas internas, as rotas de seus clientes e também as rotas de
seus provedores e pares.

Figura 5 – Crescimento da Tabela BGP
Fonte: http://www.cidr-report.org (Acesso em 01/04/2011)
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O trabalho de Gao (2001) foi o primeiro a formular e sistematicamente
estudar o problema de inferência das relações entre sistemas autônomos e
utilizou a regra conhecida como valley-free, definida no mesmo trabalho,
para determinar padrões na tabela de roteamento e inferir as relações entre
os sistemas autônomos. Gao (2001), assumiu que todo caminho válido na
tabela de roteamento BGP precisa obedecer ao seguinte padrão hierárquico:
um segmento de subida com zero ou mais circuitos cliente-provedor (c2p) ou
irmão-irmão (s2s), seguido por zero ou um link par-par (p2p), seguido por
um segmento de descida de zero ou mais circuitos provedor-cliente (p2c) ou
s2s. Gao (2001), denominou caminhos com esta estrutura como valley-free
ou válidos. Caminhos que não seguem esta estrutura hierárquica são
denominados inválidos e podem ser resultado de problemas de configuração
no BGP ou de políticas de roteamento mais complexas e que não se
enquadram nas classificações c2p/p2c/p2p/s2s. Seguindo esta definição de
caminhos válidos, Gao (2001), propôs um algoritmo de inferência heurística
que identificava provedores de alto nível e circuitos de trânsito entre
sistemas autônomos baseado no grau de cada AS e caminhos válidos. A
Figura 6 ilustra as diferenças entre caminhos válidos (valley-free) e inválidos.
Na figura, os caminhos {AS1,AS3}, {AS1,AS2,AS6} e {AS1,AS2,AS6,AS5}
são válidos enquanto os caminhos {AS1,AS4,AS3} e {AS1,AS4,AS5,AS3}
são inválidos.

Figura 6 – Caminhos valley-free e não valley-free
Fonte: (GAO, L., 2001)

35

Seguindo o trabalho de Gao (2001), Subramanian, Agrawal, Rexford e
Katz (2002), desenvolveram uma formulação matemática deste problema
de inferência. Eles estudaram a inferência das relações entre os sistemas
autônomos em um problema de otimização combinacional ToR (Type of
Relationship) e

Battista, Patrignani e Pizzonia (2003) (BATTISTA,

PATRIGNANI, & PIZZONIA, 2003), Erlebach, Hall e Schank (2002)
(ERLEBACH, HALL, & SCHANK, 2002), independentemente, mostraram
que a formulação ToR é NP-completa e muitos pesquisadores focaram-se
nos algoritmos de aproximação MAX2SAT para maximizar a determinação
de caminhos válidos. Estes algoritmos focaram na correta classificação das
relações cliente-provedor (c2p) e geralmente falham na determinação das
relações par-par (p2p) e irmão-irmão (s2s). Dimitropoulos, et al., (2007),
propuseram um novo algoritmo heurístico que melhorou significativamente a
inferência das relações c2p e cuidadosamente abordaram os problemas
particularmente difíceis de inferir as relações p2p e s2s a partir dos dados
disponíveis. Neste trabalho, em comparação com trabalhos anteriores que
primariamente usaram a validação implícita das relações entre sistemas
autônomos inferidas, eles coletaram informações explícitas através de
relacionamento e entrevistas diretas com alguns operadores de sistemas
autônomos e, usando as relações reais de 3.724 circuitos, puderam
confirmar que seu algoritmo atingiu uma precisão global de 94,2 %.
A correta determinação das relações comerciais entre os sistemas
autônomos é determinante para a inferência do AS-PATH entre eles,
instrumento pelo qual foi avaliada a proximidade entre clientes e servidores
neste trabalho.

2.3.2 Algoritmos de Inferência do AS-PATH
A inferência de AS-PATH pela informação obtida da tabela BGP não é
trivial. O processo de seleção de caminho depende, largamente, de políticas
de roteamento, as quais são definidas dentro de cada AS, individualmente, e
raramente estão publicamente disponíveis. A inferência do AS-PATH pode
beneficiar uma ampla gama de aplicações de rede e a determinação da
distância entre sistemas

autônomos (AS-PATH Length) também é

36

igualmente útil. Um exemplo pode ser observado em Tao, et al., (2004)
onde a mudança no AS-PATH Length altera a latência entre nós, fim-a-fim.
Mao, Qiu, Wang e Zhang (2005), foram os pioneiros na condução de
estudos intensivos relacionados à inferência de AS-PATH entre dois
sistemas autônomos baseados na informação de roteamento BGP. Eles
formularam

um modelo onde a topologia da Internet foi representada

através de um grafo G = (V , E) onde V é o conjunto de sistemas autônomos
e E as relações comerciais entre eles. Essa abordagem utilizou um algoritmo
similar ao algoritmo de Floyd–Warshall (Floyd, 1962) para a determinação
de caminhos mais curtos aplicada ao grafo G obtendo como resultado o
menor AS-PATH que satisfaz a propriedade Valley-Free. Seu trabalho
apresenta um algoritmo com precisão de até 60% na inferência do menor
AS-PATH se comparado com o AS-PATH real e uma precisão de 62% na
determinação da distância entre sistemas autônomos (AS-PATH Length).
No algoritmo de Mao, Qiu, Wang e Zhang (2005), (MAO, QIU,
WANG, & ZHANG, 2005) a informação de roteamento é utilizada somente
para a inferência das relações comerciais entre os sistemas autônomos e
para construir a topologia entre os ASes. O algoritmo não utiliza AS-PATHs
conhecidos para subsequentemente inferir o caminho entre dois sistemas
autônomos.
Qiu e Gao (2005) (QIU & GAO, 2005), propuseram uma melhoria nos
algoritmos de inferência de AS-PATH, o qual tira vantagem de caminhos
previamente conhecidos, resultando em grande precisão na inferência.
Qiu extraiu o grafo de ASes a partir de tabelas BGP de N pontos de
vantagem como por exemplo as obtidas em (ROUTEVIEWS, 2011) e (RIPE,
2011). Deste modo, para cada prefixo p foram obtidos N caminhos
conhecidos para este destino antes da aplicação do algoritmo de inferência.
Estes caminhos conhecidos, contidos nas tabelas de roteamento, são
considerados como “Caminhos Seguros” (do inglês sure paths) e os
sistemas autônomos que possuem “caminhos seguros” são chamados de
“ASes base”.
O algoritmo de inferência de Qiu começa de um estado inicial onde
todos os ASes base carregam seus caminhos seguros. O algoritmo calcula o
menor caminho para todos os demais sistemas autônomos estendendo os
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caminhos seguros. O comprimento da parte estendida é chamado de
“comprimento incerto”. A figura 7 ilustra o pseudocódigo do algoritmo de Qiu.
O algoritmo mantém uma variável global chamada queue que armazena os
sistemas autônomos cujos caminhos foram alterados. No estado inicial,
todos os ASes base instalam seus “caminhos certos” e são colocados na
variável queue. Mais tarde, em cada interação, um AS no topo da fila é
removido e propaga seu melhor caminho para seus vizinhos. Se o melhor
caminho de um de seus vizinhos mudar, este vizinho é colocado em queue.
Um AS base nunca será colocado na variável queue após a rodada inicial.
Em cada nó u são aplicados procedimentos de comparação de menor
caminho (SPF – Shortest Path First) para comparar os caminhos em
rib_in(u)[p] , que são ordenados de maneira decrescente. Os resultados
obtidos por Qiu mostraram que a precisão do algoritmo de inferência de ASPATH que explora caminhos conhecidos teve um acréscimo de 25% a 27%
sobre o algoritmo de (Mao, Qiu, Wang, & Zhang, 2005)Mao, Qiu, Wang e
Zhang, (2005).

Figura 7 – Pseudocódigo do algoritmo KnownPath
Fonte: (QIU, J.; GAO, L., 2005)

A inferência de caminhos válidos na tabela de roteamento global da
Internet e a quantidade de sistemas autônomos intermediários em cada um
dos caminhos inferidos são os núcleos do sistema de determinação de
proximidade proposto neste trabalho. Tao, et al., (2004) observaram que o
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incremento de sistemas autônomos intermediários altera a latência entre
nós. Os resultados do trabalho de Tao, et al., (2004) são base da hipótese
deste trabalho, onde se propõe o redirecionamento de acessos à pontos de
distribuição de conteúdo que apresentem menor latência e maior
disponibilidade do ponto de vista do usuário.
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3

SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE PROXIMIDADE E
DISTRIBUIÇÃO DE ACESSOS

Esta seção descreve o sistema proposto para distribuição de carga
por DNS, o qual, durante o processo de resolução de nomes, direciona o
acesso para o ponto de presença que esteja mais próximo do usuário sob o
ponto de vista da topologia da Internet, através da inferência de AS-PATH. A
figura 8 ilustra o funcionamento geral do sistema:

Figura 8 – Funcionamento geral do sistema
Fonte: Elaborado pelo autor

Na

figura

8,

o

cliente

solicita

a

resolução

de

nome

redir.opencdn.com.br ao seu servidor de DNS local (LDNS). O LDNS,
recursivamente, procede com a resolução de nomes até que a consulta seja
feita ao servidor de DNS autoritativo do domínio opencdn.com.br . Este DNS
autoritativo é dotado do sistema de avaliação de proximidade por AS-PATH
proposto neste trabalho o qual, baseado no endereço IP do LDNS, infere o
AS-PATH com cada um dos pontos de presença e determina o endereço IP
do ponto de presença cuja distância entre sistemas autônomos seja menor.
O endereço IP obtido na consulta recursiva ao DNS é retornado ao usuário e
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este, por sua vez, estabelece comunicação com o ponto de presença “mais
próximo”, sob o critério da distância entre sistemas autônomos.
Note, que pelo processo acima descrito, os acessos são distribuídos
geograficamente, mediante ao cálculo da distância entre sistemas
autônomos entre os pares <Endereço IP do LDNS>:<Endereço IP Ponto de
Presença> e de forma transparente ao protocolo de aplicação entre cliente e
servidor, pois todo o processo de redirecionamento é feito durante a
resolução de nomes.

3.1

Arquitetura do Sistema
O sistema de resolução de nomes, desenvolvido neste trabalho,

possui a arquitetura ilustrada na figura 9. Cada um dos componentes é
descrito, detalhadamente, nas seções seguintes.

Figura 9 – Arquitetura do sistema
Fonte: Elaborado pelo autor

41

3.1.1 O Serviço de DNS
O componente central do sistema é o serviço de DNS, totalmente
desenvolvido na linguagem PERL, o qual processa as solicitações de
resolução de nomes de acordo com a RFC 1035 (MOCKAPETRIS, Domain
Names – Implementation and Specification, 1987). O componente principal
deste

serviço

é

a

biblioteca

(http://www.stanford.edu/~riepel/Stanford-DNSserver/

Stanford::DNSserver
-

acesso

em

31/03/2012) a qual processa todo o protocolo DNS e entrega para a
subrotina userreq uma matriz de parâmetros contendo o endereço IP de
origem da solicitação, o registro consultado e o tipo de registro. Os
parâmetros de registro consultado e o tipo de registro compõe a consulta
que é enviada ao banco de dados MySQL para obtenção dos endereços IP
dos registros. Optou-se por utilizar consultas dinâmicas a um banco de
dados pois esta abordagem permite a reconfiguração dos registros de
sistemas externos, sem a necessidade de alteração em arquivos estáticos e
recarga do sistema para leitura dos arquivos. Esta facilidade de
reconfiguração dinâmica é explorada pelos sistemas de administração e
monitoração, descritos posteriormente. O sistema de monitoração, em
especial, pode ativar ou desativar um registro mediante à disponibilidade dos
recursos monitorados.
O sistema composto pelo serviço de DNS e o banco de dados MySQL
compõe o núcleo responsável pela resolução de nomes e seleção de
registros equivalente aos sistemas de DNS convencionais, em especial ao
MyDNS, o qual também mantém os registros de recursos do DNS em um
banco de dados MySQL. O diferencial do sistema proposto neste trabalho é
o componente de inferência de AS-PATH e avaliação de proximidade,
chamado de ASPATHd (ou daemon de AS-PATH), o qual é consultado
interativamente para cada um dos endereços IP obtidos do banco de dados.
O ASPATHd recebe, a cada interação, uma mensagem no formato
<Endereço IP de origem da consulta DNS>:<Endereço IP do registro> e
retorna à quantidade de sistemas autônomos existentes entre os endereços
IP e o AS-PATH inferido. O serviço de DNS, por sua vez, avalia cada uma
das respostas obtidas das consultas ao ASPATHd e determina, pela
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comparação da quantidade de sistemas autônomos de cada uma das
respostas, o endereço IP do registro cuja distância ente sistemas autônomos
seja a menor. Este endereço IP é retornado como resposta da consulta ao
DNS.
Caso haja empate no cálculo do comprimento de AS-PATH e os
registros envolvidos possuam o menor comprimento com relação aos
demais, todos os registros envolvidos no empate serão enviados na
resposta de DNS e distribuídos aleatoriamente pelo método conhecido como
Round-robin DNS. Na sua implementação mais simples, o Round-robin DNS
funciona respondendo a pedidos de DNS não apenas com um único
endereço IP, mas uma lista de endereços IP de vários servidores. A ordem
na qual os endereços IP da lista são retornados é a base para o termo round
robin. A cada resposta do DNS, a sequência de endereços IP na lista é
permutada. Normalmente, os clientes IP básicos estabelecem conexão com
o primeiro endereço retornado de uma consulta DNS para que em tentativas
de conexão diferentes, os clientes sejam direcionados para pontos de
presença diferentes permitindo, portanto, a distribuição da carga total entre
os servidores.
O sistema de DNS implementa registros de recursos do tipo “TXT”
onde podem ser retornadas informações em formato de texto plano como
respostas às consultas de resolução de nomes. Este tipo de registro é muito
pouco explorado nos sistemas de DNS convencionais e foi utilizado no
sistema proposto para obtenção de indicadores de desempenho e
funcionalidade do sistema.
No sistema proposto, a cada consulta de registros do tipo “A” (o qual
retorna o endereço IP correspondente a um nome), são incrementadas duas
variáveis globais do sistema onde ficam registradas a quantidade de
consultas nas quais foi possível determinar um AS-PATH mínimo e as
consultas nas quais houve empate no comprimento de AS-PATH, caso em
que os acessos foram distribuídos pelo método de round-robin. Estas
variáveis podem ser consultadas através da solicitação do registro TXT de
nome “GETINFO”. O DNS, recebendo a consulta deste registro especial,
retorna o conteúdo das variáveis que contabilizam as respostas direcionadas
para um único ponto (o qual apresentou AS-PATH mínimo), e para

as
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respostas onde houve a distribuição por round-robin. A figura 10 mostra o
resultado de uma consulta TXT ao registro GETINFO.

# nslookup
> set type=txt
> getinfo.redir.opencdn.com.br.
Server: br.opencdn.com.br
Address: 143.106.115.6
getinfo.redir.opencdn.com.br

text =

"GETINFO 2677:1098"

Figura 10 – Resposta do registro GETINFO
Fonte: Elaborada pelo autor

Na resposta do registro GETINFO, o sistema retorna dois valores,
sendo que o primeiro (2677) representa a quantidade de respostas no qual o
menor AS-PATH mínimo foi determinado e o segundo (1098), as respostas
nas quais foram retornados os registros a serem distribuídos pelo método de
round-robin.
Além do registro GETINFO, também foi criado outro registro especial
chamado MONITOR. As consultas ao registro MONITOR são processadas
como qualquer outro registro do sistema, porém as variáveis da consulta
GETINFO não são incrementadas na consulta do registro MONITOR. Este
registro foi criado com o objetivo do sistema DNS poder ser monitorado por
um agente externo, como descrito na subseção 3.1.4, sem que as consultas
do sistema de monitoração alterem as variáveis que armazenam os volumes
de acesso que são analisados neste trabalho.
Além da função GETINFO também foram utilizados registros do tipo
“TXT” para consulta do AS-PATH inferido durante a resolução de nomes no
sistema de DNS. Deste modo os clientes podem observar o critério utilizado
pelo sistema para a determinação da proximidade e seleção dos registros. O
resultado de uma consulta deste tipo é ilustrado na figura 11:
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# nslookup
> set type=txt
> global.redir.opencdn.com.br.
global.redir.opencdn.com.br text = "200.189.80.107 -> 91.121.222.219 = 3 ->
28573:12989:16276"
global.redir.opencdn.com.br text = "200.189.80.107 -> 174.129.83.205 = 4 ->
28573:14026:16509:14618"
global.redir.opencdn.com.br text = "200.189.80.107 -> 143.106.115.6 = 2 ->
28573:1251"

Figura 11 - Consulta de um registro TXT ao serviço de DNS
Fonte: Elaborado pelo autor

Nessa

figura,

é

consultado

o

registro

TXT

global.redir.opencdn.com.br. O serviço de DNS recebe a consulta a partir do
LDNS 200.189.80.107 e obtém do banco de dados três endereços IP para o
servidor solicitado. Para cada um dos endereços IP, o serviço de DNS faz
uma consulta interativa ao AS-PATHd e obtém a quantidade de sistemas
autônomos e o AS-PATH inferido entre o sistema autônomo do LDNS e o
sistema autônomo de cada um dos servidores retornados do banco de
dados.

3.1.2 O AS-PATHd
O AS-PATHd é o componente do sistema responsável pela inferência
do AS-PATH entre dois endereços IP e contagem da quantidade de
sistemas autônomos existentes entre dois endereços IP, também conhecido
como AS-PATH Length. O AS-PATHd cria um listener na porta TCP/20203
para interação com os clientes deste serviço e recebe como entrada um
arquivo contento todos os prefixos existentes na tabela global BGP com
seus respectivos sistemas autônomos de origem. A quantidade de prefixos
contidos neste arquivo em 31/03/2012 é de 397892 entradas, compondo um
arquivo com a mesma quantidade de linhas. Além da tabela correlacionando
prefixos e sistemas autônomos, o AS-PATHd também recebe como entrada
um arquivo contendo pares de sistemas autônomos e a relação comercial
entre eles. A figura 12 ilustra a arquitetura conceitual do AS-PATHd,
destacando todas as entradas e saídas do sistema.
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Figura 12 - Arquitetura Conceitual – AS-PATHd
Fonte: Elaborado pelo autor

O arquivo contendo as relações entre os sistemas autônomos é
gerado pelo processamento do algoritmo de Gao, (2001) (GAO, 2001) nas
tabelas de roteamento obtidas dos projetos Route Views (ROUTEVIEWS,
2011) e RIPE Routing Information Service (RIPE, 2011). Estes projetos
fornecem tabelas BGP obtidas de roteadores distribuídos em diversos
backbones na topologia da Internet, recebendo tabelas de roteamento
originadas e recebidas por diversos outros roteadores em parceria com
estes projetos. A tabela 3 lista os roteadores do projeto RIPE e a tabela 4 os
roteadores do projeto ROUTEVIEWS, as quais, foram utilizadas neste
trabalho, e a quantidade de tabelas de roteamento globais BGP (BGP Full
Routing) recebidas por cada um deles:
Tabela 3 – Informação de roteamento – Projeto RIPE

RIPE
Roteador
rrc00
rrc01
rrc02
rrc03
rrc04
rrc11
rrc12
rrc13
rrc15

Tabelas Full Routing
18
10
4
5
5
8
11
9
7

Fonte: Elaborado pelo autor

Cidade
Amsterdam
Londres
Paris
Amsterdam
Genebra
Nova Iorque
Frankfurt
Moscou
São Paulo

País
Holanda
Inglaterra
França
Holanda
Suiça
Estados Unidos
Alemanha
Rússia
Brasil
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Tabela 4 – Informação de roteamento – Projeto RIPE

RouteViews
Roteador
route-views.routeviews.org
route-views.eqix.routeviews.org
route-views.isc.routeviews.org
route-views.wide.routeviews.org
route-views4.routeviews.org
route-views.sydney.routeviews.org
route-views.saopaulo.routeviews.org

Tabelas Full Routing
33
11
9
2
14
4
7

Cidade
Oregon
Ashburn
Palo Alto
Tokio
Oregon
Sydnei
São Paulo

País
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Japão
Estados Unidos
Austrália
Brasil

Fonte: Elaborado pelo autor

Os roteadores do projeto RouteViews podem ser acessados
diretamente pelo protocolo telnet e as quantidade de sessões BGP e
prefixos recebidos podem ser obtidas com o comando show ip bgp summary.
A

mesma

informação

é

obtida

http://www.ris.ripe.net/peerlist/<roteador>.shtml

através
para

os

da
roteadores

URL
do

projeto RIPE.
Todas as tabelas de roteamento combinadas, removendo-se as
entradas repetidas, compõem um arquivo contendo 7.291.995 de caminhos
únicos

(informação obtida através

da composição do arquivo em

01/04/2012). A figura 13 ilustra algumas linhas do arquivo obtido após a
concatenação de todas as tabelas de roteamento, onde cada linha
representa um AS-PATH único.
13237
13237
14361
14361
14361
14840
14840
14840
14840
14840

3356 12956
6453 12956
3356 12956
3549 12956
3561 12956
18881 12956 7018 3459
18881 3549 1785 33459
18881 3549 3356 13951 33459
18881 3549 3356 23459
18881 3549 53459

Figura 13 - Combinação e processamento das tabelas de roteamento
Fonte: Elaborado pelo autor
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Este arquivo é a informação de entrada para o programa de
determinação de relações entre os sistemas autônomos de Gao (2001),
(obtido

em

http://rio.ecs.umass.edu/mnilpub/download/asrelation.tar.gz

-

acesso em 01/04/2012) que é executado em duas etapas. A primeira etapa
determina os pares de interconexão entre os sistemas autônomos,
separando as duas últimas colunas de cada uma das linhas do arquivo
ilustrado na figura 13. A última coluna consiste no sistema autônomo
originador de um determinado prefixo e a penúltima coluna o sistema
autônomo adjacente à ele. Após o processamento de todo o arquivo são
gerados o mapa de interconexões entre os sistemas autônomos, onde é
exibido cada sistema autônomo, a quantidade de interconexões e os
sistemas autônomos adjacentes (figura 14), e uma lista com o grau de cada
sistema autônomo, ordenada de acordo com o número de adjacências de
cada um deles (figura 15).
AS
30710
30712
30713
30714
30715
30717
30718

->
->
->
->
->
->
->

QTDE
2
4
4
2
3
1
2

INTERCONEXÕES
:7018:26554
:600:10796:3112:30712
:812:30713:26677:174
:6298:3356
:27272:6327:852
:7132
:30247:2828

Figura 14 – Mapa de interconexões entre os sistemas autônomos
Fonte: Elaborado pelo autor
41087 AS numbers, 138351 AS interconnections
Sorted by interconnections:
AS
Count
======= ========
174
3461
3356
3250
7018
2428
6939
2182
9002
2104
701
1852
3549
1550
4323
1498
209
1413
34695
1334
39792
1121

Figura 15 – Relação de sistemas autônomos versus número de
interconexões
Fonte: Elaborado pelo autor
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Na figura 14, o AS30710 possui duas interconexões, com o AS7018 e
o

AS26554,

o

AS30712

possui

quatro

interconexões

e

assim

sucessivamente. Na figura 15 observa-se o grau de cada AS, ordenado pelo
número de interconexões, onde o AS174 (Cogent/PSI) é o AS com o maior
número de interconexões seguido pelo AS3356 (Level 3 Communications) e
assim sucessivamente.
Estes dois arquivos são, então, processados pelo segundo passo do
algoritmo de Gao (2001) (GAO, 2001), o qual é baseado no grau de cada AS
e o mapa de interconexões entre eles infere as relações entre os sistemas
autônomos, gerando um arquivo que agrupa os sistemas autônomos em
pares com a relação entre eles determinada (cliente, provedor, par e irmão).
O arquivo original de relações entre os sistemas autônomos produzido pelo
programa desenvolvido por Gao (2001) (GAO, 2001) possui um formato que
não se mostrou viável para leitura pelo AS-PATHd (figura 16) e visando
diminuir o processamento do arquivo de entrada para o AS-PATHd,
modificou-se o programa que executa o segundo passo de modo a produzir
um arquivo contendo pares de sistemas autônomos adjacentes separados
por “:” e a relação entre eles expressa por um número inteiro (figura 17), o
qual é interpretado como distância no algoritmo de determinação de
caminho de custo mínimo descrito na subseção 3.1.2.1.

AS28274:
Providers
Customers
Siblings
Peers

:#2::16735:3549:
:#0::
:#0::
:#0::

AS28275:
Providers :#2::10429:3549:
Customers :#0::
Siblings :#0::
Peers
:#12::14026:14840:16735:1916:22548:28138:28220:28289:28571:4.210:4.613

Figura 16 - Saída do programa de inferência de relações entre ASes (Gao)
Formato Original
Fonte: Elablorado pelo autor

A figura 16 ilustra cada sistema autônomo e seus provedores,
clientes, irmãos e pares.
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# AS28274
28274:16735:1
28274:3549:1
# AS 28275
28275:10429:1
28275:3549:1
28275:14026:2
28275:14840:2
28275:16735:2
28275:1916:2
28275:22548:2
28275:28138:2
28275:28220:2
28275:28289:2
28275:28571:2
28275:4.210:2
28275:4.613:2

Figura 17 - Saída do programa de inferência de relações entre ASes (Gao)
Formato modificado para leitura pelo AS-PATHd
Fonte: Elaborado pelo autor

A figura 17 ilustra o arquivo que é lido pelo AS-PATHd, contendo
pares de sistemas autônomos adjacentes delimitados por “:” e a distância
atribuída para cada relação. Nessa figura, o AS28274 é adjacente ao
AS16735 com distância 1, e o AS28275 é adjacente ao AS16735 com
distância 2.
O AS-PATHd também lê outro arquivo de entrada contendo todos os
prefixos da tabela BGP com seus respectivos sistemas autônomos de
origem e os carrega para o módulo PERL Net::Patricia que permite a
consulta rápida de endereços IP em tabelas compostas por prefixos no
formato CIDR (201.33.128.0/20 por exemplo). Este módulo utiliza uma
estrutura de dados conhecida como Patricia Trie para executar rapidamente
a busca de um prefixo pelo endereço IP correspondente para aplicações
como pesquisas da tabela de roteamento. O termo "Trie" é derivado da
palavra inglesa retrieval (recuperação). “Patricia” significa “Practical
Algorithm to Retrieve Information Coded as Alphanumeric” (Algoritmo Prático
para Recuperar Informação Codificada como Alfanumérico), e foi sugerida
pela primeira vez por Van Jacobsen. As características de desempenho do
módulo Patricia Trie são bem conhecidas e têm sido empregadas para
consultas nas tabelas de roteamento do kernel BSD desde a versão 4.3 Reno.
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O arquivo de entrada contendo os pares de sistemas autônomos e a
relação entre eles é carregada para o módulo PERL Graph::Boost que
consiste em uma interface do PERL para a biblioteca C++ Boost Graph
Library (BGL). A BGL provê vários tipos de algoritmos para manipulação de
grafos, em especial o algoritmo Dijkstra's Shortest Paths (DIJKSTRA, 1959),
utilizado neste trabalho para a inferência do AS-PATH entre dois sistemas
autônomos.

3.1.3 O Algoritmo de caminho de custo mínimo
O mapa de conexões entre os sistemas autônomos com o indicador
de suas respectivas relações comerciais são carregados em um grafo onde
cada sistema autônomo representa um vértice deste grafo. As conexões do
grafo são estabelecidas a cada par de sistemas autônomos e o índice que
representa a relação comercial é carregado como distância entre cada um
dos vértices ou pares de sistemas autônomos. Para determinação das
distâncias foi analisado o grafo da figura 6 e, visando respeitar a regra
Valley-Free, foram determinadas as distâncias ótimas para cálculo de
caminhos mais curtos entre os vértices, sem a violação da regra. Como
descrito na seção 2.1.1, os caminhos {1,3}, {1,2,6} e {1,2,6,5} da figura 5
são válidos, ou seja, respeitam a regra valley-free enquanto os caminhos
{1,4,3} e {1,4,5,3} são inválidos.
Segundo Gao (2001) (GAO, 2001), todo caminho válido na tabela de
roteamento BGP precisa obedecer ao seguinte padrão hierárquico: um
segmento de subida com zero ou mais circuitos cliente-provedor (c2p) ou
irmão-irmão (s2s), seguido por zero ou um link par-par (p2p), seguido por
um segmento de descida de zero ou mais circuitos provedor-cliente (p2c) ou
s2s. Para respeitar esta regra, foram atribuídas distâncias diferentes para
cada tipo de relação no estabelecimento das conexões no grafo. Foi
atribuída a distância 1 para a relação cliente-provedor por esta relação ser a
primeira a ser respeitada como segmento de subida na regra de valley-free.
Em seguida foi atribuída a distância 2 para a relação par-par (p2p), a
próxima relação a ser considerada pela regra valley-free. Para evitar a
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descida para um nó cliente sem que o mais alto nível de toda a cadeia c2p e
p2p seja atingida, foi atribuída distância 4 para a relação provedor-cliente
(p2c). Por fim, para evitar qualquer trânsito pela relação irmão-irmão (s2s) e
também para que esta relação seja utilizada como caminho preferencial se
comparada à subida por um segmento c2p e descida por outro segmento
p2c, foi atribuída a distância 5 para esta relação, distância numericamente
igual à soma das distâncias c2p e p2c. Sendo assim, as relações comerciais
entre os sistemas autônomos e suas respectivas distâncias atribuídas
podem ser expressas conforme a tabela 5:
Tabela 5 - Relação entre sistemas autônomos versus distância atribuída

Relação
Provedor
Par
Cliente
Irmão

Distância
1
2
4
5

Fonte: Elaborado pelo autor

O grafo da seção 2.3.1 – Caminhos Valley-Free e não Valley-Free,
com suas distâncias atribuídas de acordo com a tabela 5, é ilustrado na
figura 18, a seguir:

2

AS2
1

1

4
4

Borda par-par
4

1
2

AS1

Borda provedor-cliente

AS6

4

AS3

1

Borda irmão-irmão

4
1

1

1

Válidos: {1,3} ; {1,2,6} ; {1,2,6,5}

4

4

AS4

AS5
5

Inválidos: {1,4,3} ; {1,4,5,6}

Figura 18 - Relação entre sistemas autônomos com distâncias atribuídas
Fonte: Adaptado de (GAO, 2001)
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Tendo sido carregado o grafo contendo todos os sistemas autônomos
e

suas

respectivas

distâncias

no

módulo

PERL

Graph::Boost,

a

determinação do AS-PATH entre qualquer um dos vértices do grafo
(sistemas autônomos) é feita aplicando-se o algoritmo de Dijkstra (1959), ao
grafo.
O algoritmo de Dijkstra é um dos algoritmos que calcula o caminho de
custo mínimo entre vértices de um grafo. Para um dado vértice de origem, o
algoritmo encontra o caminho com menor custo entre esse vértice e todos os
outros vértices. Também pode ser utilizado para encontrar os custos de
caminhos mais curtos a partir de um único vértice de origem para um único
vértice de destino, parando o algoritmo uma vez que o caminho mais curto
para o vértice de destino tenha sido determinado. Este algoritmo é utilizado
em protocolos de roteamento, mais notavelmente no IS-IS e no OSPF.
Algoritmo: Seja G = (V , E) um grafo orientado:
Defina os vértices de origem e destino como V1 e V2;
1. Atribua a cada vértice um valor inicial: zero para o vértice V1 (a raiz da
busca) e infinito aos demais vértices;
2. Marque todos os vértices como não-visitados e selecione o vértice
inicial V1 como o vértice corrente. Defina um conjunto de vértices nãovisitados considerando todos os nós, exceto o vértice inicial V1;
3. Para o vértice corrente, considere todos os seus vizinhos como nãovisitados e calcule suas distâncias. Por exemplo, se o vértice atual “A”
está marcado com a distância 2 e este está conectado ao vizinho “B”
com distância 4 então a distância de “B” através de “A” será 2+4=6 .
Se esta distância for menor que uma distância previamente atribuída
a “B” então subscreva a distância de “B”. Mesmo que um vizinho foi
examinado neste passo ele não é marcado como visitado e
permanece no conjunto de vizinhos não-visitados;
4. Quando todos os vizinhos do vértice corrente foram examinados,
marque este vértice como visitado e remova-o do conjunto de vértices
não-visitados. Um nó visitado nunca será verificado novamente e sua
distância é agora armazenada como final e mínima;
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5. Se o vértice de destino V2 foi marcado como visitado, pare. O
algoritmo foi finalizado.
6. Selecione o vértice não-visitado marcado com a menor distância
como o nó corrente e retorne ao passo 4.
A figura 19 ilustra um fluxograma do algoritmo:

Figura 19 - Algoritmo de Dijkstra
Fonte: Elaborado pelo autor

O método utilizado para a determinação do AS-PATH utilizado neste
trabalho é similar ao método proposto por Mao, QIU, Wang e Zhang (2005),
com a diferença que Mao utilizou o algoritmo Floyd-Warshall

(FLOYD,
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1962), para determinação do caminho de custo mínimo entre os sistemas
autônomos.

3.1.4 Protocolo de comunicação com o AS-PATHd
O AS-PATHd implementa uma interface de interação com o cliente
ativa na porta TCP/20203 a qual recebe conexões externas vindas do
serviço de DNS, da interface de administração e de um cliente TCP
desenvolvido para interagir com esta interface. O protocolo de comunicação
implementado recebe o comando e os argumentos a serem processados
pelo AS-PATHd. Existem três serviços habilitados no AS-PATHd que podem
ser invocados pela interface de interação com o cliente, descritos a seguir,
com seus respectivos formatos de chamada.
1. O sistema autônomo de origem de um endereço IP;
• Formato → AS:<endereço IP>
2. Os sistemas

autônomos

vizinhos

de um sistema autônomo

especificado;
• Formato → ADJ:<endereço IP>
3. Inferência do AS-PATH entre dois endereços IP.
• Formato → <endereço IP origem>:<endereço IP destino>
A figura 20, ilustra a interação do cliente TCP com os serviços do ASPATHd e o retorno de cada um deles:
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# ./tcp-client.pl AS:200.221.2.45
200.221.2.45 -> AS 7162

# ./tcp-client.pl ADJ:7162
AS 7162 -> Neighbors (10) -> 13878 16735 17379 10429 18479 15180 18881 8167 19089
3549
# ./tcp-client.pl 200.221.2.45:174.129.83.205
5#7162:10429:28571:16509:14618

Figura 20 - Protocolo de comunicação com o ASPATH
Fonte: Elaborado pelo autor

Estes serviços permitem que a interface de administração, descrita na
seção 3.2, possa interagir com o AS-PATHd e fornecer ao usuário
ferramentas para obtenção de informações sobre a topologia da Internet.

3.2

Interface de administração

Para administração do sistema foi desenvolvida uma interface WEB
que permite a manipulação dos registros de recursos gravados no banco de
dados MySQL e também a interação do usuários com os serviços
disponíveis no AS-PATHd. Como o banco de dados utiliza o mesmo modelo
de dados do projeto MyDNS (MyDNS, 2012), parte de sua interface de
administração foi adaptada para utilização neste trabalho. Através desta
interface é possível a adição, remoção e alteração de registros que serão
servidos como registros de recursos do sistema de DNS. A interface também
conta com um serviço de ativação e desativação de registros, o qual permite
ao sistema de monitoração remover endereços IP da matriz de avaliação de
proximidade

do

AS-PATH

caso

sejam

identificados

eventos

de

indisponibilidade dos serviços monitorados e retorno dos endereços IP à
matriz no caso de restabelecimento dos serviços. A figura 21, ilustra a tela
de administração apresentada ao usuário onde podem ser manipulados o
nome do registro, endereço IP, tipo do registro, TTL (Time to Live) e o
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estado do registro (ativo/inativo) e também as ferramentas de interação com
o AS-PATHd de onde podem ser obtidas as seguintes informações:
• ASN a partir de um endereço IP;
• Inferência de AS-PATH a partir de endereços IP de origem e
destino;
• Inferência de AS-PATH a partir de sistemas autônomos de
origem e destino;
• Lista de adjacências entre sistemas autônomos.

Figura 21 – Interface WEB de Administração
Fonte: Elaborado pelo autor
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3.3

Serviço de monitoração
Visando a monitoração de todos os componentes do sistema e a

notificação em caso de falhas de algum componente durante a realização
dos experimentos foi implementada uma interface de monitoração utilizandose o sistema Nagios (NAGIOS, 2012). Nagios é um sistema de código
aberto para monitoramento de sistemas

computacionais, redes de

computadores e infra-estrutura de aplicações que oferece monitoramento
completo dos sistemas e envio de alertas no caso de indisponibilidade dos
serviços monitorados. Para monitoração do sistema, proposto neste
trabalho, foram utilizados os módulos de monitoração dos serviços HTTP e
DNS, sendo que para este último serviço foi desenvolvido um módulo
específico para obtenção dos valores de volumes de acesso aos serviços de
DNS através da consulta TXT ao registro GETINFO. O módulo de
monitoração do serviço HTTP, quando identifica indisponibilidade em um
dos pontos de presença do sistema proposto (Brasil, Estados Unidos e
França), notifica a interface de administração através de uma chamada ao
serviço de ativação/desativação de registros, que por sua vez marca o
endereço IP do ponto de presença com problemas como inativo,
removendo-o do processo de seleção de registros e redirecionamento de
usuários. Quando o sistema de monitoração identifica que os serviços do
ponto de presença estão disponíveis, notifica a interface de administração
marcando-os como ativos e retornando-os ao processo de seleção de
registros e redirecionamento de usuários. As notificações de alteração no
estado dos serviços monitorados são enviadas por e-mail. A figura 22 ilustra
o serviço de monitoração e os serviços monitorados.
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Figura 22 – Interface de Monitoração
Fonte: Elaborado pelo autor

Na figura 22 observa-se cada um dos servidores e serviços
monitorados, com os tempos de resposta de cada serviço. Note a
monitoração dos serviços GETINFO onde são retornados indicadores de
acesso do serviço de DNS representando a quantidade de respostas cujo
AS-PATH mínimo foi determinado e quantidade de respostas que foram
distribuídas por round-robin.
Nesta seção, foi apresentada a arquitetura da solução proposta para
um sistema de distribuição de carga por DNS utilizando algoritmo de seleção
de recursos por inferência e avaliação de AS-PATH. Foram discutidos todos
os componentes do sistema proposto e detalhado o processo utilizado para
inferência das relações comerciais entre os sistemas autônomos (GAO,
2001), e sua aplicação no algoritmo de determinação de caminhos de custo
mínimo (DIJKSTRA, 1959), utilizado para inferência do AS-PATH. Foi
descrito como este processo de inferência de AS-PATH pôde ser integrado a
um sistema de DNS, permitindo a distribuição de acessos pela determinação
da proximidade, na topologia da Internet, entre usuários e servidores.
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4

EXPERIMENTO – REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE
CONTEÚDO
Esta seção descreve o ambiente de testes utilizado no experimento,

no qual foi aplicado o sistema proposto neste trabalho, e os resultados
obtidos.

4.1

Organização do ambiente de testes
Para análise das funcionalidades do sistema proposto, foi utilizado um

ambiente de testes com três servidores distribuídos geograficamente no
Brasil, Estados Unidos e Canadá.
Foi registrado o domínio opencdn.com.br o qual foi delegado para
servidores de DNS autoritativos de um provedor gratuito (freedns.afraid.org).
Nestes servidores cada um deles foi cadastrado com registros do tipo “A”
com o <código do país>.opencdn.com.br associados ao endereço IP de
cada servidor. A tabela 6 apresenta os registros de DNS associados, a
localização, o sistema autônomo e o provedor de cada um dos servidores
utilizados no ensaio:
Tabela 6 – Servidores do ambiente de testes

Nome
br.opencdn.com.br
us.opencdn.com.br
fr.opencdn.com.br

Endereço IP
143.106.115.6
174.129.83.205
91.121.222.219

Localização
Brasil
Estados Unidos
França

AS
1251
14618
16.276

Provedor
Unicamp
Amazon AWS
OVH

Fonte: Elaborado pelo autor

O subdomínio redir.opencdn.com.br foi delegado para os servidores
do Brasil e Estados Unidos onde foram instalados o banco de dados
MySQL, os componentes do serviço de DNS e os componentes do ASPATHd.

A interface de administração WEB foi instalada somente no

servidor localizado nos Estados Unidos e o banco de dados do servidor
localizado no Brasil foi configurado como uma réplica do servidor de banco
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de dados dos Estados Unidos. Esta implementação permitiu um ponto único
de administração do sistema, nos Estados Unidos, onde quaisquer
alterações no modelo de dados do sistema de DNS são replicadas
imediatamente para o conjunto de serviços instalados no Brasil.
O conjunto de servidores DNS dotados do sistema de avaliação de
proximidade e redirecionamento e os servidores WEB distribuídos
geograficamente representam o cenário típico de uma rede de distribuição
de conteúdo (CDN), onde foi aplicado o modelo proposto.
Para obter a população de clientes para ensaio do sistema foram
solicitados servidores WEB voluntários, os quais deveriam adicionar em
suas páginas principais um pequeno código HTML, fazendo referência a
uma figura transparente de 1x1 pontos hospedada no CDN de testes. A
figura 23 ilustra o código HTML solicitado aos voluntários para que fosse
incluído ao final de suas páginas principais:

<img src=”<parceiro>.redir.opencdn.com.br/token.gif” width=1
heigh=1>

Figura 23 – Código HTML adicionado pelos servidores voluntários
Fonte: Elaborado pelo autor

Na figura, <parceiro> representa um indicador único do servidor WEB
voluntário para efeitos de contabilização dos acessos nos servidores WEB
do CDN.
Quando um usuário faz acesso ao servidor WEB voluntário, recebe o
código HTML em questão, o qual faz referência a uma figura hospedada no
CDN. A carga desta figura gera um novo ciclo de resolução de nomes no
domínio redir.opencdn.com.br onde, pelo processo de recursão e delegação
de domínios implementado, faz com que a consulta seja processada pelos
servidores de DNS do CDN. Os servidores DNS, por sua vez, inferem, do
AS-PATH, o caminho mais curto entre o sistema autônomo do LDNS do
usuário e o sistema autônomo de cada um dos endereços IP do CDN,
retornado ao usuário o endereço IP com o menor AS-PATH. O cliente,
então, faz a carga da figura do servidor WEB obtido neste ciclo de resolução
de nomes, onde é registrado nos logs de acesso a data/hora do evento, o
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hostname solicitado no formato <parceiro>.redir.opencdn.com.br

e o

endereço IP do cliente. No servidor de DNS onde a solicitação do cliente foi
processada, é incrementado o contador de consultas com menor AS-PATH
determinado ou consultas que, eventualmente, sofreram empate na
determinação do comprimento de AS-PATH, valores que podem ser obtidos
por

uma

consulta

de

DNS,

do

tipo

TXT,

ao

registro

GETINFO.redir.opencdn.com.br . Nos casos de empate na determinação do
menor comprimento de AS-PATH, são retornados ao cliente todos os
endereços IP com envolvidos no empate, fazendo com que a distribuição de
acesso seja feito de modo aleatório pelo método de round-robin.
O sistema de monitoração verifica a disponibilidade de todos os
componentes do sistema, contabiliza as respostas com menor AS-PATH e
as que sofreram round-robin e remove da matriz de repostas do serviço de
DNS, os endereços IP dos pontos de presença do CDN com problemas de
disponibilidade

identificados,

retornando-os

no

restabelecimento

dos

serviços. O intervalo de tempo entre as medidas do sistema de monitoração
foi fixado em 60 segundos e o critério de escolha do TTL dos registros de
DNS foi baseado neste intervalo de tempo de modo que o TTL também foi
configurado para 60 segundos, permitindo ao CDN proposto, uma rápida
resposta aos eventos de indisponibilidade dos serviços que compõe o CDN.
A figura 24 ilustra o ambiente de testes onde o sistema proposto foi
aplicado e o esquema de seu funcionamento:

Figura 24 – Ambiente de Testes do CDN
Fonte: Elaborado pelo autor
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Os voluntários participantes do ensaio foram a empresa de serviços
na área de segurança da informação NSTALKER (http://www.nstalker.com),
o

serviço

de

terceirização

(http://www.gourmex.com),
computadores

e

a

o

de

blog

segurança

entregas

de
da

online

informações

GOURMEX

sobre redes

informação

de

DEADPACKETS

(http://deadpackets.wordpress.com), os quais incluíram em suas páginas
principais o código HTML, necessário para a realização do ensaio. Para
comprovar a correta inclusão do código HTML solicitado ao servidor WEB
voluntário foi utilizada a ferramenta HTTP Watch onde pode ser possível
observar a carga de todos os componentes de uma página WEB. A figura 25
ilustra a saída do HTTP Watch nos servidores WEB voluntários:

Figura 25 – Saída do HTTP Watch para os servidores voluntários
Fonte: Elaborado pelo autor

O HTTP Watch possui uma escala de cores que representa o tempo
de cada uma das operações de carga do objeto entre resolução de nome,
conexão com o servidor, envio da solicitação, espera e recebimento do
objeto. A tabela 7 ilustra cada uma das cores utilizadas pelo HTTP Watch.
Note, que para a carga do componente hospedado no CDN de testes, um
novo ciclo de resolução de nomes é executado pelo cliente.
Tabela 7 – Código de Cores do HTTP Watch

Fonte: http://help.httpwatch.com/time_chart.html
(acesso em 10/05/2012)
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4.2 Resultados Obtidos
O ensaio foi executado entre os dias 16/04/2012 e 24/04/2012. As
tabelas de prefixos para sistemas autônomos e relações comerciais entre os
sistemas

autônomos

utilizadas

pelos

AS-PATHd

foram

carregadas

diariamente, durante o período de testes.
Durante a execução do ensaio, os servidores de DNS localizados no
Brasil e nos Estados Unidos receberam 3016 e 6387 solicitações
respectivamente, totalizando 9403 solicitações processadas pelo sistema.
Do total de solicitações processadas foi possível determinar-se o menor ASPATH entre o endereço IP originador da solicitação (LDNS) e o endereço de
um dos pontos de presença do CDN em 6393 solicitações. Em 3010
solicitações houve empate entre o menor AS-PATH de mais de um ponto de
presença do CDN e neste caso todos os endereços IP dos pontos de
presença envolvidos no empate foram retornados na resposta da consulta
ao DNS, produzindo uma distribuição aleatória do acesso pelo método
round-robin.
A tabela 8 apresenta a distribuição dos acessos entre os servidores
de DNS do Brasil e Estados Unidos, agrupados entre as solicitações com
menor AS-PATH determinado e as solicitações que sofreram processo de
round-robin. A figura 26 ilustra estes resultados.
Tabela 8 – Distribuição das respostas do DNS
Column1

Brasil
Estados Unidos
Total

Menor AS-PATH
1969
4424
6393

Fonte: Elaborado pelo autor

Round Robin
1047
1963
3010

64

32%
Menor AS-PATH

68%

Round Robin

Figura 26 – Distribuição das respostas do DNS
Fonte: Elaborado pelo autor

Pelos resultados obtidos, observa-se que o sistema apresenta um
índice de 68% de sucesso na determinação de um AS-PATH mínimo entre o
endereço IP do LDNS e um dos pontos de distribuição de conteúdo. Em
32% dos casos houve empate entre o comprimento de AS-PATH de mais de
um ponto de distribuição de conteúdo e os acessos foram distribuídos pelo
método de round-robin, tal qual nos sistemas de DNS convencionais.
Outro fator analisado neste trabalho foi a proximidade dos clientes de
seus servidores DNS. Foram correlacionados os registros de acesso dos
servidores DNS do Brasil e Estados Unidos com os registros de acesso dos
servidores

WEB

do

CDN.

Todos

os

servidores

se

encontravam

sincronizados via NTP (Network Time Protocol) e os horários dos registros
foram normalizados para a notação UTC (Universal Time Coordinated) e
convertidos para o formato utilizado nos sistemas Unix para contagem
absoluta de tempo conhecida como POSIX Time. A conversão em POSIX
Time calcula o tempo decorrido em segundos entre 01/01/1970 - 00:00hs
(UTC) e a data e hora que se deseja converter. Após esta conversão todos
os registros se encontravam na unidade de segundos. Nos registros dos
servidores DNS foram anotados os endereços IP dos servidores DNS
recursivos de cada cliente (LDNS) enquanto que nos registros dos
servidores WEB foram anotados os endereços IP reais de cada cliente. O
algoritmo utilizado correlacionou os arquivos, procurando entradas nos
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registros de acesso do servidor WEB que combinavam com as entradas nos
registros de acesso do DNS quanto ao nome do serviço acessado e uma
diferença de tempo entre zero e um segundo. Do total de 9403 entradas no
registro de consultas do DNS, 5922 entradas puderam ser correlacionadas
com os registros de acesso nos servidores WEB. Das entradas
correlacionadas, foram anotados os endereços IP dos registros de acesso
ao DNS, correspondentes ao LDNS dos clientes, e o endereço IP dos
registros de acesso dos servidores WEB, correspondentes ao endereço IP
real dos clientes. Os endereços IP obtidos nestas 5922 entradas foram
traduzidos para seu sistema autônomo originador correspondente, através
do serviço de consulta de sistemas autônomos por IP do AS-PATHd, e
comparados entre si. Do total obtido de 5922 entradas 70,5 % das entradas
correlacionaram clientes e servidores LDNS no mesmo sistema autônomo e
em 29,5% dos casos houve diferenças entre o sistema autônomo do LDNS e
o sistema autônomo do cliente. A tabela 9 apresenta estes resultados, os
quais são ilustrados na figura 27.
Tabela 9 – Correlação de AS entre Clientes e LDNS

Entradas
%

Cliente/LDNS no mesmo AS Diferença de AS entre Cliente/LDNS
4175
1747
70,50
29,50
Fonte: Elaborado pelo autor

29,50%

Cliente/LDNS no mesmo AS
70,50%

Figura 27 - de AS entre Clientes e LDNS
Fonte: Elaborado pelo autor

Diferença de AS entre
Cliente/LDNS
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As 1747 entradas com diferença entre os valores de sistema
autônomo entre o LDNS e clientes reais foram agrupadas por sistema
autônomo produzindo o seguinte resumo, apresentado na tabela 10 e
ilustrado na figura 28.
Tabela 10 – Distribuição das entradas por AS

%
31,53
27,65
16,25
4,90
4,10
2,68
2,62
2,34
2,05
1,65
1,48
1,43
1,31

Ocorrencias
553
485
285
86
72
47
46
41
36
29
26
25
23

AS
15169
36692
30607
174
28573
18881
27699
7162
36733
423
7016
3356

AS Name
Google
OpenDNS
Outros < 1%
Direct Media
Cogent
Net Serviços
Global Village Telecom
Telefonica SP
Itanet - Itamaraty Online
DNEO-OSP7 - Comcast Cable
754th Electronic Systems Group
CCCH-3 - Comcast Cable
Level 3 Communications

Fonte: Elaborado pelo autor

1,43%
2,05%
2,62%

2,34%

Google

1,48%
1,65%

OpenDNS

1,31%

2,68%
4,10%

31,53%

Outros < 1%

4,90%

Direct Media
16,25%

Cogent
27,65%

Net Serviços
Global Village Telecom
Telefonica SP

Figura 28 - Distribuição das entradas por AS
Fonte: Elaborado pelo autor
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Dos resultados obtidos, 59,18% dos acessos com discrepância entre
o AS do cliente e seu LDNS foram de serviços de DNS públicos como o
Google Public DNS e o OpenDNS. Estes serviços estão se tornando muito
populares e sua utilização afeta as métricas de distribuição de acessos dos
CDNs, pois não há como correlacionar a provável localização do cliente no
processo de distribuição de acessos por DNS.
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5

CONCLUSÕES
O trabalho apresentado teve como objetivo central a especificação e o

desenvolvimento de um sistema de DNS capaz de redirecionar acessos
através de uma coleção de servidores distribuídos através da topologia da
Internet. A técnica de determinação da distância mínima entre os clientes e
os pontos de distribuição de conteúdo foi baseada em um algoritmo de
inferência do AS-PATH existente entre os clientes e os pontos de
distribuição de conteúdo. Para avaliação do sistema proposto, foi
desenvolvido um ambiente experimental que uma rede de distribuição de
conteúdo (CDN). O ambiente foi implementado com servidores localizados
no Brasil, Estados Unidos e França e através da integração de conteúdo
publicado no CDN experimental em serviços WEB de voluntários,

foi

possível a obtenção de uma população de usuários reais, distribuídos
através da topologia da Internet. Também discutiu-se o principal problema
da abordagem de distribuição de acessos por DNS, largamente utilizada nos
CDNs comerciais, pela qual não é possível avaliar-se a proximidade pelo
endereço IP real do cliente e sim através do endereço IP do servidor DNS
recursivo utilizado pelo usuário.
Pelos resultados obtidos, em 68% dos casos é possível redirecionar
os acessos para um único ponto de distribuição de conteúdo, cujo AS-PATH
seja mínimo com relação aos clientes. Em 32% dos casos, houve empate
entre mais de um ponto de distribuição de conteúdo na determinação do ASPATH mínimo, fazendo com que o acesso fosse distribuído aleatoriamente
pelo método de round-robin, tal qual é feito pelos servidores DNS
convencionais. Comparando o sistema proposto com os sistemas de DNS
convencionais, os quais sempre distribuem os acessos por round-robin, o
sistema

apresenta um processo de redirecionamento de usuários mais

refinado, levando em conta a proximidade dos usuários com os pontos de
distribuição de conteúdo em 68% dos casos, além da possibilidade de
monitoração dos servidores cadastrados no DNS, não existente nos
sistemas DNS convencionais, que permite a remoção dinâmica dos serviços
indisponíveis da matriz de distribuição de acessos.
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Com os dados registrados nos logs de acesso dos serviços de DNS e
serviços WEB dos pontos de distribuição de conteúdo do CDN experimental,
foi possível correlacionar os endereços IP dos servidores DNS com os
endereços IP dos seus respectivos clientes. Através da tradução dos
endereços IP para o sistema autônomo originador, pôde-se avaliar a
proximidade dos clientes com seus servidores DNS, fato que é importante
para o correto processo de avaliação da proximidade e distribuição dos
acessos nas CDNs. Os resultados obtidos mostram que 29,5% das
solicitações processadas pelo sistema de distribuição do DNS pertencem a
servidores DNS que não estão no mesmo sistema autônomo dos usuários,
em especial originadas pelos serviços Google Public DNS e OpenDNS. Este
comportamento afeta o sistema de avaliação de proximidade do CDN
proposto e também dos sistemas CDN de mercado, pois todos os serviços
que se utilizam da técnica de redirecionamento por DNS baseiam-se no
endereço IP da solicitação de resolução de nomes para a seleção do ponto
de distribuição de conteúdo de cada acesso.

5.1

Limitações
O sistema proposto foi totalmente desenvolvido e implementado em

Perl e as bibliotecas utilizadas no desenvolvimento não apresentaram
suporte a processamento paralelo e compartilhamento de memória através
de threads, as quais utilizam forks para o processamento de solicitações
simultâneas. No processo de fork, cada nova solicitação cria um subprocesso (ou processo filho) e uma nova porção de memória é alocada para
este sub-processo. Devido ao tamanho das tabelas carregadas na memória
pelo AS-PATHd notou-se grande consumo de memória no processamento
de solicitações de resolução de nomes simultâneas, chegando à total
exaustão deste recurso em alguns momentos.
O critério de seleção de recursos é a inferência do AS-PATH
existente entre o endereço IP do LDNS e de cada um dos endereços IP dos
pontos de distribuição de conteúdo, sendo selecionado o ponto com o menor
comprimento de AS-PATH inferido com relação aos demais. Em 32% das
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requisições recebidas pelo sistema de DNS não foi possível determinar um
ponto único com o menor comprimento de AS-PATH entre os demais, caso
em que houve empate entre mais de um dos pontos de distribuição de
conteúdo. Nestes casos, os acessos foram distribuídos entre os pontos de
presença envolvidos no empate pelo método de round-robin, pois o sistema
proposto não apresenta nenhum outro critério de avaliação de proximidade
ou capacidade para desempate.

5.2

Trabalhos Futuros

No trabalho é utilizada a abordagem de distribuição de acessos por
DNS a qual apresenta a característica de distribuir os acessos pela
identidade do servidor de DNS do cliente (LDNS) e não pela identidade do
cliente. No trabalho observa-se que em cerca de 30% dos casos os usuários
utilizam servidores DNS localizados fora dos sistemas autônomos de seus
provedores de acesso e nestes casos não há como correlacionar a provável
localização do cliente no processo de distribuição de acessos por DNS.
Sugere-se o estudo comparativo de um sistema de redirecionamento por
HTTP descrito na seção 2.1.1, com as características de avaliação de
proximidade por AS-PATH deste trabalho. Para mitigarem-se os problemas
de escalabilidade deste método pode ser proposto um sistema híbrido entre
redirecionamento por DNS e o redirecionamento por HTTP, onde o DNS
possa ser utilizado em um primeiro ciclo, redirecionando os acessos para um
redirecionador

HTTP

mais

próximo

do

usuário

o

qual

faria

o

redirecionamento do usuário para um dos pontos de distribuição de
conteúdo, porém levando-se em conta a identidade do cliente.
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APÊNDICES

Apêndice A – Características e versão do ambiente de testes
O ambiente de testes foi composto por três servidores localizados no
Brasil, Estados Unidos e Canadá. O servidor do Brasil foi hospedado na
Unicamp, o servidor dos Estados Unidos hospedado na Amazon AWS
(http://www.amazon.com/aws) e o servidor da França no provedor de
hospedagem OVH (http://www.ovh.com.fr/) .

•

Servidor Brasil

-

Hostname: br.opencdn.com.br

-

Endereço IP: 143.106.115.6 (AS 1251)

-

Sistema Operacional: FreeBSD 9.0-RC2

-

Memória RAM: 512MB

-

Pacotes instalados: Apache, MySQL (Réplica)

-

Componentes do sistema: DNS, AS-PATHd, ponto de distribuição
do CDN

•

Servidor Estados Unidos

-

Hostname: us.opencdn.com.br

-

Endereço IP: 174.129.83.205 (AS 14618)

-

Sistema Operacional: Linux AMI 2.6.35.14-107.1.36.amzn1.i686

-

Memória RAM: 602MB

-

Pacotes instalados: Apache, MySQL (Principal)

-

Componentes

do

sistema:

DNS,

AS-PATHd,

administração WEB, ponto de distribuição do CDN

Interface

de
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•

Servidor França

-

Hostname: fr.opencdn.com.br

-

Endereço IP: 91.121.222.219 (AS 16276)

-

Sistema Operacional: Linux Debian 6.0.4 2.6.38.2.x86_64

-

Memória RAM: 4GB

-

Pacotes instalados: Apache

-

Componentes do sistema: ponto de distribuição do CDN

•

Servidor do sistema de monitoração

-

Hostname: monitor.opencdn.com.br

-

Endereço IP: <dinâmico> - atualizado via cliente DDNS

-

Sistema Operacional: Linux Ubuntu 9.10 2.6.31-23.i686

-

Memória RAM: 1GB

-

Pacotes instalados: Apache, MySQL, Nagios, Centreon

-

Componentes do sistema: sistema de monitoração

O domínio opencdn.com.br foi registrado juntamente o Registro.BR
(http://www.registro.br), tendo como servidores DNS autoritativos o serviço
FreeDNS (http://freedns.afraid.org/) . O sub-domínio redir.opencdn.com.br
que representa o hosts do CDN foi delegado para os servidores
br.opencdn.com.br,

us.opencdn.com

onde

foram

instalados

os

componentes do sistema para processamento das solicitações de resolução
de nomes.
# dig NS opencdn.com.br
; <<>> DiG 9.7.3-P3-RedHat-9.7.3-2.11.amzn1 <<>> NS opencdn.com.br
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 16773
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 4, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0
;; QUESTION SECTION:
;opencdn.com.br.
;; ANSWER SECTION:

IN

NS
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opencdn.com.br.
opencdn.com.br.
opencdn.com.br.
opencdn.com.br.
;;
;;
;;
;;

3600
3600
3600
3600

IN
IN
IN
IN

NS
NS
NS
NS

ns2.afraid.org.
ns3.afraid.org.
ns4.afraid.org.
ns1.afraid.org.

Query time: 41 msec
SERVER: 172.16.0.23#53(172.16.0.23)
WHEN: Thu May 10 14:21:08 2012
MSG SIZE rcvd: 114

•

Mapa da zona opencdn.com.br:

;
; zone for opencdn.com.br
; built on 2012-05-08 16:40:09
;
$TTL

3600

@
(

3600

IN

SOA

ns1.afraid.org. dnsadmin.afraid.org.
1205080001
; Serial
86400
; Refresh
7200
; Retry
2419200
; Expire
3600 ) ; Minimum

@
@
@
@

3600
3600
3600
3600

IN
IN
IN
IN

NS
NS
NS
NS

ns1.afraid.org.
ns2.afraid.org.
ns3.afraid.org.
ns4.afraid.org.

@

3600

IN

A

174.129.83.205

br
fr
monitor
us
www

3600
3600
60
3600
3600

IN
IN
IN
IN
IN

A
A
A
A
CNAME

143.106.115.6
91.121.222.219
<dinâmico>
174.129.83.205
us.opencdn.com.br.

redir
redir

3600
3600

IN
IN

NS
NS

us.opencdn.com.br.
br.opencdn.com.br.
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Apêndice B – Configurações do Apache

•

Interface de Administração WEB

<VirtualHost *:80>
ServerName www.opencdn.com.br
ServerAlias www.opencdn.com.br
ServerAdmin covolo@gmail.cor
DocumentRoot /var/www/vhosts/www-opencdn
<Directory />
Options FollowSymLinks
AllowOverride None
</Directory>
<Directory /var/www/vhosts/www-opencdn>
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride AuthConfig Limit
Order allow,deny
allow from all
</Directory>
ErrorLog /var/log/httpd/error_log
LogLevel warn
CustomLog /var/log/httpd/access_log common
## Enforce Security
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_METHOD}
RewriteRule .* - [F]

!^(GET|POST|HEAD)

</VirtualHost>

•

Pontos de distribuição do CDN

<VirtualHost *:80>
ServerName us.opencdn.com.br
ServerAlias us.opencdn.com.br *.redir.opencdn.com.br
ServerAdmin covolo@gmail.com
DocumentRoot /var/www/vhosts/opencdn
<Directory />
Options FollowSymLinks
AllowOverride None
</Directory>
<Directory /var/www/vhosts/opencdn>
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride None
Order allow,deny
allow from all
</Directory>
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ErrorLog /var/log/httpd/opencdn-error_log
LogLevel warn
LogFormat "%{Host}i %h %l %u %t \"%r\" %>s %b" commonvhost
CustomLog /var/log/httpd/opencdn-access_log commonvhost
## Enforce Security
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_METHOD}
RewriteRule .* - [F]

!^(GET|POST|HEAD)

## Disable client cache for OpenCDN Token
<FilesMatch "token\.gif">
Header set Pragma "no-cache"
Header set Cache-Control "no-cache, must-revalidate"
Header set Expires "Thu, 01 Dec 1994 16:00:00 GMT"
</FilesMatch>
</VirtualHost>

No virtualhost acima foi configurado um servidor wildcard para o domínio
redir.opencdn.com.br visando receber os acessos de todos os voluntários
participantes do experimento no mesmo virtualhost. Foi configurado um
esquema de registro de acessos (log) customizado para que seja registrado
o nome do host referente ao serviço acessado. Este esquema de logs
permitiu que fossem correlacionados os registros do DNS com os registros
do Apache de acordo com a metodologia apresentada na seção 4.2 . Note,
também, a utilização do mod_headers para desabilitação do cache do lado
do cliente para a figura hospedada no CDN e referenciada nos servidores
WEB voluntários. Isto permitiu que a cada acesso no servidor voluntário
fosse inciada uma nova requisição ao CDN, independentemente das
configurações de cache do cliente ou servidores proxy intermediários. Um
exemplo dos logs de acesso ao virtualhost do CDN é ilustrado a seguir:
nstalker.redir.opencdn.com.br 177.32.25.48 - - [09/May/2012:23:13:46
+0000] "GET /token.gif HTTP/1.0" 304 nstalker.redir.opencdn.com.br 41.202.97.86 - - [09/May/2012:23:15:47
+0000] "GET /token.gif HTTP/1.1" 200 42
gormex.redir.opencdn.com.br
2.178.39.109 - - [09/May/2012:23:30:01
+0000] "GET /token.gif HTTP/1.1" 200 42
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Apêndice C – Modelo de dados MySQL
mysql> show databases;
+--------------------+
| Database
|
+--------------------+
| information_schema |
| mydns
|
| mysql
|
+--------------------+
5 rows in set (0.06 sec)
mysql> use mydns;
Database changed
mysql> show tables;
+-----------------+
| Tables_in_mydns |
+-----------------+
| rr
|
| soa
|
+-----------------+
2 rows in set (0.00 sec)

•

Layout da tabela “rr”

80

•

Layout da tabela “soa”
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Apêndice C – Inferência das relações comerciais entre os sistemas
autônomos
Para inferência das relações comerciais entre os sistemas autônomos
foi utilizada a metodologia desenvolvida por Gao (2001). Os scripts de
inferência podem ser obtidos diretamente da página WEB do autor e estão
disponíveis

em

http://rio.ecs.umass.edu/mnilpub/download/asrelation-

v1.01.tar.gz . Alguns scripts foram alterados para gerarem as informações
com um formato mais adequado para leitura pelos componentes do sistema
e também foi automatizado o processo de carga e processamento das
tabelas de roteamento dos projetos RouteViews e RIPE. Os códigos-fonte
destes scripts de automatização e as alterações nos programas originais
desenvolvidos por Gao (2001) são ilustrados a seguir:

•

Scripts de automação da carga e processamento das tabelas
- Script principal

#!/bin/bash
#
# infer.sh – Carga de tabelas e inferência das relações comerciais
# Autor: Carlos Eduardo Covolo covolo@gmail.com
#
rm ./tempdir/*
rm *.txt
echo Downloading Route Table Dumps ...
./rv-dump.sh
./ripe-dump.sh
echo Processing Route Table Dumps ...
./process-dumps.sh
echo Infering AS Relations - Pass 1 ..
/usr/bin/perl ./bco_for_preprocess.pl ./tempdir/aspath.dat
./ASsummary.txt ./ASconnlist.txt ./ASconnpairs.txt
echo Infering AS Relations - Pass 2 - OpenCDN format ..
/usr/bin/perl ./inferas_for_preprocess.pl ./ASconnlist.txt
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- Download das tabelas dos projetos RouteViews e RIPE
#!/bin/bash
#
# rv-dump.sh – Carga de tabelas – projeto RouteViews
# Autor: Carlos Eduardo Covolo covolo@gmail.com
#
function dl-rviews {
DIR=`date +%Y.%m`
FILE=`date +%Y%m%d.0800.bz2`
URL="http://archive.routeviews.org/$1/$DIR/RIBS/rib.$FILE"
wget -nH $URL -O ./tempdir/ROUTEVIEWS-$count.gz
count=$((count+1))
}
count=1
dl-rviews
dl-rviews
dl-rviews
dl-rviews
dl-rviews
dl-rviews
dl-rviews

bgpdata
route-views.eqix/bgpdata
route-views.isc/bgpdata
route-views.wide/bgpdata
route-views4/bgpdata
route-views.sydney/bgpdata
route-views.saopaulo/bgpdata

#!/bin/bash
#
# ripe-dump.sh – Carga de tabelas – projeto RIPE
# Autor: Carlos Eduardo Covolo covolo@gmail.com
#
function dl-ripe {
URL="http://data.ris.ripe.net/$1/latest-bview.gz"
wget -nH $URL -O ./tempdir/RIPE-$count.gz
count=$((count+1))
}
count=1
dl-ripe
dl-ripe
dl-ripe
dl-ripe
dl-ripe
dl-ripe
dl-ripe
dl-ripe

rrc00
rrc01
rrc03
rrc04
rrc11
rrc12
rrc13
rrc15
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- Processamento das tabelas carregadas dos projetos RouteViews e
RIPE
O script a seguir descompacta as tabelas carregadas pelos scripts
anteriores, extrai somente o AS-PATH de cada entrada e exclui as linhas
duplicadas.
#!/bin/bash
#
# process-dumps.sh – Processamento de tabelas de roteamento
# Autor: Carlos Eduardo Covolo covolo@gmail.com
#
rm DUMP
rm DUMPERR
echo Extracting AS-PATH from RouteViews Dumps ...
for F in `ls -1 ./tempdir/ROUTEVIEWS*`
do
echo Processing $F ...
bzcat $F | ./zebra-dump-parser.pl >>DUMP 2>>DUMPERR
done
echo Extracting AS-PATH from RIPE Dumps ...
for F in `ls -1 ./tempdir/RIPE*`
do
echo Processing $F ...
zcat $F | ./zebra-dump-parser.pl >>DUMP 2>>DUMPERR
done
cat DUMP | sort | uniq > ./tempdir/aspath.dat.tmp
cat ./tempdir/aspath.dat.tmp | sed -e s/{.*}// | ./process-aspath.pl
> ./tempdir/aspath.dat
rm ./tempdir/aspath.dat.tmp

As tabelas obtidas dos projetos RIPE e RouteViews se encontram no
formato MRT (Multi-threaded Routing Toolkit) cujo formato é especificado
em http://manticore.2y.net/doc/zebra/PBDF.html . Por se tratar de um
formato de arquivo binário, foi utilizado o utilitário zebra-dump-parser.pl
disponível

em http://web2.clarkson.edu/projects/itl/HOWTOS/bgpAnalysis/

para exportação em formato texto plano para processamento pelos scripts.
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- Alteração do formato de saída das relações comerciais
O formato original obtido após o processamento das tabelas de
roteamento pelos programas desenvolvidos por Gao (2001) não se mostrou
viável para leitura pelos componentes do sistema AS-PATHd. Sendo assim,
a saída do programa inferas_for_preprocess.pl foi alterada para produzir
um arquivo no formato ilustrado na figura 17. O código a seguir ilustra as
alterações feitas no programa original para a alteração do formato. As linhas
em itálico representam o código original que foi comentado e as demais
linhas o código adicionado para obtenção do resultado desejado.
# Tabela de Distâncias por relação (tabela 5)
#
#
#
#

p2c
p2p
cp2
s2s

:
:
:
:

1
2
4
5

# print FOUT "AS",$input[0],":","\n";
my @provedores = split (":",$providers);
foreach my $provedor (@provedores) {
if
($provedor
=~
m/[0-9]+/)
{
print
FOUT
$input[0],":",$provedor,":1\n"; }
}
# print FOUT "Providers :#",$cnt_providers, $providers, ":\n";
my @cliente = split (":",$customers);
foreach my $cliente (@cliente) {
if
($cliente
=~
m/[0-9]+/)
{
print
FOUT
$input[0],":",$cliente,":4\n"; }
}
# print FOUT "Customers :#",$cnt_customers, $customers, ":\n";
my @s2s = split (":", $siblings);
foreach my $s2s (@s2s) {
if
($s2s
=~
m/[0-9]+/)
$input[0],":",$s2s,":5\n"; }
}
# print FOUT "Siblings :#",$cnt_siblings,
my @p2p = split (":",$peers);
foreach my $p2p (@p2p) {
if
($p2p
=~
m/[0-9]+/)
$input[0],":",$p2p,":2\n"; }
}
# print FOUT "Peers
:#",$cnt_peers,
$providers = ":";
$customers = ":";
$siblings = ":";
$peers
= ":";

{

print

FOUT

$siblings, ":\n";

{

print

$peers,

FOUT
":\n";
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Carga da tabela de prefixos versus sistema autônomo de origem

•

O projeto RouteViews disponibiliza um arquivo que contém todos os
prefixos na tabela de roteamento global BGP com seus respectivos sistemas
autônomos originadores. Os programas a seguir foram desenvolvidos para
automatizar a carga e alterar o formato do arquivo para leitura de ASPATHd.
#!/bin/bash
#
# as-prefix-dump.sh – carga e processamento de tabelas prefixos
# Autor: Carlos Eduardo Covolo covolo@gmail.com
#
wget -O - http://archive.routeviews.org/dnszones/originas.bz2 |
bzip2 -cd | awk '{printf "%s:%s/%s\n",$4,$5,$6}' | sed s/\"//g |
uniq | sort -n | ./process-as-list.pl > AS-list.txt
#!/usr/bin/env perl
#
# process-as-list.pl – programa auxiliar no processamento de tabelas
# de prefixos
# Autor: Carlos Eduardo Covolo covolo@gmail.com
#
use strict;
while (<STDIN>) {
my $line = $_;
chomp($line);
my ($AS, $prefix) = split(":");
$AS =~ s/{//;
$AS =~ s/}//;
my @ASN = split (',', $AS);
my $count = scalar(@ASN);
my $ASN_OUT = $ASN[$count-1];
print $ASN_OUT . ":" . $prefix;
}

Com a execução dos programas descritos nesta seção são geradas
as tabelas de relações comerciais entre sistemas autônomos (AS-infer.txt) e
prefixos versus sistemas autônomos da topologia da Internet, necessárias
para execução do daemon de inferência de AS-PATH descrito na seção
3.1.2 .
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Apêndice D – AS-PATHd
Nesta seção é fornecido o código-fonte do serviço de inferência de
AS-PATH (AS-PATHd) que se apresenta para os demais componentes do
sistema como um daemon , recebendo conexões TCP na porta 20203, cuja
arquitetura é iliustrada na figura a seguir e descrita na seção 3.1.2 .

O programa recebe dois parâmetros de entrada referentes à
localização dos arquivos de inferência das relações entre os sistemas
autônomos (ARGV[0]) e tabela de pefixos versus sistema autônomo de
origem (ARGV[1]).
#!/usr/bin/perl –X
#
# aspathd.pl – daemon de inferência de AS-PATH
# Autor: Carlos Eduardo Covolo covolo@gmail.com
#
package ASPATHd;
use strict;
use warnings;
use Data::Dumper;
use warnings;
use Getopt::Long;
use Net::Patricia;
use Boost::Graph;
use base qw(Net::Server::PreFork);
# Initialize Objects
my $port
= 20203;
my $host
= 'localhost';
my $AS_Relations = $ARGV[0];
my $AS_Prefixes = $ARGV[1];
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my $pt = new Net::Patricia;
my $graph = new Boost::Graph(directed=>1, net_name=>'BGP Table',
net_id=>1000);
my $PID = $$;
## Load tables with AS relations and prefixes
print "Starting AS-PATH daemon (PID $PID) ...\n”
print “Loading tables ...\n";
# Load AS Prefix Table
open(FILE, $AS_Prefixes) or die "cannot open $AS_Prefixes: $!";
my $i=0;
while (<FILE>) {
if ($_ !~ m/^#/) {
chomp;
my ($AS, $prefix) = split(":");
eval { $pt->add_string($prefix,$AS) };
warn "add_string($_): $@" if $@;
$i++;
}
}
print "$i prefixes loaded !\n";
close FILE;
# Load AS Relations Table
open (FILE, $AS_Relations) or die "Can't open $AS_Relations : $!";
my $i=0;
while (<FILE>) {
if ($_ !~ m/^#/) {
chomp;
my ($AS, $ADJ, $COST ) = split (':');
$graph->add_edge(node1=>$AS, node2=>$ADJ, weight=>$COST);
$i++
}
}
print "$i AS relations loaded !\n";
close FILE;
print "AS Tables Loaded !!!\n";
# Initialize TCP Server
### run the server
ASPATHd->run( port => "$host:$port/tcp",
min_servers => "1",
max_servers => "2",
min_spare_servers => "1",
max_spare_servers => "1" );
exit;
###---------------------------------------------------------------###
### process TCP connections
sub process_request {
my $self = shift;
eval {
local $SIG{ALRM} = sub { die "Timed Out!\n" };
my $timeout = 5;
# give the user 5 seconds to type a line
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my $previous_alarm = alarm($timeout);
## Print Server Banner
print "ASPATHd Server Ready ! \n";
while ( <STDIN> ) {
my $string_return;
my $socket_data = $_;
chomp ($socket_data);
if ($socket_data =~ /reload_all/) {
print "RELOAD OK";
kill ('HUP',$PID);
return;
} else {
if ($socket_data =~ /ping/) {
$string_return = "REPLY";
} elsif ($socket_data =~ /^AS/) {
my @nodes = split (':',$socket_data);
$string_return = $nodes[1] . " -> AS " .
find_as($nodes[1]);
} elsif ($socket_data =~ /^ADJ/) {
my @nodes = split (':',$socket_data);
$string_return = "AS " . $nodes[1] . " ->
" . get_neighbors($nodes[1]);

Neighbors

} else {
$string_return = calc_aspath ($socket_data);
}
print $string_return;
}
undef ($self);
return;
alarm($timeout);
}
alarm($previous_alarm);
};
if ( $@=~/timed out/i ) {
print STDOUT "Timed Out.\r\n";
return;
}
}
1;
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###---------------------------------------------------------------###
### find AS by prefixes
sub find_as {
my $ip = $_[0];
chomp ($ip);
my $asn = eval { $pt->match_string($ip) };
warn "match_string($ip): $@" if $@;
$asn ||= " UNKN ($ip)";
return $asn;
}
###---------------------------------------------------------------###
### find AS Neighbors
sub get_neighbors {
my $asn = $_[0];
chomp ($asn);
my $neighbors_array = $graph->neighbors($asn);
my $neighbors = "(" . @$neighbors_array . ") -> ";
foreach (@$neighbors_array) {
$neighbors .= $_ . " ";
}
$neighbors .=
return $neighbors;
}
###---------------------------------------------------------------###
### calculate AS path
sub calc_aspath {
my @nodes = split (':',$_[0]);
my $start_node;
my $end_node;
if (($nodes[0]) && ($nodes[1])) {
if ($nodes[0] == "PATH") {
$start_node = $nodes[1];
$end_node = $nodes[2];
} else {
$start_node = find_as($nodes[0]);
$end_node = find_as($nodes[1]);
}
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# print $start_node . " => " . $end_node . "\n";
my $ret;
eval {
my $hash = $graph->djkstra_shortest_path($start_node,
$end_node);
my $aspath = $$hash{"path"};
my $weight = $$hash{"weight"};
my $aspathlist;
my $i = 0;
while ($$aspath[$i] =~ m/.+/) {
$aspathlist .= $$aspath[$i] . ":";
$i++;
}
chop ($aspathlist);
undef $hash;
undef $aspath;
return $i . "#" . $aspathlist . "#" . $weight;
1;
} or do { return 0; }
} else {
return 0;
}
}

O AS-PATHd implementa alguns serviços que podem ser invocados
através de conexão TCP à porta 20203 através do protocolo de aplicação
descrito na seção 3.1.2.2 . Desenvolveu-se um cliente para comunicação
com os serviços do AS-PATH.
#!/usr/bin/env perl
#
# aspathclient.pl – cliente para comunicação com AS-PATHd
# Autor: Carlos Eduardo Covolo covolo@gmail.com
#
use strict;
use IO::Socket;
my $ret = aspathclient ($ARGV[0]);
print $ret . "\n";
exit 0;
sub aspathclient {
my $line = $_[0];
my $data;
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chomp ($line);
my $AS_port
my $AS_host

= 20203;
= 'localhost';

eval {
my $sock = IO::Socket::INET->new(
PeerAddr => $AS_host,
PeerPort => $AS_port,
Proto
=> 'tcp',
)
|| die "Couldn't connect to $AS_host:$AS_port: $!";
$sock->autoflush(1);
print $sock "$line\n";
while ( <$sock> ) {
$data = $_;
}
close $sock;
return $data;
1;
} or do { return 0; }
}
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Apêndice E – Sistema de DNS com avaliação de proximidade por
inferência de AS-PATH
O principal componente deste trabalho é o sistema de DNS o qual,
através da comunicação com o AS-PATHd, retorna ao usuário o endereço IP
do ponto de presença do CDN proposto que é mais próximo do usuário
mediante a avaliação do AS-PATH entre endereço IP do LDNS e o endereço
IP de cada um dos pontos de presença do CDN.

#!/usr/bin/env perl
#
# dns-server.pl – sistema de DNS com avaliação de proximidade por
# inferência de AS-PATH
# Autor: Carlos Eduardo Covolo covolo@gmail.com
#
use
use
use
use
use
use
use
use

strict;
Getopt::Long;
Sys::Syslog;
Sys::Hostname;
Stanford::DNS;
Stanford::DNSserver;
IO::Socket;
DBI;

print "Starting DNS Server ...\n";
# Start DNS Server
my
my
my
my
my
my
my

$myname = <hostname>;
$tld
= 'redir.opencdn.com.br';
$ttl
= 3600;
$listen_ip = <Endereco IP da interface>;
$NS_ip = <Endereco IP do registro NS>;
$exact = 0;
$rrobin = 0;

my %querytypes = (
'1'
=> 'a',
'16' => 'txt',
'255' => 'any',
);
# Connect do MySQL Database
my @connection = ('DBI:mysql:mydns', <user_id>, <senha>);
my $dbh = DBI->connect( @connection )
|| die "Could not connect to database: $DBI::errstr";
# Initialize DNS object
my $ns = new Stanford::DNSserver (
listen_on => [$listen_ip],
port
=> 53,
defttl
=> 60,
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debug
=> 1,
daemon
=> "no",
pidfile
=> "/tmp/CVLoDNS.pid",
logfunc
=> sub { print shift; print "\n" },
exitfunc => sub {
print "Bye!\n";
$dbh->disconnect();
my $self = shift;
},
loopfunc => sub {
## print "Keepalive ...\n";
my $sql = "SELECT COUNT(*) from soa";
my $sth = $dbh->prepare($sql);
$sth->execute();
});
# Add static answers for SOA, NS, and A
$ns->add_static("$tld",
T_SOA, rr_SOA($myname, "covolo.gmail.com",
time, 3600, 3600, 86400, 0));
$ns->add_static("$tld", T_NS, rr_NS($myname));
## my $myaddr = inet_ntoa((gethostbyname($myname))[4]);
$ns->add_static("$myname", T_A,
rr_A(unpack('N', inet_aton($NS_ip))));
# Set up handler for dynamic requests
$ns->add_dynamic("$tld" => \&userreq);
# Start serving answers...
$ns->answer_queries();
exit 0;
## Program subroutines
sub userreq {
my ($domain, $host, $qtype, $qclass, $dm, $from) = @_;
my $fqdnrr = $host.'.'.$domain.'.'.$querytypes{$qtype};
my ($weekday,$month,$day,$time,$year) = split (" ",localtime());
print
"DOMAIN=[$domain],
FROM=[$from]\n";

HOST=[$host],

QT=[$qtype]

print "Search for $fqdnrr\n";
## Handle “GETINFO” requests
if (($qtype == T_TXT) && ($host eq "getinfo")) {
$dm->{answer}
.=
dns_answer(QPTR,
rr_TXT("GETINFO $exact:$rrobin"));
$dm->{ancount} += 1;
return;
}
## Check Database Connection
unless ($dbh->ping) {
$dbh = DBI->connect(@connection);
}

T_TXT,

C_IN,

1,
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## Prepare and Execute SQL Query
my $query_type;
if ($qtype ==
$query_type
}
;
if ($qtype ==
$query_type
}
;
if ($qtype ==
$query_type
}
;

T_A) {
= "A";
T_ANY) {
= "A";
T_TXT) {
= "A";

my $sql = "SELECT name,ttl,data FROM rr WHERE zone=1 AND type='"
. $query_type . “' and name='" . $host . "' and active='Y'";
print "SQL Query: $sql\n";
my $sth = $dbh->prepare($sql);
$sth->execute();
## Process results
if ($sth->rows eq 0) {
$dm->{rcode} = NXDOMAIN;
return;
}
$dm->{rcode} = NOERROR;
my
my
my
my

$i=0;
$count;
%hash_sql;
@result;

while (@result = $sth->fetchrow_array()) {
$hash_sql{$i}{name} = $result[0];
$hash_sql{$i}{ttl} = $result[1];
$hash_sql{$i}{data} = $result[2];
print $result[0] . " -> " . $result[2] . "\n";
$i++;
}
## Handle “A” records
if ($qtype == T_A || $qtype == T_ANY) {
## Process results by AS PATH proximity
my $length = 100;
my @IP_returned;
my @TTL_returned;
my $n = 0;
for ($count = 0; $count < $i; $count++) {
my @as_req = split ('#', calc_aspath($from
$hash_sql{$count}{data}));

.

":"

.
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print $from . " -> " . $hash_sql{$count}{data} . " = " .
$as_req[0] . " -> " . $as_req[1] . "\n";
if ($as_req[0] < $length) {
$length = $as_req[0];
$n = 0;
$IP_returned[$n] = $hash_sql{$count}{data};
$TTL_returned[$n] = $hash_sql{$count}{ttl};
} elsif ($as_req[0] == $length) {
$n++;
$IP_returned[$n] = $hash_sql{$count}{data};
$TTL_returned[$n] = $hash_sql{$count}{ttl};
}
}
for ($count = 0; $count <= $n; $count++) {
my $entry .= unpack('N', inet_aton($IP_returned
[$count]));
$dm->{answer} .= dns_answer(QPTR, T_A, C_IN, $TTL_returned
[$count], rr_A($entry));
$dm->{ancount} += 1;
}
## Logging for “A” records queries
if ($host ne "monitor") {
open LOG, ">>log-dns.txt";
print LOG "[$day/$month/$year:$time] $from $host $qtype";
if ($n == 0) {
$exact++;
print LOG " 1\n";
} else {
$rrobin++;
print LOG " 2\n";
}
close LOG;
}
print "Report: $exact exact matches and $rrobin round robin
responses\n";
}
## Handle “TXT” records
if ($qtype == T_TXT) {
for ($count = 0; $count < $i; $count++) {
my @as_req = split ('#', calc_aspath($from . ":" .
$hash_sql{$count}{data}));
my $ret_TXT = $from . " -> " . $hash_sql{$count}{data} .
" = " . $as_req[0] . " -> " . $as_req[1];
print $ret_TXT . "\n";
$dm->{answer}
.=
dns_answer(QPTR,
T_TXT,
C_IN,
$hash_sql{$count}{ttl}, rr_TXT($ret_TXT));
$dm->{ancount} += 1;
}
}
# If no answers available, return NXDOMAIN
if (! $dm->{ancount} ) {

96

$dm->{rcode} = NXDOMAIN;
}
return;
}
sub calc_aspath {
my
my
my
my

$line = $_[0];
$sock_data;
$AS_port
$AS_host

= 20203;
= 'localhost';

eval {
my $as_sock = IO::Socket::INET->new(
PeerAddr => $AS_host,
PeerPort => $AS_port,
Proto
=> 'tcp',
);
$as_sock->autoflush(1);
print $as_sock "$line\n";
while ( <$as_sock> ) {
$sock_data = $_;
}
close $as_sock;
return $sock_data;
1;
} or do { return 0; }
}

