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RESUMO

O protocolo NFSv4 (Network File System version 4) foi especificado em 2003 e
tem sido pouco adotado em arquiteturas NAS (Network Attached Storage) com
servidores baseados em UNIX/Linux. A versão 4 do NFS apresenta diversas
melhorias em relação a sua predecessora - a versão 3 (NFSv3), como por exemplo:
gerenciamento do estado das sessões dos clientes; integração com mecanismos de
segurança (como Kerberos); uso de ACLs (Access Control List) para integração com
ambientes Windows, dentre outros. A migração para o NFSv4 busca um ambiente
mais confiável e aderente aos novos padrões de arquiteturas NAS, mas deve ser
avaliado quanto ao requisito de se ter, no mínimo, o mesmo desempenho do NFSv3.
O trabalho avalia o desempenho do NFSv4 em busca de aumento da vazão dos
dados e de redução do uso de recursos do sistema de armazenamento (Storage),
por meio de experimentos baseados em ajustes na parametrização do cliente NFS,
nas configurações do protocolo no servidor NFS (sistema de armazenamento NAS):
delegações de arquivos a clientes e tamanho de blocos e nas camadas inferiores de
rede: Jumbo Frames e IPv6 (Internet Protocol version 6). A análise do uso de
recursos do sistema de armazenamento é um diferencial para outros trabalhos
relacionados, os quais abordaram apenas a vazão dos dados. Promover mudanças
nas camadas inferiores de rede é uma estratégia dos trabalhos relacionados
analisados, em que alguns pesquisadores buscaram o aumento do desempenho do
NFSv4 com o uso de RDMA (Remote Direct Memory Access), por exemplo. O
laboratório deste presente trabalho usa servidores baseados em sistema operacional
Linux na função de clientes NFS, acessando o volume compartilhado de um NAS
(servidor NFS) por meio de um comutador ethernet. Para simular a carga e gerar os
gráficos é usada a ferramenta IoZone. Resultados da aplicação de estímulos
equivalentes a ambos os protocolos são comparados para observar as vantagens ou
desvantagens da atualização da versão 3 para 4 nos cenários similares aos
avaliados no experimento. No quesito vazão de escrita, o protocolo NFSv4 não
obteve melhor desempenho que o NFSv3, porém com a habilitação de Jumbo
Frames e o tamanho de bloco em 32KBytes os resultados ficaram muito próximos,
justificando assim o seu uso, pois oferece mais funcionalidades que a versão
anterior. Nessa configuração, a utilização de IPv4 ou IPv6 podem ser escolhidas pois
seus resultados foram similares, porém o IPv6 deve ser usado apenas em conjunto
com Jumbo Frames. Os outros quesitos avaliados devem ser considerados na
escolha da versão do protocolo NFS: o número de operações NFS utilizadas pela
versão 4 é maior que o dobro da versão 3 e, por outro lado, a utilização de CPU e
disco do sistema de armazenamento são menores na nova versão do protocolo
NFS.
Palavras-chaves: NFS, Network File System, NFSv4, NFSv3, Arquiteturas NAS,
Desempenho, Sistema de Armazenamento, Storage, Linux, UNIX

ABSTRACT
NFS Version 4 Performance in a NAS architecture, as affected by changing
parameters and overall evolution of the IP Network
The NFSv4 protocol (Network File System version 4) was specified in 2003 and
since then has not been much adopted in NAS (Network Attached Storage)
architectures with servers based on UNIX/Linux. The version 4 presents several
enhancements over its predecessor – the version 3 (NFSv3) - for example:
management of the client session´s state - it is stateful; integration with security
mechanisms (such as Kerberos); use of ACL (Access Control List) to integrate with
Windows environments; and so on. The migration to NFSv4 promises an
environment which is more reliable and adherent to the new NAS architectures
standards, but it must be evaluated in light of requirements to have, at least, the
same performance as NFSv3. This dissertation evaluates the performance of the
NFSv4, seeking an increase of data throughput and a reduction of the resources
utilization of the Storage System, through experiments based on tuning in the NFS
client parameters, in the protocol configuration on the NFS server (Storage): write
and read delegations and block size and in lower network layers: Jumbo Frames and
IPv6 (Internet Protocol version 6). This analysis of the Storage resources utilization is
a differential to other related works, which examine only the data throughput. Related
works that were reviewed promote changes in the lower network layer as a
performance strategy – for example, some researchers looked for an increase of
NFSv4 performance by introducing the RDMA (Remote Direct Memory Access). The
laboratory for this present work uses servers based on Linux Operating System as
NFS clients, accessing the shared volume of a NAS Storage System (NFS server).
The IoZone tool is used in order to simulate the load and to generate the graphics. A
comparison of applying the same workloads to both versions of the protocol will show
the advantages or disadvantages to upgrading the NFS version from 3 to 4 in the
scenarios equivalent to the ones evaluated in the experiment. With regards to write
throughput, NVSv4 protocol did not achieve better performance than NFSv3,
however, after enabling Jumbo Frames and setting the block size to 32Kbytes the
performance results were much closer. This justifies the use of NFSv4 as it offers
more features than the previous version. In this configuration, the either IPv4 or IPv6
may be used as their results were similar, although IPv6 should be used only with
Jumbo Frames. Other factors to be considered in the choice of NFS protocols is that
the number of operations performed in version 4 are considerably larger than in
version 3 (more than double), but on the other hand, the Storage CPU and disk loads
are less in the new version of NFS.
Keywords: NFS, Network File System, NFSv4, NFSv3, NAS Architectures,
Performance, Storage System, Linux, UNIX
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1
1.1

INTRODUÇÃO
Contexto
Ambientes de grupos de servidores (clusters / farms) como correio eletrônico,

web, virtualização e banco de dados necessitam armazenar seus dados em um
sistema de arquivos que possibilite acesso simultâneo e íntegro à área de uso
compartilhado. Uma arquitetura típica nesses ambientes é o NAS - Network Attached
Storage, baseado em um sistema de armazenamento conectado à rede, ou
simplesmente Storage. O NAS tem a capacidade nativa de fornecer e de operar
essa área de dados como um sistema de arquivos compartilhado. Outra arquitetura
possível é a SAN – Storage Area Network, que para esses ambientes requer um
serviço adicional no servidor que gerencie o sistema de arquivos compartilhado,
denominado “serviço de cluster”.
O objeto de estudo deste trabalho é a arquitetura NAS operando com o
protocolo NFS somente. O NFS é um dos protocolos mais utilizados para troca de
arquivos e armazenamento de dados em arquiteturas de servidores que possuem
seu Sistema Operacional baseado em UNIX, como IBM AIX (Advanced Interactive
eXecutive), FreeBSD, todas as distribuições de Linux como Red Hat / Fedora e
alguns dos principais monitores de máquinas virtuais (hypervisors) como o vSphere
da VMware e o XenServer da Citrix.

1.2

Motivação
O protocolo NFSv4 foi especificado em 2003 na RFC 3530 (Request For

Comment 3530), redigida por Shepler et al. (2003) e, atualmente, nove anos depois,
é pouco adotado em ambientes NAS e praticamente ignorado no Brasil. Os
administradores de rede não o tem adotado em suas instalações, temendo
degradação dos serviços de acesso aos dados, mesmo sabendo que a versão 4 é a
mais recente do protocolo NFS e que apresenta diversas melhorias em relação à
sua predecessora, a versão 3 (NFSv3) – especificada na RFC 1813 por Callaghan et
al. (1995).
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Algumas das melhorias no protocolo NFS disponibilizadas na versão 4,
conforme descritos na RFC 3530, são:


Gerenciamento do estado das sessões (o protocolo é stateful),
aperfeiçoando técnicas de análise de problemas;



Implementação de mecanismos de segurança nativa no protocolo ou
integração com outros sistemas (RPCSEC_GSS, Kerberos v5 e LipKey);



Padronização do tratamento de ACLs, facilitando a integração com
ambientes Windows;



Incorporação dos sub-protocolos (separados no NFSv3: mountd, lockd e
statd) utilizando apenas uma porta TCP (Transmission Control Protocol) e
exclusão do protocolo UDP (User Datagram Protocol), facilitando a
comunicação através de firewalls;



Extensão ao pNFS - Parallel NFS (presente no NFS v4.1) descrito na RFC
5661 por Shepler et al. (2010);



Suporte à migração e replicação de arquivos, simplificando a necessidade
de substituir um servidor NFS por outro;



Comunicação por meio de múltiplos pedidos ao servidor na mesma
chamada RPC (Remote Procedure Call) - RPC Composto, melhorando
nativamente a troca de mensagens de aplicações que necessitam de
acesso contínuo aos arquivos.

O aumento da complexidade, como apontado por Kirch (2006), e as grandes
mudanças da nova versão do protocolo, conforme exposto por Harrington et al.
(2006) e Hildebrand (2007), associados à pequena base instalada dessa nova
versão são os motivos aparentes que fazem os administradores de ambientes NAS
manterem o NFSv3. A versão 3 é mais simples e leve e pode utilizar o UDP como
protocolo de camada de transporte, que exige menor troca de mensagens de
confirmação e por isso é menos confiável do que o TCP. Porém, utilizar UDP em
ambientes de armazenamento de dados, exporia ao risco de perder pacotes em
grandes volumes de trocas de arquivos em altas taxas de transferências, o que seria
muito ruim. Além disso o NFSv3 sofre de problemas conhecidos de segurança e
consistência como detalhado no artigo de Hildebrand e Honeyman (2005).
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Noronha (2007) inclusive aponta que “a exigência do TCP como camada de
transporte do NFSv4 naturalmente limitou o desempenho da nova versão”, porém
essa informação deve ser validada em testes comparativos com NFSv3 sobre UDP
que é realizado neste experimento. Em todo caso, alguns trabalhos foram
desenvolvidos com base na alteração na infraestrutura de rede ou na arquitetura dos
ambientes, a fim de buscar o aumento da eficiência do NFSv4, conforme Li et al.
(2009), Noronha et al. (2007) e Hildebrand e Honeyman (2005).
Algumas pesquisas questionam o futuro do NFS, como Kirch (2006) que
aponta alguns administradores de ambiente buscando alternativas em outros
protocolos / sistemas de arquivos, como o Lustre e o Samba por exemplo, este
último que implementa o protocolo SMB/CIFS (Server Message Block / Common
Internet File System) em ambientes UNIX. Engelmann et al. (2009) chegaram a
comparar o desempenho do NFS com o Lustre e Harrington et al. (2006) o
comparam com o Samba. Ambos os artigos são comentados na seção de trabalhos
relacionados (Estado da Arte).
Nos experimentos de Radkov et al. (2004) e Engelmann et al. (2009) é notada
uma demanda maior por recursos de rede e de processamento dos servidores na
versão 4 do NFS em relação à versão 3, atribuídas às novas implementações no
protocolo. Os resultados obtidos por esses autores desencorajam um processo de
migração/atualização, mas este presente trabalho pretende analisar cenários mais
amplos de utilização dos recursos dos servidores observando, por exemplo, como o
modelo de pilha dupla IPv4/IPv6 na camada de rede afeta o experimento operando
com o NFSv4. Seu comportamento diante dessa nova realidade não foi abordado
nos artigos dos referidos autores. Em seu artigo, Sehgal et al. (2010) defendem que
se o acesso ao sistema de armazenamento é otimizado, a utilização de recursos é
reduzida e consequentemente seu desempenho melhorado.
Boumenot (2002) sugere que o protocolo NFS quando otimizado atinge
melhores desempenhos que na configuração padrão. Em sua tese, Boumenot
apresenta também argumentos que incentivaram a comunidade a migrar da versão 2
para a versão 3 do protocolo NFS, como as novas funcionalidades do NFSv3:
gravação síncrona e maiores tamanhos de bloco. Entende-se que o mesmo
argumento das novas funcionalidades do NFSv4 pode ser usado na migração da
versão 3 para a versão 4.
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Essa migração para o NFSv4 busca um ambiente mais confiável e aderente
aos novos padrões de ambientes NAS e deve ser avaliado, devido ao requisito de se
manter no mínimo o mesmo desempenho da versão 3. Nos ambientes em que a
versão anterior ainda usa UDP como camada de transporte, o processo de mudança
é mais importante em função deste protocolo não ser mais suportado na versão 4,
como já dito anteriormente. Kirch (2006) questiona em que medida realmente o
NFSv4 poderia ajudar os administradores de ambientes, já que endereça diversos
problemas conhecidos das versões anteriores.

1.3

Objetivo
Este trabalho tem como objetivo avaliar o desempenho do protocolo NFSv4,

por meio de experimentos baseados em otimizações na parametrização do cliente
NFS, nas configurações do protocolo no servidor NFS (sistema de armazenamento)
e em alterações nas camadas inferiores de rede como Jumbo Frames e IPv6, em
busca de aumento da vazão dos dados e diminuição do uso de recursos do sistema
de armazenamento NAS.

1.4

Contribuições
Este trabalho se diferencia dos trabalhos de Noronha et al. (2007), Li et al.

(2009) e Hildebrand e Honeyman (2005), que buscaram o aumento do desempenho
do NFSv4 alterando elementos na infraestrutura de rede com o uso de RDMA e nas
arquiteturas NAS com o uso do pNFS, que são implementações mais complexas.
Este trabalho restringe-se às infraestruturas de rede e arquiteturas comuns.
Complementa o trabalho de Harrington et al. (2006) que compararam o
desempenho do NFSv4 com o NFSv3, acrescendo abordagens de mudanças das
parametrizações no protocolo não avaliadas em seu trabalho, como delegação de
arquivos e tamanho de blocos. Também se diferencia dos demais trabalhos
relacionados por compreender a análise da utilização de recursos, como CPU
(Central Processing Unit) e disco, e métricas de desempenho, como número de
operações NFS do sistema de armazenamento e não somente na vazão da
comunicação entre cliente e servidor - apesar de também ser um dos pontos
avaliados.

19

Após a conclusão dos testes, poder-se-á concluir se a migração/atualização do
NFS da versão 3 para a 4 (usando TCP) baseado nas otimizações analisadas aqui,
trarão vantagens de desempenho principalmente para os ambientes NAS que ainda
usam UDP. Caso positivo, o administrador teria motivação de migrar ambientes
similares ao experimento para a nova versão e ser recompensado por desempenho
igual ou superior ao cenário anterior, operando em uma versão com mais
funcionalidades que a predecessora.
1.5

Método de trabalho
O trabalho enquadra-se na categoria de experimentação.
Na primeira fase pesquisam-se artigos sobre o tema e elaboram-se conceitos

de arquiteturas NAS e do protocolo NFS para servir como subsídio teórico para as
fases subsequentes. Delineia-se também um breve histórico sobre armazenamento
de dados.
Na segunda fase aprofunda-se o chamado levantamento dos parâmetros de
configuração, que consiste do detalhamento das opções disponíveis no protocolo
NFSv4 (como delegações de arquivos a clientes, tamanho de blocos e RPC
composto) e uma análise dos elementos das camadas inferiores de rede (como
Jumbo Frames, UDP versus TCP, IPv4 versus IPv6) que podem influenciar o
desempenho da vazão e a utilização de CPU e disco e medição de número de
operações NFS dos Sistemas de Armazenamento. Os resultados obtidos nessa fase
são essenciais para a especificação da topologia do ambiente de laboratório,
apontando servidores, sistemas operacionais, comutadores (switches) e dispositivos
de armazenamento (storage) necessários.
Na terceira fase, de fundamentação e especificação do experimento, são
esclarecidas as métricas e as quantidades amostrais (número de repetições e/ou
tipos de execução dos testes) e é feito um levantamento detalhado de ambientes
disponíveis a serem usados no experimento. O critério considera todas as
parametrizações e elementos analisados na segunda fase a serem aplicados
durante a avaliação de desempenho. Nesta fase, os cenários dos testes de
desempenho são definidos a fim de gerar a matriz de execução usada nas fases
posteriores. Por exemplo, um cenário possível seria habilitar as delegações de
arquivos a clientes no NFS e Jumbo Frames na rede.
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Na quarta fase, implementação e testes, as duas versões do protocolo NFS
(3 e 4) são configuradas no ambiente e a ferramenta IoZone desenvolvida por
Norcott e Capps (2003) é instalada no servidor Linux e vários acessos ao sistema de
armazenamento são simulados com a mesma sobrecarga, de modo que o número
de execuções gere um resultado médio consistente. A matriz de testes definida na
fase anterior é aplicada em conformidade com os cenários definidos. Todos os
resultados de desempenho são documentados na forma de gráficos para cada
cenário testado.
A sexta e última fase consiste da análise comparativa entre valores obtidos
nos cenários avaliados, restritos ao quesito desempenho, englobando as métricas
citadas (e detalhadas) na fase de fundamentação do experimento:
 Vazão: taxa de transferência efetiva de dados expressa em MBps (Mega
Bytes por segundo);
 Utilização da CPU: porcentagem média do tempo que a CPU do sistema de
armazenamento está ocupada;
 Operações NFS: Número de operações NFS por segundo no sistema de
armazenamento;
 Utilização de disco: porcentagem média do tempo que os discos do sistema
de armazenamento estão ocupados.
Os resultados dessa análise apresentam, com indicadores de viabilidade
atualizados e abrangentes do quesito desempenho, a perspectiva da atualização de
ambientes NAS para a versão 4 do NFS, em arquiteturas similares aos cenários
testados no experimento.
1.6

Organização do trabalho
Esta dissertação está organizada nas seguintes seções.
A seção 2, Estado do Arte, analisa o estágio atual de trabalhos que

endereçam o problema. Os temas referenciados são “Aumento do desempenho do
NFSv4 alterando a infraestrutura de rede” e “Análise comparativa de desempenho do
NFSv4 com outros protocolos”.
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A seção 3, Armazenamento de Dados, apresenta os subsídios teóricos dos
assuntos tratados no trabalho, como Arquiteturas NAS e Protocolo NFS, e também
levanta um breve histórico sobre o Sistema Operacional UNIX.
A

seção

4,

Parâmetros

do

Protocolo

NFS

e

Rede,

detalha

as

parametrizações do protocolo NFSv4 e da infraestrutura de rede e descreve as
métricas utilizadas na coleta de dados de desempenho.
A seção 5, Fundamentos e Especificação da Análise de Desempenho,
apresenta a topologia do experimento com os elementos a serem implementados,
mostrando a configuração detalhada do ambiente de laboratório e descreve os
cenários da prova de conceito com as matrizes de execuções dos testes baseados
nas parametrizações.
A seção 6, Gráficos de Desempenho e Análise Comparativa, expõe a
execução dos testes em cada cenário, explicando os resultados obtidos do protocolo
NFS e compara os cenários quanto às métricas de desempenho: vazão, utilização
de CPU e de disco e demanda de operações NFS, apresentando uma análise dos
resultados.
A seção 7, Conclusão, resume o trabalho realizado, avalia os resultados dos
experimentos em relação ao objetivo inicial e apresenta sugestões de trabalhos
futuros relacionados ao tema.

1.7

Limitações
Este trabalho avalia somente o desempenho do protocolo NFS e não outros

aspectos dele como segurança e alta disponibilidade por exemplo. Compreende
apenas as versões 3 e 4, não abrangendo portanto as versões 2, pNFS ou 4.1. O
experimento não compara o desempenho com outros protocolos de arquiteturas
NAS como CIFS pois este não é muito usado em servidores. Bem como não
compara o NFSv4 com protocolos de arquiteturas SAN por serem arquiteturas
diferentes, apesar de se tornarem intercambiáveis em determinados ambientes,
como Banco de Dados e Monitores de Máquinas Virtuais (hypervisors) por exemplo.
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2
2.1

ESTADO DA ARTE
Introdução
Em alguns países, como nos Estados Unidos e França, a base instalada de

implementações do NFSv4 tem aumentando ao longo do tempo, como identificado
pelo projeto CITI (Center for Information Technology Integration) - da UNIVERSITY
OF MICHIGAN e pelo projeto GNU/Linux NFSv4 da BULL OPEN SOURCE.
Desde os primeiros núcleos versão 2.6 dos Sistemas Operacionais baseados
em Linux, o NFSv4 já era suportado, como apontado pelo CITI. Em sistemas
comerciais baseados em UNIX, como IBM AIX, Oracle Solaris e HP-UX, ele também
está disponível nas versões mais recentes, como o Solaris versão 10 por exemplo.
Em algumas dessas distribuições o NFSv3 ainda é a versão padrão de montagem
do cliente NFS, como no IBM AIX versão 6.1. Em outras, como o Red Hat Enterprise
Linux 5 e o próprio Solaris 10, o NFSv4 já é o usado como opção padrão, se o
sistema de armazenamento também estiver com o NFSv4 habilitado. As últimas
versões dos monitores de máquinas virtuais (hypervisors) vSphere da VMware e
XenServer da Citrix já suportam a versão 4, apesar de manter a 3 como padrão.
Para os Sistemas Operacionais Windows, a Microsoft desenvolveu um cliente
NFS chamado SFU (Services for Unix) que é pouco utilizado e suportava no máximo
o NFSv3. A evolução dessa implementação foi feita pelo CITI com suporte a NFSv4,
que disponibilizou em meados de 2010 o pacote para instalação em Windows Vista
x64, Windows Server 2008 R2 x64 e Windows 7 x64.
A tendência é que o NFSv4 se consolide como opção padrão nas próximas
versões dos sistemas operacionais justamente para que eles possam aproveitar as
melhorias apresentadas nessa versão e consequentemente o NFSv3 seria
desativado em médio prazo. Em 2006 esse processo já começou a ocorrer no
Estados Unidos conforme exposto no artigo de Pohlmann e Hess (2006). Com isso,
os administradores de ambientes NAS passarão a utilizar a nova versão do
protocolo, mas não seria interessante que o desempenho do ambiente seja
reduzido. Para que esse processo de atualização ocorra sem problemas, o
administrador deve avaliar as configurações possíveis e disponíveis na nova versão
bem como quais fatores presentes nas camadas inferiores de rede trariam um
melhor desempenho. Alguns trabalhos já foram feitos com essa meta e são
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analisados nesta seção e o presente trabalho deve complementá-los com
configurações e elementos não avaliados em seus experimentos.
Este capítulo aborda trabalhos correlatos ao experimento tratando dos
seguintes temas:


Aumento do desempenho do NFSv4 alterando elementos na infraestrutura
de rede: uso do RDMA e Infiniband no lugar do TCP/IP e utilização de
Sistemas de Arquivos Paralelos – pNFS.



Análise comparativa do desempenho do NFSv4 com outros protocolos:
Lustre, PVFS2 (Parallel Virtual File System version 2), NFSv3, Samba.

Não foram encontrados textos nacionais sobre o tema “desempenho do
NFSv4”. Por isso todos os trabalhos relacionados analisados neste capítulo são de
pesquisadores estrangeiros. O fato de, aparentemente, ser o primeiro trabalho no
Brasil sobre o tema é mais uma motivação para o seu desenvolvimento e um
estímulo para adequar os experimentos à realidade das arquiteturas NAS
implementadas no Brasil e incentivar o uso da nova versão por aqui.
Apenas alguns trabalhos de análise comparativa dos protocolos de redes de
armazenamento foram encontrados em fontes nacionais, como a dissertação de
Hirata (2010) citada nos capítulos seguintes, porém não compreendia a versão 4 do
protocolo NFS e por isso seus resultados não foram analisados nesta seção.

2.2

Aumento do desempenho do NFSv4 alterando a infraestrutura de rede
A primeira abordagem dos trabalhos relacionados que buscaram o aumento do

desempenho está na alteração da infraestrutura de rede. Dos trabalhos encontrados,
a utilização do NFSv4 sobre RDMA / IPoIB (IP over InfiniBand) e o uso do pNFS
foram as alternativas escolhidas, porém estes temas não fazem parte do escopo do
experimento deste trabalho, pois fogem do modelo de arquiteturas NAS no Brasil
que se restringe ao modelo TCP/IP com um único servidor NFS. Eles podem ser
considerados apenas para fins de comparação dos resultados, uma vez que foram
obtidos por meio de arquiteturas diferentes. A utilização de IPv6 é estudada neste
trabalho, não sendo encontrados trabalhos relacionados.
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2.2.1 NFSv4 sobre RDMA / IPoIB
Algumas pesquisas foram realizadas para o NFSv4 visando substituir a
camada de transporte de TCP pela funcionalidade RDMA com infraestrutura de rede
em IPoIB no intuito de aumentar o desempenho do protocolo.
O RDMA para RPC está especificado na RFC 5666 por Talpey et al. (2010)
com a finalidade de substituir a camada de transporte para as chamadas de
procedimentos remotos de comunicação aberta (ONC RPC – Open Network
Computing RPC) e utilizar de protocolos de rede com suporte a RDMA, com a meta
de incrementar o desempenho por meio de acesso direto a memória dos
dispositivos.
O Infiniband, proposto em 1999, está especificado na RFC 4391 por Chu et al.
(2006) e utiliza o protocolo IPoIB que é um modelo de conexão confiável (RC –
Reliable Connection). “Nesse modelo cada nó deve conectar a outro através de uma
conexão ponto-a-ponto. O ponto receptor coloca uma chamada RV (RDMA Receive)
que deve estar alinhado com o RS (RDMA Send) correspondente, oriunda do ponto
chamador, dessa forma os pontos conseguem gravar e ler os dados diretamente da
memória do outro” (NORONHA, 2007, p. 2).
Noronha et al. (2007) abordam a necessidade de melhoria de desempenho do
protocolo NFS como uma das justificativas para as mudanças sofridas em cada nova
versão desde sua concepção inicial. A delegação de arquivos ao cliente NFS, que é
explicada detalhadamente nos capítulos posteriores, foi introduzida na versão 4
tendo em vista reduzir o tráfego de rede entre cliente e servidor NFS. Com o mesmo
intento de otimizar a utilização, o NFSv4 introduz o RPC composto (Compound
RPC), que reduz o número de chamadas ao servidor NFS.
Utilizando mecanismos nativos do protocolo e associando o RDMA e Infiniband
como infraestrutura de rede, Noronha et al. atingiram, na comunicação entre cliente
e servidor de seu experimento, taxas de vazão superiores a 700MB/s para leitura e
500MB/s para escrita.
Esse resultado é classificado como de alto desempenho para o protocolo NFS
comparando com as demais pesquisas analisadas neste capítulo, o que inicialmente
já poderia até ser uma implementação a ser buscada nos ambientes NAS, porém o
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RDMA e o Infiniband não são normalmente adotados nas arquiteturas das
organizações brasileiras, que utilizam TCP ou UDP como camada de transporte.
O resultado do experimento de Noronha et al. é a comparação entre NFSv4
sobre TCP e NFSv4 sobre RDMA na figura 1, em que o uso do RDMA chega a
melhorar o desempenho em mais de 3 a 4 vezes em relação ao uso do TCP.
Enquanto o RDMA atingiu mais de 700MB/s para leitura e 500MB/s para escrita, o
TCP atingiu cerca de 200MB/s e 100MB/s, respectivamente. Esses números do NFS
sobre TCP podem ser considerados na análise deste presente trabalho, para fins de
comparação com os resultados do experimento proposto, uma vez que foram
obtidos por meio de ambientes diferentes.

Figura 1 – Gráfico de Comparação de Vazão entre NFSv4 sobre TCP e RDMA
Fonte: adaptado de Noronha et al. (2007)

Um complemento à pesquisa de Noronha et al. foi o artigo de Li et al. (2009)
que propuseram e avaliaram um novo experimento de NFS sobre RDMA ao qual
deram o nome “Escrita-Escrita” (Write-Write). O alvo do trabalho foi melhorar o
resultado do desempenho na escrita que, conforme pode ser visto na figura 2, ficou
aquém do resultado da leitura. O motivo da diferença apontado por Li et al. está no
processo de escrita padrão do protocolo NFS que não utiliza completamente as
funcionalidades do canal infiniband. A inovação no modelo do seu experimento é a
exposição da região de memória do servidor NFS para cada conexão estabelecida
do cliente, aproveitando assim todo o canal disponível.
O resultado do modelo “Escrita-Escrita” de Li et al. foi um aumento de 15% a
27% comparado ao modelo tradicional Leitura-Escrita. Ele atribuiu essa melhoria ao
baixo nível de latência de escrita do RDMA em relação aos processos de leitura,
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menor número de operações no modelo apresentado e ausência de restrições
IRD/ORD (Inbound RDMA Read Queue Depth / Outbound RDMA Read Queue
Depth) que existiam no modelo tradicional.
Li et al. (2009) também testaram diferentes tamanhos de blocos e número de
processos, que é uma abordagem a ser adotada neste experimento. O gráfico da
figura 2 apresenta resultados melhores de vazão para blocos maiores quando o
número de processos é igual a um. Ao aumentar o número de processos, o menor
tamanho de bloco testado (128KBytes) obteve melhores resultados.

Figura 2 – Comparação de Vazão entre o modelo Escrita-Escrita e o modelo
tradicional Leitura-Escrita.
Fonte: adaptado de Li et al. (2009)

Apesar do trabalho de Li et al. também não ser uma realidade no cenário
brasileiro pelo fato de não ser comum encontrar implementações de infraestruturas
de rede com RDMA, aproveita-se desse contexto, a mudança na camada de rede
para atingir o aumento de desempenho. A mesma estratégia é adotada neste
presente trabalho, conforme exposto na seção Metodologia do Capítulo 1, ou seja,
alterar parâmetros na infraestrutura e no protocolo a fim de avaliar se é possível
atingir um melhor desempenho na sua vazão.
2.2.2 pNFS (Parallel NFS)
Outra abordagem para melhorar o desempenho do NFSv4 muito explorada
pelos pesquisadores é o pNFS (presente a partir da versão 4.1 do NFS) que remete
a uma arquitetura HPC (High Performance Computing) com mais de um servidor
NFS fornecendo os sistemas de arquivos em Grid.

27

Hildebrand e Honeyman (2005) em seu experimento buscam limitar a largura
de banda disponível no sistema de armazenamento e aumentar o número de
servidores NFS no ambiente com o uso do pNFS, para provar a escalabilidade do
protocolo. O pNFS demanda comunicação servidor para servidor principalmente
para o travamento (locking) dos arquivos e um mecanismo para sua descrição e
localização.
Os autores alegam que um único servidor NFS (ou um único sistema de
armazenamento NAS) pode se tornar um gargalo no ambiente se a carga oriunda
dos clientes aumentar muito. O propósito do experimento é dividir o espaço dos
arquivos entre múltiplos servidores, por meio de uma arquitetura distribuída, porém
limitada em cada servidor.
Essa escalabilidade pode ser vista nos gráficos da figura 3 no experimento com
até 4 servidores, que atingiu cerca de 65MBytes/s enquanto que com 1 servidor
atingiu menos de 20MBytes/s. No caso do NFSv4 sem paralelismo o aumento de
servidores não aumentou a vazão. Somente a arquitetura com Split-Servers, em que
mais de um servidor responde pelas operações do sistema de arquivos de forma
particionada, apresenta um melhor resultado de desempenho na métrica vazão.

Figura 3 – Gráfico de Comparação de Vazão NFSv4 e pNFS (Split-Server) para leitura
e escrita respectivamente
Fonte: adaptado de Hildebrand e Honeyman (2005)

Vale salientar que o desempenho do NFSv4 apresentou-se baixo (menos de
20MB/s) pois a largura de banda foi limitada pelos autores durante o experimento, a
fim de comprovar a escalabilidade do pNFS, o que foi mostrado com sucesso pelos
autores. Estes números do NFSv4 não são considerados para fins de comparação
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neste presente trabalho, pois aqui é utilizado apenas um servidor NFS em todos os
experimentos e sem impor limitação de banda.
Outros itens abordados pelos autores sobre o protocolo NFS que influenciam
no seu desempenho são tamanho de bloco e tamanho da unidade de transmissão
do TCP. Eles não trataram desses fatores nos seus experimentos, apenas
comentaram sobre eles na seção 8.4 (Discussão) do artigo. Já neste presente
trabalho, ambos os assuntos são explorados com a finalidade de avaliar o
desempenho após seus ajustes durante os experimentos.
Um dos autores do artigo referenciado anteriormente complementou o
experimento em sua dissertação alguns anos depois. Hildebrand (2007) aumentou o
número de servidores NFS do experimento para dezesseis e manteve esse número
fixo ao invés de variar de 1 a 4 como no gráfico da figura 3. Ele interagiu apenas
com o número de processos (2 a 46 na leitura e 2 a 32 na escrita) e atingiu com o
pNFS uma vazão de mais de 500MB/s, próxima aos números apresentados por
Noronha et al. (2007) com o uso do RDMA e Infiniband, como apresentado na figura
4.

Figura 4 – Gráfico de Comparação de Vazão NFSv4 e pNFS para leitura e escrita
respectivamente, com múltiplos processos.
Fonte: adaptado de Hildebrand (2007)

Comparado ao pNFS a partir de 10 processos, o NFSv4 obteve resultados
piores, o que é justificado por não ser um protocolo escalável. Todavia,
diferentemente do primeiro artigo, Hildebrand não limitou a largura de banda dos
servidores nesse novo experimento e com isso o NFSv4 atingiu uma vazão linear na
leitura de 115MB/s, que é o limite aproximado de um canal Gigabit Ethernet.
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Esses números podem ser considerados ao final do experimento deste
presente trabalho para fins de comparação, pois é utilizado aqui esse mesmo tipo de
configuração de largura de banda, porém os resultados são obtidos por meio de
ambientes de laboratórios diferentes. Entretanto, não é avaliado o pNFS por se tratar
de uma arquitetura de sistemas de arquivos paralelos (mais de um servidor NFS)
que foge do padrão normalmente adotado em arquiteturas NAS no Brasil.
2.2.3 NFSv4 sobre IPv6
Nenhum trabalho citando NFSv4 sobre IPv6 foi encontrado nas pesquisas
realizadas. Apenas alguns os sugerem na seção de trabalhos futuros como Montes
(2003) para aproveitar as vantagens nas melhorias da pilha TCP/IP. Outros abordam
a alteração da comunicação RPC como uma área interessante de desenvolvimento
do NFS em IPv6, como Kirch (2006) que sugere que a camada de transporte seja
diferente do padrão (UDP ou TCP em IPv4). Os alvos nessa área seriam usar o NFS
com IPv6 na camada de rede ou com Infiniband / RDMA. Apenas a parte de
Infiniband e RDMA foi encontrado nos trabalhos de Noronha et al. (2007) e Li et al.
(2009). Já o uso do NFSv4 com IPv6 é um dos objetos de análise deste trabalho.
2.2.4 Considerações sobre o tema alteração na infraestrutura
Pelos trabalhos apresentados conclui-se que há preocupação comum entre os
pesquisadores em melhorar o desempenho do protocolo NFSv4, alinhando-se com
este trabalho. Tanto o RDMA / Infiniband quanto o pNFS seriam alternativas
exequíveis já que apresentam bons resultados, porém não se enquadram nos
modelos de arquitetura normalmente adotados no Brasil. Pode-se aproveitar alguns
resultados dos experimentos e outros itens específicos do protocolo, mas não
propriamente o resultado final.

2.3

Análise comparativa de desempenho do NFSv4 com outros protocolos
O segundo assunto relacionado encontrado foi a análise comparativa com

outros protocolos, pelo fato deste trabalho comparar o desempenho do NFSv4 com o
NFSv3.
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2.3.1 Comparação NFSv4 x Lustre x PVFS2
Engelmann

et

al.

(2009)

avaliam

o

desempenho,

escalabilidade

e

disponibilidade do NFSv4, Lustre e PVFS2 servindo um sistema de arquivo comum
em um sistema de armazenamento HPC - High Performance Computing - sem
discos físicos.
O Lustre FS é um sistema de arquivos paralelo desenvolvido pela CFS Cluster File Systems, Inc. para ambientes computacionais de alto desempenho
baseados em UNIX/Linux. Ele tem código aberto e é mantido hoje pela Sun/Oracle,
que adquiriu a CFS em 2007. Outro protocolo comparado ao NFSv4 é o PVFS2 que
foi desenvolvimento por uma comunidade multi-institucional com o mesmo propósito
do Lustre, mas apresenta uma arquitetura diferente com relação à comunicação
entre clientes e servidores, em que o sistema de arquivos não depende do núcleo
(kernel) do servidor.
Nos seus experimentos Engelmann et al. notam a facilidade do NFSv4 em
combinar múltiplas chamadas de sistemas de arquivos em apenas uma operação, o
que é justificado pelo RPC composto, não disponível no NFSv3. Porém avalia o
protocolo com uma alto sobrecarga (overhead) comparado aos demais, o que é
explicado pela complexidade introduzida na nova versão – justificando a importância
da avaliação de seu desempenho neste trabalho comparando as duas versões.
Os testes foram realizados com Debian GNU/Linux kernel 2.6.15.6, com o
NFSv4 em um único sistema de armazenamento (não foi usado pNFS) enquanto
que para Lustre e PVFS2 foi usado um servidor para metadados e três dispositivos
de armazenamento em grid. Os resultados foram desfavoráveis ao NFSv4 pelo fato
dos outros usarem uma arquitetura distribuída. São apresentados na figura 5 apenas
os gráficos do NFSv4 para fins de comparação futura após o resultado do
experimento deste trabalho.
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Figura 5 – Gráfico de Vazão do NFSv4 para leitura e escrita respectivamente
Fonte: adaptado de Engelmann et al. (2009)

Foram alcançados picos de 117MBytes/s de leitura e 93MBytes/s de gravação.
Os autores poderiam ter melhorado esses resultados aumentando a largura de
banda do canal de comunicação com o servidor NFS pela implementação de
Agregação de Canais (Link Aggregation – IEEE 802.3ad).
Eles concluem que para ambientes com baixa tráfego, o NFSv4 atenderia a
demanda de acesso plenamente no quesito desempenho. Já para uma alta carga, o
Lustre ou PVFS2 seriam mais adequados. Com relação à disponibilidade, afirmam
que uma arquitetura paralela eliminaria um ponto único de falha materializado pelo
servidor de arquivos. Neste caso, Engelmann et al. não consideraram que os
dispositivos de armazenamento no papel de servidor NFS, normalmente são
implementados com redundância de controladoras (CPU) e grupos de Raid
(Redundant Array of Independent Disks), aumentando assim a disponibilidade dessa
arquitetura.
2.3.2 Comparação NFSv4 x NFSv3 x Samba 3
Harrington et al. (2006) comparam a versão 4 com a versão 3 do próprio
protocolo NFS e com o protocolo CIFS na implementação do Samba versão 3 do
Linux. O Samba é um pacote de código aberto implementado em ambientes
Linux/Unix para integrar com ambientes Windows por meio do protocolo SMB/CIFS,
para compartilhamento de arquivos e outros dispositivos.
Os autores também apresentam as contribuições de algumas empresas da
comunidade Linux quanto a testes realizados na época e testes futuros com a nova
versão do protocolo.
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Figura 6 – Comparação de Vazão entre NFSv4, NFSv3 e Samba 3 para Leitura
Fonte: adaptado de Harrington et al. (2006)

O gráfico da figura 6 gerado pela ferramenta IoZone apresenta o processo de
leitura em que as duas versões de NFS se comportaram de forma muito parecidas,
com vantagens para o NFSv4 nos arquivos pequenos. Já o Samba 3 tem resultados
baixos a partir de arquivos maiores que 64KBytes.

Figura 7 – Gráfico de Comparação de Vazão entre NFSv4, NFSv3 e Samba 3 para
Escrita
Fonte: adaptado de Harrington et al. (2006)
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Verifica-se que no processo de escrita assíncrona apresentado na figura 7, o
NFSv4 obteve um resultado mais linear que o NFSv3 para arquivos pequenos.
Somente a partir do tamanho de 16KBytes, eles passaram a responder de forma
parecida. Para gravação síncrona do NFS o Samba 3 conseguiu superá-lo para
arquivos menores de 4KBytes, mas ficou muito aquém da gravação assíncrona que
é a mais comumente usada nos ambientes NAS.
Este artigo guarda a maior semelhança com a linha idealizada para o presente
trabalho. Tendo como alvo a migração de ambientes da versão 3 para 4, é
comparado também o desempenho das duas versões e o diferencial é avaliar o
comportamento da versão 4 a partir de otimizações nas suas parametrizações e na
infraestrutura de rede, como detalhado anteriormente. Uma dessas parametrizações
já foi testada por Harrington et al.: a gravação síncrona/assíncrona e percebe-se que
a assíncrona superou em mais de duas vezes a síncrona.
O experimento de Sehgal et al. (2010) avaliou o desempenho de alguns
sistemas de arquivos mediante mudanças em suas parametrizações e chegou a
obter melhorias de 5% a 149% no desempenho. Ele sugeriu como trabalho futuro
aplicar o mesmo estudo com o NFSv4, por acreditar que há nele grandes
oportunidades de otimizações.
2.3.3 Considerações sobre o tema comparação entre protocolos
Os trabalhos apresentados mostram que há a necessidade de avaliação de
desempenho do NFSv4, para reposicioná-lo e promovê-lo na sua escolha em um
ambiente. Sua comparação com outras implementações de protocolos de acesso
paralelo, como feita por Engelmann et al. (2006), atribui a ele sempre um resultado
inferior, porém é necessário aprofundar o estudo devido ao ingresso de novas
tecnologias e de novos paradigmas, sistematizar essa visão para analisar se o
modelo adotado por Engelmann é suficiente ou não.
Nota-se também que as parametrizações do protocolo, como no trabalho de
Harrington et al. (2006), podem influenciar no resultado do desempenho como foi o
caso da escrita síncrona/assíncrona. E como sugerido nos trabalhos futuros por
Sehgal et al. (2010) e Montes (2003) outras parametrizações do NFSv4 são
exploradas neste experimento.
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3
3.1

ARMAZENAMENTO DE DADOS
Introdução
Para as organizações, o armazenamento das informações e seus sistemas são

tão importantes quanto seus clientes. O exemplo disso foi o encerramento imediato
de atividades de 43% das empresas que possuíam seus dados armazenados
somente em seus escritórios localizados nas Torres Gêmeas do World Trade Center
em Nova Iorque, como lembrado por Almeida (2006). Do restante das empresas,
51% delas fecharam nos dois anos subsequentes ao desastre e somente 6%
sobreviveram no longo prazo.
Para esses casos, um ambiente de contingência localizado em um prédio
diferente e distante do principal seria a solução mais adequada. Atualmente os
sistemas de armazenamento já possuem ferramentas nativas para permitir a
replicação de dados e normalmente nestes casos exigem que outro equipamento de
mesmo fabricante esteja localizado nesse outro prédio. Ambientes contingenciados
tem sido soluções eficazes para as empresas que efetivam e oferecem suporte à
importância de seus dados, atitude que tem prevalecido em, praticamente, todas as
organizações de grande e médio porte e até mesmo em algumas menores.
Soluções de contingências não são foco deste trabalho, mas mostram que
cada vez mais a fatia de mercado de Sistemas de Armazenamento tem crescido
vertiginosamente com a redução do preço por área utilizada em disco (conhecido por
$ por GigaByte). O estudo da Universidade da Califórnia de Varian e Lyman (2003),
que tinha o objetivo de calcular a quantidade de informação nova criada a cada ano,
estimou que o volume de informações armazenadas por pessoa no ano de 2002 no
mundo foi de 800 MBytes. Em 2011 esse número deve ter chegado facilmente na
casa das dezenas de GBytes, o que demanda uma busca contínua pelo aumento na
capacidade e desempenho dos Sistemas de Armazenamento.
3.2

Histórico
Os primeiros elementos da informática desenvolvidos com o intuito de

armazenar dados foram os cartões perfurados e depois a fita magnética. Somente
em 1956 o disco magnético foi desenvolvido pela IBM – o RAMAC 305 - e desde
então a tecnologia tem evoluído continuamente até chegar aos atuais grandes
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sistemas de armazenamento compostos por centenas ou milhares de discos,
possuindo controladoras com poder de processamento, memória e sistema
operacional próprio.
Os

primeiros

subsistemas

tinham

seu

acesso

dedicado

à

grandes

computadores mainframes ou grandes computadores de sistemas abertos (Open
Systems) e foram os precursores da arquitetura DAS (Direct Attached Storage). A
administração desse modelo de arquitetura era dificultada pela impossibilidade do
compartilhamento dos recursos. Inclusive alguns estudos como o de Kraemer et al.
(2001) comprovariam que o gerenciamento tradicional de grandes volumes de dados
de forma isolada tem sido bastante ineficiente.
Almeida (2006) aponta que os resultados do estudo mostram que até 50%
dessa capacidade de armazenamento pode ser desperdiçada ou sub-utilizada
quando gerenciada dessa forma. Essa baixa utilização motivou ao aparecimento de
novas formas de armazenamento buscando otimizar o gerenciamento de dados.
Elas surgiram como evolução natural dos dispositivos de armazenamento de dados
dos sistemas computacionais, deslocando-se da conexão direta e dedicada aos
computadores para formas mais flexíveis, consolidadas e compartilhadas. A
tecnologia adotada foi através da utilização de infraestruturas baseadas em redes de
computadores, de onde surgiram as redes de armazenamento.
“As redes de armazenamento buscam solucionar as limitações da arquitetura
de armazenamento de dados dedicado (DAS), oferecendo um alto nível de
desempenho com maior escalabilidade e flexibilidade, possibilitando que os
departamentos de informática das organizações atinjam altos níveis de serviço na
utilização e gerenciamento de dados” (ALMEIDA, 2006, p.3)
3.3

Redes de Armazenamento
As arquiteturas de armazenamento DAS, NAS e SAN são diferenciadas pela

conectividade do sistema de armazenamento (Storage) com a rede e os servidores,
e principalmente pela disposição do elemento responsável pelo sistema de arquivos.
A figura 8 mostra a diferença entre as três arquiteturas, sendo que na DAS e SAN o
sistemas de arquivos é mantido no servidor e na NAS é mantido no sistema de
armazenamento.
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Figura 8 – Sistemas de Arquivos e Arquiteturas de Armazenamento DAS, NAS e SAN
Fonte: Hirata (2010)

Na arquitetura DAS não há elementos entre servidor e sistema de
armazenamento, ou seja, a conexão é direta. Esse modelo era comum no passado
quando não era possível e viável o compartilhamento de recursos do sistema de
armazenamento

para

vários

servidores.

Para

facilitar

a

administração

e

implementação dessas soluções, houve a necessidade de introduzir um elemento
comutador entre os dispositivos e assim originou-se a arquitetura SAN FC (Fibre
Channel) com switches FC e conectividade por cabos de fibra óptica em interfaces
HBA (Host Bus Adapter). Nessa época as redes Ethernet já estavam evoluídas o
suficiente para que surgissem as redes de armazenamento baseadas em TCP/IP e o
protocolo iSCSI (Internet Small Computer System Interface) originando a SAN IP.
Neste presente trabalho não é realizado nenhum experimento e análise com
arquiteturas DAS e SAN, pois ele foca apenas na arquitetura NAS. A seguir são
apresentados alguns conceitos introdutórios sobre NAS e seus protocolos para servir
como base para as parametrizações do NFSv4 analisadas no capítulo seguinte.
3.3.1 Arquiteturas NAS
NAS é a arquitetura de armazenamento de dados na qual os servidores
acessam uma área de dados em um sistema de armazenamento por meio de uma
infraestrutura de rede local (LAN – Local Area Network) e implementada com o
protocolo de comunicação TCP/IP (ALMEIDA, 2006, p. 51 e 67).
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A

arquitetura

de

armazenamento

NAS

baseia-se

em

protocolos

de

compartilhamento de arquivos, sendo que os principais são: SMB/CIFS e NFS,
protocolos padrões dos computadores com sistema operacional Microsoft Windows
e Unix/Linux, respectivamente (ALMEIDA, 2006, p. 67).
A informação tratada em arquiteturas NAS é o arquivo, diferentemente da
arquitetura SAN que trata a informação no nível de bloco. Na arquitetura NAS, a
máquina cliente não possui controle sobre o sistema de arquivos da área de dados,
como ocorre no caso de SAN ou DAS, em que o servidor é o responsável pela
gerenciamento do sistema de arquivos da área de armazenamento. (ALMEIDA,
2006).
Uma característica interessante de uma arquitetura NAS é a possibilidade de
realizar backups diretamente do sistema de armazenamento para fita, por meio do
protocolo NDMP (Network Data Management Protocol). Este é um método otimizado
de backup de ambientes NAS e normalmente é mais eficiente quando comparado a
um backup de sistemas de arquivos tradicionais. Este tópico não é testado e nem
avaliado no experimento, que se restringe apenas ao desempenho do protocolo
NFS.
3.4

Sistema Operacional UNIX
Uma vez que o protocolo NFS foi explorado neste capítulo, é apresentado

também um histórico dos sistemas operacionais baseados em UNIX que são os que
utilizam esse protocolo para transferência de arquivos e armazenamento de dados.
3.4.1 Histórico
O primeiro projeto do Sistema UNIX foi desenvolvido em 1969 na Bell Labs, um
centro de pesquisa e desenvolvimento da AT&T nos Estados Unidos e desde então
foi influenciado por mais outros centros de pesquisas, tais como: System V (também
da AT&T), BSD - Berkeley Software Distribution e SunOS / Solaris (da Sun
Microsystems). A sequencia cronológica publicada por Pate (2003) representa as
principais contribuições da comunidade ao longo do tempo, de 1969 até 2001:


1969. O desenvolvimento do UNIX é iniciado na Bell Labs da AT&T’s.



1971. A primeira edição do UNIX é lançada.
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1973. A quarta edição do UNIX é lançada. Esta é a primeira versão do
UNIX em que seu núcleo foi escrito em linguagem C.



1974. Ken Thompson e Dennis Ritchie publicam seu artigo clássico:
“The UNIX Timesharing System” - O Sistema de Compartilhamento de
Tempo UNIX.



1975. A sexta edição, também chamada UNIX V6, se torna a primeira
edição do UNIX a ser usada fora do Bell Labs. A Universidade da
Califórnia em Berkeley inicia o desenvolvimento da distribuição BSD
(Berkeley Software Distribution).



1977. Nesse estágio existiam 500 locais utilizando UNIX. Universidades
contabilizam 20% do total.



1979. A sétima edição do UNIX é reescrita para se tornar mais portável.
A Microsoft licencia a sétima edição e inicia o desenvolvimento do Xenix.



1980. A Microsoft lança o Xenix, uma versão do UNIX para PC (Personal
Computer)



1982. O grupo de Sistemas UNIX da AT&T lança o UNIX System III. A
SCO (Santa Cruz Operation) licencia o Xenix da Microsoft.



1984. A versão 2 do System V é lançada e o número de instalações de
UNIX no mundo excede 100.000. O Ultrix baseado no 4.2BSD da DEC
(Digital Equipment Corporation) é lançado.



1986. O 4.3BSD é lançado. Surge o primeiro HP-UX baseado em
4.2BSD. A IBM lança o AIX 2 para servidores RISC (Reduced Instruction
Set Computer).



1987. A AT&T lança o System V versão 3 o qual inclui as seguintes
funcionalidades do UNIX: Streams, NFS e TLI (Transport Level
Interface).



1989. A partir de uma parceria entre o laboratório USL (Unix System
Laboratories) da AT&T’s e da Sun Microsystems, o System V versão 4.0
é lançado.
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1991. Linus Torvalds anuncia o Linux 0.0.1, primeira versão gratuita de
um sistema baseado em UNIX.



1993. 4.4BSD, a última versão de Berkeley, é lançada.



1995. A SCO compra os negócios UNIX da Novell. Uma especificação
única do UNIX é criada pelo The Open Group.

A figura 9 disponibilizada por The Open Group (2011) representa o histórico do
UNIX com eventos adicionais, de forma ilustrada, até 1995 quando ele criou, junto
com o IEEE, a especificação única do UNIX (Single UNIX specification). Essa
especificação unificou e padronizou os 4 elementos que até então eram tratados de
forma independente: especificação, tecnologia, marca e produto.

Figura 9 – Cronologia do UNIX de 1969 até 1995
Fonte: The Open Group (2011)



1996. O Linux núcleo 2.0 é lançado.



1999. A Apple lança o Mac OS X Server 1.0, a partir do UNIX
NeXTSTEP e OPENSTEP.

40



2001. Os negócios UNIX da SCO são vendidos para a Caldera Systems,
que posteriormente mudou seu nome para The SCO Group. O Linux
núcleo 2.4 emerge depois de certo atraso.

A partir de 2001 o histórico a seguir foi obtido a partir do The Open Group (2011).


2002. Algumas importantes versões são lançadas: HP-UX 11i e IBM AIX
5.2



2003. O SCO Group inicia algumas ações legais contra alguns
distribuidores de Linux, alegando que a porção de UNIX contida no Linux
seria de seus direitos autorais (copyrights).



2004. O núcleo mais difundido do Linux é lançado: 2.6. A Sun anuncia o
Solaris 10.



2005. A Sun Microsystems lança o OpenSolaris, um projeto de código
aberto baseado no Unix System V versão 4.



2007. A Apple lança o iPhone OS 1.0 introduzindo o UNIX na linha de
telefones inteligentes (smartphones). A IBM lança o AIX 6.1



2009. O FreeBSD 8 é lançado.



2010. A Oracle adquire a Sun e oficialmente descontinua o OpenSolaris.
O Oracle Solaris 11 é lançado.



2011. Em 22 de julho, o núcleo 3.0 do Linux é lançado.

3.4.2 Distribuições comerciais e gratuitas
Logo após sua concepção, em 1971, o UNIX começou a ser utilizado
comercialmente nas operações da empresa Bell Telephone. Dois anos depois,
surgiram as primeiras aplicações voltadas para o segmento de telefonia,
desenvolvidas em linguagem C. Em 1984 com a entrada da Sun Microsystems no
projeto, diversas funcionalidades foram sendo introduzidas para facilitar e incentivar
a comercialização do UNIX, como por exemplo a parte de links simbólicos e de
sistemas de arquivos onde está presente o NFS (PATE, 2003, p. 6 e 10).
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Antes de Linus Torvalds, um pesquisador assistente da Universidade de
Helsinki na Finlândia, lançar a primeiro Linux em 1991, algumas frentes de
pesquisas como a Free Software Foundation chegaram a trabalhar em componentes
gratuitos do UNIX, como compilador e utilitários, mas não no núcleo em código
aberto. Apesar de originalmente Linus Torvalds ter obtido a maioria de suas ideias
do Minix, o Linux foi de fato influenciado por todas as versões dos sistemas UNIX e
não-UNIX desenvolvidos até então. Até 2003, as principais distribuições eram
RedHat, Suse, TurboLinux e Caldera (PATE, 2003, p. 11). Em 2011 a RedHat e
Suse (que pertence a Novell) se mantiveram no topo, acompanhados do Ubuntu,
Debian, Fedora e Slackware.

3.5

Protocolo NFS
O NFS foi desenvolvido pela Sun Microsystems, em 1984, e colocado em

domínio público. Em 1989 foi publicada sua primeira especificação na RFC 1094
pela própria SUN (1989) com a atribuição de versão 2. Callaghan et al. (1995)
publicou a versão 3 do protocolo por meio da RFC 1813, a versão mais usada
atualmente. Em 1997 a SUN transferiu oficialmente o desenvolvimento do NFS para
o IETF (Internet Engineering Task Force). Em 2003 foi publicada a versão 4.0 pela
RFC 3530 assinada por Shepler et al. (2003). E finalmente, também Shepler et al.
(2010) especificaram a versão 4.1. Somente a versão 4 é o objeto da avaliação
deste trabalho e é também comparada com a versão 3.
O propósito inicial do NFS era utilizá-lo em estações de trabalho sem discos
rígidos locais (diskless) devido ao alto custo desses discos na década de 80. A
comunicação entre cliente e servidor é baseada em RPC e XDR (eXternal Data
Representation). O XDR permite a descrição e codificação de diferentes tipos de
dados, para possibilitar a comunicação entre arquiteturas diferentes. O RPC provê
uma infraestrutura para criação de aplicações cliente/servidor onde ela pode chamar
uma função fornecida pelo servidor, da mesma forma que ela chamaria uma função
no próprio espaço de endereçamento local (PATE, 2003, p. 286 e 288).
O artigo de Suggs e Colaco (2009) lista algumas aplicações que
tradicionalmente usam NFS como protocolo de transferência de dados entre cliente
e servidor: automação de projetos eletrônicos, CAD (Computer Aided Design),
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diretórios de usuários (homedir), simulação sísmica de óleo e gás, desenvolvimento
e compilação de softwares e servidores web. Em geral eles definem o NFS como
melhor enquadrado para ambientes com vários nós, onde os mesmos arquivos são
visualizados e modificados por vários computadores.
3.5.1 RPC
“A característica que permite ao NFS ser independente do tipo de sistema
operacional e da camada de transporte se deve, em parte, ao protocolo RPC. Uma
chamada a procedimento remoto é uma mensagem enviado ao servidor, em espera
de outra mensagem de resposta. A mensagem da chamada identifica um programa
no servidor e invoca o procedimento no programa. Os dados codificados na
mensagem são os parâmetros para o procedimento. A mensagem de resposta pode
ser tanto um código de erro ou os dados de resposta. O exemplo da figura 10 mostra
um cliente NFS que quer ler um arquivo e envia uma chamada RPC ao servidor NFS
invocando um procedimento de leitura (read) com três parâmetros: o gerenciador do
arquivo, um campo de deslocamento (offset) e o número de bytes que será lido. A
mensagem de resposta contém os dados do arquivo solicitado” (MONTES, 2003, p.
112).

Figura 10 – Estrutura de um chamada a procedimento remoto
Fonte: Adaptado de Montes (2003)

“O RPC é independente da camada de transporte, mas ele não tenta ocultar as
limitações inerentes a essa camada. Se abaixo do RPC está o UDP, e este não
garante a distribuição de mensagens, o RPC usa uma política de retransmissão
interna de time-outs. Por outro lado, se abaixo do RPC está o TCP que proporciona
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sua própria política de retransmissão, o RPC a utilizará ao invés de sua interna. Em
todo caso, o RPC é um protocolo de sessão o qual proporciona um mecanismo para
uma estação fazer uma chamada de procedimento que aparece como parte de um
processo local, mas que está sendo executado em outro máquina na rede”
(MONTES, 2003, p. 113).
3.5.2 NFSv4
O desenvolvimento do NFSv4 foi iniciado com o intuito de resolver problemas
das versões anteriores a fim de atender às novas necessidades da comunidade e de
prover funcionalidades adicionais que foram omitidas na versão 3 em relação a
anterior (as mudanças no NFSv3 foram mínimas para garantir que ela seria
projetada e implementada rapidamente). Com a adoção da Internet, surgiu a
demanda de acesso de clientes para servidores em redes diferentes e até mesmo
através da WAN (Wide Area Network) (PATE, 2003, p. 295), o que não era tarefa
fácil com as versões 2 e 3 pelo fato de não utilizarem portas de rede fixas e por não
proverem um nível de segurança exigido para esses casos. A integração com
sistemas não-UNIX também era uma necessidade latente, principalmente para
ambientes Windows.
Como resultado final, o NFSv4 foi extremamente modificado em relação às
versões anteriores do protocolo NFS e a principal mudança consistiu em manter o
estado das operações no servidor - nas versões antigas, o servidor não mantinha
estado (era stateless). Além disso, o novo protocolo destaca:


Definição do TCP como protocolo obrigatório, descartando-se o uso do
UDP na camada de transporte;



Introdução de chamadas de RPC compostas, ou seja, ativam-se várias
operações em uma mesma mensagem.

“No protocolo NFS muitas operações relacionadas a arquivos requerem um
grande número de chamadas (calls). Em uma rede local isso não é um grande
problema, mas em uma WAN o efeito no desempenho é mais perceptível. Ao
combinar várias chamadas em um único procedimento composto, o número de
transmissões pode ser reduzido consideravelmente resultando em melhor
desempenho.” (PATE, 2003, p. 296)
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Inclusão de ACLs nas classes de atributos dos arquivos, facilitando a
integração com ambientes Windows.

O

NFSv4

possui três

tipos de

atributos de

arquivos:

mandatórios,

recomendados e nomeados. O conjunto de atributos recomendados contém
informações como o tipo de ACL que o sistema de arquivos suporta, a própria ACL,
informações sobre proprietários e grupos do arquivo, data e horário do último acesso
e atributos de cotas (PATE, 2003, p. 297).


Unificação de diferentes sub-protocolos (Ex.: Mount e NLM – Network
Lock Manager) em único protocolo, antes separados no NFSv3;



Delegação de arquivos, que permite implementar mecanismos eﬁcientes
de Cache (RUPPERT, 2006).

As versões 2 e 3 do NFS não fornecem um meio para suportar uma coerência
de cache entre múltiplos clientes, o que pode eventualmente levar a leitura de um
arquivo com dados inválidos. A versão 4 também não fornece essa coerência, mas
ela define um conjunto limitado de garantias de cache para permitir travamentos
(locks) e reservas de compartilhamento para serem usados sem interferência
destrutiva do lado do cliente NFS. Além disso, ela implementa um esquema de
delegação de arquivos que permite ao cliente tomar decisões que nas versões
anteriores eram feitas pelo servidor. O mecanismo de delegação é uma
funcionalidade interessante em termos de desempenho porque ele limita o número
de chamadas que ocorreria entre cliente e servidor durante o acesso a um arquivo
(PATE, 2003, p. 297).


Implementação

de

diversos

mecanismos

de

segurança

usando

criptograﬁa com suporte à negociação do nível de segurança.
“Nas versões 2 e 3 o protocolo NFS confiava apenas nos mecanismos de
segurança baseados na identificação de usuário do UNIX. Em redes privadas, isso
não chega a ser um problema, mas para possibilitar o uso do NFS na WAN, esse
nível de segurança é insuficiente. Essa segurança básica então foi estendida por
meio do uso do mecanismo RPCSEG_GSS que é implementado na camada do RPC
e é capaz de fornecer esquemas de troca de chaves privadas como Kerberos 5 ou
esquemas de chaves públicas” (PATE, 2003, p. 298). Essa melhoria na segurança
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também é bem vinda para redes corporativas em ambientes de servidores de
arquivos (fileserver) para clientes Linux/UNIX.
Em resumo, o NFSv4 apresenta uma significante reengenharia do protocolo
NFS. Os investimentos nas versões anteriores, somados ao tratamento das
limitações existentes, tende a fazer o NFSv4 crescer em popularidade ao longo dos
anos (PATE, 2003, p. 298). Esse crescimento não foi visto conforme previsto em
2003, como já exposto nos capítulos anteriores deste trabalho. Mas é justamente
para incentivar esse aumento de popularidade que este trabalho está avaliando seu
desempenho.
3.5.2.1 NFSv4.1
De acordo com o especificado na RFC 3661 por Shepler et al. (2010), o
NFSv4.1 acrescenta algumas funcionalidades à versão base (4.0) podendo até
serem considerados protocolos diferentes, mas coexistiriam no mesmo ambiente
inclusive no mesmo servidor e mesmo cliente. A versão 4.1 teve o primeiro rascunho
em 2005 e a última revisão (ainda como rascunho) em 2008, tornando-se proposta
de padrão no IETF em 2010.
O pNFS é uma componente opcional do NFSv4.1 que provê acesso paralelo
aos dados de um sistema de arquivos distribuído entre vários dispositivos de
armazenamento (SHEPLER ET AL., 2010, p. 276). O pNFS separa o fluxo de dados
do fluxo de controle (mesclados no NFSv4), permitindo que dados sejam transferidos
de forma paralela de vários clientes para vários dispositivos (HILDEBRAND, 2007, p.
32). O NFSv4.1 e o pNFS não são testados no experimento deste trabalho pois suas
implementações completas ainda não estão presentes nas versões atuais dos
sistemas operacionais do servidor e do sistema de armazenamento disponíveis para
o experimento. A previsão dessa disponibilidade nos equipamentos utilizados no
laboratório está na versão 6.2 do Red Hat e na versão 8.1 do Data ONTAP (sistema
de armazenamento Netapp).
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4
4.1

PARÂMETROS DO PROTOCOLO NFS E REDE
Introdução
Esta seção tem como alvo estudar parâmetros de controle disponíveis no

protocolo NFSv4 tais como delegações de arquivos a clientes, RPC composto e
tamanho de blocos que, por padrão ou quando alteradas, possam melhorar o
desempenho do sistema. Com esse mesmo intuito, são analisados os elementos das
camadas inferiores de rede envolvidas no experimento: Jumbo Frames, NFS sobre
UDP / TCP e NFSv4 sobre IPv6.

4.2

Parametrizações do NFSv4
Alguns trabalhos encontrados exploraram as alterações de parâmetros, como

Montes (2003) que baseou seu trabalho sobre clusters de alto desempenho em
ajustes de parametrizações, que denominou otimizações, no NFSv3 apenas. O
motivo da escolha pela versão 3 foi o fato da versão 4 ainda estar em início de
desenvolvimento na época. Sugeriu como trabalho futuro transportar seus
experimentos para a nova versão 4, que ela esperava ser uma verdadeira revolução
nos sistemas de arquivos. A motivação para investir nas alterações nos parâmetros
do protocolo é o fato de alguns estudos, como o de Boumenot (2002), apontarem
que os elementos básicos da infraestrutura de um arquitetura NAS baseada em NFS
como processador, disco e rede não serem responsáveis pela baixa vazão entre
servidor e cliente. Supõe-se então que a deficiência seja causada por um
comportamento do NFS que poderia ser evitado mediante ajustes.
4.2.1 Delegações de arquivos a clientes
Um parâmetro do NFSv4 a ser testado neste experimento é a delegação de
arquivos a clientes. Classifica-se a delegação em dois tipos: leitura e escrita, sendo
possível habilitá-las isolada ou conjuntamente. Essa é uma característica nativa
presente apenas na versão 4, não sendo suportada nas versões anteriores. Essa
opção foi concebida para o cliente NFS acessar (leitura) e modiﬁcar (escrita) o
arquivo dentro do seu cache local, sem a necessidade de transferi-lo para o servidor,
até que o servidor informe ao atual cliente que há outro cliente desejando acessar o
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mesmo arquivo. Quando isso ocorre, o arquivo submetido à alteração é atualizado
no servidor. Este modelo de operação reduz o tráfego de rede consideravelmente,
caso os clientes não acessem um conjunto de arquivos concorrentemente.
A figura 11 mostra o fluxograma da comunicação entre cliente e servidor NFS.
Quando as delegações de arquivos estão habilitadas, após a abertura do arquivo o
cliente tem a permissão de executar operações de gravação (write) e bloqueio (lock)
sem a ciência simultânea do servidor.

Figura 11 – Fluxograma de um processo de Delegações de Arquivos
Fonte: Adaptado de Shepler et al. (2003)

O conceito de cache já existia nas versões anteriores do NFS (2 e 3) mas para
garantir consistência entre diferentes clientes, eles trocavam mensagens com o
servidor. No NFSv4, essa troca de mensagens pode ser suprimida por meio da
delegação de responsabilidades ao cliente, em que o servidor concede ao cliente a
exclusividade de um acesso consistente àquele arquivo. Por sua vez o servidor
mantém o controle de todas as delegações para tratar de conflitos e revogações,
conforme explicado por Hildebrand e Honeyman (2005). Se o cliente não renovar
sua concessão dentro de certo período de tempo (outro parâmetro de montagem do
NFS), então a delegação é revogada. Isso constitui um mecanismo agressivo de
cache em relação às versões anteriores.
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As delegações de arquivos no NFSv4 são possíveis porque o protocolo
mantém o estado das sessões (é stateful), o que não ocorria nas versões anteriores.
“Uma chamada de abertura de arquivos (OPEN CALL) permite ao cliente armazenar
arquivos localmente (cache) devido ao controle da sessão mantida no servidor.
Manter o estado das sessões além de ajudar na análise de problemas, torna as
operações dos sistemas de arquivos rastreáveis” (POHLMANN e HESS, 2006).
No artigo de Harrington et al. (2006) são apresentadas algumas aplicações e
tipos de ambientes que poderiam propiciar aumento do desempenho com a
delegação de arquivos habilitada:


Clusters de Renderização - operações de gravação são mais contínuas
ao longo do tempo, intercaladas por operações intensas de leitura;



Banco de dados - operações frequentes de abertura e fechamento de
arquivos, de clientes NFS com boa capacidade de processamento.

4.2.2 RPC Composto
O NFSv4 apresenta nativamente um modelo de procedimentos remotos
compostos (RPC Compound) englobando diversas operações em somente uma
requisição RPC, característica não disponível no NFSv3. Esse modelo somente é
possível em decorrência da última versão do NFS suportar apenas TCP (como já
informado anteriormente) pois o RPC composto não é compatível com UDP. A figura
12 apresenta as arquiteturas do NFS v2/v3 e v4 onde nota-se que o recurso
Compound acima do RPC está presente apenas na versão 4, e que na camada de
transporte o UDP está presente apenas nas versões 2 e 3. Como descrito na RFC
3530 por Shepler et al. (2003) essa mudança busca melhorar o desempenho em
redes com alta latência. Mas mesmo em redes locais com baixa latência esperavase reduzir o número de operações do lado do servidor NFS em relação ao uso do
NFSv3, um dos alvos da avaliação deste experimento, uma vez que alguns trabalhos
relacionados

sugerem

posteriormente.

o

oposto,

como

Radkov

et

al.

(2004)

detalhado
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Figura 12 – Arquiteturas do NFSv2/v3 e NFSv4 respectivamente
Fonte: BULL OPEN SOURCE

Pohlmann e Hess (2006) estimam que, em média, o número de chamadas
RPC da versão anterior eram cinco vezes maior que a da nova versão, ou seja, há a
tendência de uma boa redução no tráfego de metadados na rede e no número de
operações do lado do servidor como comentado no parágrafo anterior. Por esse
motivo, Radkov et al. (2004) expõem a expectativa de melhoria de desempenho em
ambientes de uso intensivo de metadados. Entretanto, esclarece que não é possível
especular o real benefício pois depende do grau de agrupamento das chamadas.
Um cenário a ser testado neste trabalho, que pode mostrar esse resultado é a
comparação simples do NFSv3 com o NFSv4 sem habilitar nenhum parâmetro
adicional do NFSv4, ou seja, o diferencial entre ambas as versões seria somente as
chamadas RPC compostas nativas no NFSv4.

4.2.3 Tamanho de blocos
O tamanho de blocos usado em uma transferência de dados entre cliente e
servidor NFS em uma arquitetura NAS é definida no momento da montagem do
sistema de arquivos pelo cliente, ou seja, é um parâmetro estabelecido em cada
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cliente. Tradicionalmente, o administrador de ambiente utiliza tamanho de blocos
pequenos: 4KBytes no NFSv2, aumentando para 8KBytes no NFSv3 e chegando a
32 e até 64KBytes no NFSv4, como exposto por Hildebrand e Honeyman (2005). “O
uso de UDP na camada de transporte, caso do NFSv2 e às vezes do NFSv3,
limitava o uso de um tamanho de blocos maior devido ao risco de perda do bloco
inteiro ao falhar uma requisição simples. Esse risco é minimizado pelo TCP, mesmo
operando com Jumbo Frames e transferindo blocos maiores, como 64KB e 128KB.”
Por esse motivo os cenários de testes deste experimento não contemplam o uso
blocos maiores para NFSv3 sobre UDP.
O tamanho escolhido é transparente para aplicações ou usuários, mas pode
influenciar diretamente na eficiência do acesso. Blocos grandes são mais eficientes
do que pequenos, pois transferem mais dados com menor sobrecarga de controles e
consequentemente a latência gerada rotação dos discos do sistema de
armazenamento é amortizada. Analisando apenas por esse fato a conclusão levaria
ao uso de tamanhos de bloco muito grandes para atingir um desempenho maior,
porém se o tamanho dos arquivos em trânsito é pequeno, haveria desperdício de
espaço.
Com base no parágrafo anterior, Tanenbaum et al. (2006) defendem o
conhecimento sobre a utilização dinâmica dos tamanhos de arquivos como
necessária para sua otimização: se todos os arquivos acessados constantemente
são pequenos, o tamanho de bloco também deve ser. Por outro lado, eles afirmam
que se a predominância do acesso (e não do armazenamento) são para arquivos
grandes, então o tamanho de bloco sendo grande pode resultar em uma
transferência mais eficiente. Como exemplo, ao coletar o tráfego de dados no
Servidor de Arquivos NFS de uma universidade durante 4 dias, percebe-se que o
tamanho de bloco de 8KB atende a 50% das operações de leitura e 80% de
gravação. Após análise, observou-se que, para um bom desempenho nesse
ambiente, o tamanho de bloco fixado em 16KB, atenderia a 80% das leituras e 90%
das gravações em transferências únicas.
De acordo com Tanenbaum et al. (2006), nas versões atuais dos clientes NFS
o valor do tamanho de bloco padrão está muito maior do que os especificados nos
estudos encontrados. O Solaris 10 e o Red Hat Enterprise Linux 5 utilizam blocos de
64KB por exemplo, caso não seja especificado um valor menor. Isso não significa
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que o uso dessas opções padrão trará melhor resultado de desempenho, mas é
importante refazer esses testes com os padrões de arquivos atuais. Com base nessa
afirmação, nota-se a importância da avaliação do perfil da aplicação que fará o
acesso ao servidor NFS. Determinada aplicação pode ter seu desempenho
beneficiado quando o tamanho de bloco na montagem dos sistemas de arquivos
NFS estiver otimizado com seu perfil de acesso.
Neste presente trabalho são testados alguns tamanhos de blocos, e diversos
tamanhos de arquivos para simular um perfil de aplicação genérica. Também é
avaliado se as versões 3 e 4 do NFS possuem comportamentos diferentes em cada
cenário, uma vez que elas tem características diferentes de requisições, como já
explicado anteriormente no item RPC composto. Outro ponto que pode influenciar no
resultado da alteração de tamanho de bloco é o uso de Jumbo Frames, que é
explicado a seguir.

4.3

Configurações na Rede
Nessa seção tratam-se de elementos de camadas inferiores de rede tais como

Jumbo Frames, UDP e TCP e IPv6.
4.3.1 Jumbo Frames
O tamanho do quadro padrão Ethernet é 1518 bytes (incluindo 18 bytes do
cabeçalho MAC e controles CRC), onde se obtém o MTU (Maximum Transmission
Unit) de 1500 bytes. O conceito de Jumbo Frame, suportado apenas a partir do
Gigabit Ethernet, é o aumento do MTU para 9000 bytes. Patricia Gilfeather et al.
(2002) identificam que há a redução do número de pacotes necessários para
transportar uma mensagem grande e assim a diminuição do número de interrupções
nos servidores envolvidos, aumentando a utilização efetiva da vazão por CPU, como
visto na figura 13. Entretanto deve-se verificar que todas as portas Ethernet dos
servidores e dispositivos de armazenamento envolvidos devem estar configurados
para trafegar Jumbo Frames. Caso um elemento não esteja, então o resultado pode
ser pior do que se estivessem configurados com o tamanho padrão.
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Figura 13 – Utilização efetiva dos quadros Ethernet de 1500 e 9000 bytes
Fonte: Patricia Gilfeather et al. (2002)

Se configurados corretamente em todos os pontos, os Jumbo Frames
fragmentam os pacotes IP menos frequentemente e tendem a aumentar a vazão de
uma conexão Gigabit Ethernet. O tamanho do MTU normalmente adotado em um
Jumbo Frame é 9000 bytes, mas pode ser maior ou menor dependendo do
fabricante da placa de rede. No protocolo NFS, o número de 9000 é popular devido
ao tamanho de bloco de 8KB (BOUMENOT, 2002), ou seja, entende-se que cada
bloco transmitido via NFS ocuparia um único quadro Ethernet, eliminando assim o
número de fragmentações.
Neste experimento, são testadas configurações com combinações diferentes
de tamanho de MTU e tamanho de bloco para alcançar o melhor resultado quanto à
vazão e número de operações NFS no sistema de armazenamento.
4.3.2 UDP versus TCP
Como em arquiteturas NAS as transferências de dados são baseadas em
arquivos, ou em partes de arquivos, uma simples perda de pacote na rede pode
significar um grande problema de consistência. A camada de transporte do modelo
OSI (Open Systems Interconnection) é responsável por garantir essa etapa da
comunicação. A primeira versão do NFS (v2) foi concebida somente com suporte a
UDP devido à simplicidade e eficiência desse protocolo da camada de transporte na
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época. Com a evolução das redes e as limitações encontradas, a versão 3 passou a
suportar TCP também e a sua escolha é feita durante a montagem do sistema de
arquivos no cliente NFS. Na versão 4, que é alvo de estudo deste trabalho, somente
o TCP é suportado, conforme já informado em capítulos anteriores e como pode ser
visto na figura 12. Essa mudança na camada de transporte permitiu que o NFSv4
pudesse implementar o gerenciamento de estado das sessões (ser statefull), já que
com UDP não seria possível estabelecer segurança orientada a conexão.
Eis as diferenças de operação entre ambos os protocolos da camada de
transporte. “O TCP fornece capacidades de verificação de erro através de um valor
numérico gerado para cada bloco de dados transmitido. Se uma transferência não
for bem-sucedida, e um erro for recebido, os dados são retransmitidos, a não ser
que o erro seja fatal, quando a transmissão é normalmente interrompida. Da mesma
forma, se nenhuma confirmação for recebida durante um período de tempo
especificado, as informações também devem ser retransmitidas. Já o UDP é um
protocolo muito mais simples que o TCP, pois oferece um serviço sem conexão e
não confiável pois não há garantia de entrega de mensagem ao destinatário, nem
que os dados chegarão em perfeito estado. O UDP provê apenas um mecanismo
que permite ao transmissor distinguir entre múltiplos receptores num mesmo
equipamento destinatário”. (ALMEIDA, 2006, p. 48).
Alguns ambientes ainda usam o NFSv3 sobre UDP com a intenção de atingir
um melhor desempenho. Porém, essa não é a melhor escolha para atingir o
resultado desejado. O artigo de Kirch (2006), por exemplo, aponta um grande
histórico de problemas pelo uso do NFS sobre UDP. Alguns sistemas operacionais
Linux/Unix tem a opção padrão de checksums UDP desabilitada (presumidamente
para melhorar o desempenho), porém ao se usar NFS sobre UDP neste servidor,
pode ocorrer uma corrupção de dados silenciosa. Este tipo de corrupção é a pior
possível pois o administrador do ambiente pode perceber tarde demais, ou seja,
quando nenhuma versão do backup possuir aquela informação para conseguir ser
restaurada.
Outro problema descrito por Kirch a respeito do NFS sobre UDP é a
fragmentação. Ao se usar pacotes de tamanho 4096 ou 8192 bytes, eles são
fragmentados (exceto quando usados em conjunto com Jumbo Frames). Caso um
pedaço da cadeia de pacotes seja perdido, o UDP aguarda um tempo (denominado
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reassembly timeout) por padrão de 30 segundos e então descarta o pacote inteiro.
Para lidar com a retransmissão nas camadas inferiores o NFS implementou um
mecanismo adicional denominado request replay cache que fornece uma camada de
proteção adicional a ambientes em UDP. Com o TCP esse mecanismo do NFS é
pouco necessário, pois as retransmissões são tratadas na camada de transporte.
Ainda existem problemas relacionados à segurança com o uso de NFS sobre
UDP, como exposto por Ruppert (2006):


Devido à inexistência de conﬁrmações e números de sequencia, torna-se
mais fácil para um elemento atacante enviar datagramas maliciosos e/ou
repetir datagramas previamente gravados.



A criação de regras para ﬁrewalls é dificultada sem o estabelecimento de
conexão e sem os números fixos das portas.

Como este trabalho limita-se ao aspecto desempenho, as vantagens e
desvantagens do NFSv4 com a relação à segurança não são analisadas. Apenas
diferentes configurações com TCP e UDP no NFSv3 e TCP no NFSv4 são incluídos
na matriz de execução dos testes voltados às métricas de desempenho.
4.3.3 NFSv4 sobre IPv6
O suporte de NFS sobre IPv6 foi implementado pelo projeto BULL OPEN
SOURCE e um dos pré-requisitos era resolver a situação dos serviços SunRPC e
portmap que foram desenvolvidos apenas para IPv4. Assim, o primeiro passo foi
criar um novo componente chamado TI-RPC (Transport Independent RPC) para
substituir o SunRPC que foi adotado pelos sistemas operacionais baseados em Unix
(Linux, NetBSD, FreeBSD, Solaris, HP-UX e AIX) para implementações de todas as
versões do NFS em IPv6. Já o substituto do componente portmap foi o rpcbind no
NFSv2 e v3 que ainda dependiam desse sub-protocolo. Não foi um problema para o
NFSv4, que por usar uma única porta TCP fixa (2049), tornou-se independente do
serviço de portmap ou mesmo do rpcbind.
Um dos cenários tratados neste trabalho é a prova de conceito do uso do
NFSv4 sobre IPv6, com foco na análise de desempenho comparando com o uso do
IPv4 usado normalmente. Espera-se que com os jumbogramas presentes no IPv6,
transferências de arquivos NFS configuradas com blocos de 64Kbytes, possam
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melhorar o desempenho da vazão e diminuição do número de operações NFS no
sistema de armazenamento.
O jumbograma é descrito na RFC 2675 por Borman et al. (1999) e refere-se ao
cabeçalho de extensão do protocolo IPv6 denominado Hop-by-Hop que permite
enviar pacotes de dimensões maiores, se necessário. Um jumbograma pode atingir
4,3GBytes. Essa funcionalidade pode ser útil em Redes de Armazenamento NAS,
por estas serem baseadas em Gigabit Ethernet e tratar arquivos grandes.
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5
5.1

FUNDAMENTOS E ESPECIFICAÇÃO DA ANÁLISE DE DESEMPENHO
Métricas de desempenho
Para cada cenário testado, as quatro métricas seguintes são adotadas e os

campos preenchidos pelos valores coletados no experimento no servidor Linux ou
no sistema de armazenamento (Storage), conforme exemplo da tabela 1:
Tabela 1 – Exemplos das medições de desempenho

Vazão
(throughput)

Utilização de CPU

Operações NFS
por segundo

Utilização de Disco

92MBytes/s

34%

5.240

54%

Fonte: Elaborado pelo autor

Estes resultados são apresentados na forma gráfica ao invés de tabela. Nas
subseções seguintes, são descritas cada uma das quatro métricas de desempenho e
sua relevância no ambiente NAS.
Os recursos ou resultados considerados em uma análise de desempenho não
se restringe a esses quatro elementos. A latência, por exemplo, é um item
normalmente avaliado para comparações de desempenho em arquiteturas
diferentes, em que os resultados de latência são extremamente importantes. Porém,
como este presente trabalho utiliza a mesma arquitetura para todos os cenários,
optou-se por não analisar latência já que o foco é comparar diferentes configurações
no protocolo e na rede, não arquiteturas diferentes onde a latência influenciaria nos
resultados.
É importante ressaltar que os resultados apresentados neste trabalho refletem
apenas os cenários preparados no experimentos, ou seja, em outros cenários os
resultados poderiam ser diferentes.
5.1.1 Vazão
A vazão, oriunda do inglês throughput, é a principal métrica de desempenho de
um sistema de armazenamento e representa a quantidade de dados lidos ou
gravados em um determinado tempo, sendo apresentada em Mega Bytes por
Segundo (MBps). A percepção do cliente ou usuário com relação ao desempenho é
diretamente proporcional à vazão atingida na comunicação. Contudo, nem sempre a
vazão é limitada pela capacidade do meio físico e sim por outros elementos que
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fazem parte do processo. Por exemplo: em um canal Gigabit Ethernet a capacidade
nominal é de 125MB/s (1024Mpbs / 8) porém na prática a vazão alcançada é menor.
A explicação para isso é o fato dos servidores, clientes e protocolos envolvidos
apresentarem suas respectivas latências e necessidades de processamento. Não é
finalidade deste trabalho estudar as perdas e latências de cada elemento em um
ambiente NAS e nem a utilização da rede de comunicação, e sim avaliar se o
resultado da vazão é aumentado por meio de alterações nos parâmetros do
protocolo e na infraestrutura de rede.
A tese de Boumenot (2002) apresenta um estudo sobre a influência de Jumbos
Frames (um dos parâmetros a serem testados com o NFSv4 neste experimento) em
relação à vazão e conclui que ao habilitá-lo obtém-se uma vazão maior ao se medir
a interface de loopback, ou seja, sem comunicação através da rede física.

Figura 14 – Desempenho de loopback com a variação do tamanho do MTU
Fonte: Boumenot (2002)

Nota-se pelo gráfico da figura 14 que quando o MTU é configurado em cerca
de 9000 bytes, ocorre um pequeno aumento na vazão. Boumenot atribui essa
melhoria à redução da fragmentação, que ocorreria em maior quantidade com blocos
NFS de 8192 bytes se o MTU padrão de 1500 fosse configurado. Com Jumbo
Frames, um único bloco de 8K é encaixado em único quadro Ethernet. Por outro
lado ele também conclui que o aumento da vazão verificada na interface de
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loopback não é refletida no desempenho do NFS ao analisar a comunicação entre
servidor e cliente. De fato, isso pode estar relacionado a outros elementos do próprio
protocolo e as suas características de propagação na infraestrutura de rede. Eles
são abordados neste trabalho com o intuito de atingir um melhor desempenho na
comunicação fim-a-fim.
Os resultados de vazão obtidos no software de simulação de carga neste
experimento restringem-se apenas à escrita, medidos entre cliente e servidor NFS,
conforme visto no Apêndice D – Amostra de resultados. Optamos por não considerar
a vazão de leitura devido à maior influência dos mecanismos de armazenamento em
cache e memória do servidor Linux e do sistema de armazenamento os quais não
são parte da análise deste trabalho.

5.1.2 Utilização de CPU
A métrica “utilização de CPU” registra um histórico da porcentagem do recurso
de CPU do sistema de armazenamento (Storage) utilizado ao longo do tempo,
durante os testes de desempenho. A métrica pode variar entre 0% e 100%, e é
obtida no sistema de armazenamento, conforme visto no Apêndice D – Amostra de
resultados.
A CPU dos outros elementos da topologia do laboratório tais como
comutadores de rede (switches) e servidores Linux são apenas monitorados para
detectar pontos de gargalo, porém seus resultados não são registrados a não ser
que atinjam 100% e passem a influenciar o resultado dos testes. Todavia, a
monitoração contínua da utilização da CPU dos equipamentos de qualquer ambiente
em produção é importante para antecipar a detecção de gargalos.
Avalia-se apenas a CPU do sistema de armazenamento, por ser o centralizador
dos dados acessados em uma arquitetura NAS e, consequentemente, responder
pela maior utilização de recursos. A ocupação da CPU em 100%, durante muitos
segundos ou minutos, resulta no aumento da latência e diminuição da vazão,
perceptíveis por parte das aplicações e dos usuários, e gerando reclamações.
Quando a CPU está trabalhando com picos de 97% e 98%, por exemplo,
significa que o desempenho não foi afetado ainda, mas está muito próximo de
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acontecer. Por esse motivo, este trabalho avalia a utilização da CPU como métrica
durante as alterações de parametrizações e rede, para reduzir as operações
acessórias do sistema de armazenamento e trabalhar no limite de capacidade,
fazendo com que ele suporte mais carga de processamento sem atingir 100% e
afetar o desempenho. O sistema de armazenamento costuma ser um elemento mais
limitado do que os servidores em arquiteturas NAS e quando é submetido a uma
carga superior à suportada, mesmo com as otimizações buscadas neste trabalho,
pode se tornar o gargalo do ambiente.
Sehgal et al. (2010) defendem que se o sistema de armazenamento é
otimizado na implementação do acesso ao sistema de arquivo, a utilização de seus
recursos como CPU e discos é reduzida e então seu desempenho pode ser
melhorado, além de reduzir também o consumo de energia elétrica. “Nós
descobrimos que as opções padrões do sistema de arquivo são pouco otimizadas e
até mesmo pobres. Nós mostramos que a combinação correta de opções para
cargas de trabalho esperadas em determinados tipos de sistemas de arquivos,
podem melhorar o desempenho e eficiência de consumo de energia por um fator
entre 1,05 a 9,4 vezes” (SEHGAL ET AL., 2010).
O artigo de Radkov et al. (2004) complementa que o atributo chave de
desempenho de um protocolo é sua escalabilidade com relação ao número de
clientes que o servidor pode suportar. Se os caminhos de rede e os barramentos
internos não são gargalos, então a limitação é determinada pela utilização de CPU
do servidor. Sabe-se que no caso de uma arquitetura NAS, um cenário é muito
comum: vários clientes acessando a mesma área de dados pelo protocolo NFS (ou
CIFS) em um único sistema de armazenamento (Storage). Entretanto, Radkov et al.
lembram que esses dispositivos usam técnicas especializadas como otimização
entre camadas (cross-layer otimizations) e suporte à aceleração de hardware para
reduzir a utilização de CPU nativamente. Por isso, apenas a utilização de CPU do
sistema de armazenamento é alvo de análise deste trabalho, porém é utilizado
apenas um servidor a fim de delimitar o escopo da análise de desempenho.
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5.1.3 Número de operações por segundo
A métrica “Número de operações por segundo”, trata do número de operações
executadas por segundo de um protocolo específico executadas pelo sistema de
armazenamento e são expressas em números inteiros, ex.: 7.000 OPs. Esse número
é medido no sistema de armazenamento, conforme visto no Apêndice D – Amostra
de resultados.
Em um cenário de produção de um ambiente NAS, o resultado da estatística de
operações NFS apresentada pelas ferramentas disponíveis no sistema de
armazenamento equivale ao somatório das operações requisitadas por todos os
clientes que compartilham o acesso aos dados naquele dispositivo Servidor.
Normalmente, o fabricante do sistema de armazenamento declara certa limitação de
operações para um modelo de uma determinada linha de produtos e no caso de
sistema de armazenamento unificado que suporta mais de um protocolo, essa
limitação considera a soma das operações de todos os protocolos. Modelos com
maior poder de processamento agregado tem consequentemente declarados valores
maiores de operações.
Quando um sistema de armazenamento atinge ou ultrapassa sua capacidade
máxima de operações suportadas, a consequência é o gargalo de um ou mais
elementos de hardware, como memória, barramento, disco e CPU. O resultado é o
mesmo comentado anteriormente: o tempo de resposta para o cliente aumenta e a
sensação de perda de desempenho é experimentada pela aplicação ou usuários. A
análise da medição de operações NFS feita neste trabalho tem como foco verificar
se as alterações realizadas nos cenários surtirão efeito na redução ou aumento do
número de operações e em caso de redução, conseguir liberar algum eventual
gargalo no equipamento e assim melhorar o desempenho.
O protocolo NFS dispõe de diversos tipos de operações que são executadas
pelo dispositivo Servidor no sistema de arquivos compartilhado. Algumas delas são:
getattr (verificação de atributos), lookup (pesquisa), read (leitura de arquivos), write
(escrita de arquivos), create (criação de arquivos), remove (deleção de arquivos) e
readdir (leitura de diretórios). O número de operações por segundo medidos no
dispositivo é a soma dessas operações individuais e cada perfil de aplicação possui
uma característica diferente de utilização. O artigo de Sehgal et al. (2010) apresenta
as características de 4 aplicações que normalmente utilizam arquiteturas NAS:
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Servidores Web, Servidor de Arquivos, Correio Eletrônico e Banco de Dados. Cada
aplicação exibe um perfil diferente de porcentual dos tipos de operações, que podem
vistas no artigo.
Especificamente a versão 4 do NFS é um protocolo que possui uma alta
sobrecarga (overhead) em relação às versões anteriores, como apresentado por
Engelmann et al. (2009), apesar de utilizar chamadas RPC compostas que,
teoricamente, diminuiriam o número de operações. O artigo de Radkov et al. (2004)
também expõe isso e inclusive apresenta alguns gráficos de comparação de
operações entre todas as versões do NFS e realmente a versão 4 foi a que mais
apresentou maior sobrecarga de mensagens na rede, como se observa na tabela 2.
O NFSv4 obteve resultados altos parecidos com o iSCSI, um protocolo de
arquitetura SAN baseada em IP. O NFSv3 apresentou resultados parecidos com
NFSv2, comprovando que a alteração entre ambos não foi muito grande. Para
alguns tipos de operações, o NFSv4 chegou a atingir o dobro de mensagens do
NFSv3/v2. Essa comparação também é feita neste experimento.

Tabela 2 – Comparação de sobrecarga do número de operações de rede NFSv2,
NFSv3, NFSv4 e iSCSI sem uso de Cache.

Fonte: Radkov et al. (2004)
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Como Radkov et al. não pesquisaram alterações de parâmetros a fim de
reduzir a sobrecarga do protocolo, é interessante que este presente trabalho avalie
se é possível reduzir o número de operações do NFSv4 baseado em alterações e
testes em diferentes configurações.
5.1.4 Utilização de Disco
A métrica “utilização de disco” é medida pela porcentagem de utilização média
dos discos de dados em que o volume NFS é acessado durante o período da
execução dos testes e refere-se apenas aos discos do sistema de armazenamento.
O resultado é obtido no sistema de armazenamento, conforme visto no Apêndice D –
Amostra de resultados. Esse parâmetro não se refere à capacidade (área) utilizada
dos discos e sim à sua capacidade de processamento, que varia de acordo com
suas características.
Os quatro tipos de discos mais utilizados pelos Sistemas de Armazenamento
atualmente são FC (Fibre Channel), SATA (Serial Advanced Technology
Attachment), SAS (Serial Attached SCSI) e SSD (Solid State Drives). Sua
porcentagem de utilização é diferente quando submetidos a uma mesma demanda
de acesso por possuírem arquiteturas distintas (com exceção do FC e SAS que são
praticamente equivalentes).
A tabela 3 de White (2011) compara as principais características dos quatro
tipos de discos: capacidade / tamanho (capacity) em Giga ou Tera Bytes, velocidade
(speed) em RPM (Rotation Per Minute), tempo de formatação (zeroing), recuperação
do RAID (RAID recovery) e reconstrução em caso de falha (reconstruction), sendo
os três últimos apresentados em horas ou fração de horas. Nota-se que os discos
SAS e FC atingem maiores velocidade (10.000 e 15.000 rotações por minutos) e os
SATA são mais lentos (7.200 RPM). Em questão de capacidade, os discos SATA
são os de maior capacidade, chegando até 2 Tera Bytes, mas em contrapartida são
os que demandam mais tempo para atividades de reconstrução e formatação. Os
discos SSD são os mais rápidos nas operações apresentadas e também são os de
maior custo.
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Tabela 3 – Comparação das características dos discos SSD, FC, SAS e SATA

Fonte: White (2011)

No mesmo artigo de White (2011) há outra tabela que lista características
adicionais dos discos (exceto SSD) baseados no fabricante Seagate. Esses dados
estão disponibilizado na tabela 4, com informações de tamanho físico (form factor)
em polegadas, tempo médio de busca / procura (seek time) em milisegundos,
latência média rotacional (rotational latency) e estimativas de operações de entrada
e saída (IOPs). Nota-se que os resultados de SAS e FC são muito próximos, por
serem discos de arquitetura praticamente idêntica. Os discos de velocidade menores
(10.000 RPM e 7.200 RPM) apresentam resultados maiores para tempos médios de
busca e latência média rotacional e menores para operações.
Tabela 4 – Características adicionais dos discos SATA, FC e SAS

Fonte: White (2011)

No experimento deste trabalho, não é comparado o resultado da utilização de
discos entre mais de um tipo. Apenas um modelo de disco está disponível no RAID
Group (capacidade de 72GBytes e velocidade de 10.000 RPM) e todos os testes se
basearão nele, já que não é intenção deste trabalho analisar comparativamente o
desempenho dos diferentes tipos de discos existentes nos sistemas de
armazenamento.
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5.2

Número de execuções dos testes
O artigo de Traeger et al. (2008) elucida a teoria de número de execuções em

uma análise de desempenho. Ele afirma que várias execuções de testes de
desempenho (benchmark) são importantes para garantir exatidão e apresentação de
média de resultados possíveis. Entende-se que uma execução única poderia levar a
resultado enganoso, e que, ao especificar o número de execuções o leitor pode
conferir rigor à análise e confiar mais nas conclusões apresentadas.
O propósito deste presente trabalho não é aprofundar os estudos de técnicas
de confiabilidade de execução de testes de desempenho, então será usada uma
métrica de repetições adotada por Hirata (2010) em suas análises de desempenho.
Para atingir uma confiabilidade de 95% nos dados coletados ele baseou-se em
uma métrica obtida do livro de Jain (1991) para identificar quantas repetições
deveriam ser executadas a fim de atingir o patamar de confiabilidade desejado e
aplicou a fórmula apresentada na figura 15. “Um número muito grande de execuções
requer maior esforço e recursos. O motivo dessa análise é encontrar o número
mínimo de execuções que atinja uma confiabilidade desejada. Assim, nós
apresentamos fórmulas para determinar o número de execuções necessárias para
alcançar um determinado nível de precisão e confiabilidade.” (JAIN, 1991, p. 224).

Figura 15 – Fórmula e exemplo numérico para indicar a quantidade de repetições
Fonte: Adaptado de Jain (1991) e Hirata (2010)
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Hirata efetuou alguns ensaios preliminares simulando 50 usuários simultâneos
para servir de base para cálculo da figura 15. Seus resultados obtidos foram valor
médio igual a 619 e desvio padrão igual a 172. Inserindo-se estes dados na fórmula,
o resultado (também presente na figura 15) mostrou a necessidade de
aproximadamente 30 repetições para obter-se uma confiabilidade de 95% nos
testes.
Este trabalho irá adotar um procedimento semelhante para definir o número de
repetições para a geração dos gráficos e tabelas com os resultados. Todos os
registros nativos dos testes serão armazenados para fins de histórico e para
possibilitar a eventual geração de diferentes gráficos por pesquisadores que queiram
reproduzir ou complementar este trabalho.
5.3

Ferramentas de simulação de carga
Por se tratar de um experimento em laboratório e não um estudo de caso em

ambiente real, a carga de produção é simulada por uma ferramenta apropriada,
avaliada e indicada por Traeger et al. (2008) em seu artigo e utilizada por outros
pesquisadores.
Os testes foram executados com um ambiente de laboratório dedicado. Dessa
forma o resultado não foi influenciado por outros acessos. Os demais recursos não
avaliados, como memória do sistema de armazenamento e CPU e memória dos
servidores Linux foram monitorados apenas para identificar eventuais gargalos.
Como nenhum ponto foi observado nestes elementos, então somente o resultado
dos quatro principais recursos desejados foi coletado e apresentado graficamente.
5.3.1 IoZone
A ferramenta IoZone é um software livre e foi desenvolvida por Norcott e Capps
(2003) apoiados pelas empresas Oracle e HP, buscando simular operações de
leitura, gravação, re-leitura e regravação. Neste experimento a versão mais recente
da ferramenta é instalada nos servidores Linux com a finalidade de gerar carga
similar a ambientes reais e medir o tráfego de operações NFS. Os parâmetros
utilizados nos testes são detalhados no apêndice C – Instalação e Configuração do
IoZone. A escolha dessa ferramenta para o experimento se deve a seu uso intensivo
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para a análise de desempenho do NFS nos artigos relacionados: Harrington et al.
(2006), Noronha et al. (2007), Li et al. (2009) e Hildebrand e Honeyman (2005).
5.4

Ferramentas de coleta de pacotes
Para a coleta de pacotes ethernet do experimento é utilizada o comando nativo

pktt (Packet Trace) do sistema de armazenamento Netapp e para a leitura do
arquivo gerado é utilizada a ferramenta Wireshark. Ela foi desenvolvida por Combs
(1998) com o nome de Ethereal, e renomeada para Wireshark em 2006, sendo hoje
uma das ferramentas mais utilizadas no mundo para análise de protocolos de rede
ethernet.
5.5

Implementação do laboratório
Os pré-requisitos da implementação do laboratório são servidores com seu

Sistema Operacional baseado em UNIX na função de cliente NFS, acessando a área
compartilhada de um sistema de armazenamento (servidor NFS) por meio de
comutadores para rede local Ethernet na velocidade Gigabit. As versões dos
sistemas operacionais instalados devem suportar o NFSv3 e v4. Todos os elementos
devem suportar as funcionalidades descritas na fase de fundamentação tais como
Jumbo Frames e IPv6.
Os cenários e configurações das execuções de testes são baseados em uma
única topologia mostrada figura 16, sendo que essa arquitetura permite realizar as
alterações propostas de parâmetros do protocolo e de rede.
A topologia apresentada é composta por um servidor de 32 bits fazendo o
papel de cliente NFS e com Sistema Operacional CentOS 6 (Red Hat 6). Este
servidor tem conectividade TCP/IP com o sistema de armazenamento NAS por meio
de um comutador (switch) Ethernet da marca Dell modelo Power Connect 2724 com
16 portas Gigabit, sendo utilizadas apenas 4 no total. A comunicação do comutador
até o NAS é feita por dois canais Ethernet agregados (Link Aggregation), resultando
em um canal de 2 Gigabits. Ambos utilizam interfaces de rede comum, não se
tratando de interfaces TOE (TCP/IP Offload Engine) que teriam a característica de
assumir parte do processamento realizado pela CPU principal.
O sistema de armazenamento é do fabricante NetApp modelo FAS3020, com
sistema operacional proprietário Data ONTAP versão 7.3.6. Sua configuração de
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discos é feita em RAID DP (Double Parity) formado por 3 Raid Groups de 10 discos
de dados e 2 de paridade cada um. No Apêndice A – Características e versões do
ambiente - há mais detalhes do hardware dos equipamentos.

Figura 16 – Topologia do Experimento
Fonte: Elaborado pelo autor

A topologia utilizada no experimento é a mais comum em ambientes NAS no
Brasil, sendo também comum um ambiente de produção com mais de um servidor.
Este experimento está limitado a um servidor apenas com o intuito de simplificar a
execução e coleta dos dados de desempenho, pois um segundo servidor dificultaria
a coleta integrada dos resultados de vazão de escrita a partir da ferramenta de
simulação em ambos servidores.
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Em um ambiente NAS tradicional, o sistema de armazenamento fornece uma
área compartilhada para servidores Linux por meio do protocolo NFS e estes
servidores por sua vez normalmente trabalham em grupos (em cluster) para prover
alta disponibilidade e maior poder de processamento no ambiente para os usuários
finais. No papel de clientes NFS, além de servidores Linux, também se encontram
monitores de máquinas virtuais (hypervisors) como VMware e Citrix, e servidores
UNIX como IBM AIX, HP-UX e Oracle Solaris.
O sistema de armazenamento, do inglês Storage, também possui elementos
redundantes como discos, fontes de alimentação, controladoras e memórias, além
de permitir a replicação de seus dados para prédios secundários para prover
contingência em caso de falha no prédio principal, o que não faz parte deste
trabalho.
5.6

Matriz de Cenários e Configurações
A finalidade deste experimento é executar os softwares de simulação de carga

em diferentes configurações e cenários para compará-los. Em cada cenário são
executadas as mesmas quatro configurações descritas na tabela 5, sendo coletadas
as métricas de desempenho descritas na tabela 1 e seus resultados comparados ao
final.


Cenário A: IPv4



Cenário B: IPv4 com Jumbo Frames



Cenário C: IPv6



Cenário D: IPv6 com Jumbo Frames

Tabela 5 – Matriz de configurações do ambiente de testes

Configuração

Protocolo

Delegações de
Arquivos

RPC Composto

TCP / UDP

1

NFSv3

N/A

N/A

TCP

2

NFSv3

N/A

N/A

UDP

3

NFSv4

Desabilitado

Nativo

TCP

4

NFSv4

Leitura e Escrita

Nativo

TCP

Fonte: Elaborado pelo autor

69

Os respectivos gráficos são identificados com o número (apresentado na tabela
de configurações) seguida da letra do cenário. Exemplo: o gráfico 3C equivale a
configuração 3 e ao cenário C. O experimento 3C registra testes efetuados em um
ambiente IPv6, utilizando-se o protocolo NFSv4, sem delegações de arquivos, sem
Jumbo Frames, adotando-se TCP como protocolo de transporte. Eventualmente, se
uma combinação não for suportada, a justificativa será exposta e o seu gráfico
equivalente não será apresentado.
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6

RESULTADOS DOS TESTES E ANÁLISE COMPARATIVA
Neste capítulo são elaborados gráficos a partir dos valores extraídos dos

ensaios e efetuados comentários acerca dos resultados obtidos. Esses valores estão
presentes nas tabelas do Apêndice E – “Tabela de resultados de desempenho”.
6.1

Execução dos testes
Em cada configuração, foi definido um parâmetro específico de montagem no

cliente NFS (servidor Linux), atribuindo-se os tamanhos de bloco de acesso: 8K,
16K, 32K e 64K para configurações com TCP e 8K, 16K e 32K para UDP (os
motivos da limitação para NFSv3 sobre UDP já foram explicados na seção 4.2.3
“Tamanho de Blocos”). Os detalhes desse procedimento estão registrados no
Apêndice B – “Configuração do NFS” ao final deste trabalho.
Os arquivos gerados e manipulados pela ferramenta de simulação de carga
IoZone possuem tamanho desde 64K até 64MBytes. Assim, explorou-se a interação
entre tamanhos de blocos de acesso e tamanhos de arquivos. Presume-se que a
simulação equivale a um ambiente real, em que os tamanhos de arquivos variam e,
por isso, caracterizam um perfil de aplicação genérico. Os resultados nos gráficos,
para cada cenário e configuração, apresentam médias dos valores obtidos com
desvio padrão abaixo de 5% e a maneira pela qual esses resultados foram obtidos
estão exemplificados no Apêndice D – “Amostra de resultados”.
No exemplo do apêndice D, nota-se que a vazão de escrita atinge valores
menores quando o tamanho de arquivo é pequeno. Para arquivos de 64KB a vazão
se mantém na faixa de apenas 40MBytes/s. Somente após manipular arquivos de
1MB a vazão supera 90MB/s, e em seguida inicia um declínio para arquivos maiores,
como em 32MB. Esse fato foi comprovado na execução dos demais testes e a busca
desse comportamento é proposital neste trabalho, pois a intenção é simular uma
aplicação genérica conforme citado no parágrafo anterior. E, como também foi
exposto no mesmo parágrafo, os resultados transportados para os gráficos são
formados pela média da vazão obtida com os diferentes tamanho de arquivos.
Pode-se inferir que a simulação de aplicações específicas, como por exemplo
correio eletrônico e banco de dados, poderiam trazer resultados diferentes dos
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obtidos neste experimento devido ao perfil de tamanho de arquivos. Essa extensão
de pesquisa é uma sugestão de trabalhos futuros.
6.2

Cenário A: IPv4
a) Vazão de escrita
Nos testes com parâmetros definidos no IoZone, o bloco de 16KBytes produziu

o melhor resultado: 84MBytes/s, como pode ser visto na figura 17. Neste cenário
inicial o NFSv4 não superou o desempenho do NFSv3 sobre TCP: atingiu no
máximo 75MBytes/s em 16KB, mesmo com suas características nativas que,
teoricamente, poderiam trazer melhor resultado.

Figura 17 – Gráfico de vazão do cenário A (IPv4)
Fonte: Elaborado pelo autor

O desempenho do NFSv3 sobre UDP foi inferior em relação a todas as
configurações, proporcionando vazão ínfima de cerca de 30MBytes/s em 32KBytes
por exemplo. Esse comportamento reforça a recomendação de não usar UDP para
tamanho de blocos maiores, presente na seção 4.2.3 “Tamanho de Blocos” deste
trabalho. Provavelmente esse comportamento se deve a características das novas
versões dos Sistemas Operacionais dos servidores e do sistema de armazenamento
utilizados no experimento. A confirmação dessa hipótese pode ser objeto de estudos
complementares, pois no presente trabalho utiliza-se UDP apenas para fins de
comparação com NFS sobre TCP e não como principal alvo de estudo.
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b) Utilização de CPU
A utilização de CPU e a vazão de escrita mostram comportamento semelhante,
apresentando valores mais altos com blocos de 16K: cerca de 49% pelo NFSv3 e
43% pelo NFSv4 e uma utilização bem menor em 64K, 34% pelo NFSv3 e 23% pelo
NFSv4. Observa-se, nas colunas 3A e 4A para todos os tamanhos de bloco, que a
habilitação da delegação de arquivos no NFSv4 reduz a utilização de CPU em cerca
de 2 pontos porcentuais.

Figura 18 – Gráfico de utilização de CPU do cenário A (IPv4)
Fonte: Elaborado pelo autor

c) Operações NFS
Na figura 19, a seguir, nota-se uma redução exponencial das operações NFS
com o aumento do tamanho de bloco configurado. As operações NFSv4 superam,
em todos os casos, o dobro das operações da versão 3, como por exemplo 18.000
OPs do NFSv4 contra 6.500 do NFSv3 em blocos de 8K. Em 32KB os valores do
NFSv4 são cerca de 4.400 OPs contra 1.800 do NFSv3. Analisando-se apenas pelo
quesito número de operações o NFSv4 não é a melhor escolha em um ambiente
baseado no cenário A, pois o sistema de armazenamento sofreria sobrecaga se já
estiver com alto índice de utilização.
O comportamento do NFSv4 quanto ao número elevado de mensagens era
esperado por alguns pesquisadores, devido ao fato dele possuir uma alta
sobrecarga (overhead) em relação às versões anteriores, conforme exposto na
seção 5.1.3 – “Operações por segundo” por Radkov et al. (2004) na tabela 2 –
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“Comparação de sobrecarga do número de mensagens de rede NFSv2, NFSv3,
NFSv4 e iSCSI sem uso de Cache”. Esse resultado retifica a teoria de outros
pesquisadores, como Pohlmann e Hess (2006) e Radkov et al. (2004) exposta na
seção 4.2.2 “RPC Composto” deste trabalho, em que essa nova funcionalidade
presente no NFSv4 traria redução de operações.

Figura 19 – Gráfico de utilização de Operações NFS do cenário A (IPv4)
Fonte: Elaborado pelo autor

d) Utilização de Disco
Neste cenário A, a maior vantagem do NFSv4 em relação ao NFSv3 está na
utilização de disco do sistema de armazenamento. Em 16KB por exemplo, o NFSv3
atingiu 25% de utilização de disco enquanto o NFSv4, apenas 15%. Analisando por
esse quesito, a migração para NFSv4 torna-se interessante.
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Figura 20 – Gráfico de utilização de disco do cenário A (IPv4)
Fonte: Elaborado pelo autor

A justificativa para esse comportamento é o fato do NFSv4 possuir uma
arquitetura de cache mais eficaz que o NFSv3, reduzindo assim a necessidade de
acesso aos dados do disco.

e) Amostras de pacotes ethernet do Cenário A
Dos testes executados no cenário A, apenas os pacotes ethernet das
configurações 1 e 4 (gráficos 1A e 4A) com tamanho de blocos de 16KBytes foram
amostrados. Coletar amostras de todas as configurações não agregaria informações
relevantes. As duas configurações escolhidas proporcionam comparação quanto ao
quesito número de operações NFS.
A configuração 1A, NFSv3 sobre TCP, apresentou valores de operações NFS
bem inferiores aos da configuração 4A - NFSv4 com delegação de arquivos
habilitado. Pela ferramenta de leitura Wireshark foi possível identificar uma série de
troca de mensagens sem interrupção entre cliente e servidor NFS na configuração
1A, como pode ser visto na figura 21.
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Figura 21 – Wireshark - configuração 1A: seqüência de pacotes NFSv3
Fonte: Elaborado pelo autor

Por outro lado, como pode ser visto na figura 22 referente à configuração 4A,
as chamadas RPC compostas introduzem uma sobrecarga de mensagens de
remontagem (reassembled PDU - Protocol Data Unit) entre chamadas NFSv4 que
não é observada na configuração 1A com NFSv3.

Figura 22 – Wireshark - configuração 4A: mensagens de RPC composto do NFSv4
seguido de mensagens de remontagem
Fonte: Elaborado pelo autor
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Nota-se diferença de tamanho de janela (window size value) entre os pacotes
NFSv3 da figura 21 e NFSv4 na figura 22, 4767 e 3954 respectivamente. Essa
diferença justifica a melhor vazão do NFSv3 em relação à versão mais recente do
NFS, conforme pode ser visto no gráfico da figura 17.
Nos cenários seguintes, são exploradas apenas duas configurações e não mais
4 como no cenário A, a fim de delimitar o escopo da análise comparativa. A partir do
cenário B (IPv4 com Jumbo Frames), optamos pelas configurações 1 e 4 apenas
(NFSv3 sobre TCP e NFSv4 com delegações de arquivos habilitadas), que
apresentaram melhores resultados no cenário A ao se comparar com 2 e 3,
respectivamente.
6.3

Cenário B: IPv4 com Jumbo Frames
a) Vazão de escrita
Com Jumbo Frames habilitados no cenário B, a vazão de escrita apresentada

na figura 23 superou os resultados dos experimentos do cenário A (com MTU
padrão) da figura 17, para todos os tamanhos de blocos. Isso comprova a hipótese
exposta nos primeiros capítulos deste trabalho, de que o desempenho pode ser
melhorado mediante otimizações, principalmente pelo uso de Jumbo Frames, de
acordo com Boumenot (2002). Outra constatação neste cenário é a obtenção de
resultados melhores da versão mais recente do protocolo NFS quando uma variável
de infraestrutura de rede também recente é introduzida no ambiente.

Figura 23 – Gráfico de vazão do cenário B (IPv4 / Jumbo Frames)
Fonte: Elaborado pelo autor
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O principal progresso visto neste cenário na figura 23, comparado à figura 17,
ocorre nos testes com tamanho de bloco 32K mostrando melhor aproveitamento com
Jumbo Frames para o NFSv4, aproximando-se do desempenho do NFSv3 como
aconteceu no cenário A – figura 17. Nota-se que na configuração do cenário B
(figura 23) a diferença de vazão foi inferior a 3MBytes/s (89,6 para 92,5), enquanto
no cenário A, a diferença foi superior a 9MBytes com blocos de 16K (76,3 para 85,5).

b) Utilização de CPU
Diferentemente do cenário A, em que a utilização de CPU guardava
similaridade com a vazão, a utilização de CPU no cenário B, vista na figura 24,
mostra equidade na configuração 1B (NFSv3) e ligeira queda à medida que cresce o
tamanho de bloco na configuração 4B (NFSv4). O gráfico da figura 18 do Cenário A
mostra uma grande redução da utilização de CPU para blocos maiores, efeito não
verificado no gráfico da figura 24, um comportamento inesperado pois, de acordo
com a seção 4.3.1, os Jumbo Frames reduziriam a utilização de CPU do sistema de
armazenamento.
Comparando o NFSv3 ao NFSv4 neste cenário, nota-se que a nova versão do
protocolo apresenta resultados melhores em todos os tamanho de blocos, reduzindo
cerca de 8 pontos porcentuais em relação a versão anterior.

Figura 24 – Gráfico de utilização de CPU do cenário B (IPv4 / Jumbo Frames)
Fonte: Elaborado pelo autor
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c) Operações NFS
O cenário B apresentou um comportamento similar ao cenário A, tanto na
figura 25 quanto na figura 19, em que se nota uma redução linear das operações
NFS inversamente proporcional ao aumento do tamanho de bloco configurado.
Também, as operações NFSv4 é, em todos os casos, mais que o triplo do NFS
versão 3, por exemplo em 16KB o NFSv4 atingiu cerca de 14.000 OPs e o NFSv3,
4.000 OPs.
Comparando o resultado dos 2 cenários, pode-se observar que Jumbo Frames,
quando habilitados, aumentam a utilização de operações NFS em cerca de 30%,
como conseqüência do aumento da vazão de escrita proporcionada por eles.

Figura 25 – Gráfico de utilização de operações NFS do cenário B (IPv4 / Jumbo
Frames)
Fonte: Elaborado pelo autor

d) Utilização de Disco
Como no cenário A, o NFSv4 apresentou menor utilização de discos em
relação a NFSv3: cerca de 28% do NFSv4 contra 34% do NFSv3. Comparando os 2
cenários, pode-se observar na figura 26 que, com Jumbo Frame habilitado, aumenta
a utilização de discos em todos os casos, também em consequência do aumento da
vazão de escrita proporcionada por eles.
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Figura 26 – Gráfico de utilização de discos do cenário B (IPv4 / Jumbo Frames)
Fonte: Elaborado pelo autor

6.4

Cenário C: IPv6
A preparação do cenário C foi feita conforme procedimento documentado no

Apêndice G – “Configuração de IPv6”. Este cenário não compreende a configuração
de Jumbo Frames, ou seja, o MTU padrão de 1500 foi utilizado.
As comparações de resultados deste cenário C são realizadas contra os
resultados do cenário A, porque ambos se assemelham por não usarem Jumbo
Frames nas suas configurações, o primeiro opera com IPv4 e este, com IPv6.
a) Vazão de escrita
Os resultados da vazão de escrita do NFSv4 com IPv6 foram muito baixos,
como vistos na figura 27. Em alguns casos atingiu somente pouco mais da metade
dos valores do IPv4 sem Jumbo Frames como no tamanho de bloco de 32KB,
menos de 40MBytes/s pelo IPv6 contra 72MBytes pelo IPv4. Somente os resultados
deste cenário C com NFSv3 com blocos menores ficaram próximos do IPv4 na faixa
de 80MBytes/s. Uma hipótese para a baixa vazão atingida nos testes com IPv6 está
na arquitetura 32 bits do ambiente de laboratório. Caso os testes fossem refeitos em
dispositivos mais novos, na arquitetura 64 bits, os resultados poderiam ser melhores.
Essa é uma sugestão de trabalho futuro.
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Figura 27 – Gráfico de vazão de escrita do cenário C (IPv6)
Fonte: Elaborado pelo autor

O gráfico da figura 27 é um exemplo do efeito do tamanho de bloco no
desempenho do protocolo NFS. Esse comportamento é visto na maioria dos gráficos
deste trabalho porém cada configuração apresenta uma relação diferente: em certos
casos, os valores aumentam gradativamente até atingir 32KB e em outros, reduzem
a partir de 16KB como neste cenário. A importância do efeito da parametrização no
protocolo foi previamente anunciada na seção 2.3.2 – “Comparação NFSv4 x NFSv3
x Samba 3”, na análise do trabalho relacionado de Harrington et al. (2006).

b) Utilização de CPU
Analisam-se a "utilização de CPU" nas configurações IPv4, mostrada na figura
18, e IPv6, mostrada na figura 28. Operando com blocos de tamanho 8KB, o
consumo de CPU aumenta (NFSv3 mais de 15% e NFSv4 mais de 20%). Com
blocos de 16KB, o NFSv3 consome mais (16%) e o NFSv4 consome menos (18%)
CPU. Com blocos de 32KB, ambos consomem menos CPU: NFSv3 (7%) e NFSv4
(30%). E com blocos de 64KB, ambos registram sensível redução (NFSv3 mais de
60% e NFSv4 mais de 40%).
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Figura 28 – Gráfico de utilização de CPU do cenário C (IPv6)
Fonte: Elaborado pelo autor

c) Operações NFS
A configuração com IPv6, na maior parte dos casos, apresenta redução da
diferença de utilização de operações NFS entre as versões 3 e 4 como visto na
figura 29 em relação ao cenário A, na figura 19. Com exceção do tamanho de blocos
16KB, essa diferença foi cerca do dobro de operações do NFSv4 sobre o NFSv3. Na
configuração com IPv4 essa diferença chegou a ser quase o triplo em alguns casos,
em 16KB o IPv6 reduziu para 3.500 OPs no NFSv3 e 9.000 OPs no NFSv4.

Figura 29 – Gráfico de utilização de Operações NFS do cenário C (IPv6)
Fonte: Elaborado pelo autor
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d) Utilização de Disco
Assim como na utilização de CPU, a utilização de disco nas configurações com
IPv6 mostrados na figura 30 apresentaram um comportamento similar ao IPv4
mostrados na figura 20, com o NFSv4 mais eficiente que o NFSv3 neste quesito.
Com IPv6, houve algumas pequenas diferenças em que o NFSv3 utilizou mais disco
neste cenário, e o NFSv4 utilizou um pouco menos, como por exemplo 30% contra
25% para o NFSv3 em 16K e 13% contra 16% para o NFSv4. Essa diferença entre
IPv4 e IPv6 somente não é significativa para justificar a escolha por um, em
detrimento de outro.

Figura 30 – Gráfico de utilização de disco do cenário C (IPv6)
Fonte: Elaborado pelo autor

6.5

Cenário D: IPv6 com Jumbo Frames
A preparação do cenário D foi também feita conforme procedimento

documentado no Apêndice G – “Configuração de IPv6”, incluindo a habilitação de
Jumbo Frames conforme procedimento descrito no Apêndice F – “Configuração de
Jumbo Frames”. As comparações dos resultados deste cenário D são realizadas
contra os resultados do cenário B, pois ambos se assemelham por usarem Jumbo
Frames nas suas configurações. Também são comparados com o cenário C, para
identificar os efeitos introduzidos pelo Jumbo Frame na configuração.
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a) Vazão de escrita
Os resultados da vazão de escrita do NFSv3 e do NFSv4 com IPv6 no gráfico
da figura 31 a seguir, foram muito similares aos resultados do cenário B com IPv4,
da figura 23. A configuração com tamanho de blocos de 32KBytes apresentou o
melhor resultado, principalmente para o NFSv4 que registrou 90MBps contra
91MBps do NFSv3. Com relação ao cenário C (figura 27) nota-se que a habilitação
de Jumbo Frames acarreta em resultado muito melhores: 90MBps contra 40MBps
em 32KB, por exemplo. Dessa forma, sua habilitação é imprescindível para
ambientes de rede IPv6 que usam NFS. Novamente, esse resultado ratifica a tese
de que o desempenho pode ser melhorado mediante otimizações.

Figura 31 – Gráfico de vazão de escrita do cenário D (IPv6 / Jumbo Frames)
Fonte: Elaborado pelo autor

Outro tipo de análise pode ser feita ao se comparar o gráfico da figura 17 (do
primeiro experimento - Cenário A), com esse gráfico da figura 31 do último
experimento, em que nota-se a melhoria do resultado da vazão de 70MBps, a partir
de uma configuração básica do NFSv3 com tamanho de blocos de 8KB sem
otimizações, para 90MBps do NFSv4, em uma configuração com todos os
parâmetros aplicados: tamanho de blocos de 32KB, Jumbo Frames, delegação de
arquivos e IPv6. Ao se avaliar por esse prisma, pode-se considerar que o efeito de
alterações de parâmetros e da evolução da rede IP em arquiteturas NAS registra um
ganho de 28,6%.
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b) Utilização de CPU
Assim como no cenário anterior, a utilização de CPU nas configurações com
IPv6, mostrados na figura 32, apresentaram comportamento similar ao IPv4,
mostrados na figura 24: nota-se que o NFSv4 utiliza menos CPU do que o NFSv3
em todos tamanhos de bloco. Porém, diferentemente do cenário C (figura 28), não
houve, com Jumbo Frames, uma redução significativa de utilização de CPU com o
aumento de tamanho de bloco, ou seja, o Jumbo Frame (cenários B e D) não
confere grande redução de utilização de CPU diante de alterações na blocagem.

Figura 32 – Gráfico de utilização de CPU do cenário D (IPv6 / Jumbo Frames)
Fonte: Elaborado pelo autor

c) Operações NFS
Os resultados deste cenário D, da figura 33, foram praticamente idênticos ao
cenário B, da figura 25. Ou seja, não houve diferença nas Operações NFS do IPv4
para IPv6, quando os Jumbo Frames estão habilitados.
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Figura 33 – Gráfico de utilização de Operações NFS do cenário C (IPv6 / Jumbo
Frames)
Fonte: Elaborado pelo autor

d) Utilização de Disco
A utilização de disco do NFSv4 neste cenário com IPv6 e Jumbo Frames, visto
na figura 34, foi razoavelmente menor que com IPv4 no cenário B, figura 26.

Figura 34 – Gráfico de utilização de disco do cenário D (IPv6 / Jumbo Frames)
Fonte: Elaborado pelo autor

A diferença de cerca de 5% percentuais (por exemplo: 25% pelo IPv6 e 30%
pelo IPv4 em 16K) seria uma boa vantagem de uso da nova versão do protocolo
NFS em conjunto com a nova versão do protocolo IP.
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7

CONCLUSÃO
Ao final da análise dos resultados dos experimentos no capítulo 6, baseado nas

simulações de carga aplicadas e no ambiente disponibilizado para os testes, podese concluir os direcionamentos a seguir.
No quesito vazão de escrita, identificou-se 32KB como a melhor opção para
tamanho de blocos como parâmetro de montagem NFS. Como citado neste trabalho
na seção 4.2.3 “tamanho de blocos”, algumas versões novas de sistemas
operacionais Linux estão utilizando 64KB por padrão. Assim preferencialmente nos
cenários similares ao do experimento, esse parâmetro deve ser forçado para 32KB
durante a montagem do sistema de arquivos NFS a fim de obter um melhor
desempenho na vazão.
O protocolo UDP com NFS não é uma boa escolha nas novas versões de
Sistemas Operacionais, porque seu desempenho se mostrou muito aquém do TCP.
Além disso há motivos de segurança e confiabilidade, expostos neste trabalho, na
seção 1.2 “motivação”. Inicialmente um dos propósitos era alcançar resultados com
NFSv4 melhores que NFSv3 em UDP, acreditando que este último atingiria volumes
maiores de vazão do que em TCP, influenciado por trabalhos relacionados e
experiência de campo. Esse propósito deixou de ser importante nos cenários
preparados para o experimento, após identificar que a vazão nas configurações com
NFSv3 em UDP se mostraram muito piores que em TCP. Depois disso, a análise
comparativa passou a ser feita nas configurações de NFS versão 3 e 4, sempre com
TCP.
A utilização de CPU e disco foi menor no NFSv4 em todas as configurações e
cenários testados. A melhoria nos mecanismos de cache no servidor NFS
justificariam essa vantagem. Essa conclusão é um fato importante para a
comunidade, pois não foi encontrado trabalho relacionado que documentou esse
comportamento. Por outro lado, o número de operações foi sempre menor no
NFSv3. Esta é a maior desvantagem do NFSv4: ele consumiu mais do que o dobro
de operações em relação ao NFSv3 na maior parte dos casos, o que pode exaurir a
capacidade do sistema de armazenamento. Para minimizar esse problema, os
tamanhos maiores de blocos apresentam menor geração de mensagens NFS, o que
já seria esperado. Com tamanho de 32KB, os números do NFSv4 são aceitáveis
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como um todo, mesmo sendo ainda o dobro do NFSv3. A configuração com IPv6
também minimiza essa diferença, pois reduz o número de operações NFS
comparando-se com IPv4.
De todas as configurações analisadas, o cenário B e D apresentaram os
melhores resultados: IPv4 ou IPv6 com Jumbo Frames e com tamanho de blocos de
32KB. A habilitação de Jumbo Frames traz resultados melhores para o quesito
vazão de escrita no NFSv4, que é o ponto mais importante na percepção de
desempenho de um servidor ou aplicação. Essa constatação indica melhor
integração de versões recentes de um protocolo com novas características
disponíveis na infraestrutura de rede. Ao se comparar os gráficos de vazão do
cenário A (na configuração mais básica) com os gráficos do cenário D (com
otimizações), pode-se considerar que o efeito de alterações de parâmetros e da
evolução da rede IP em arquiteturas NAS registra um ganho de quase 29%.
Conclui-se que o uso do NFSv4 é recomendado com IPv4 ou IPv6, sempre
com Jumbo Frames habilitados e em tamanho de blocos de 32KB. Infere-se com
essa conclusão que o desempenho do protocolo NFS pode ser melhorado mediante
otimizações. Os resultados dos testes com IPv6 foram similares ao IPv4 em todos os
quesitos, mas apenas com Jumbo Frames habilitados (cenários B e D). Nos outros
cenários em que o Jumbo não foram habilitados (A e C) o IPv6 apresentou
desempenho inferior ao IPv4.
Ao comparar com o NFSv3, o NFSv4 não apresenta aumento de vazão, porém
a atualização / migração de um ambiente NAS para a versão 4 do NFS é
recomendada devido as suas melhorias de implementações, expostas no capítulo 3
na seção 3.5.2 - NFSv4. Ele deve ser evitado apenas em Sistemas de
Armazenamentos que já estejam no seu limite de capacidade de operações, e por
outro lado, deve ser preferido nos Sistemas de Armazenamento que estiverem com
alta utilização de disco e CPU.
Conclusões diferentes destas, podem vir a ser obtidas ao se utilizar diferentes
softwares simuladores de cargas, como também em ambientes de laboratório
diferentes. Algumas dessas variações são sugeridas no item “trabalhos futuros” a
seguir que podem ser explorados e comparados com os resultados apresentados
neste trabalho.
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7.1

Trabalhos futuros
Para a continuidade deste trabalho, os seguintes complementos podem ser

adotados em trabalhos futuros:
f) Ambiente de laboratório com mais de 1 servidor Linux, no papel de cliente
NFS para simular um ambiente mais próximo do real com clusters/farms
de servidores.
g) Testes com outra distribuição de Linux ou outro Sistema Operacional
baseado em UNIX, como Fedora, FreeBSD, VMware vSphere, etc.
h) Experimentos com switches e interfaces de rede 10 Gigabit Ethernet nos
servidores e sistemas de armazenamento.
i) Análise de parametrização de Jumbogramas no IPv6 e seus efeitos no
desempenho do NFS.
j) Ambiente de laboratório na arquitetura 64 bits para avaliar principalmente
o comportamento do NFSv4 com IPv6.
k) Medição de resultados de latência e inclusão de seus respectivos gráficos.
l) Testes com NFSv4.1 e pNFS, disponível nas versões futuras de Sistemas
Operacionais dos Servidores e Sistemas de Armazenamento.
m) Execução dos testes por uma ferramenta de simulação de carga que
possua

perfis

de

aplicações

específicas.

Sugestão:

Filebench

desenvolvida por McDougall e Mauro (2005).
n) Transposição do trabalho, na parte teórica e prática, para CIFS (SMB)
versão 1 e 2, em ambientes Windows.
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Apêndice A – Características e versões do ambiente


Servidores Linux:

Sistema Operacional / Versão: CentOS 6.0
[root@kjs_centos1 ~]# uname -a
Linux kjs_centos1.laboratorio.local 2.6.32-71.el6.x86_64 #1 SMP Fri May 20
03:51:51 BST 2011 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
[root@kjs_centos1 ~]# cat /etc/redhat-release
CentOS Linux release 6.0 (Final)

Processador: 1 quad-core 32 bits:
[root@kjs_centos1 ~]# cat /proc/cpuinfo |grep model
model
: 4
model name
: Intel(R) Xeon(TM) CPU 3.40GHz

Memória RAM: 12GB
[root@kjs_centos1 ~]# cat /proc/meminfo |grep MemTotal
MemTotal:
12328868 kB



Storage Netapp:

Sistema Operacional / Versão: ONTAP 7.3.5.1P1
fas3020> version
NetApp Release 7.3.6: Thu Jul

7 02:02:45 PDT 2011

Hardware: 2 processadores Intel Xen, 2GB de RAM e 512MB de NVRAM
fas3020> sysconfig
NetApp Release 7.3.6: Thu Jul 7 02:02:45 PDT 2011
System ID: 0101188217 (fas3020); partner ID: 0101175381 ()
System Serial Number: 3066290 (fas3020)
System Rev: B0
System Storage Configuration: Single-Path HA
System ACP Connectivity: NA
slot 0: System Board
Processors:
2
Processor type:
Intel Xeon
Memory Size:
2048 MB
Remote LAN Module
Status: Online
slot 0: Dual 10/100/1000 Ethernet Controller VI
e0a MAC Address:
00:a0:98:04:f9:7a (auto-1000t-fd-up)
e0b MAC Address:
00:a0:98:04:f9:7b (auto-1000t-fd-up)
e0c MAC Address:
00:a0:98:04:f9:78 (auto-unknown-cfg_down)
e0d MAC Address:
00:a0:98:04:f9:79 (auto-unknown-cfg_down)
slot 0: Fibre Channel Target Host Adapter 0a
slot 0: FC Host Adapter 0b
42 Disks:
2856.0GB
3 shelves with LRC
slot 0: FC Host Adapter 0c
slot 0: FC Host Adapter 0d
slot 0: SCSI Host Adapter 0e
slot 0: ATA/IDE Adapter 0f (0x000001f0)
0f.0
977MB
slot 1: NVRAM
Memory Size:
512 MB
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Raid Groups: 36 discos FC de 72GB, 10K RPM
fas3020> sysconfig -r
Aggregate aggr0 (online, raid_dp) (block checksums)
Plex /aggr0/plex0 (online, normal, active)
RAID group /aggr0/plex0/rg0 (normal)
RAID Disk
--------dparity
parity
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data

Device
-----0b.35
0b.40
0b.21
0b.48
0b.16
0b.33
0b.49
0b.17
0b.34
0b.50
0b.18
0b.36

HA SHELF BAY
------------0b
2
3
0b
2
8
0b
1
5
0b
3
0
0b
1
0
0b
2
1
0b
3
1
0b
1
1
0b
2
2
0b
3
2
0b
1
2
0b
2
4

CHAN Pool Type RPM Used (MB/blks)
---- ---- ---- ----- -------------FC:A
- FCAL 10000 68000/139264000
FC:A
- FCAL 10000 68000/139264000
FC:A
- FCAL 10000 68000/139264000
FC:A
- FCAL 10000 68000/139264000
FC:A
- FCAL 10000 68000/139264000
FC:A
- FCAL 10000 68000/139264000
FC:A
- FCAL 10000 68000/139264000
FC:A
- FCAL 10000 68000/139264000
FC:A
- FCAL 10000 68000/139264000
FC:A
- FCAL 10000 68000/139264000
FC:A
- FCAL 10000 68000/139264000
FC:A
- FCAL 10000 68000/139264000

Phys (MB/blks)
-------------68552/140395088
68552/140395088
68552/140395088
68444/140174232
68444/140174232
68444/140174232
68444/140174232
68444/140174232
68444/140174232
68444/140174232
68444/140174232
68444/140174232

RAID group /aggr0/plex0/rg1 (normal)
RAID Disk
--------dparity
parity
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data

Device
-----0b.51
0b.19
0b.37
0b.52
0b.20
0b.38
0b.53
0b.22
0b.39
0b.54
0b.23
0b.41

HA SHELF BAY
------------0b
3
3
0b
1
3
0b
2
5
0b
3
4
0b
1
4
0b
2
6
0b
3
5
0b
1
6
0b
2
7
0b
3
6
0b
1
7
0b
2
9

CHAN Pool Type RPM Used (MB/blks)
---- ---- ---- ----- -------------FC:A
- FCAL 10000 68000/139264000
FC:A
- FCAL 10000 68000/139264000
FC:A
- FCAL 10000 68000/139264000
FC:A
- FCAL 10000 68000/139264000
FC:A
- FCAL 10000 68000/139264000
FC:A
- FCAL 10000 68000/139264000
FC:A
- FCAL 10000 68000/139264000
FC:A
- FCAL 10000 68000/139264000
FC:A
- FCAL 10000 68000/139264000
FC:A
- FCAL 10000 68000/139264000
FC:A
- FCAL 10000 68000/139264000
FC:A
- FCAL 10000 68000/139264000

Phys (MB/blks)
-------------68444/140174232
68444/140174232
68444/140174232
68444/140174232
68444/140174232
68444/140174232
68444/140174232
68444/140174232
68444/140174232
68444/140174232
68552/140395088
68444/140174232

RAID group /aggr0/plex0/rg2 (normal)
RAID Disk
--------dparity
parity
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data



Device
-----0b.24
0b.55
0b.42
0b.25
0b.56
0b.44
0b.26
0b.57
0b.45
0b.28
0b.58
0b.29

HA SHELF BAY
------------0b
1
8
0b
3
7
0b
2
10
0b
1
9
0b
3
8
0b
2
12
0b
1
10
0b
3
9
0b
2
13
0b
1
12
0b
3
10
0b
1
13

CHAN Pool Type RPM Used (MB/blks)
---- ---- ---- ----- -------------FC:A
- FCAL 10000 68000/139264000
FC:A
- FCAL 10000 68000/139264000
FC:A
- FCAL 10000 68000/139264000
FC:A
- FCAL 10000 68000/139264000
FC:A
- FCAL 10000 68000/139264000
FC:A
- FCAL 10000 68000/139264000
FC:A
- FCAL 10000 68000/139264000
FC:A
- FCAL 10000 68000/139264000
FC:A
- FCAL 10000 68000/139264000
FC:A
- FCAL 10000 68000/139264000
FC:A
- FCAL 10000 68000/139264000
FC:A
- FCAL 10000 68000/139264000

Switch Dell:

Sistema Operacional / Versão: 1.0.1.07

Phys (MB/blks)
-------------68444/140174232
68444/140174232
68444/140174232
69536/142410400
68444/140174232
68444/140174232
68444/140174232
68444/140174232
68444/140174232
68444/140174232
68444/140174232
68444/140174232
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Apêndice B – Configuração do NFS
A versão de Linux utilizada já possui os clientes NFS v3 e v4 e por isso não foi
preciso instalar nenhum pacote adicional.
Alguns parâmetros de montagem do cliente NFS (Servidor Linux) foram
mantidos para todos os cenários executados, além dos parâmetros padrões (default)
como gravação assíncrona por exemplo:
nointr,suid,timeo=600

As demais opções foram variadas em cada cenário, como tamanho de bloco e
versão do protocolo. Exemplo do comando para NFSv4 e 32KBytes:
mount -t nfs4 -o rsize=32768,wsize=32768,actimeo=0,nointr,suid,timeo=600
fas3020_15:/vol/nfs1 /mnt/nfs1

O resultado do comando mount é o volume no Storage “montado” no servidor,
conforme exemplo retornado pelo comando df:
[root@kjs_centos1 ~]# df
Filesystem
1K-blocks
/dev/mapper/vg_centos1-lv_root
51606140
tmpfs
6098380
/dev/sda1
495844
/dev/mapper/vg_centos1-lv_home
74687664
fas3020_15:/vol/nfs1
10485760

Used Available Use% Mounted on
5957872
0
60534

43026828
6098380
409710

184084

70709660

9667080

818680

13% /
0% /dev/shm
13% /boot
1% /home
93% /mnt/nfs1

Neste exemplo, o hostname fas3020_15 é o Storage Netapp e o diretório
/vol/nfs1 é o volume o qual contém os dados exportados para o servidor.
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Apêndice C – Instalação e configuração do IoZone
O software IoZone foi obtido do site iozone.org na versão mais recente, 3.397,
disponível no link http://www.iozone.org/src/current/iozone-3-397.i386.rpm e copiado
para o servidor Linux KJS_CentOS1.
A instalação foi feita pelo comando:
[root@kjs_centos1 ~]# rpm -ia iozone-3-397.i386.rpm

Para conferir a instalação e listar a versão:
root@kjs_centos1 iozone]# rpm -q iozone
iozone-3-397.i386
[root@kjs_centos1 bin]# pwd
/opt/iozone/bin
[root@kjs_centos1 bin]# ./iozone -v
'Iozone' Filesystem Benchmark Program
Version $Revision: 3.397 $
Compiled for 32 bit mode.
Original Author: William Norcott (wnorcott@us.oracle.com)
4 Dunlap Drive
Nashua, NH 03060
Enhancements: Don Capps (capps@iozone.org)
7417 Crenshaw
Plano, TX 75025
Copyright 1991, 1992, 1994, 1998, 1999, 2002

William D. Norcott

License to freely use and distribute this software is hereby granted
by the author, subject to the condition that this copyright notice
remains intact. The author retains the exclusive right to publish
derivative works based on this work, including, but not limited to,
revised versions of this work

A execução do IoZone para todos os cenários foi feita pelos seguintes
parâmetros:
iozone -m -i 0 -i 1 -g 64m -ace -f /mnt/nfs1/iozone.tmp

Onde:
-m =

usa múltiplos buffers

-i 0 –i 1 =
-g 64m =
-a =

especifica quais testes executar (0=write/rewrite, 1=read/re-read)

define o tamanho máximo do arquivo (64MBytes)

executa o modo automático
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-c =

inclui a variável close (fechar) nos cálculos de tempo.

-e =

inclui a variável flush (descarregar) nos cálculos de tempo.

-f =

especifica o diretório/arquivo do teste de gravação e leitura. No caso /mnt/nfs1

é um ponto de montagem para um volume NFS no sistema de armazenamento.
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Apêndice D – Amostras de resultados
Dos quatro resultados de desempenho apresentados: vazão, CPU, operações
NFS e disco, o primeiro é obtido no log do IoZone no servidor e os outros três pelo
comando sysstat no Storage, como podem ser visto nas amostras a seguir:


IoZone (Linux)
KB
64
64
64
64
64
128
128
128
128
128
128
256
256
256
256
256
256
256
512
512
512
512
512
512
512
512
1024
1024
1024
1024
1024
1024
1024
1024
1024
2048
2048
2048
2048
2048
2048
2048
2048
2048
2048
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
8192
8192
8192
8192
8192

reclen
4
8
16
32
64
4
8
16
32
64
128
4
8
16
32
64
128
256
4
8
16
32
64
128
256
512
4
8
16
32
64
128
256
512
1024
4
8
16
32
64
128
256
512
1024
2048
4
8
16
32
64
128
256
512
1024
2048
4096
4
8
16
32
64

write rewrite
read
39310
54931 1362234
42526
48013 1778707
40378
51285 2003606
39976
51527 1998537
43240
55746 2664073
53353
53779 1708756
52136
58392 2035031
48519
56340 2465305
53760
54516 1826570
47870
60576 3128170
64906
66322 3646779
64306
51582 1740977
83090
74269 2135230
75896
71767 2285072
68781
68670 2560549
37084
74289 2755737
77297
71590 3157474
74829
81065 4196889
84293
34149 1740849
82326
30082 2107686
88002
86137 2461554
89854
79430 2236232
36298
77646 2811886
90075
33648 2724341
86794
29824 2666643
93859
93685 4335792
90347
55834 1961740
43766
83442 1969372
94143
48669 2553059
96604
6607 2527915
51428
90892 2426271
97449
97079 2835880
97487
91069 2680910
97283
94649 3346662
95602
95700 2270319
92968
93328 1801375
96240
93417 2035842
96060
93712 2345935
98443
98428 2488284
95441
73991 2680799
99253
91046 2400620
97176
86191 2409366
97990
93002 2470278
96218
90256 2081291
93486
88332 1288873
93262
89755 1872948
96859
92014 2047988
98475
92429 2366348
98668
92437 2566517
99011
93552 2668230
98991
79333 2734184
93839
72204 2913181
90146
79318 2799760
96832
92858 1946864
96227
91247 1200138
93888
91014 1173678
93753
90012 1950894
96380
96974 2247404
97159
99418 2499832
95413
99926 2657143
99395
81995 2786461

reread
1881893
621162
2215059
2792863
3533337
1908761
2903238
2778557
3044962
3288494
3202211
1803330
2587302
3126374
3455263
2946192
4421808
4270511
2462383
3139062
3632218
3969105
3877431
4233934
4265562
4060995
2011958
2781767
3229727
3412152
3696506
3878108
3554551
3806156
2605428
2081057
2441320
2782953
3029157
3093315
3161034
3184634
3367962
2139773
1292016
2066499
2387100
2716315
2936322
3000643
3119534
3165543
3172671
2015655
1206139
1176022
2098397
2439515
2754526
2937199
3078517

100

8192
8192
8192
8192
8192
8192
8192
16384
16384
16384
16384
16384
16384
16384
16384
16384
16384
16384
16384
16384
32768
32768
32768
32768
32768
32768
32768
32768
32768
65536
65536
65536
65536
65536
65536
65536
65536
65536

128
256
512
1024
2048
4096
8192
4
8
16
32
64
128
256
512
1024
2048
4096
8192
16384
64
128
256
512
1024
2048
4096
8192
16384
64
128
256
512
1024
2048
4096
8192
16384

94246
96300
98242
95990
96526
96653
95673
88384
96644
98307
98508
96782
97568
95857
94301
60544
44106
34575
81142
92109
75499
38568
99151
74394
28359
60048
70864
93809
34033
46180
87594
88191
69602
59823
28501
34724
57810
60419

91381
98601
99654
86986
95111
96391
79134
90534
99035
100606
77157
94509
98853
100720
93839
58892
21141
78600
92365
97218
40899
75788
81505
74738
60595
96197
51547
34080
91778
59385
75729
67890
37145
44339
35880
80005
63919
42910

2911201
2912269
2928785
1842101
1143191
1131037
1131813
2031969
2331598
2635749
2765262
2872360
2923646
3029063
3076214
1775671
1073096
1069521
1119133
1108382
3017578
2964912
3109783
3142328
2391992
1098052
1101814
1124427
1097202
3055004
3116295
3221866
3167680
2359114
1089254
1085592
1099985
1103599

3110128
3178909
3222554
1879331
1145259
1136520
1135416
2115993
2446467
2756906
2969225
3062415
3142304
3170907
3191324
1817217
1075272
1069732
1101898
1107557
3115691
3200281
3267014
3222638
2353331
1097236
1106394
1125582
1085175
3130145
3236329
3289144
3247572
2369503
1096397
1103744
1100740
1102967

iozone test complete.

O resultado apresentado no gráfico foi uma média dos valores obtidos das
colunas write e rewrite (escrita e reescrita). No exemplo: 76.863KBytes/s, ou seja,
76,8MBytes. O valor exportado para o gráfico é a média de todas as execuções da
mesma configuração.


sysstat (Storage)
Sintaxe utilizada no sistema de armazenamento para coleta de utilização de

CPU, Operações NFS e Disco (Disk. Util.):
fas3020> sysstat -x 1
CPU

NFS

CIFS

HTTP

Total

13%
12%
15%
14%
25%
25%
25%
41%
40%
42%
37%
42%
44%
42%
44%
41%

2243
1990
2266
1992
4069
4150
4139
6489
7036
6841
7204
6386
7476
6867
8044
6334

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2243
1990
2266
1992
4069
4150
4139
6489
7036
6841
7204
6386
7476
6867
8044
6334

Net
in
18502
16815
19305
16948
34897
35555
35455
55803
60387
58751
61927
54922
64339
59089
69323
54433

kB/s
out
452
402
458
403
821
838
836
1311
1421
1382
1455
1290
1510
1387
1625
1280

Disk kB/s
read write
0
0
0
0
0
0
2888
688
924
3704
0
0
0
0
4895 11540
60
384
3940 11176
0
0
2224 10760
376 10440
2107 10091
356
2632
4420 13832

Tape kB/s Cache Cache CP
read write
age
hit time
0
0
8s 98%
0%
0
0
3s 97%
0%
0
0
3s 98%
0%
0
0
3s 98%
3%
0
0
3s 99% 34%
0
0
3s 99%
0%
0
0
3s 99%
0%
0
0
3s 99% 68%
0
0
3s 99%
9%
0
0
3s 99% 55%
0
0
3s 99%
0%
0
0
3s 99% 48%
0
0
3s 99% 54%
0
0
3s 99% 46%
0
0
3s 99% 21%
0
0
3s 99% 50%

CP Disk
ty util
0%
0%
0%
Tf
4%
:
16%
0%
0%
Ff 11%
:
11%
F
14%
0%
Ff
9%
:
10%
Ff
8%
:
11%
Ff 10%

FCP iSCSI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FCP
in
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

kB/s iSCSI
out
in
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

kB/s
out
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Os 3 resultados apresentados no gráfico foram uma média dos valores obtidos
das colunas CPU, NFS e Disk Util. respectivamente. No exemplo, CPU = 31%, NFS
OPs = 5220 e Disco = 7%. O valor exportado para o gráfico é a média de todas as
execuções da mesma configuração, conforme table no apêndice seguinte.
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Apêndice E – Tabela de resultados de desempenho
As tabelas seguintes são os mesmos números apresentados nos gráficos.


Cenário A

Vazão Escrita
8K

16K

32K

64K

1A. NFSv3/TCP

71,971

85,512

81,65

2A. NFSv3/UDP

56,797

47,243

28,224

3A.NFSv4

60,496

76,196

73,265

60,763

4A.NFSv4+Deleg.

59,352

76,314

71,44

60,031

75,189

CPU
8K

16K

32K

64K

1A. NFSv3/TCP

43

50

46

2A. NFSv3/UDP

47

35

13

3A.NFSv4

43

45

34

25

4A.NFSv4+Deleg.

42

44

33

24

35

Operações NFS
8K
1A. NFSv3/TCP

16K
7127

2A. NFSv3/UDP

32K
4375

64K
2017

809

7140

3057

589

3A.NFSv4

19096

12183

5428

2172

4A.NFSv4+Deleg.

18104

12282

5183

2185

Disco
8K

16K

32K

64K

1A. NFSv3/TCP

16

26

24

2A. NFSv3/UDP

23

16

7

3A.NFSv4

12

16

14

11

4A.NFSv4+Deleg.

10

17

14

12
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Cenário B

Vazão Escrita
8K
1B. NFSv3/TCP

16K
89,622

32K
93,151

92,556

64K
90,181
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4B. NFSv4+Deleg.

78,857

88,872

89,622

88,601

CPU
8K

16K

32K

64K

1B. NFSv3/TCP

59

56

56

56

4B. NFSv4+Deleg.

52

48

47

44

Operações NFS
8K
1B. NFSv3/TCP
4B. NFSv4+Deleg.

16K

32K

64K

9517

5043

2525

1339

26639

15091

7818

3987

Disco
8K

16K

32K

64K

1B. NFSv3/TCP

28

33

35

32

4B. NFSv4+Deleg.

18

26

29

26



Cenário C

Vazão Escrita
8K

16K

32K

64K

1C. NFSv3/TCP

80,913

84,152

66,583

46,243

4C. NFSv4+Deleg.

65,473

57,359

39,703

35,312

CPU
8K

16K

32K

64K

1C. NFSv3/TCP

54

57

43

16

4C. NFSv4+Deleg.

52

39

25

16

Operações NFS
8K
1C. NFSv3/TCP
4C. NFSv4+Deleg.

16K

32K

64K

8610

4381

1816

367

22374

10285

3815

1291
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Disco
8K

16K

32K

64K

1C. NFSv3/TCP

21

31

25

10

4C. NFSv4+Deleg.

14

13

10

10



Cenário D

Vazão Escrita
fdsaf

8K

16K

32K

64K

1C. NFSv3/TCP

90,594

93,191

92,693

82,397

4C. NFSv4+Deleg.

75,509

88,276

89,709

75,487

CPU
8K

16K

32K

64K

1C. NFSv3/TCP

58

61

58

53

4C. NFSv4+Deleg.

53

48

47

42

Operações NFS
8K
1C. NFSv3/TCP
4C. NFSv4+Deleg.

16K

32K

64K

9374

4902

2627

1266

25820

14790

7787

3645

Disco
8K

16K

32K

64K

1C. NFSv3/TCP

27

31

35

31

4C. NFSv4+Deleg.

18

21

23

21
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Apêndice F – Configuração de Jumbo Frames


Servidor Linux
O arquivo de configuração da placa de rede do Servidor foi alterado com a

inclusão do parâmetro MTU=9000
[root@kjs_centos1 ~]# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond1
DEVICE=bond1
IPADDR=192.168.240.92
NETMASK=255.255.255.0
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
USERCTL=no
BONDING_OPTS="mode=0 miimon=1000"
MTU=9000

Para alterar a configuração sem reiniciar o equipamento, foi reiniciada o
módulo de rede do servidor
service network restart

Para conferir:
[root@kjs_centos1 network-scripts]# ifconfig bond1
bond1
Link encap:Ethernet HWaddr 00:14:22:1E:31:C2
inet addr:192.168.240.92 Bcast:192.168.240.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::214:22ff:fe1e:31c2/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MASTER MULTICAST MTU:9000 Metric:1
RX packets:49800 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:249 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:3358771 (3.2 MiB) TX bytes:42225 (41.2 KiB)



Storage Netapp
O arquivo de configuração de inicialização do Storage

foi alterado com a

inclusão do parâmetro mtusize 9000
fas3020> rdfile /et/rc
hostname fas3020
vif create multi vif1 -b ip e0a e0b
ifconfig vif1 `hostname`-vif1 mtusize 9000 mediatype auto
ifconfig vif1 alias 192.168.240.16
route add default 192.168.240.1 1
routed on
options dns.domainname laboratorio.local
options dns.enable on
options nis.enable off
savecore

Para alterar a configuração sem reiniciar o equipamento, apenas o comando
afetado foi executado na console:
ifconfig vif1 `hostname`-vif1 mtusize 9000 mediatype auto

Para conferir:
fas3020> ifconfig vif1
vif1: flags=0x22d48863<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,TCPCKSUM> mtu 9000
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inet 192.168.240.16 netmask-or-prefix 0xffffff00 broadcast 192.168.240.255
inet 192.168.240.15 netmask-or-prefix 0xffffff00 broadcast 192.168.240.255
ether 02:a0:98:04:f9:7a (Enabled virtual interface)



Switch Ethernet Dell
A console do Switch foi acessada e a configuração de Jumbo Frame habilitada,

(opção configurada para Enable):
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Apêndice G – Configuração de IPv6


Servidor Linux
O arquivo de configuração de rede do linux foi alterado com a inclusão do

parâmetro NETWORKING_IPV6=Yes
[root@kjs_centos1 ~]# cat /etc/sysconfig/network
NETWORKING=yes
HOSTNAME=kjs_centos1.laboratorio.local
GATEWAY=192.168.240.1
NETWORKING_IPV6=yes

O arquivo de configuração da placa de rede do Servidor foi alterado com a
inclusão dos endereços IPv6 estáticos:
[root@kjs_centos1 network-scripts]# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond1
DEVICE=bond1
IPADDR=192.168.240.92
NETMASK=255.255.255.0
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
USERCTL=no
BONDING_OPTS="mode=0 miimon=1000"
MTU=9000
IPV6INIT=yes
IPV6ADDR= 2001:db8:35ab:0:8a2e:0:370:86

Para alterar a configuração sem reiniciar o equipamento, foi reiniciada o
módulo de rede do servidor
service network restart

Para conferir:
[root@kjs_centos1 network-scripts]# ifconfig bond1
bond1
Link encap:Ethernet HWaddr 00:14:22:1E:31:C2
inet addr:192.168.240.92 Bcast:192.168.240.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: 2001:db8:35ab:0:8a2e:0:370:86/64 Scope:Global
inet6 addr: fe80::214:22ff:fe1e:31c2/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MASTER MULTICAST MTU:9000 Metric:1
RX packets:12629995 errors:2 dropped:0 overruns:0 frame:1
TX packets:12941037 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:19867050622 (18.5 GiB) TX bytes:79859324226 (74.3 GiB)



Storage Netapp
Os comandos abaixo foram executados para habilitar o IPv6 no Storage

Netapp:
fas3020> options ip.v6.enable on

O arquivo de configuração de inicialização do Storage foi alterado com a
inclusão do endereço estático IPv6.
fas3020> rdfile /et/rc
hostname fas3020
vif create multi vif1 -b ip e0a e0b
ifconfig vif1 `hostname`-vif1 netmask 255.255.255.0 mtusize 9000 mediatype auto
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ifconfig vif1 alias 192.168.240.16
ifconfig vif1 2001:0db8:35ab:0:8a2e:0:0370:85 prefixlen 64
route add default 192.168.240.1 1
routed on
options dns.domainname laboratorio.local
options dns.enable on
options nis.enable off
savecore

Para conferir:
fas3020> ifconfig vif1
vif1: flags=0x22d48863<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,TCPCKSUM> mtu 9000 dad_attempts 2
inet 192.168.240.16 netmask-or-prefix 0xffffff00 broadcast 192.168.240.255
inet6 fe80::a0:98ff:fe04:f97a prefixlen 64 scopeid 0x7 autoconf
inet 192.168.240.15 netmask-or-prefix 0xffffff00 broadcast 192.168.240.255
inet6 2001:db8:35ab:0:8a2e:0:370:85 prefixlen 64
ether 02:a0:98:04:f9:7a (Enabled virtual interface)

Para testar a comunicação entre servidor e storage:
fas3020> ping6 -c 3 2001:db8:35ab:0:8a2e:0:370:86
PING6(56=40+8+8 bytes) 2001:db8:35ab:0:8a2e:0:370:85 --> 2001:db8:35ab:0:8a2e:0:370:86
16 bytes from 2001:db8:35ab:0:8a2e:0:370:86, icmp_seq=0 hlim=64 time=0 ms
16 bytes from 2001:db8:35ab:0:8a2e:0:370:86, icmp_seq=1 hlim=64 time=0 ms
16 bytes from 2001:db8:35ab:0:8a2e:0:370:86, icmp_seq=2 hlim=64 time=0 ms
--- 2001:db8:35ab:0:8a2e:0:370:86 ping6 statistics --3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
[root@kjs_centos1 ~]# ping6 -c 3 2001:db8:35ab:0:8a2e:0:370:85
PING 2001:db8:35ab:0:8a2e:0:370:85(2001:db8:35ab:0:8a2e:0:370:85) 56 data
64 bytes from 2001:db8:35ab:0:8a2e:0:370:85: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.638
64 bytes from 2001:db8:35ab:0:8a2e:0:370:85: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.111
64 bytes from 2001:db8:35ab:0:8a2e:0:370:85: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.123

bytes
ms
ms
ms

--- 2001:db8:35ab:0:8a2e:0:370:85 ping statistics --3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2000ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.111/0.290/0.638/0.246 ms
[root@kjs_centos1 ~]#



Configuração de NFS sobre IPv6
Habilitação do NFS sobre IPv6 no Storage:

fas3020> options nfs.ipv6.enable on
Thu Nov 24 23:27:32 BRST [nfsd.ipv6.restart:warning]: Restart NFS for activating IPv6 support
:NFS ipv6 option was enabled
fas3020> nfs off
NFS server is NOT running.
fas3020> nfs on
NFS server is running.

Criação de alias do endereço IPv6:
fas3020> rdfile /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
192.168.240.15 fas3020 fas3020-vif1
2001:db8:35ab:0:8a2e:0:370:86 CentOS_ipv6
fas3020> ping6 CentOS_ipv6
PING6(56=40+8+8 bytes) 2001:db8:35ab:0:8a2e:0:370:85 --> 2001:db8:35ab:0:8a2e:0:370:86
16 bytes from 2001:db8:35ab:0:8a2e:0:370:86, icmp_seq=0 hlim=64 time=0 ms
[root@kjs_centos1 ~]# cat /etc/hosts
127.0.0.1
localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
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::1
localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
192.168.240.15 fas3020_15
192.168.240.16 fas3020_16
2001:db8:35ab:0:8a2e:0:370:85
fas3020_ipv6
[root@kjs_centos1 ~]# ping6 fas3020_ipv6
PING fas3020_ipv6(fas3020_ipv6) 56 data bytes
64 bytes from fas3020_ipv6: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.17 ms

Exportação do volume no storage para o endereço IPv6 do servidor:
fas3020> rdfile /etc/exports
.
/vol/nfs1
-sec=sys,rw,root=CentOS_ipv6,nosuid
.
fas3020> exportfs –a

Montagem do volume no servidor:
[root@kjs_centos1 ~]# mount -t nfs [fas3020_ipv6]:/vol/nfs1 /mnt/nfs1

OBS.: Para endereços IPv6 é mandatório o uso de colchetes no nome ou
endereço IPv6 do Storage, devido a presença de dois pontos entre os números do
endereço que são entendidos como final de endereçamento.
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Apêndice H – Monitoração dos elementos do Laboratório


Servidor Linux
Durante a execução dos testes de simulação de carga, o servidor Linux não

apresentou sobrecarga de processamento como pode ser visto pelo comando sar.
A coluna %idle (processamento livre) mantém a média de 70%.
[root@kjs_centos1 ~]# sar 1 10
Linux 2.6.32-71.29.1.el6.x86_64 (kjs_centos1.laboratorio.local)
_x86_64_
(4 CPU)
07:40:39
07:40:40
07:40:41
07:40:42
07:40:43
07:40:44
07:40:45
07:40:46
07:40:47
07:40:48
07:40:49
Average:



AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
all

CPU
all
all
all
all
all
all
all
all
all
all

%user
0.60
0.85
0.00
0.00
0.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.52
0.22

%nice
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

%system
%iowait
%steal
13.51
22.22
0.00
10.62
12.53
0.00
12.00
24.31
0.00
10.28
17.13
0.00
11.41
16.26
0.00
6.46
21.29
0.00
8.33
22.84
0.00
5.65
16.74
0.00
6.73
15.87
0.00
10.05
17.78
0.00
9.37
18.29
0.00
72.12

11/19/2011
%idle
63.66
76.01
63.69
72.59
72.09
72.25
68.83
77.61
77.40
71.65

Switch Ethernet
O switch ethernet usado no laboratório não oferece ferramenta de monitoração

de seus recursos.
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Apêndice I – Amostras de pacotes ethernet
 Amostra de pacotes ethernet do Cenário B
Nos testes executados no cenário B, pacotes ethernet das configurações 1 e 4
(gráficos 1B e 4B) foram amostrados com tamanho de blocos de 32KBytes. Apenas
este tamanho de bloco foi coletado porque os demais blocos apresentaram
comportamento semelhante.
A figura a seguir ilustra uma operação NFSv3 referente a coleta de atributos de
arquivos (getattr), operação esta citada na seção 5.1.3 – “Operações por Segundo”.
Os atributos trazem informações sobre o arquivo usado nos testes, como segurança:
código 640 (equivalente a –rw-r-----), identificação de usuário (uid) e grupo (gid)
mantenedor (owner) do arquivo: código 0 (equivalente ao usuário root). Dentre
outras informações, disponibiliza também horário de criação, modificação e último
acesso ao arquivo (ctime, mtime e atime).

 Amostra de pacotes ethernet do Cenário C
Dos testes executados no cenário C, os pacotes ethernet da configuração 1
(gráfico 1C) com tamanho de blocos de 64KBytes foi amostrado. Apenas essa
configuração com NFSv3 foi efetuada pois foi a única no cenário que apresentou
resultados que a torna passível de utilização em ambiente de produção.
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Para fins de observação, a figura a seguir destaca o cabeçalho IPv6 em uma
sequencia de mensagens de transferência de arquivos NFSv3.

