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RESUMO
As redes convergentes permitem a consolidação dos tráfegos de rede local e
de armazenamento diminuindo a complexidade de gerenciamento e a exigência de
pessoal especializado para cada uma das infraestruturas Storage Area Network
(SAN) e Local Area Network (LAN). A onipresença das redes Ethernet influencia a
consolidação dos tráfegos SAN e LAN nesta infraestrutura, contudo, as redes
Ethernet tradicionais não são apropriadas para a consolidação já que, neste tipo de
rede, pacotes podem ser descartados durante um congestionamento, afetando,
consequentemente, o tráfego de armazenamento que requer altas taxas de E/S,
baixa latência e a garantia de entrega de pacotes. Uma das formas de se minimizar
a perda de pacotes em redes Ethernet é a implementação de mecanismos de
controle de fluxo como o IEEE 802.3 Pause. O uso de redes convergentes, no
entanto, pode afetar o desempenho das aplicações que dependem de sistemas de
armazenamento externos já que a consolidação dos tráfegos de armazenamento e
rede local pode ampliar os níveis de congestionamento. Outro fator que pode
impactar o desempenho são os protocolos de transporte utilizados para acesso aos
sistemas de armazenamento. O Internet Small Computer System Interface (iSCSI) e
o Fibre Channel Over Ethernet (FCoE) são dois protocolos que utilizam as redes
Ethernet para o transporte de comandos SCSI nas infraestruturas de
armazenamento. Diferentemente do protocolo iSCSI que está sujeito à sobrecarga
introduzida pela pilha TCP/IP, o protocolo FCoE encapsula os pacotes Fibre Channel
(FC) diretamente em pacotes Ethernet o que pode favorecer o seu desempenho.
Este trabalho analisa comparativamente o desempenho de sistemas de
armazenamento utilizando os protocolos FCoE e iSCSI sobre IPv4 e sobre IPv6 nas
operações de E/S em uma rede Ethernet convergente por meio das métricas vazão
de E/S e latência de E/S para diferentes níveis de ocupação do enlace. Os
resultados da execução do benchmark Filebench mostraram que os sistemas de
armazenamento utilizando os protocolos iSCSI sobre IPv4 e sobre IPv6 alcançaram
desempenhos equivalentes entre si e superiores ao sistema de armazenamento
utilizando o protocolo FCoE. Notou-se também que o mecanismo de controle de
fluxo foi fundamental para o desempenho dos sistemas de armazenamento em
situações de alto tráfego.
Palavras Chaves: desempenho; sistemas de armazenamento; iSCSI; FCoE; redes
convergentes

ABSTRACT
Performance comparative analysis of storage systems using FCoE and iSCSI
protocols on converged networks
Converged networks allow local network and storage traffic consolidation,
decreasing the management complexity and the need for specialized people for
Storage Area Network (SAN) and Local Area Network (LAN) infrastructures. The
wide spreading Ethernet networks influences the consolidation of SAN and LAN
traffic in this infrastructure. However, traditional Ethernet networks are not
appropriate for consolidation because, in this type of network, packets may be
dropped during a congestion, consequently affecting the storage traffic that requires
high I/O rates, low latency and packet delivery guarantee. One of the ways to
minimize packet loss in Ethernet networks is to implement flow control mechanisms
such as IEEE 802.3 Pause. Nevertheless, as the consolidation of storage and LAN
traffic can enlarge congestion levels, the use of converged networks can affect
applications performance that rely on externals storage systems. Another factor that
may impact the performance are the transport protocols used for access to storage
systems. The Internet Small Computer System Interface (iSCSI) and Fibre Channel
over Ethernet (FCoE) are two protocols that use Ethernet networks to transport SCSI
commands in storage infrastructures. Unlike iSCSI protocol which is subject to the
overhead introduced by TCP/IP stack, FCoE protocol encapsulates Fibre Channel
(FC) packets directly into Ethernet packets. This feature may favor FCoE
performance. This works comparatively analyzes the I/O operations performance of
storage systems using FCoE and iSCSI over IPv4 and over IPv6 in a converged
Ethernet network for different data link occupancy levels. The metrics used for
comparison are throughput I/O and latency I/O. The results of Filebench benchmark
execution showed that the storage systems using iSCSI protocols over IPv4 and IPv6
achieved equivalent performance each other and higher than the storage system
using the FCoE protocol. It is also noted that the flow control mechanism was
essential for the performance of storage systems in high traffic situations.
Keywords: performance; storage systems; iSCSI; FCoE; converged networks
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1 INTRODUÇÃO
A manutenção de diversas tecnologias e a utilização de várias estruturas
físicas e de enlace, além de exigirem equipes especializadas, aumentam a
complexidade e os custos para as organizações. A adoção de redes convergentes
baseadas no padrão Ethernet, que possibilitam a consolidação dos tráfegos de
armazenamento e rede local, é uma alternativa para as corporações que buscam
redução de custos já que estas redes permitem diminuir o número de cabos,
adaptadores de rede e portas de switch, e por consequência, o consumo de energia
elétrica e as necessidades de área física e resfriamento para os equipamentos.
Em virtude da consolidação dos tráfegos de armazenamento e rede local, os
níveis de congestionamento em redes convergentes podem ser intensificados, o que
pode afetar o desempenho das aplicações críticas configuradas em ambientes de
alta disponibilidade que dependem de sistemas de armazenamento externos. Além
da rede de comunicação, outros fatores que podem impactar o desempenho destas
aplicações são, segundo Hirata (2010): a memória, o processador, o barramento de
E/S,

a

placa

controladora

de

armazenamento

externo

e

o

sistema

de

armazenamento empregado. O protocolo de transporte SCSI utilizado para o acesso
ao sistema de armazenamento é outro fator significativo que pode influenciar o
desempenho em uma infraestrutura de armazenamento.
Nas infraestruturas tradicionais, as redes de armazenamento de dados
(Storage Area Network - SAN) são dedicadas e isoladas das redes locais (Local
Area Network - LAN) permitindo assim que toda largura de banda esteja disponível
para utilização (MURPHY, 2005). De modo geral, conforme Hagen (2012), o tráfego
de rede local composto por tráfego web, de e-mail, de transferência de arquivos e
comunicação entre sockets de aplicações, não possui requisitos de latência
rigorosos nem são afetados drasticamente pela perda de pacotes. Já o tráfego de
armazenamento de dados requer altas taxas de E/S, baixa latência e garantia de
entrega de pacotes. Outra característica importante do tráfego de armazenamento
de dados é a necessidade de se evitar o descarte de pacotes.
Uma das formas de se evitar o descarte de pacotes em redes Ethernet é
utilizar mecanismos de controle de fluxo que possibilitam aos receptores informarem
aos transmissores que suspendam temporariamente a transmissão dos dados. O
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Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) define dois mecanismos para
o controle de fluxo entre nós diretamente conectados em modo full-duplex em redes
Ethernet, o IEEE 802.3 Pause, IEEE (2008), e o Priority-based Flow Control (PFC),
IEEE (2011b).
O emprego de mecanismos de controle de fluxo como o Pause e o PFC, em
redes Ethernet, permite minimizar o descarte de pacotes de modo similar ao
mecanismo buffer-to-buffer credits usado em redes Fibre Channel (FC) o que
possibilita, por consequência, o uso do protocolo de armazenamento Fibre Channel
over Ethernet (FCoE). Formalizado pelo comitê técnico T11 do órgão de
padronização International Committee for Information Technology Standards
(INCITS), o modelo FC-BB_E referenciado como FCoE permite o transporte dos
quadros FC em quadros Ethernet (INCITS, 2013a).
A utilização do protocolo FCoE traz algumas vantagens como a preservação
do gerenciamento e os investimentos realizados com os equipamentos Fibre
Channel largamente utilizados, conforme FCIA (2012), e a possibilidade de
consolidação dos tráfegos de rede local e armazenamento. Esse tipo de rede
consolidada é denominada Converged Enhanced Ethernet (CEE) (MARTINS, 2011).
O Internet Small Computer System Interface (iSCSI) é outro protocolo de
armazenamento que utiliza as redes Ethernet como meio de comunicação. Ao
contrário do FCoE, o protocolo iSCSI pode ser utilizado nas redes Ethernet sem os
mecanismos de controle de fluxo já que ele é encapsulado pelo protocolo TCP
responsável pelo tratamento das perdas de pacotes (HAGEN, 2012). Desse modo o
iSCSI também permite a consolidação dos tráfegos de rede local e armazenamento.
Entretanto, conforme Rodrigues Neto (2004), como o iSCSI utiliza a pilha TCP/IP,
ele está sujeito ao processamento e à sobrecarga introduzidos por esta pilha.
Pesquisas de avaliação do protocolo iSCSI em sistemas de armazenamento
foram realizadas para identificar seu desempenho em redes Ethernet. Em seu
trabalho, Xinidis et al. (2005) compararam o desempenho entre a arquitetura SAN
com o protocolo iSCSI sobre IPv4 e a arquitetura Direct Attached Storage (DAS)
usando as ferramentas de benchmark Iometer, Postmark, TPC-H e Spec-SFS. Os
trabalhos realizados por Simitci et al. (2001), Aiken et al. (2003), Yingping et al.
(2003), Rodrigues Neto (2004) e Hirata (2010) compararam o desempenho do
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protocolo iSCSI sobre IPv4 com o protocolo FC em sistemas de armazenamento
utilizando diferentes métodos e condições experimentais.
Porter et al. (2003) mostrou que o tráfego iSCSI é afetado diretamente pelo
descarte de pacotes sendo importante que ele seja evitado. Hagen (2012) analisou o
desempenho do protocolo iSCSI sobre IPv4 em redes 10 gigabit ethernet
convergentes com o padrão PFC habilitado e verificou que o emprego do PFC
aumentou a vazão do protocolo iSCSI, no sistema de armazenamento utilizado, por
evitar a perda de pacotes.
Ao contrário do protocolo iSCSI, o protocolo FCoE não está sujeito ao
processamento e a sobrecarga introduzidos pela pilha TCP/IP já que ele encapsula
os quadros FC diretamente em quadros Ethernet. Segundo Gai (2008) essa
vantagem e a fácil integração do FCoE com a infraestrutura FC pode restringir o uso
do iSCSI em centrais de processamento de larga escala.
Tong (2009) e Martins (2011) analisaram o desempenho dos protocolos FCoE
e iSCSI sobre IPv4, respectivamente em discos magnéticos e em virtualizadores de
fitas utilizando, em seus experimentos, interfaces de rede de 1 Gigabit Ethernet sem
os mecanismos de controle de fluxo habilitados. Já Demartek (2010) realizou a
análise de desempenho dos protocolos FCoE e iSCSI sobre IPv4 em redes 10
Gigabit Ethernet convergentes com o mecanismo de controle de fluxo PFC
habilitado. Os três trabalhos citados realizaram seus experimentos em cenários sem
a presença de congestionamento na rede que pudesse causar o descarte de
pacotes.
Cabe destacar que o modelo FC-BB_E, incluso em INCITS (2013a), informa
que o protocolo FCoE destina-se a operar em redes sem descarte de pacotes
mesmo na presença de congestionamento. Tal condição é equivalente à encontrada
em redes FC que evitam o descarte de pacotes por meio de mecanismos de controle
de fluxo como o buffer-to-buffer credits.

1.1 Motivação
No processo de consolidação das redes SAN e LAN em uma única
infraestrutura, o desempenho dos sistemas de armazenamento pode ser afetado
tanto pelos protocolos utilizados para a comunicação bem como pela infraestrutura
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de rede empregada. A simplicidade e a flexibilidade das redes Ethernet, que a
tornaram o meio físico de comunicação dominante, acaba influenciando a
consolidação dos tráfegos de armazenamento e de rede local nesta infraestrutura.
Entretanto as redes Ethernet tradicionais1 não são apropriadas para esta
consolidação já que, na presença de congestionamento, pacotes podem ser
descartados, afetando assim o desempenho do tráfego de armazenamento. Uma
das alternativas para se minimizar o descarte de pacotes em redes Ethernet é utilizar
mecanismos de controle de fluxo como o IEEE 802.3 Pause e o PFC.
No

nível

da

camada

de

aplicação

destaca-se,

nos

sistemas

de

armazenamento, o uso do protocolo SCSI. Dois dos protocolos que utilizam as redes
Ethernet como meio físico de comunicação para o transporte dos comandos SCSI
são o FCoE e o iSCSI. O FCoE é encapsulado diretamente pelo cabeçalho Ethernet
o que reduz a sobrecarga de encapsulamento. Entretanto esta característica impede
seu uso entre nós localizados em subredes Ethernet distintas. Já o protocolo iSCSI
não possui esta limitação já que é encapsulado por um protocolo da camada de rede
(IPv4 ou IPv6). No entanto, o uso da pilha TCP/IP aumenta a sobrecarga devido aos
cabeçalhos de controle o que pode, consequentemente, afetar o desempenho.
Embora os trabalhos de Tong (2009) e Martins (2011) tenham analisado o
desempenho dos protocolos iSCSI e FCoE em sistemas de armazenamento, os
experimentos utilizados ficaram restritos às redes Ethernet não sobrecarregadas e
sem controle de fluxo. Já Demartek (2010) e Hagen (2012) utilizaram em suas
pesquisas apenas o mecanismo de controle de fluxo PFC. Estes trabalhos não
abordaram situações de congestionamento para se avaliar o benefício do uso de um
mecanismo de controle de fluxo, como IEEE 802.3 Pause, no desempenho dos
sistemas de armazenamento.
O esgotamento dos endereços IP versão 4 pode aumentar o interesse pela
adoção do protocolo IPv6. Apesar do uso do IPv6 ainda ser pequeno ele vem
aumentando, conforme CEPTRO (2015). Este crescimento acaba demandando
estudos de desempenho específicos dos sistemas com o uso do protocolo IPv6, já

1

redes Ethernet tradicionais – redes Ethernet padrão IEEE 802.3 sem mecanismos de controle
de fluxo que possam evitar o descarte de pacotes
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que seu cabeçalho fixo é mais simplificado porém apresenta 20 bytes a mais que o
cabeçalho fixo do IPv4.
Os trabalhos de Xinidis et al. (2005), Simitci et al. (2001), Aiken et al. (2003),
Yingping et al. (2003), Rodrigues Neto (2004), Tong (2009), Demartek (2010), Hirata
(2010), Martins (2011) e Hagen (2012) apesar de analisarem o desempenho do
protocolo iSCSI em sistemas de armazenamento não consideraram o impacto
causado pelo uso do protocolo IPv6 para o iSCSI.

1.2 Objetivo
Este trabalho tem como objetivo analisar comparativamente o desempenho
de sistemas de armazenamento utilizando os protocolos FCoE, iSCSI sobre IPv4 e
iSCSI sobre IPv6 nas operações de E/S em uma rede Ethernet convergente para
diferentes níveis de ocupação do enlace por meio das métricas vazão de E/S e
latência de E/S.

1.3 Método de trabalho
Este trabalho está dividido em fundamentação teórica e análise experimental.
As etapas do método de trabalho utilizado são:
•

Análise bibliográfica: Etapa inicial que consiste no levantamento dos
trabalhos referentes ao desempenho de sistemas de armazenamento
utilizando protocolos que transportam comandos SCSI por meio das redes
de dados. A análise bibliográfica explora também os conceitos sobre as
arquiteturas de armazenamento, protocolos iSCSI, FC e FCoE e os
mecanismos de controle de fluxo em redes Ethernet. O objetivo desta
etapa é analisar os principais trabalhos relacionados visando o
levantamento dos métodos de trabalho utilizados, os resultados obtidos e
as dificuldades encontradas;

•

Método de análise de desempenho: Segunda etapa do trabalho que
consiste na definição do método de análise de desempenho e da
especificação do ambiente experimental a serem utilizados nesta
pesquisa;
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•

Métricas de desempenho e carga de trabalho: Terceira etapa do
trabalho que consiste na definição das métricas e da carga de trabalho a
serem empregadas visando à comparação de desempenho dos sistemas
de armazenamento utilizando os protocolos FCoE, iSCSI sobre IPv4 e
iSCSI sobre IPv6;

•

Implementação dos experimentos: A quarta etapa corresponde à
implementação do ambiente experimental e a geração das operações de
E/S por meio da ferramenta de benchmark Filebench. As métricas de
desempenho são coletadas e os resultados são formatados para serem
analisados na próxima etapa;

•

Análise dos resultados: Nesta última etapa os resultados são analisados
e o desempenho dos sistemas de armazenamento utilizando os protocolos
iSCSI sobre IPv4 e sobre IPv6 e FCoE são comparados com base nos
valores das métricas obtidos durante a execução dos experimentos. Por
meio desta análise, verifica-se qual sistema de armazenamento apresenta
o melhor desempenho na infraestrutura de rede Ethernet utilizada nesta
pesquisa e analisa-se o impacto causado pelo uso do mecanismo de
controle de fluxo no desempenho.

1.4 Organização do Trabalho
O capítulo 2, Referencial Teórico, apresenta os conceitos das arquiteturas de
armazenamento, dos protocolos SCSI, iSCSI, FC, FCoE, IPv6 e os mecanismos de
controle de fluxo em redes Ethernet IEEE 802.3 Pause, Priority-based Flow Control
(PFC) e Congestion Notification (CN). O capítulo apresenta também o mecanismo de
controle de fluxo do protocolo TCP e os mecanismos para detecção e tratamento da
perda de pacotes.
O capítulo 3, Trabalhos Relacionados, apresenta e analisa os principais
estudos sobre o desempenho de sistemas de armazenamento utilizando os
protocolos iSCSI, FC e FCoE. O capítulo explora também pesquisas sobre a
influência dos mecanismos de controle de fluxo no desempenho e trabalhos sobre o
desempenho dos protocolos IPv4 e IPv6.
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O capítulo 4, Método de Avaliação de Desempenho, descreve o método de
análise a ser empregado para comparação de desempenho dos sistemas de
armazenamento utilizando os protocolos iSCSI sobre IPv4 e sobre IPv6 e FCoE.
O capítulo 5, Análise dos Resultados, apresenta os dados obtidos por meio do
ambiente experimental e analisa o desempenho dos sistemas de armazenamento
utilizando os protocolos iSCSI sobre IPv4 e sobre IPv6 e FCoE em relação às
métricas de vazão de E/S e latência de E/S. Neste capítulo analisa-se também o
impacto causado pelo uso do controle de fluxo no desempenho.
O capítulo 6, Conclusão, apresenta as considerações finais deste trabalho, as
contribuições, as limitações e as sugestões sobre pesquisas complementares.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
Neste capítulo apresentam-se os principais conceitos relacionados ao
armazenamento

de

dados

em

rede.

Descrevem-se

as

arquiteturas

de

armazenamento de dados e as características dos protocolos SCSI, iSCSI, FC e
FCoE. Os mecanismos de controle de fluxo IEEE 802.3 Pause, Priority-based Flow
Control, Congestion Notification e do protocolo TCP também são detalhados. Por
fim, o capítulo descreve sobre os mecanismos de detecção e tratamento da perda de
pacotes e sobre o protocolo IPv6.

2.1 Arquiteturas de armazenamento de dados
A informação é um ativo essencial para os negócios de uma organização o
que

torna o

seu armazenamento um fator crítico.

Além de armazenar

adequadamente, as organizações precisam organizar, gerenciar e disponibilizar os
dados bem como garantir a sua integridade por vários anos por razões legais. A
importância das informações e sua geração crescente demandam métodos de
armazenamento e acesso cada vez mais eficientes o que tem levado as
organizações a uma busca contínua pelo aumento da capacidade e desempenho de
suas infraestruturas de armazenamento (ALMEIDA, 2006).
A arquitetura Direct Attached Storage (DAS) caracteriza-se pela conexão
direta entre um computador e o dispositivo de armazenamento. Este modelo é o
mais utilizado pelos computadores pessoais, contudo apresenta limitações
relacionadas à gerenciabilidade, escalabilidade e disponibilidade que motivaram o
aparecimento de novas formas de armazenamento mais flexíveis e otimizadas
baseada em redes de computadores. Os dois tipos de redes de armazenamento de
dados mais utilizados são as redes Network Attached Storage (NAS) e Storage Area
Network (SAN) com vantagem desta última no quesito desempenho (ALMEIDA,
2006).
Na arquitetura NAS o acesso aos dispositivos de armazenamento ocorre por
meio de redes TCP/IP utilizando protocolos de compartilhamento de arquivos. Os
protocolos mais comuns são o Network File System (NFS) e o Server Message
Block (SMB) que são nativos, respectivamente, nos sistemas operacionais UNIX e
Microsoft Windows. Nesta arquitetura, os dispositivos de armazenamento funcionam

24

como servidores de arquivos com seus próprios sistemas operacionais processando
os protocolos de comunicação.
Já a arquitetura SAN é caracterizada pela transferência de blocos de dados
entre os sistemas computacionais e os dispositivos de armazenamento. Nesta
arquitetura o acesso aos dispositivos de armazenamento ocorre por meio de
protocolos de redes de armazenamento como o Fibre Channel (FC), Internet Small
Computer Systems Interface (iSCSI) e Fibre Channel over Ethernet (FCoE) que
transportam o protocolo Small Computer Systems Interface (SCSI).
Outro protocolo de rede de armazenamento que pode ser utilizado em uma
arquitetura SAN é o Advanced Technology Attachment over Ethernet (AoE). O
Advanced Technology Attachment (ATA) é um conjunto padronizado de comandos
para acesso à dispositivos de armazenamento em bloco semelhante ao SCSI. Nesta
arquitetura os comandos ATA são encapsulados diretamente em quadros Ethernet e
transportados entre os computadores e os dispositivos de armazenamento (ROCHA;
SANTOS, 2012).
De acordo com Rodrigues Neto (2004), a arquitetura SAN é baseada em três
componentes:
•

Componentes de interconexão: responsáveis pela conexão física entre
os computadores e os dispositivos de armazenamento. Exemplo: as placas
adaptadoras, os cabos e os switches;

•

Protocolos de transporte: responsáveis pelo transporte das mensagens
SCSI para os dispositivos de armazenamento. Exemplo: os protocolos
iSCSI, FC e FCoE;

•

Protocolo de comunicação: responsável pela comunicação entre os
computadores e os dispositivos de armazenamento. Exemplo: os
protocolos SCSI e ATA.

2.2 Protocolo Small Computer Systems Interface
O Small Computer Systems Interface (SCSI) é um padrão utilizado em
sistemas de armazenamento com especificações de meios de transporte, métodos
de interconexão e protocolos (RODRIGUES NETO, 2004).
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A primeira versão do SCSI denominada SCSI-1 definiu as características
básicas dos primeiros barramentos entre elas o tamanho do cabeamento,
sinalização, comandos, modos de transferência e quantidade de dispositivos
suportados.

A

segunda

versão

SCSI-2

foi

desenvolvida

mantendo-se

a

compatibilidade com o SCSI-1. Entre as melhorias implementadas estavam o
aumento da velocidade do barramento, que foi dobrada, o aumento do número de
periféricos a serem conectados, que passou a ser de 16 e o aumento da taxa de
transferência, podendo chegar a até 20 MB/s (RODRIGUES NETO, 2004).
Um novo aperfeiçoamento do padrão surgiu com o SCSI-3 que tem como
principal característica um modelo de camadas, possibilitando, assim, a utilização de
outros meios físicos e meios de transporte para o protocolo SCSI. O SCSI-3 define
diferentes padrões para cada conjunto de comandos, protocolos e métodos de
sinalização.
Foram estabelecidas quatro camadas descritas a seguir (RODRIGUES NETO,
2004):
•

Conjunto de comandos específicos de dispositivos: define conjuntos
de comandos específicos para todos os dispositivos SCSI;

•

Conjunto de comandos compartilhados: define um conjunto comum de
comandos permitindo a troca de dados, comandos e informações de
estado entre os dispositivos;

•

Protocolos de transporte: formaliza as regras de comunicação e troca de
informações entre os dispositivos;

•

Protocolos físicos: define detalhes específicos da camada física.

O novo modelo em camadas desenvolvido com o padrão SCSI-3 denominado
SCSI Architecture Model (SAM) que atualmente está na versão 5, Penokie (2013),
permitiu a separação entre a camada de comandos SCSI e a camada de transporte
possibilitando assim o surgimento das redes de armazenamento de dados
(MARTINS, 2011).
O SAM é baseado em um modelo cliente-servidor em que as requisições de
E/S são transportadas através de um protocolo de transporte em um meio físico de
interconexão. O computador cliente é chamado de Initiator e o dispositivo de
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armazenamento é chamado de Target. O dispositivo de armazenamento é composto
de Unidades Lógicas (Logical Unit - LU) onde são executados os comandos de E/S.
Os comandos SCSI são armazenados em estruturas denominadas SCSI Command
Descriptor Blocks (CDB).
O dispositivo de armazenamento possui dois componentes essenciais o Task
Manager que proporciona o gerenciamento das tarefas de sequenciamento das
conexões iniciadas pelo cliente com destino a uma unidade lógica específica e o
Device Server que tem como função o processamento das operações originadas
pelo cliente e o seu direcionamento para a unidade lógica de armazenamento
específica (PENOKIE, 2013).
O modelo de comunicação entre um computador e o dispositivo de
armazenamento possui três fases, conforme figura 1. O cliente utiliza um driver de
dispositivo SCSI (SCSI Class Driver) para converter as requisições das aplicações
em comandos SCSI. Os comandos SCSI são então armazenados em estruturas
denominadas Command Descriptor Blocks (CDBs) e encaminhados pela camada de
transporte e pela camada física para o dispositivo de armazenamento que interpreta
os comandos contidos nas estruturas CDBs, recebe os dados e os entrega a
Unidade Lógica apropriada. Finalmente o dispositivo de armazenamento informa ao
computador cliente, também por meio de estruturas CDBs, os dados (no caso de
leitura) e o estado da operação dos comandos SCSI enviados (MARTINS, 2011).
Figura 1 – Modelo de comunicação em fases do protocolo SCSI

Fonte: Martins (2011)

Os CDBs são estruturas utilizadas para enviar comandos, da aplicação cliente
para o dispositivo de armazenamento. Essas estruturas podem ter tamanhos de
comprimento iguais a 6, 10, 12 ou 16 bytes ou tamanhos variáveis entre 12 e 260
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bytes. A figura 2 mostra uma estrutura típica CDB de 12 bytes que possui os
seguintes campos (WEBER, 2013):
•

Código de operação: especifica a operação desejada pelo CDB;

•

Ação de serviço: fornece informações adicionais da função de operação
desejada;

•

Endereço do bloco lógico: endereço dos blocos lógicos da unidade
lógica;

•

Tamanho da transferência: especifica a quantidade de dados a serem
transferidos em número de blocos;

•

Tamanho da lista de parâmetros: especifica o número de bytes
enviados pelo buffer de saída. Este campo é utilizado nos CDBs para
enviar parâmetros ao dispositivo de armazenamento (parâmetros de
modo, diagnósticos e log);

•

Tamanho da alocação: número máximo de bytes ou blocos alocados no
buffer de entrada do cliente;

•

Informações adicionais do CDB: são definidos conforme o padrão que
define o comando;

•

Controle: possui 2 bits reservados para fabricantes e 1 bit que indica se o
dispositivo de armazenamento pode bloquear CDBs subsequentes em
caso de falhas na execução do CDB atual.

Figura 2 – Exemplo de CDB com tamanho fixo de 12 bytes

Fonte: Adaptado de Weber (2013)
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2.3 Protocolo Internet Small Computer Systems Interface
As redes de armazenamento de dados baseadas no uso do protocolo IP
denominam-se IP Storage Area Networks (IP SANs). Uma das vantagens das IP
SANs é que elas permitem o compartilhamento da infraestrutura de rede já existente
e utilizada por outras aplicações TCP/IP o que propicia, por consequência, a
diminuição de custos com hardware. Entre os protocolos que podem ser utilizados
nas IP SANs para o transporte dos comandos SCSI encontra-se o iSCSI (MARTINS,
2011).
Padronizado pelo IETF, Satran et al. (2004), o protocolo iSCSI permite o
transporte do protocolo SCSI entre clientes e os dispositivos de armazenamento
utilizando uma infraestrutura TCP/IP dedicada ou compartilhada. A figura 3 mostra
um quadro iSCSI encapsulado pelos protocolos TCP/IP.
Figura 3 – Quadro iSCSI em uma rede TCP/IP

Fonte: Rodrigues Neto (2004)

O protocolo iSCSI utiliza mensagens referenciadas como iSCSI Protocol Data
Units (PDUs) e sua principal finalidade é proporcionar o transporte das mensagens
do protocolo SCSI entre os clientes e os dispositivos de armazenamento. A PDU é
composta por um cabeçalho básico e campos opcionais como: o segmento dos
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cabeçalhos adicionais, o verificador de integridade do cabeçalho, o segmento de
dados e o verificador de integridade dos dados.
O segmento básico do cabeçalho iSCSI é formado por 48 bytes e possui os
seguintes campos, conforme figura 4 (SATRAN et al., 2004):
Figura 4 – Cabeçalho iSCSI

Fonte: Adaptado de Satran et al. (2004)

•

Bit “I”: aplica-se à PDU de requisição, quando assume valor 1 significa
entrega imediata;

•

Opcode: indica o tipo de iSCSI PDU que são divididos em duas
categorias, Initiator opcodes e Targets opcodes;

•

Bit “F”: quando configurado como 1 indica um único PDU ou o último
PDU da sequência;

•

Campos específicos do Opcode: identifica campos específicos de um
determinado opcode;

•

Tamanho total dos cabeçalhos adicionais: especifica o tamanho total
dos segmentos de cabeçalhos adicionais, se existirem, em unidades de 4
bytes;

•

Tamanho do segmento de dados: especifica o tamanho do segmento de
dados da PDU em bytes;
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•

Unidade lógica: alguns opcodes referem-se a unidades lógicas
específicas. Neste caso este campo é preenchido com a informação que
identifica a unidade lógica. Caso o opcode não esteja relacionado à
unidade lógica, este campo pode ser ignorado ou preenchido conforme o
tipo específico do opcode;

•

Etiqueta de tarefa do initiator: no initiator cada tarefa iSCSI está
associada a uma etiqueta de tarefa que identifica unicamente a tarefa
dentro do contexto de uma sessão.

O processo de comunicação do protocolo iSCSI entre o Initiator e o Target em
uma rede Ethernet ocorre conforme figura 5.
Figura 5 – Camadas de comunicação do protocolo iSCSI

Fonte: Rodrigues Neto (2004)

A aplicação localizada no Initiator envia uma requisição de E/S para o Kernel
do sistema operacional que direciona para o device driver SCSI apropriado. O device
driver SCSI traduz a solicitação para comandos SCSI (CDBs) para ser enviada para
a unidade lógica requerida. Os CDBs são encapsulados pelo protocolo iSCSI que,
por sua vez, são encapsuladas pelos protocolos TCP/IP e pelo cabeçalho Ethernet e
enviada ao Target. Ao chegar ao Target, o processo inverso ocorre e a camada
iSCSI extrai a mensagem SCSI CDB e a entrega para a camada SCSI Server.
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Finalmente a camada SCSI Server processa os comandos na unidade lógica
apropriada e envia uma resposta ao Initiator (RODRIGUES NETO, 2004).

2.4 Protocolo Fibre Channel
A arquitetura de rede de armazenamento mais utilizada atualmente pelas
corporações, segundo FCIA (2012), é a SAN baseada no protocolo Fibre Channel. A
ampla adoção desta arquitetura pelas corporações deve-se ao fato desta arquitetura
ter sido a primeira a proporcionar altas taxas de transmissão e por permitir acesso
simultâneo de vários computadores aos subsistemas de armazenamento (ALMEIDA,
2006).
A arquitetura de armazenamento baseada no protocolo FC possui as
seguintes topologias (INCITS, 2013b):
•

Ponto a ponto: nesta topologia a conexão entre o computador e o
dispositivo de armazenamento ocorre de forma direta;

•

Laço arbitrado: nesta topologia os dispositivos FC estão ligados um ao
outro em uma configuração lógica em anel usando laço arbitrado. Os
dispositivos FC compartilham o mesmo meio de transmissão, assim todo
dispositivo que deseja transmitir, deve antes, ganhar o controle do meio;

•

Fabric: neste tipo de conexão a interligação entre os computadores e os
dispositivos de armazenamento ocorre por meio de switches FC. A
vantagem desta topologia está no fato de não haver compartilhamento de
banda e a possibilidade de múltiplos caminhos entre os nós da rede.

O esquema de endereçamento do protocolo FC utiliza uma identificação
denominada World Wide Node Name (WWNN) para indicar o endereço de um nó e
World Wide Port Name (WWPN) para indicar o endereço de uma porta. Estes
endereços possuem 64 bits e são controlados pelo IEEE. Em uma arquitetura Fibre
Channel os endereços são traduzidos para um endereço hierárquico de 24 bits
chamado de Fibre Channel Identifier (FC-ID) que é um identificador único na rede
alocado por um switch Fibre Channel. O FC-ID consiste na união de três valores, 8
bits identificando o domínio, 8 bits identificando a área e 8 bits identificando a porta.
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A tradução do WWPN ou WWNN para o FC-ID é realizado no processo de login do
dispositivo no switch (MARTINS, 2011).
O protocolo Fibre Channel é dividido em cinco camadas:
•

FC-0: Nível físico, define o meio de transmissão, os transmissores, os
receptores e suas interfaces;

•

FC-1: define as regras de codificação e decodificação e é responsável
pela detecção de erros;

•

FC-2: esta camada está subdividida em três subcamadas FC-2P, FC-2M
e FC-2V. A subcamada FC-2P define as regras de transmissão e
recepção dos quadros, controle de fluxo e sincronização de horário. Já a
subcamada FC-2M define o endereçamento e as funções utilizadas para o
roteamento dos quadros. Por último a subcamada FC-2V é responsável
pela segmentação e remontagem dos quadros, controle de sequência e o
fornecimento de classes de serviço como a multiplexação (serviço de
entrega de quadros com notificação), datagrama (serviço de entrega de
quadros sem notificação) e Fabric (serviço utilizado apenas na
comunicação entre switches) (INCITS, 2013b);

•

FC-3: define o conjunto de serviços que são comuns para todas as portas.
Os serviços oferecidos por essa camada são: Multicasting que permite
que uma mensagem seja enviada para múltiplas portas de comunicação,
Hunt Groups que permite que um conjunto de portas FC respondam por
um mesmo endereço alias e Striping que permite o uso de múltiplas
portas para o envio de uma única unidade de informação de forma
paralela por meio de múltiplos links (RODRIGUES NETO, 2004);

•

FC-4: define o mapeamento entre o protocolo FC e os protocolos de alto
nível.

O quadro Fibre Channel, figura 6, é composto pelos seguintes campos
(INCITS, 2013b):
•

Início do quadro: indica o início do quadro;

•

R_CTL: indica a função do quadro;
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•

D_ID: identifica o endereço da porta de destino;

•

CS_CTL/Priority: identifica se o quadro possui prioridade de entrega;

•

S_ID: identifica o endereço da porta origem;

•

Type: identifica o protocolo que está associado com a informação
carregada no campo de Dados;

•

F_CTL: contém informações de controle relacionadas ao conteúdo do
quadro;

•

Seq_ID: contém o identificador de sequência do quadro;

•

DF_CTL: indica a presença de cabeçalhos adicionais;

•

Seq_CNT: responsável por identificar a posição do quadro em uma
determinada sequência;

•

Originator Exchange_ID (OX_ID): identificador de troca usado pelo
transmissor que permite agrupar sequências associadas a uma única
operação do protocolo da camada superior. Para cada troca existe um
único identificador que pode estar associado com o transmissor ou com o
par transmissor/receptor;

•

Responder Exchange_ID (RX_ID): identificador de troca similar ao
OX_ID porém usado pelo receptor;

•

Parameter: parâmetros adicionais que podem variar dependendo do tipo
do quadro;

•

Dados: contém as mensagens SCSI CDB que estão sendo transmitidas
entre as duas entidades de comunicação. O comprimento desse campo é
variável podendo alcançar no máximo o tamanho de 2112 bytes;

•

Cyclic Redundancy Check (CRC): utilizado para detecção de erros
durante a transmissão;

•

Final: Esse campo indica o final do quadro e seu comprimento é de 4
bytes.

A arquitetura Fibre Channel suporta alguns níveis de integridade de entrega,
denominadas classes de serviço. A classe de serviço 2 permite o compartilhamento
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da largura de banda por meio da multiplexação de quadros e possibilita também a
confirmação da entrega dos pacotes. A classe de serviço 3 suporta, do mesmo
modo, a multiplexação de quadros porém sem confirmação de entrega. Por fim a
classe F é um serviço de entrega utilizado apenas para a comunicação entre
switches (INCITS, 2013b).
Figura 6 – Quadro Fibre Channel

Fonte: Adaptado de INCITS (2013b)

2.5 Protocolo Fibre Channel over Ethernet
Desenvolvido e padronizado em 2009 pelo comitê técnico T11 que faz parte
do International Comittee for Information Technology Standards – INCITS o protocolo
Fibre Channel over Ethernet está descrito na seção FC-BB_E do projeto Fibre
Channel BackBone 6 (FC-BB-6) (INCITS, 2013a).
O protocolo FCoE encapsula os pacotes FC diretamente em quadros Ethernet
herdando a transmissão eficiente e com excelente desempenho do protocolo Fibre
Channel sem envolver o processamento complexo da pilha TCP/IP utilizado pelo
protocolo iSCSI (TONG, 2009).
O mapeamento das camadas do protocolo Fibre Channel em quadros
Ethernet pelo protocolo FCoE pode ser visualizado na figura 7. O protocolo FCoE
encapsula as camadas FC-2V, FC-3 e FC-4. A camada FC-1 é mapeada para a
camada IEEE 802.3 MAC e a FC-0 para a camada física IEEE 802.3.
O formato do quadro FCoE encapsulado em um quadro Ethernet pode ser
visualizado na figura 8. Os campos Endereço de destino e Endereço de origem
correspondem ao endereço MAC de 48 bits dos nós de destino e de origem. O
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campo IEEE 802.1Q que possui a informação da tag de VLAN é opcional. O campo
tipo indica o tipo do pacote e no caso do FCoE tem o valor 8906h. O campo versão
indica a versão do protocolo FCoE utilizado. Os campos início do quadro e fim do
quadro delimitam o quadro FC indicando respectivamente o seu início e fim. O
quadro FC encapsulado contém o cabeçalho, os dados e o CRC. Por fim, o campo
Sequência de verificação do quadro fornece integridade dos dados (INCITS, 2013a).
Figura 7 – Mapeamento das camadas FC em quadros Ethernet

Fonte: INCITS (2013a)
Figura 8 – Formato do quadro FCoE

Fonte: INCITS (2013a)

2.6 Mecanismos de controle de fluxo
Apresentam-se nesta seção os mecanismos de controle de fluxo utilizados em
redes FC e Ethernet. Descreve-se também o controle de fluxo do protocolo TCP já
que ele encapsula o protocolo iSCSI podendo, consequentemente, afetar o
desempenho deste último.
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2.6.1 Controle de fluxo Fibre Channel
Em um ambiente exclusivamente Fibre Channel as perdas de pacotes são
evitadas usando-se um mecanismo de controle de fluxo para assegurar que os
pacotes sejam enviados pelo transmissor apenas quando o receptor possa recebêlos. O controle de fluxo é baseado em uma estratégia usando-se créditos, ou seja, o
receptor deve informar ao transmissor a existência de espaço em buffer (crédito),
para cada quadro a ser transmitido, antes que o transmissor possa enviá-lo (INCITS,
2013b).
Essa estratégia assegura que o transmissor conheça a área disponível em
buffer no receptor e previne a perda de pacotes quando o receptor está
sobrecarregado, maximizando assim o desempenho durante tráfegos intensos. O
Fibre Channel define dois tipos de controle de fluxo (INCITS, 2013b):
•

Buffer-to-Buffer: controle de fluxo entre duas portas adjacentes, por
exemplo entre uma interface de um computador e uma porta de um switch
Fibre Channel;

•

End-to-end: controle de fluxo fim a fim entre o remetente e o destinatário.

Como o FCoE encapsula quadros Fibre Channel é importante que a
infraestrutura de rede Ethernet que transporta os quadros FCoE também apresente
um mecanismo similar ao buffer-to-buffer e end-to-end para evitar o descarte de
pacotes durante uma sobrecarga no receptor. Os mecanismos IEEE 802.3 Pause e
o Priority-based Flow Control podem ser usados para o controle de fluxo em redes
Ethernet entre nós diretamente conectados em modo full-duplex. Já para o controle
de fluxo fim a fim pode-se utilizar o Congestion Notification (CN).
O PFC e o CN fazem parte de um conjunto de padrões contidos no Data
Center Bridging (DCB) que fornecem melhorias nas redes Ethernet, possibilitando,
assim, a consolidação do tráfego de rede em uma única infraestrutura física. Além
do PFC e do CN, o DCB abrange o Enhanced Transmission Selection (ETS) e o
Data Center Bridging Exchange (DCBX) (IEEE, 2013).
Definido pelo padrão 802.1Qaz o ETS garante alocação mínima da largura de
banda disponível para os diferentes tipos de tráfego que percorrem o mesmo meio
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físico. Os tipos de tráfegos distintos são agrupados em classes de tráfego que, por
sua vez, recebem uma porcentagem da largura de banda disponível (IEEE, 2011c).
Um dos benefícios do padrão 802.1Qaz é permitir que as classes de tráfego
utilizem a largura de banda alocada e não utilizada por outra classe de tráfego. O
uso do ETS permite também que prioridades distintas sejam agrupadas na mesma
classe tráfego.
O protocolo DCBX é usado para a troca de informações sobre as
configurações dos padrões DCB entre nós diretamente conectados. O DCBX é
definido pelo padrão 802.1Qaz e sua utilização facilita o gerenciamento da
infraestrutura, já que, possibilita comprovar o suporte dos padrões DCB pelos nós,
permite a detecção de erros de configuração e propicia o envio de informações
visando à configuração do nó diretamente conectado (IEEE, 2011c).
As informações contidas no protocolo DCBX são codificadas no formato TypeLenght-Value (TLV) e transmitidas por meio do protocolo Link Layer Discovery
Protocol (LLDP) que pode ser utilizado nas redes visando à troca de informações
sobre conectividade e gerenciamento entre nós adjacentes. Conforme IEEE (2011c)
o protocolo DCBX atual define codificações para o ETS, PFC e para a configuração
da prioridade das aplicações.

2.6.2 Controle de fluxo IEEE 802.3 Pause
O padrão IEEE 802.3 (2008) define um mecanismo denominado Pause que
possibilita a suspensão da transmissão de quadros por um período de tempo
específico. Esse recurso permite ao receptor notificar ao transmissor para que ele
suspenda temporariamente a transmissão dos dados evitando assim que pacotes
sejam descartados durante um congestionamento. O controle de fluxo é aplicado
para todo o tráfego no link de comunicação não havendo diferenciação, desse modo,
todo o tráfego é suspenso.
Conforme IEEE 802.3 (2008) quando um nó receptor deseja interromper, por
um período de tempo, a transmissão dos dados de um nó transmissor, ele envia um
quadro de controle MAC para o endereço multicast 01-80-C2-00-00-01 com o código
da operação 00-01, que se refere à função PAUSE, informando o tempo pelo qual o
transmissor deve parar a transmissão dos dados. A interrupção não afeta os quadros
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de controle MAC e apenas nós operando no modo full duplex podem enviar quadros
com a função PAUSE. O tempo de interrupção está baseado em unidades de
pause_quanta que representa o tempo necessário para a transmissão de 512 bits de
um quadro no meio físico utilizado na conexão. O valor do tempo de interrupção
(pause_time) pode variar entre 0 (00-00) e 65535 (FF-FF).
O formato do quadro PAUSE pode ser visualizado na figura 9. O campo
Tamanho/Tipo possui valor igual a 88-08 em hexadecimal representando um quadro
de controle MAC. O campo Preenchimento contém os bytes de preenchimento para
que o quadro atinja o tamanho mínimo do quadro Ethernet de 64 bytes e o campo
Sequência de verificação do quadro contém o valor calculado por meio do Cyclic
Redundancy Check visando à detecção de erros no quadro.
Figura 9 – Formato do quadro PAUSE

Fonte: Elaborado pelo autor com informações de IEEE (2008)

A implementação do controle de fluxo Pause em redes Ethernet deve ser
planejado, já que este mecanismo pode causar problemas como o head-of-line
blocking que pode agravar um congestionamento (PAHLEVANZADEH et al., 2008).
O head-of-line blocking pode ocorrer em um cenário conforme ilustrado na
figura 10. Neste exemplo, o nó A transmite pacotes para os nós C e D, já os nós H1,
H2 e H3 transmitem apenas para o nó C. Na ocorrência de um congestionamento no
switch S-II devido ao tráfego com destino ao nó C, quadros Pause serão enviados
para os nós A, H1, H2 e H3. O recebimento dos quadros Pause pelo nó A afetará
por consequência o tráfego entre os nós A e D, mesmo que em seu caminho de rede
não haja congestionamento (STEPHENS et al., 2014).
Outro problema associado ao uso do mecanismo de controle de fluxo Pause é
o congestion spreading. Neste fenômeno, a suspensão do tráfego de um
determinado link propaga-se para outros links causando congestionamentos
secundários que, por sua vez, afetam nós cujos pacotes não trafegam pelo link que
originou o congestionamento (Alizadeh et al., 2008).
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Figura 10 – Head-of-line blocking

Fonte: Stephens et al. (2014)

2.6.3 Priority-based Flow Control
O mecanismo de controle de fluxo Priority-based Flow Control (PFC) é similar
ao PAUSE com o aperfeiçoamento de permitir a suspensão da transmissão de
quadros em certas prioridades. O PFC suporta até 8 prioridades contidas no
cabeçalho 802.1Q que podem ser pausadas independentemente, por um período de
tempo, evitando assim, que quadros da prioridade suspensa sejam descartados
durante um congestionamento. Contudo conforme IEEE (2011b), o PFC pode causar
a propagação do congestionamento, de modo similar ao IEEE 802.3 Pause, desse
modo, seu uso nas redes, deve ser controlado e limitado.
O PFC é definido apenas em links ponto a ponto full duplex e o formato de
seu quadro em redes Ethernet pode ser visualizado na figura 11. A descrição de
cada um dos campos do quadro PFC segue abaixo (IEEE, 2011a):
•

Endereço de destino: endereço de destino do quadro. O padrão definido
para o PFC é o endereço de multicast 01-80-C2-00-00-01;

•

Endereço de origem: contém o endereço MAC do dispositivo transmissor;

•

Tamanho/Tipo: como o quadro PFC é um quadro de controle MAC o valor
hexadecimal desse campo é 88-08 (IEEE 802.3, 2008);

•

Código da operação: 2 octetos que indicam o código do PFC (01-01);
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•

Vetor de ativação da prioridade: 2 octetos sendo os oito bits mais
significativos reservados, isto é, configurados como 0 e ignorados pelo
destinatário. Cada um dos oito bits menos significativos indicam se os
próximos campos correspondentes ao tempo de paralisação são válidos;

•

Tempo [n]: uma lista de oito campos de dois octetos cada um
denominados tempo[0] até tempo[7] que contém o valor do tempo no qual
o nó transmissor deve paralisar sua transmissão. O valor de cada tempo[n]
é medido em unidades de pause_quanta que representa o tempo
necessário para transmitir 512 bits de um quadro no meio físico utilizado
na conexão;

•

Preenchimento: contém 26 bytes de preenchimento para que o quadro
atinja o tamanho mínimo do quadro Ethernet de 64 bytes;

•

Sequência de verificação do quadro: contém o valor calculado por meio
do CRC visando à detecção de erros no quadro.
Figura 11 – Formato do quadro PFC

Fonte: Adaptado de IEEE 802.3bd (2011a)
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2.6.4 Congestion Notification
Definido pelo padrão 802.1Qau o Congestion Notification permite que um nó
notifique o remetente dos pacotes para que ele reduza sua taxa de transmissão de
modo equivalente ao PFC. Entretanto, diferentemente do PFC que opera entre nós
adjacentes, o CN atua na comunicação fim-a-fim permitindo notificar os
transmissores que não estão conectados diretamente aos destinatários. O benefício
principal do CN é evitar a propagação do congestionamento que pode ser causado
com o uso do PFC, contudo seu uso demanda que todos os dispositivos de
interconexão entre os nós, como os switches, suportem também o padrão 802.1Qau.
Conforme IEEE (2010) o CN permite a utilização de protocolos de alto nível que são
sensíveis à perda de pacotes e latência.
O valor do parâmetro de prioridade em que um nó suporta a notificação de
congestionamento é denominado Congestion Notification Priority Value (CNPV). A
sequência de quadros com a mesma prioridade é chamada de Congestion
Controlled Flow (CCF). O subconjunto de nós e elementos de interconexão que
estão configurados para suportar um determinado CNPV formam o Congestion
Notification Domain (CND). Quando um nó ou elemento de interconexão, chamado
de Congestion Point (CP), de um determinado CND deseja enviar uma notificação
de

congestionamento,

ele

envia

uma

mensagem

denominada

Congestion

Notification Message (CNM). O CNM conta com uma tag (Congestion Notification
Tag – CN-TAG) que permite identificar o fluxo (Flow Identifier – Flow ID) a ter sua
taxa de transmissão reduzida. Assim que recebe o CNM, o transmissor, denominado
Reaction Point (RP), reduz a taxa de envio do fluxo CCF, conforme informação
contida na mensagem de notificação (IEEE, 2010).
O mecanismo de notificação do congestionamento é baseado no Quantized
Congestion Notification (QCN) que é composto por dois algoritmos (IEEE, 2010):
•

Congestion Point Algorithm (CP): mecanismo pelo qual o nó ou
elemento de interconexão realiza uma amostragem dos pacotes de
entrada e gera um CNM para o transmissor do pacote amostrado
informando o grau do congestionamento.

•

Reaction Point Algorithm (RP): mecanismo pelo qual o transmissor,
reduz sua taxa de transmissão de acordo com as informações contidas no
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CNM, aumenta sua taxa unilateralmente para recuperar a largura de
banda perdida e solicita largura de banda extra disponível.
No momento de uma sobrecarga no buffer do receptor o algoritmo CP calcula
a medida do congestionamento, seleciona um dos quadros de entrada e envia o
CNM para o remetente do pacote escolhido. À medida que o congestionamento
aumenta, maior a probabilidade de se escolher um quadro aleatoriamente na
amostragem para o envio do CNM.
Ao receber um CNM o transmissor, utilizando o algoritmo RP, reduz sua taxa
de transmissão conforme informação contida na mensagem recebida. Conforme
IEEE (2010) devido a inexistência de acknowledgements na camada 2, não existe
um mecanismo para informar ao remetente que aumente sua taxa de transmissão,
desse modo, o algoritmo RP usa um temporizador. O aumento da taxa de
transmissão ocorre em duas fases, a primeira denominada Fast Recovery e a
segunda chamada Active Increase.
A fase de Fast Recovery consiste em 5 ciclos de transmissão, cada um com
150 KB transmitidos, em que a taxa de transmissão aumenta na taxa conforme
equação 1:
←1 2

(1)

O Current Rate (CR) é o valor da taxa de transmissão do remetente e o
Target Rate (TR) é a taxa de transmissão imediatamente antes da chegada da
mensagem CNM (IEEE, 2010).
A fase de Active Increase inicia-se após os 5 ciclos do Fast Recovery com
atualização da taxa de transmissão conforme equação 1 e a atualização do Target
Rate conforme equação 2 onde

é uma constante igual a 5 Mbps conforme IEEE

(2010).
←

(2)

2.6.5 Controle de fluxo do protocolo TCP
Apesar de não atuar na camada de enlace como os mecanismos de controle
de fluxo IEEE 802.3 Pause e PFC, é importante considerar o funcionamento do
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controle de fluxo do protocolo TCP, já que ele encapsula o protocolo iSCSI,
podendo, consequentemente, afetar o desempenho deste último.
O controle de fluxo no TCP é administrado por meio de uma janela deslizante
de tamanho variável que depende da janela de recepção e da janela de
congestionamento. A janela de recepção indica a capacidade dos buffers no
receptor para o emissor, por meio de um campo no cabeçalho do protocolo TCP,
denominado tamanho de janela. Quando o volume de dados enviados pelo emissor
mantém-se dentro da janela de recepção, os buffers no receptor não são
sobrecarregados. Já a janela de congestionamento trata da sobrecarga que pode
existir na rede e sua função também é limitar o volume de dados que o emissor pode
enviar.
Conforme Allman et al. (2009) a janela de congestionamento e a janela de
recepção são limitadores, respectivamente, da quantidade de dados do lado do
transmissor e da quantidade de dados do lado do receptor. O menor valor entre as
duas janelas é que define a quantidade de dados a ser enviada pelo transmissor.
Cabe destacar que a limitação da quantidade de dados enviados é
importante, pois evita-se uma sobrecarga na rede e consequentemente a perda e o
descarte de pacotes. Pacotes descartados são retransmitidos pelo protocolo TCP e
causam degradação no desempenho. Assim é essencial a implementação de
mecanismos que impeçam a injeção de mais pacotes do que a rede pode processar.
Segundo Tanenbaum e Wheterall (2011) a base para o controle de
congestionamento TCP por mais de duas décadas foi a versão TCP Reno. Esta
versão é baseada essencialmente por quatro algoritmos: slow start (partida lenta),
congestion

avoidance

(prevenção

de

congestionamento),

fast

retransmit

(transmissão rápida) e fast recovery (recuperação rápida).
Para

utilizar

de

modo

eficiente

a

largura

de

banda

e

evitar

o

congestionamento da rede, o protocolo TCP inicia o envio dos dados por meio do
algoritmo partida lenta. Seu funcionamento é baseado nos pacotes de confirmação
recebidos pelo transmissor, para cada pacote confirmado, dois são enviados para a
rede, o que aumenta a janela de congestionamento de forma exponencial. O valor
inicial da janela de congestionamento é de no máximo quatro pacotes e o
crescimento exponencial acontece até que ocorra uma perda de pacotes ou a janela
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de recepção ou o threshold (limite) são ultrapassados. O threshold é um limitador da
partida lenta e inicialmente seu valor corresponde ao tamanho da janela de recepção
do receptor (TANENBAUM; WETHERALL, 2011).
Assim que o limite é ultrapassado utiliza-se o algoritmo prevenção de
congestionamento que possui um crescimento linear. Nesta fase a janela de
congestionamento é incrementada de um pacote para cada pacote confirmado até
que ocorra um timeout ou quando três confirmações duplicadas chegam ao
transmissor. O timeout é um controle que o protocolo TCP mantém para cada pacote
enviado e quando seu valor é atingido, considera-se que o pacote foi perdido, sendo
necessário sua retransmissão. O TCP considera que três confirmações duplicadas
também significam a perda do pacote, necessitando que ele seja retransmitido.
Na

ocorrência de timeout

o

pacote é

retransmitido,

a janela

de

congestionamento retorna ao valor inicial de no máximo quatro pacotes e o algoritmo
partida lenta é usado novamente. Já no caso do recebimento de três confirmações
duplicadas pelo transmissor, o algoritmo de retransmissão rápida é utilizado. Em
ambos os eventos um novo valor de limite é estabelecido como sendo a metade da
janela de congestionamento antes do timeout ou da terceira confirmação duplicada.
O algoritmo de retransmissão rápida permite, após o recebimento da terceira
confirmação duplicada, a retransmissão imediata do pacote considerado perdido.
Sua principal vantagem é evitar que o timeout seja atingido e consequentemente o
uso do algoritmo da partida lenta, possibilitando assim, uma melhor utilização da
largura de banda da rede. Após a retransmissão do pacote perdido o algoritmo de
recuperação rápida gerencia a transmissão dos novos pacotes até que um pacote
de confirmação não duplicado seja recebido pelo transmissor. O recebimento de
pacotes duplicados não só indicam ao transmissor que um pacote foi perdido, mas
também que outro pacote foi recebido pelo receptor e ele não está mais trafegando
na rede (ALLMAN et al., 2009).
Durante a fase da recuperação rápida as confirmações duplicadas são
contadas, incluindo as três que dispararam a retransmissão rápida, até que o
número de pacotes na rede tenha se reduzido para o novo limite (metade do valor
da janela de congestionamento no momento da retransmissão rápida). A partir daí
para cada confirmação duplicada recebida um novo pacote pode ser enviado.
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Quando o pacote perdido é confirmado pelo receptor, o fluxo de confirmações
duplicadas se encerra, terminando a recuperação rápida e iniciando o algoritmo de
prevenção de congestionamento com o valor inicial do novo limite. Conforme figura
12 a janela de congestionamento da versão TCP Reno segue um padrão “dente de
serra” de aumento aditivo e diminuição multiplicativa (TANENBAUM; WETHERALL,
2011).
Figura 12 – Controle de congestionamento da versão TCP Reno

Fonte: Tanenbaum e Wetherall (2011)

Após o TCP Reno, outras versões foram desenvolvidas, como o TCP
NewReno que é uma otimização do TCP Reno para o caso onde ocorrem múltiplas
perdas de pacotes em uma janela de transmissão, o CUBIC TCP e o TCP composto
que são usados respectivamente pelos sistemas operacionais Linux e Windows
(TANENBAUM; WETHERALL, 2011).
Apresenta-se a seguir o CUBIC TCP que é a versão padrão usada a partir do
Kernel 2.6.19 do Linux, sistema operacional utilizado nos experimentos deste
trabalho.
Conforme Ha et al. (2008) o CUBIC TCP altera a função de crescimento linear
dos padrões TCP existentes para uma função cúbica. Após a perda de um pacote, a
janela de congestionamento no momento da perda

é registrada e uma nova

janela de congestionamento é definida por meio da diminuição multiplicativa por um
fator

. A nova janela de congestionamento é definida como

. As fases de
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retransmissão rápida e recuperação rápida são iniciadas após a perda do pacote e
quando este é confirmado inicia-se a fase de prevenção de congestionamento. No
caso do CUBIC TCP o crescimento na fase de prevenção de congestionamento
segue uma função cúbica com crescimento côncavo até W

. A partir de W

o

crescimento segue um padrão convexo. A figura 13 mostra a função de crescimento
do CUBIC TCP.
Figura 13 – Função de crescimento da janela de congestionamento da
versão CUBIC TCP

Fonte: Adaptado de Ha et al. (2008)

A janela de congestionamento cresce rapidamente e à medida que se
aproxima de W
Acima de W

o seu crescimento desacelera aproximando-se quase a zero.
o comportamento é o oposto, o crescimento é lento no início e

acelera a medida que a distância aumenta de W
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A função de crescimento do CUBIC TCP é dada pela equação 3:
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No experimento realizado por Ha et al. (2008), figura 14, observa-se os
padrões de crescimento côncavo e convexo de dois fluxos de dados do CUBIC TCP.
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O processo de diminuição multiplicativa e o crescimento próximo a zero entre os
padrões côncavos e convexos também pode ser visualizada. Outro fator de
destaque é que, à medida que o tempo passa, os dois fluxos tendem ao mesmo
comportamento nas suas janelas de congestionamento.
Figura 14 – Fluxos de dados CUBIC TCP de dois transmissores

Fonte: Adaptado de Ha et al. (2008)

2.7 Mecanismos para o tratamento da perda de pacotes
Conforme Tanenbaum e Wheterall (2011) em condições de congestionamento
na rede, pacotes podem sofrer atrasos e serem descartados causando assim
degradação no desempenho. Em situações em que ocorrem descarte de pacotes é
importante o uso de mecanismos que sejam capazes de detectar e tratar a perda.
Segundo

Long

(2006)

dispositivos

Ethernet

não

detectam

quadros

descartados em trânsito e não possuem suporte à retransmissão. Desse modo, é
necessário que os protocolos de níveis superiores que são encapsulados pelo
cabeçalho Ethernet possuam mecanismos próprios para detectar a perda de
pacotes.
Na camada de rede, uma vez que o protocolo IP não apresenta um serviço de
entrega confiável de pacotes, a perda de pacotes bem como sua retransmissão
devem ser tratadas pelos protocolos das camadas superiores. Em algumas
situações o descarte de pacotes pode ser sinalizado, por exemplo, por um roteador,
através do protocolo Internet Control Message Protocol (ICMP), entretanto, o
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tratamento

dos

pacotes

descartados

e

suas

retransmissões

ficam

sob

responsabilidade dos protocolos das camadas superiores (LONG, 2006).
O protocolo da camada de transporte TCP possui mecanismos para detecção
de pacotes perdidos bem como procedimentos para a retransmissão. A detecção
dos pacotes descartados é realizada por meio do campo de sequência contido no
cabeçalho TCP e pelo não recebimento do pacote de confirmação pelo transmissor.
A retransmissão dos pacotes perdidos ocorre se o temporizador de retransmissão
(Retransmission Timer - RTO) expira. Quando um host transmite um pacote, um
temporizador de retransmissão é iniciado. Se o temporizador expirar antes do
recebimento da confirmação, o pacote é retransmitido e o temporizador é iniciado
novamente. Outro evento definido pelo protocolo TCP que inicia também a
retransmissão de pacotes é o recebimento de três confirmações duplicadas pelo
transmissor (TANENBAUM e WHETERALL, 2011).
De acordo com Kamiya (2011) o protocolo FCoE não apresenta a
funcionalidade de retransmissão para compensar a perda de quadros. Conforme
Long (2006) tanto o protocolo iSCSI quanto o protocolo FC não possuem suporte à
recuperação de erros no nível de quadros. O protocolo iSCSI, no entanto, beneficiase do processo de retransmissão de quadros implementado pelo protocolo TCP. Já
o protocolo FC suporta apenas a recuperação de erros nos níveis exchange (troca) e
sequence (sequência). Uma sequence é um conjunto de quadros com o mesmo
SEQ_ID transmitidos unidirecionalmente entre uma porta e outra, já o exchange é o
mecanismo básico de transferência de informação e consiste em uma ou mais
sequences relacionadas transmitidas entre duas portas.
O modo de recuperação depende da Política de erro de troca (Exchange Error
Policy) que é dividida em três políticas descritas abaixo:
•

Política de processo (Process policy): nesta política os nós ignoram os
erros de quadros;

•

Política de descarte de uma única sequência (Single sequence discard
policy): nesta política todos os quadros que compõe a sequência afetada
são descartados;
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•

Política de descarte de múltiplas sequências (Multiple sequence discard
policy): nesta política todas as sequências que compõe o exchange
afetado são descartadas.

A política de erro a ser utilizada é definida antes do início de um exchange por
meio do subcampo Abort Sequence Condition presente no campo F_CTL do
cabeçalho FC.
No processo de recuperação de erro no nível de exchange, caso um nó
detecte a perda de um quadro, todos os quadros associados ao exchange são
descartados. A responsabilidade pelo reenvio do comando SCSI, neste cenário, fica
sobre o dispositivo SCSI no initiator. Já no processo de recuperação de erro no nível
de sequence o processo de recuperação envolve o descarte apenas da sequência
associada ao pacote perdido. Neste caso, a recuperação dos dados descartados é
realizada pelo procedimento de retransmissão do protocolo FC sem a necessidade
dos protocolos das camadas superiores reenviarem o comando. A retransmissão de
sequences, entretanto, depende do suporte a esta funcionalidade de ambos os nós,
initiator e target. O suporte à retransmissão é confirmada pelos nós, no início da
comunicação, por meio da troca de quadros PRLI (INCITS, 2008).
Conforme figura 15, os campos que constituem o quadro de processo de login
(Process Login - PRLI) são:
•

PRLI: Esse campo possui o código do comando que para o PRLI é
20h;

•

Tamanho da página: Indica o tamanho em bytes do campo página dos
parâmetros de serviço;

•

Tamanho da carga: Indica o tamanho total em bytes do quadro PRLI;

•

Página dos parâmetros de serviço: Contém os parâmetros de serviço
do quadro PRLI. Um de seus campos é o Retry que indica, por meio de
um bit, se o nó suporta (valor 1) ou não (valor 0) o processo de
retransmissão de dados.
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Figura 15 – Formato do quadro PRLI

Fonte: traduzido de INCITS (2014)

Segundo Black (2012) o tráfego de armazenamento via Fibre Channel requer
baixas taxas de perda de quadros, uma vez que a falha da entrega de um quadro
resulta tipicamente em uma falha de operação de E/S. A recuperação destas falhas
envolve a repetição das operações de E/S o que acarreta atrasos significativos,
normalmente de 30 e de até 60 segundos.
Na camada de aplicação, representado pelo protocolo SCSI, o processo de
reenvio de um comando, conforme Long (2006), depende da implementação SCSI
empregada no initiator que, por sua vez, depende do funcionamento do driver SCSI
utilizado.

2.8 Protocolos IPv4 e IPv6
Proposto para atender a iminente falta de endereços IPv4 e preservar a
expansão e o desenvolvimento contínuo da Internet que incorpora cada vez mais
tipos diferentes de dispositivos e equipamentos, o protocolo IPv6 aumenta a
capacidade de endereçamento dos atuais 32 bits do IPv4 para 128 bits. Além disso,
o protocolo IPv6 apresenta outras inovações como, a simplificação do cabeçalho
visando à melhora do desempenho do processamento, um novo mecanismo de
provisionamento automático de endereços, melhora no mecanismo de identificação
e priorização de tráfego, suporte nativo a IPSec e mobilidade, um novo protocolo
para comunicação entre os nós de rede e suporte a anycast (FREITAS, 2011).
Os cabeçalhos básicos do IPv6 e IPv4 podem ser visualizados na figura 16.
Comparando o cabeçalho IPv6 com o IPv4 observa-se que o cabeçalho fixo IPv6
possui o dobro do tamanho do cabeçalho IPv4 que possui 20 bytes. Verifica-se que
os campos fragmentação e checksum presentes no cabeçalho IPv4 foram
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suprimidos do cabeçalho IPv6 o que torna este último mais simples. Contudo, apesar
de mais simples, o maior cabeçalho do protocolo IPv6 pode impactar o desempenho
do protocolo iSCSI já que este último é encapsulado pelo primeiro.
Figura 16 – Cabeçalhos IP. (a) Cabeçalho IPv6, (b) Cabeçalho IPv4

(a) Cabeçalho IPv6

(b) Cabeçalho IPv4
Fonte: Tanenbaum e Wetherall (2011)

2.9 Resumo do capítulo
O capítulo apresentou os conceitos relacionados ao armazenamento de
dados em rede. As três arquiteturas de armazenamento de dados DAS, NAS e SAN
são caracterizadas respectivamente pela conexão direta com o dispositivo de
armazenamento, pela transferência de arquivos usando-se os protocolos SMB ou
NFS e pela transferência de blocos de dados principalmente com o protocolo SCSI.
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O modelo em camadas do padrão SCSI-3 que permitiu a separação entre a
camada de comandos SCSI e a camada de transporte, possibilitou, o surgimento
das redes de armazenamento de dados. Os comandos SCSI são transportados em
estruturas denominadas CDBs que, por sua vez, são encapsuladas pelos protocolos
de transporte como o iSCSI, FC e FCoE.
O protocolo iSCSI permite o transporte dos comandos SCSI usando a pilha
TCP/IP, possibilitando assim, o uso da infraestrutura Ethernet tradicional já instalada
nas organizações. O protocolo FC necessita de uma infraestrutura dedicada,
entretanto, encapsula diretamente os comandos SCSI. Finalmente o protocolo FCoE
que encapsula os quadros FC em quadros Ethernet destina-se a operar em redes
sem perdas demandando assim que mecanismos de controle de fluxo sejam
implementadas nas redes Ethernet tradicionais.
Os mecanismos IEEE 802.3 Pause e o Priority-based Flow Control podem ser
usados para controlar o fluxo em redes Ethernet entre nós diretamente conectados.
O primeiro possibilita a suspensão da transmissão de quadros para todo o tráfego no
link de comunicação não havendo diferenciação, já o segundo que está contido no
Data Center Bridging, permite a suspensão da transmissão de quadros em certas
prioridades. Os demais padrões do DCB são o ETS que garante alocação mínima da
largura de banda, o DCBX que é um recurso para troca de informações entre os nós,
e o CN que é um mecanismo de controle de fluxo fim-a-fim. A implementação do
controle de fluxo IEEE 802.3 Pause dever ser planejado já que este mecanismo
pode causar problemas como head-of-line blocking e o congestion spreading.
O protocolo TCP que encapsula o protocolo iSCSI também possui
mecanismos de controle fluxo que visam evitar a sobrecarga na rede e
consequentemente a perda e o descarte de pacotes. O TCP Reno que foi a base do
controle de congestionamento do TCP possui um padrão “dente de serra” e baseiase em quatro algoritmos: partida lenta, prevenção de congestionamento, transmissão
rápida e recuperação rápida. Já o CUBIC TCP que é adotado como padrão nos
sistemas operacionais Linux a partir do Kernel 2.6.19, substitui o crescimento linear
da fase de prevenção de congestionamento por um crescimento que segue uma
função cúbica, o que permite, um maior uso da rede pois mantém a janela de
congestionamento, por mais tempo, próxima ao seu valor máximo.
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A pilha de protocolos que permite a comunicação entre o cliente e o servidor
de armazenamento possuem diferentes métodos para detectar e tratar a perda de
pacotes. Os dispositivos Ethernet não detectam quadros descartados em trânsito e
não possuem suporte à retransmissão. O protocolo IP utiliza em certas
circunstâncias o ICMP para sinalizar o transmissor quando um pacote foi
descartado. O protocolo TCP possui mecanismos específicos para detecção de
pacotes perdidos bem como procedimentos para a retransmissão beneficiando
assim o protocolo iSCSI. O protocolo FCoE não possui a funcionalidade de
retransmissão para compensar a perda de quadros, já o protocolo FC pode realizar a
retransmissão de sequências dependendo do suporte pelo dispositivo. No nível do
protocolo SCSI o reenvio de um comando depende da implementação SCSI
empregada no initiator.
Por fim, em relação aos protocolos IPv4 e IPv6 verificam-se que as diferenças
mais relevantes estão relacionadas ao tamanho do cabeçalho, 20 bytes para o IPv4
e 40 bytes para o IPv6 e a ausência de campos de fragmentação e checksum no
IPv6 o que torna o seu cabeçalho mais simples.
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3 TRABALHOS RELACIONADOS
Neste capítulo analisam-se os trabalhos desenvolvidos para a avaliação de
desempenho dos protocolos que transportam comandos SCSI como o iSCSI, FC e
FCoE em sistemas de armazenamento. Pesquisas sobre mecanismos de controle de
fluxo também são analisadas com o objetivo de verificar a influência destes recursos
no desempenho dos protocolos de transporte. Finalmente, investigam-se trabalhos
comparando os protocolos IPv4 e IPv6 visando determinar o impacto, no
desempenho, em virtude do maior cabeçalho e menor número de campos do
protocolo IPv6. A análise destes trabalhos visa o levantamento dos métodos de
trabalho utilizados, a verificação de seus resultados e a compreensão das principais
dificuldades encontradas.

3.1 Análise de desempenho dos protocolos iSCSI e FC em sistemas de
armazenamento
Simitci et al. (2001) avaliaram o desempenho dos protocolos iSCSI e FC em
um sistema de armazenamento operando em redes Gigabit Ethernet e Fast Ethernet
por meio de um gerador de requisições SCSI. Verificou-se que o tamanho do
Maximum Transmission Unit (MTU) e dos buffers foram fatores que afetaram o
desempenho do sistema de armazenamento com o uso do protocolo iSCSI. Vazões
mais altas foram alcançadas utilizando pacotes grandes (jumbo frames) e buffers
com tamanho mínimo de 256 KB. Utilizando o MTU padrão de 1500 bytes constatouse, pelos experimentos, que a máxima vazão alcançada, utilizando o protocolo iSCSI
em uma rede Gigabit Ethernet, foi de 340 Mbps. Verificou-se que, para requisições
menores que 32 KB, o sistema de armazenamento com o uso do protocolo iSCSI
apresentou vazões maiores que com o uso do protocolo FC. Acima deste valor, o
uso do protocolo FC pelo sistema de armazenamento apresentou vazões superiores,
alcançando 620 Mbps para requisições de tamanhos iguais a 128 KB.
O trabalho realizado por Simitci et al. (2001) apresentou um esforço inicial na
análise de desempenho dos protocolos que transportam comandos SCSI, neste
caso o iSCSI e o FC, em sistemas de armazenamento. Um resultado importante do
trabalho foi a constatação da relação direta entre a vazão e o tamanho do MTU.
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Aiken et al. (2003) realizou um estudo de desempenho do protocolo iSCSI
implementado em hardware e em software e comparou os resultados com o uso do
protocolo FC, em um sistema de armazenamento. Usando a ferramenta iometer2,
para gerar requisições em nível de bloco, foram avaliados dois perfis de teste, um
usando apenas requisições de leitura sequenciais e outro usando 50% de
requisições de leitura e 50% de requisições de escrita, variando-se o tamanho dos
blocos.
A figura 17 mostra a vazão dos protocolos iSCSI e FC no sistema de
armazenamento utilizado. Verificou-se que o protocolo FC apresentou o melhor
desempenho em todos os casos avaliados. Apesar de inferior, o desempenho do
protocolo iSCSI implementado em software alcançou valores próximos ao do
protocolo FC. Ocorreu uma exceção no cenário com apenas requisições de leitura
sequenciais e tamanho do bloco igual a 2 MB. Neste caso, o protocolo iSCSI
implementado em software apresentou um desempenho ligeiramente superior ao
protocolo FC, no sistema de armazenamento utilizado. Em todos os cenários o
protocolo iSCSI implementado em hardware apresentou o pior desempenho
causado pela limitação de velocidade do processador da interface de rede iSCSI.
Outros experimentos foram realizados utilizando-se quadros Ethernet com 9
KB (jumbo frames) para o protocolo iSCSI. Verificou-se que a vazão aproximada de
27 MB/s e 23 MB/s, respectivamente, nas operações sequenciais de leitura e escrita,
foi semelhante para todos os tamanhos de blocos. Houve uma exceção quando foi
utilizado o tamanho de bloco igual a 512 bytes e a operação sequencial de escrita.
Neste caso, a vazão foi menor que 5 MB/s. Conforme o trabalho, não foi possível
determinar com precisão a causa desta exceção.
Aiken et al. (2003) analisaram também a utilização do protocolo iSCSI em
uma infraestrutura WAN. Verificou-se que os atrasos na rede impactaram o
desempenho do protocolo iSCSI significativamente no sistema de armazenamento
utilizado. Por exemplo, para o tamanho de bloco igual a 8192 bytes e um atraso de
20 ms na rede, o desempenho do protocolo iSCSI foi menor que 2 MB/s tanto nas
operações de leitura quanto nas operações de escrita sequenciais.

2

http://www.iometer.org/ – acesso em jan. 2014
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Figura 17 – Vazão dos protocolos iSCSI e FC em relação à forma de acesso
e ao tamanho da requisição

Fonte: Aiken et al. (2003)
Legenda: Pro 1000T implementação em hardware do iSCSI, Pro 1000F
implementação em software do iSCSI, LP9002 interface FC de 2 Gb, LP9001
interface FC de 1 Gb.

Finalmente, usando a ferramenta Bonnie3 avaliou-se o desempenho de um
sistema de arquivos configurado em um conjunto de discos locais e remotos
(acessíveis via iSCSI), por meio de uma série de testes usando requisições de E/S
sequenciais em um arquivo. Verificou-se que, em todos os casos, o sistema de
arquivos configurado em discos locais obteve maior vazão. Constatou-se também
que o cache do sistema de arquivos aumentou a vazão do protocolo iSCSI quando
comparado com as requisições geradas em nível de bloco.
Os resultados do trabalho de Aiken et al. (2003) mostraram que apesar do
protocolo FC apresentar maior vazão no sistema de armazenamento utilizado, os
valores alcançados pelo protocolo iSCSI foram muito próximos, indicando assim,
uma evolução no desenvolvimento do protocolo iSCSI que foi padronizado no ano
de 2004 (SATRAN et al. 2004). Destaca-se o experimento realizado sobre o sistema
de arquivos que mostrou que o uso do cache aumentou a vazão do protocolo iSCSI.
Yingping et al. (2003) analisou o desempenho das operações de E/S nos
formatos de bloco e de arquivo em um sistema de armazenamento. No formato de
bloco, comparou-se o desempenho dos protocolos iSCSI e FC, já no formato de
3

http://www.textuality.com/bonnie/ – acesso em jan. 2014
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arquivo, comparou-se o desempenho dos protocolos NFS e SMB com o protocolo
iSCSI. Utilizando uma ferramenta de geração de carga desenvolvida pelos autores
do trabalho, inicialmente, avaliaram-se a vazão e a latência dos protocolos iSCSI em
rede local (GigE iSCSI), iSCSI em rede de longa distância (Campus iSCSI) e FC em
rede local (Local FC-AL).
Conforme figura 18, nas operações somente leitura e somente escrita, a
vazão aproximada alcançada pelos protocolos FC em rede local, iSCSI em rede
local e iSCSI em rede de longa distância foram, respectivamente, 26 MB/s, 24 MB/s
e 8 MB/s para as requisições de tamanho 64 KB e 2,5 MB/s, 2,3 MB/s e 1,8 MB/s
para as requisições de tamanho 4 KB. Em relação à latência, nas operações de
leitura foram observados para os protocolos FC em rede local, iSCSI em rede local e
iSCSI em rede de longa distância, respectivamente, os valores 34,8 ms, 50 ms e 126
ms para requisições de tamanho 64 KB e 28,6 ms, 94,9 ms e 103 ms para
requisições de tamanho 4 KB.
Figura 18 – Vazão dos protocolos iSCSI e FC em relação ao tipo e ao tamanho da
requisição. (a) Tamanho da requisição 4 KB, (b) Tamanho da requisição 64
KB

Fonte: Yingping et al. (2003)

No trabalho avaliaram-se também a vazão e a latência por meio de uma carga
de trabalho coletada de uma base de dados real em que 70% das requisições
estavam baseadas em operações de leitura. Verificou-se que, para os protocolos FC
em rede local, iSCSI em rede local e iSCSI em rede de longa distância, a vazão e a
latência alcançaram, respectivamente, os valores 9,2 MB/s, 8,3 MB/s e 3,6 MB/s e
42 ms, 47 ms e 107 ms.
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A comparação entre o protocolo iSCSI e os protocolos SMB e NFS foi
realizada usando a métrica de latência, variando-se o tamanho dos arquivos e a
forma de acesso leitura ou escrita. Constatou-se que, para todos os tamanhos de
arquivos e formas de acesso, o protocolo iSCSI apresentou a menor latência quando
comparado com protocolos SMB e NFS.
Assim como no trabalho de Aiken et al. (2003) os resultados da pesquisa de
Yingping et al. (2003) mostraram que, em relação a vazão, o protocolo FC
apresentou uma pequena superioridade em relação ao protocolo iSCSI, no sistema
de armazenamento utilizado na pesquisa. Constatou-se, pelo trabalho de Yingping et
al. (2003), que em relação à latência, o desempenho do protocolo iSCSI foi inferior
ao protocolo FC e superior aos protocolos SMB e NFS.
Em sua dissertação Rodrigues Neto (2004) analisou o desempenho dos
protocolos iSCSI implementado em software e em hardware e FC em relação às
métricas de vazão e utilização de CPU em um sistema de armazenamento. A
ferramenta utilizada para gerar as cargas no servidor de aplicações foi o iometer.
Alterando-se, nos experimentos, o tamanho dos blocos, os perfis das
requisições leitura e/ou escrita e as formas de acesso sequencial ou aleatório,
verificou-se que o protocolo iSCSI implementado em software apresentou vazões
equivalentes ao protocolo FC. Já o protocolo iSCSI implementado em hardware
obteve vazões inferiores em virtude da menor velocidade de CPU do adaptador
iSCSI (HBA) quando comparado com a velocidade da CPU do servidor de aplicação.
No caso do uso da CPU, o protocolo iSCSI implementado em software
apresentou a maior utilização, alcançando quase 100% para as requisições de
tamanhos iguais a 65536 bytes. Em relação aos protocolos iSCSI implementado em
hardware e FC, o uso da CPU do servidor de aplicações foi inferior à 50%.
Os resultados do trabalho de Rodrigues Neto (2004) mostraram vazões
equivalentes entre os protocolos iSCSI implementado em software e FC no sistema
de armazenamento utilizado. Verificou-se que foi importante mensurar o uso da CPU
já que o protocolo iSCSI implementado em software gerou um acréscimo
significativo em virtude do processamento dos pacotes iSCSI e TCP/IP pela CPU do
servidor de aplicações. Por fim, constatou-se que a adoção do protocolo iSCSI
comparado ao protocolo FC ofereceu algumas vantagens em relação ao custo,
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utilização de uma infraestrutura TCP/IP e a possibilidade de interoperabilidade com
dispositivos conectados à Internet.
Em seu trabalho Xinidis et al. (2005) compararam o desempenho entre a
arquitetura Storage Area Network (SAN) com o protocolo iSCSI e a arquitetura Direct
Attached Storage (DAS) usando as ferramentas de benchmark iometer, Postmark4,
TPC-H5 e Spec-SFS6. A avaliação de desempenho foi divida em três configurações
experimentais, a primeira com discos locais, a segunda com apenas um dispositivo
de armazenamento, chamado de iSCSIx1, e a terceira com três dispositivos de
armazenamento exportando volumes para um único computador, chamado de
iSCSIx3. Nesta última configuração, os três volumes foram concatenados formando
um único volume no computador que gerou as requisições.
Utilizando-se a ferramenta iometer e variando-se o tamanho do bloco e a
forma de acesso, leitura e/ou escrita, sequencial ou aleatório, constatou-se,
conforme figura 19, que a vazão da configuração com discos locais foi superior às
configurações iSCSIx1 e iSCSIx3. Verificou-se que, na configuração iSCSIx1, as
requisições de escrita alcançaram vazões superiores às de leitura, em virtude da
memória cache de gravação do dispositivo de armazenamento. Na configuração
iSCSIx3 as vazões de escrita foram similares ao iSCSIx1, já as vazões de leitura
foram superiores em virtude da maior quantidade de memória cache dos três
dispositivos de armazenamento em relação a apenas um dispositivo. Em todos os
casos, constatou-se que o acesso aleatório alcançou a menor vazão.
No caso da ferramenta Postmark, que simula o comportamento de um
servidor de e-mails, constatou-se que, nas configurações iSCSIx1 e iSCSIx3, a taxa
de transação, respectivamente, diminuiu em até 25% e aumentou em até 40%
quando comparado à configuração com disco local. Em relação à latência verificouse que nas configurações iSCSIx1 e iSCSx3 houve, respectivamente, um aumento e
diminuição no tempo de resposta quando comparado à configuração com disco
local.

4

https://communities.netapp.com/servlet/JiveServlet/download/2609-1551/Katcher97-postmarknetapp-tr3022.pdf – acesso em jan. 2014
5
http://www.tpc.org/tpch/ – acesso em jan. 2014
6
http://www.spec.org/sfs97r1/docs/sfs-3.0.pdf – acesso em jan. 2014
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Figura 19 – Vazão do protocolos iSCSI em relação à forma de acesso e ao tamanho da
requisição. (a) Disco Local, (b) iSCSIx1 (c) iSCSix3

Fonte: Xinidis et al (2005)

Em relação ao TPC-H, que simula o comportamento de sistemas de apoio a
decisão, constatou-se que a configuração iSCSIx1 aumentou o tempo de execução
das consultas em até 95% quando comparado com a configuração disco local. Já na
configuração iSCSIx3 o aumento em relação a configuração disco local foi de 40%.
Finalmente, no caso do Spec-SFS, que mede as vazões e os tempos de
resposta de um servidor NFS, constatou-se que a consolidação dos tráfegos iSCSI e
NFS prejudicou o desempenho do Spec-SFS. Verificou-se que em relação à
configuração com disco local, tanto na configuração iSCSIx1 quanto na iSCSIx3, o
número de requisições por segundo de E/S foi reduzido em até 14%. Já no caso do
tempo de resposta houve um aumento de 40% e 25%, respectivamente, nas
configurações iSCSIx1 e a iSCSIx3.
O trabalho de Xinidis et al. (2005) mostrou que o desempenho do protocolo
iSCSI com apenas uma conexão ao dispositivo de armazenamento é menor quando
comparado a arquitetura DAS em todos os benchmarks usados. Comprovou-se
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também que foi importante considerar a memória cache do sistema de
armazenamento pois ela pode interferir no desempenho do iSCSI.
No trabalho de Hirata (2010), realizou-se uma análise comparativa de
desempenho e de custo, de um sistema de armazenamento acessado por um
sistema de gerenciamento de bancos de dados (SGBD) utilizado por uma aplicação
de entrada de pedidos de uma loja virtual, nas arquiteturas de armazenamento SAN
e NAS.
Utilizando um simulador de uma aplicação de entrada de pedidos, o autor
gerou requisições de entrada/saída ao SGBD configurado em três diferentes
arquiteturas de armazenamento, SAN iSCSI, SAN FC e NAS NFS. A análise de
desempenho foi baseada no tempo de resposta da aplicação e na quantidade de
transações por minuto. Dois cenários foram utilizados, um com servidores com
grande capacidade de recursos e outro com servidores limitados em hardware. Para
cada um dos cenários simularam-se três condições de acessos, com 3, 30 e 300
usuários simultâneos.
No cenário com os servidores ideais, a quantidade média de transações nas
três condições de acesso foi equivalente. No caso dos tempos de resposta, os
resultados mostraram que a arquitetura SAN FC e iSCSI alcançaram o mesmo
tempo de resposta com 3 e 30 usuários simultâneos, já a arquitetura NAS alcançou
um tempo de resposta 8% superior. Na etapa com 300 usuários simultâneos, tanto a
arquitetura SAN FC quanto a NAS alcançaram o mesmo tempo de resposta, já a
arquitetura SAN iSCSI alcançou um tempo de resposta 10% superior.
No cenário com os servidores limitados, a quantidade de transações por
minuto para 3 usuários simultâneos mostrou que as arquiteturas tiveram
desempenhos equivalentes. Para 30 e 300 usuários simultâneos as arquiteturas
SAN FC e iSCSI alcançaram desempenho similares, já a NAS NFS alcançou,
respectivamente, 43% e 35% menos transações por minuto. Em relação aos tempos
de resposta, as três arquiteturas apresentaram resultados equivalentes com o uso
de 3 usuários simultâneos. Já com o uso de 30 usuários, a arquitetura SAN FC
alcançou o menor tempo de resposta, seguido pela SAN iSCSI e pela NAS. No caso
do uso de 300 usuários o processador e a memória do SGBD foram exauridos e o
tempo de reposta de todas as arquiteturas foram similares.
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Em relação ao custo, constatou-se que a montagem da arquitetura SAN FC
alcançou um custo 15% superior à arquitetura iSCSI implementado em software,
contudo, nas condições do trabalho, não foi observado um desempenho
significativamente superior. Os custos da arquitetura iSCSI implementado em
software e NAS foram equivalentes, no entanto, a arquitetura NAS obteve um menor
tempo de resposta nos experimentos com maior número de usuários.
Os resultados do trabalho de Hirata (2010) mostraram que empregando-se
nos testes de desempenho uma aplicação acessando um sistema gerenciador de
banco de dados, os tempos de resposta das arquiteturas SAN FC e iSCSI foram
equivalentes na maioria dos cenários testados. Desse modo, nas condições
apresentadas pelo trabalho, o iSCSI mostrou-se mais vantajoso por apresentar
custos menores e tempos de respostas similares em relação à arquitetura SAN FC.

3.2 Análise de desempenho dos protocolos iSCSI e FCoE em sistemas de
armazenamento

Em seu trabalho Tong (2009) comparou o desempenho dos protocolos FCoE
e iSCSI em um sistema de armazenamento, por meio das métricas vazão, tempo
médio de resposta de E/S e uso de CPU para requisições de diferentes tamanhos. O
ambiente experimental utilizado para a comparação dos protocolos consistiu em dois
computadores, um responsável por gerar as requisições e outro funcionando como
dispositivo de armazenamento, conectados por meio de interfaces de 1 Gbps. Os
protocolos FCoE e iSCSI foram configurados, nos computadores, usando-se
implementações em software livre (Open-FCoE e Open-iSCSI) e a ferramenta
escolhida para gerar as requisições foi o iometer. Para evitar a sobrecarga
introduzida pelo acesso ao meio físico de armazenamento, configurou-se em
memória (ramdisk) a área “exportada” para o cliente.
A figura 20 mostra as vazões de leitura e escrita dos protocolos iSCSI e FCoE
em relação ao tamanho da requisição. Verificou-se que a vazão dos dois protocolos
aumentou conforme aumentou o tamanho da requisição. Já a utilização da CPU não
foi afetada pelo tamanho da requisição.
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Figura 20 – Vazão dos protocolos iSCSI e FCoE em relação ao tamanho da requisição. (a)
leitura, (b) escrita

Fonte: Tong (2009)

Os experimentos mostraram que a implementação em software do protocolo
FCoE apresentou uma vazão ligeiramente superior e um tempo médio de resposta
de E/S inferior que o protocolo iSCSI, para requisições de E/S menores que 32 KB.
Já para requisições de E/S maiores que 32 KB os resultados se inverteram e o
protocolo iSCSI é que apresentou uma vazão superior e tempo médio de resposta
de E/S inferior quando comparado ao protocolo FCoE. Os resultados experimentais
mostraram que o uso médio de CPU ficou abaixo de 50% para ambos os protocolos
e que o uso pelo iSCSI foi maior que pelo FCoE. Verificou-se também que o
processamento dos CRCs do FCoE correspondeu à 70% do processamento total do
protocolo.
Da mesma forma, a pesquisa analisou o efeito dos Jumbo frames no
desempenho dos protocolos e constatou que a vazão do FCoE não foi afetada pelo
aumento da MTU pois o quadro FCoE é limitado pelo tamanho máximo do quadro
FC. Já o protocolo iSCSI beneficiou-se pelo uso dos Jumbo frames por não possuir
restrições e utilizar o tamanho maior do quadro para transferir mais dados em um
único pacote.
Conforme os resultados do trabalho de Tong (2009) constatou-se que é
importante considerar, no desempenho do iSCSI e do FCoE, o tamanho das
requisições e o uso de Jumbo frames uma vez que ambos influenciaram na vazão
dos protocolos. A monitoração da CPU durante a execução dos experimentos
também mostrou-se significativa, por revelar o grande uso de processamento dos
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CRCs para o protocolo FCoE. Finalmente, apesar de não citar qual a versão do
software Open-FCoE empregado, verificou-se que é necessário otimizá-lo em virtude
de sua ineficiência em processar os CRCs e o alto tempo de resposta apresentado
para grandes tamanhos de requisições.
Em outra pesquisa, Martins (2011) realizou uma análise de desempenho dos
protocolos FCoE e iSCSI nas operações sequenciais de E/S utilizando como
dispositivo de armazenamento, um virtualizador de fitas. As métricas de interesse
utilizadas para a comparação de desempenho dos protocolos nas operações de E/S
foram: a vazão de E/S, a latência de E/S, a quantidade de dados trafegados por
bloco de E/S e o uso de CPU.
Empregando-se

um

experimento

similar

ao

de

Tong

(2009),

dois

computadores foram conectados ponto-a-ponto por interfaces Ethernet de 1 Gbps e
configurados usando-se softwares livres tanto para os protocolos de transporte
FCoE e iSCSI (Open-FCoE e Open-iSCSI) quanto para o virtualizador de fitas
(mhvtl). Foram analisadas duas situações de estudo, uma com as operações de E/S
ocorrendo em memória e outra ocorrendo em discos magnéticos. A ferramenta
usada no trabalho para gerar as requisições foi o utilitário dd7 em operações de
leitura e escrita com variações no tamanho dos blocos das requisições.
Os resultados de ambas as situações de estudo mostraram que as vazões de
E/S dos protocolos FCoE e iSCSI foram equivalentes com vantagem deste último em
alguns casos. Em relação à latência de E/S verificou-se que o FCoE apresentou
menor variação, indicando um tempo de resposta mais previsível. No caso da
quantidade de dados trafegados por bloco de E/S, constatou-se que, à medida que o
tamanho dos blocos aumentou, menor foi a sobrecarga causada pelos dados de
controle iSCSI tanto nas operações de leitura como escrita. Já para o FCoE,
verificou-se que a sobrecarga causada pelos dados de controle FCoE, diminuiu nas
operações de leitura e foi constante nas operações de escrita, conforme o tamanho
dos blocos aumentou. Finalmente, em relação ao uso da CPU no computador
gerador de requisições, verificou-se que o protocolo iSCSI utilizou mais
processamento que o protocolo FCoE.
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Durante os experimentos Martins (2011) deparou-se com um travamento total
do protótipo, indicando uma falha do código da ferramenta Open-FCoE para os
blocos de tamanho 1024 KB. Assim uma importante observação a ser considerada e
também apontada anteriormente pelo trabalho de Tong (2009) é a necessidade de
evolução da implementação em software do FCoE. No entanto, os resultados dos
experimentos apontam o uso de uma implementação da ferramenta Open-FCoE
mais evoluída no trabalho de Martins (2011) em relação ao trabalho de Tong (2009)
visto que o primeiro observou vazões de E/S equivalentes entre os protocolos FCoE
e iSCSI, já o segundo observou vazões de E/S superiores para o protocolo iSCSI
para tamanhos de blocos maiores que 32 KB.
As pesquisas de Martins (2011) e Tong (2009) utilizaram apenas ferramentas
sintéticas com cargas de trabalho que executam um conjunto reduzido de instruções
e não consideraram em seus experimentos cargas de trabalho baseadas em
aplicações reais como o de servidores de banco de dados. Além disso, o ambiente
experimental baseou-se em computadores conectados diretamente sem a presença
de um switch. Vale destacar também que ambas as pesquisas não analisaram a
influência, no desempenho dos protocolos FCoE e iSCSI, de um mecanismo que
possibilita tornar a rede Ethernet um meio sem perdas, condição essencial, segundo
INCITS (2013a), para a utilização do protocolo FCoE. Por fim, a análise de
desempenho do iSCSI nas duas pesquisas foi realizado sobre o protocolo IPv4 e
não considerou o protocolo IPv6.
Em sua pesquisa Demartek (2010) comparou o desempenho dos protocolos
FCoE e iSCSI em um sistema de armazenamento utilizando interfaces 10 Gigabit
Ethernet convergentes de três fabricantes diferentes. Configurou-se, nas interfaces,
o mecanismo de controle de fluxo PFC e as ferramentas usadas no trabalho para
gerarem as requisições foram o Microsoft Exchange Server JetStress 20078 e o
SQLIO9 que simulam, respectivamente, as cargas de um servidor de e-mails e de
banco de dados.
A figura 21 mostra, para a ferramenta JetStress, a vazão em E/S por segundo
e o uso médio de CPU dos protocolos iSCSI e FCoE para as três interfaces 10
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Gigabit Ethernet convergentes. Observou-se que a vazão dos protocolos iSCSI e
FCoE foram equivalentes exceto quando o número de threads foi igual a 64. Neste
caso, as interfaces dos fabricantes Emulex e Qlogic apresentaram diferenças, a
primeira obteve uma vazão superior do protocolo iSCSI em relação ao FCoE, já a
segunda obteve uma vazão superior do protocolo FCoE em relação ao iSCSI. No
caso da CPU verificou-se que para as interfaces dos fabricantes Emulex e Qlogic o
protocolo iSCSI utilizou mais CPU que o protocolo FCoE. Já para a interface da
fabricante Intel não houve variação no uso da CPU.
Figura 21 – Gráficos de desempenho para a ferramenta JetStress. (a) FCoE - E/S por
segundo, (b) FCoE - Uso médio de CPU, (c) iSCSI - E/S por segundo, (d)
iSCSI - Uso médio de CPU

Fonte: Demartek (2010)

A figura 22 mostra a vazão em E/S por segundo dos protocolos iSCSI e FCoE
para as três interfaces 10 Gigabit Ethernet convergentes usando a ferramenta
SQLIO.
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Figura 22 – Gráficos de desempenho para a ferramenta SQLIO. (a) FCoE - E/S por
segundo - Leitura, (b) FCoE - E/S por segundo - Escrita, (c) iSCSI - E/S por
segundo - Leitura, (d) iSCSI - E/S por segundo – Escrita

Fonte: Demartek (2010)

Constatou-se que, para as requisições de tamanho 8 KB que representam,
conforme Demartek (2010), cargas de bancos de dados OLTP, as vazões dos
protocolos FCoE e iSCSI, de modo geral, foram semelhantes com pequena
superioridade em alguns casos de um protocolo em relação ao outro, tanto para
leituras e escritas sequenciais quanto para leituras e escritas aleatórias.

3.3 Influência dos mecanismos de controle de fluxo no desempenho
Com o objetivo de analisar a influência do mecanismo de controle de fluxo
padrão IEEE 802.3 Pause em redes locais Ethernet, Feuser e Wenzel (1999)
compararam a vazão do protocolo TCP em cenários com o mecanismo de controle
de fluxo habilitado e desabilitado.
Por meio de uma simulação em computador, configurou-se uma topologia de
rede, figura 23, composta por dois switches interconectados por um link de 100
Mbps. No primeiro switch, 5 servidores foram conectados à 100 Mbps e no segundo
switch foram conectadas 4 estações, duas à 10 Mbps e duas à 100 Mbps. Os
servidores transmitiram fluxos de pacotes TCP para as estações e o servidor 5
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transmitiu apenas para a estação 1 que foi conectada à 10 Mbps, o que resultou em
congestionamento no segundo switch. Os servidores iniciaram suas transmissões
um após o outro com diferença de um segundo entre eles.
Figura 23 – Topologia da simulação de Feuser e Wenzel

Fonte: Feuser e Wenzel (1999)

A figura 24, mostra a vazão da rede coletada no link entre os dois switches.
Verificou-se que, no cenário com o mecanismo de controle fluxo desabilitado, a
quantidade de dados transferidos oscilou de forma acentuada com média de 49
Mbps, já no cenário com o mecanismo de controle de fluxo habilitado a média foi de
38 Mbps.
Figura 24 – Vazão da rede na conexão entre os dois switches

Fonte: Feuser e Wenzel (1999)

Constatou-se também, que ao desabilitar o mecanismo de controle de fluxo, a
vazão da estação 1 manteve-se em 10 Mbps, já a estação 2 foi impactada pelo
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descarte de pacotes, o que reduziu drasticamente a sua vazão em mais de 50%. As
vazões das estações 3 e 4 sofreram grandes variações com médias iguais a 20
Mbps. Ao utilizar o mecanismo de controle de fluxo, verificou-se que a vazão da
estação 1 continuou em 10 Mbps, entretanto, a vazão da estação 2 aumentou para 9
Mbps e as estações 3 e 4 alcançaram vazões próximas a 10 Mbps.
Em outra simulação utilizou-se um link de 1 Gbps entre os dois switches
mantendo-se as demais configurações da figura 23. Verificou-se que sem o
mecanismo de controle de fluxo, as vazões das estações 3 e 4 alcançaram
aproximadamente 100 Mbps quando não houve descarte de pacotes em virtude de
congestionamento. Já com o mecanismo de controle de fluxo habilitado para evitar a
perda de pacotes, todas as estações alcançaram a vazão de 10 Mbps, reduzindo a
vazão total da rede.
A pesquisa de Feuser e Wenzel (1999) mostrou que em redes heterogêneas
com links de baixa e alta largura de banda, o controle de fluxo reduziu mais a vazão
da rede do que a diminuição causada pelo descarte de pacotes. Desse modo,
segundo Feuser e Wenzel (1999), o uso do mecanismo de controle de fluxo é mais
indicado para redes homogêneas em que os nós possuem larguras de banda
equivalentes.
Porter et al. (2003) realizaram uma série de simulações, usando a ferramenta
Network Simulator 2 (ns-2)10, com o objetivo de analisar a relação entre o protocolo
iSCSI e o algoritmo de controle de congestionamento do protocolo TCP e examinar
como o desempenho do iSCSI é afetado pelo tamanho dos buffers dos roteadores e
pela perda de pacotes na rede.
As simulações foram divididas em duas partes, na primeira analisou-se a
relação entre os mecanismos de controle de fluxo dos protocolos iSCSI e TCP para
avaliar o impacto do tamanho máximo do campo de dados da PDU iSCSI e do
tamanho do buffers dos roteadores. Conforme Porter et al. (2003) a quantidade
máxima de dados que podem ser transmitidos é limitada pelo menor valor entre o
tamanho máximo do campo de dados da PDU iSCSI e o tamanho da janela de
congestionamento do TCP que, por sua vez, é impactado pelo tamanho dos buffers
da conexão.
10
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Simulando o envio de um arquivo de 400 MB entre dois nós em um link com
largura de banda de 1 Mbps, com um round-trip time (RTT) de 34 ms e um tamanho
de buffer igual a 30 KB no roteador verificou-se, conforme figura 25 (a), que no início
a vazão subiu rapidamente e ao redor de 32 KB ela ficou limitada entre 70 e 110
KB/s.
Figura 25 – Vazão do protocolo iSCSI em função do tamanho máximo do campo de dados
de sua PDU. (a) Taxa de Timeout, (b) Taxa de descarte de pacotes

Fonte: Porter et al. (2003)

A figura 25 (b) mostra a relação entre a vazão do protocolo iSCSI e a taxa de
descarte de pacotes em função do tamanho máximo do campo de dados de sua
PDU. Observou-se que com o tamanho máximo do campo de dados da PDU iSCSI
entre 8 e 24 KB não ocorreu descarte de pacotes, consequentemente, a vazão
aumentou de forma contínua. Entretanto, quando o tamanho máximo do campo de
dados da PDU iSCSI alcançou 32 KB, iniciou-se o descarte de pacotes, pois este
valor é maior que o tamanho do buffer do roteador, e a vazão começou a sofrer
oscilações. A simulação mostrou que à medida que a taxa de descarte de pacotes
aumentou a vazão diminuiu.
A oscilação da taxa de descarte de pacotes foi atribuída ao comportamento
do algoritmo de controle de congestionamento do protocolo TCP. Usando, como
exemplo, os valores iguais a 64 KB e 80 KB para o tamanho máximo do campo de
dados da PDU iSCSI, verificou-se que a taxa de descarte de pacotes foi maior para
o valor de 64 KB. Essa diferença ocorreu devido a seguinte característica: para o
valor de 64 KB, cada transmissão de dados pelo protocolo iSCSI usou 46 pacotes
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(um pacote foi usado para enviar o comando de escrita para o target). A janela de
congestionamento do TCP iniciou em 1 pacote e duplicou a cada RTT até alcançar
32 pacotes. Ao atingir este valor restaram apenas 15 pacotes a serem enviados e,
uma vez que o roteador apresentava um buffer de 20 pacotes, não ocorreu descarte
durante a janela de congestionamento de 32 pacotes o que causou um aumento da
janela de congestionamento para 47 pacotes. Assim, a próxima transmissão iSCSI
enviou os 46 pacotes simultaneamente o que acarretou em sobrecarga no buffer e,
consequentemente, no descarte de 26 pacotes.
Já para o valor de 80 KB cada transmissão de dados pelo protocolo iSCSI
usou, segundo Porter et al.

(2003), 56 pacotes. Quando

a janela de

congestionamento atingiu 32 pacotes restaram 25 pacotes a serem enviados. Como
o buffer do roteador suportava apenas 20 pacotes, 5 deles foram descartados e o
congestionamento foi detectado. Isso evitou que a próxima transmissão iSCSI
causasse, de imediato, um novo descarte de pacotes como no caso do valor igual a
64 KB.
Para analisar o impacto do tamanho dos buffers dos roteadores simulou-se o
envio de um arquivo de 100 MB entre dois nós, mantendo-se o tamanho máximo da
PDU iSCSI em 32 KB. Conforme figura 26 (a) a vazão apresentou uma grande
variação até atingir 22 pacotes. A partir deste valor, o tamanho do buffer superou o
tamanho máximo da PDU iSCSI o que evitou o descarte de pacotes e estabilizou a
vazão em aproximadamente 67 KB.
Na segunda parte da pesquisa analisou-se o impacto da perda de pacotes
nas operações de E/S em um disco. Simulando um link com taxa de perda variando
entre 0 e 0,2 e usando três valores para o tamanho máximo da PDU iSCSI verificouse, conforme figura 26 (b), que à medida que a taxa de perda aumentou, a vazão
diminuiu, chegando a alcançar em alguns casos valores próximos a 0. Além disso,
constatou-se que, mesmo usando-se PDUs iSCSI de tamanhos variados, a vazão
final alcançada foi a mesma quando a taxa de perda foi elevada. Este
comportamento, segundo Porter et al. (2003), ocorreu em virtude da limitação da
janela de congestionamento do TCP, causada pelo descarte de pacotes, que afetou
diretamente a vazão.
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Figura 26 – Vazão do protocolo iSCSI. (a) Em função do tamanho da fila, (b) Em função da
taxa de perda

Fonte: Porter et al. (2003)

Durante a transmissão dos comandos de E/S, se um pacote era descartado, o
tráfego iSCSI era suspenso até que o pacote descartado fosse retransmitido.
Quando o tráfego iSCSI era suspenso o disco ficava ocioso ou movia seu braço para
processar outra requisição aumentando, consequentemente, a latência de E/S e
reduzindo a eficiência do disco. Segundo Porter et al. (2003), o impacto causado
pelo descarte do pacote poderia ser reduzido usando-se um cache do disco que
fosse capaz de armazenar os dados enviados por um tempo suficiente, de tal forma,
que no momento da suspensão do tráfego, o disco continuasse processando os
dados de seu cache.
O trabalho realizado por Porter et al. (2003) mostrou que o tráfego iSCSI foi
afetado diretamente pelo descarte de pacotes, desse modo, é importante que a
perda de pacotes seja evitada. Verificou-se que a vazão do iSCSI foi impactado não
só pelo mecanismo de controle de fluxo do TCP mas também pelo tamanho máximo
da PDU iSCSI e do tamanho dos buffers dos roteadores. Por fim, constatou-se que o
cache do disco pode reduzir o impacto causado pelo descarte de pacotes, na vazão
do protocolo iSCSI.
Crisan et al. (2011) avaliou o desempenho de três versões do protocolo TCP,
New Reno, Vegas e Cubic, em redes 10 Gigabit Ethernet convergentes usando os
mecanismos de controle de fluxo PFC e CN em um ambiente simulado.
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Verificou-se que o uso do PFC aumentou o desempenho em todas as
simulações realizadas e na média houve um acréscimo no desempenho de 27%
para cargas baseadas em aplicações comerciais e de 45% para cargas baseadas
em aplicações científicas.
Em relação ao CN verificou-se que seu uso pode degradar severamente o
desempenho para cargas baseadas em aplicações comerciais na média em 131%.
Contudo se os seus parâmetros forem ajustados conforme o tráfego da rede, seu
uso pode melhorar o desempenho para cargas baseadas em aplicações científicas
na média em 31%.
Os resultados do trabalho de Crisan et al. (2011) mostraram que o uso do
PFC aumentou o desempenho do protocolo TCP beneficiando, por consequência, os
protocolos por ele encapsulados.
Em seu trabalho Hagen (2012) propôs duas novas soluções para as redes
que implementam os recursos do DCB. A primeira solução proposta teve como
objetivo assegurar a igualdade na transmissão dos pacotes, independentemente do
seu tamanho, uma vez que, experimentos em redes 10 Gbps com quadros de 1522
bytes e 68 bytes mostraram que os quadros menores apresentavam 25% menos
vazão quando comparado aos quadros maiores.
Para resolver essa desigualdade foi proposto um novo algoritmo chamado
Deficit Round Robin With Active Weight Control (DRR-AWC). No algoritmo proposto,
os quadros foram agrupados de acordo com seu tamanho em conjuntos chamados
bins. O algoritmo verificou os bins das filas de entrada e ajustou o peso de cada fila
baseando-se na proporção dos pequenos quadros. Filas de entrada com quadros
menores tiveram seus pesos majorados em relação às filas de entrada com quadros
maiores. Com isso, as vazões das diferentes filas de entrada tornaram-se
semelhantes assegurando a igualdade na transmissão. Experimentos com o
algoritmo DRR-AWC mostraram que a vazão entre os quadros menores e maiores
foi praticamente igualada.
A segunda solução proposta foi um mecanismo alternativo ao Congestion
Notification para tratar do problema chamado compartilhamento de destino (fate
sharing) que pode ocorrer dentro das classes de tráfego. Supondo a situação em
que dois nós enviam pacotes da mesma classe de tráfego para um mesmo
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destinatário. Um dos nós transmite a baixas taxas, já o outro nó transmite a altas
taxas e tenta utilizar mais do que a largura de banda disponível da classe de tráfego
para

transmissão.

Independentemente

da

taxa

de

envio,

durante

um

congestionamento, ambos os nós são afetados (fate sharing) por meio do
recebimento de mensagens solicitando a redução da taxa de envio dos pacotes.
O uso do CN pode causar a redução do fluxo de envio dos pacotes de ambos
os transmissores, pois, conforme 802.1Qau (2010), o mecanismo CN escolhe
aleatoriamente de uma amostragem dos quadros recebido, o nó que será notificado
pela mensagem CNM. Além disso, segundo Hagen (2012), a latência de envio das
mensagens CNM e a perda de pacotes também podem causar a redução da taxa de
transmissão de ambos os remetentes.
Para que o nó que está enviando com uma baixa taxa de transmissão não
seja afetado foi proposto uma solução denominada Target Priority-based Flow
Control (TPFC). Este mecanismo detecta o congestionamento antecipadamente e
envia quadros PFC apenas para o nó que está enviando com uma alta taxa de
transmissão. Segundo Hagen (2012), nas implementações atuais do PFC, as filas de
recebimento possuem um limite inferior e um limite superior. Quando a fila atinge
seu limite superior um quadro PFC é enviado para todos os nós diretamente
conectados. Quando a fila se aproxima do limite inferior o nó envia um quadro PFC
com tempo de pause igual a zero para permitir que os nós transmitam novamente. O
limite inferior deve ser configurado de modo que o link não seja subutilizado, já o
limite superior deve ser configurado para que a fila mantenha uma margem
adequada para armazenar todos os quadros possíveis que ainda estão chegando,
impedindo assim a perda.
O mecanismo alternativo proposto adiciona um terceiro limite chamado target
watermark (TW). Quando a fila atinge o TW um quadro PFC é enviado apenas para
o nó que está enviando com alta taxa de transmissão. Para identificar este nó é
necessário que cada fluxo de tráfego recebido seja monitorado. Hagen (2012)
propôs um método no qual a largura de banda associada ao fluxo é calculada pela
equação 5:
&' = & (

(5)
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onde b* é a largura de banda associada ao fluxo i, b é o total da largura de banda
disponível e N é o número de nós que enviam quadros para a fila. Qualquer nó que
ultrapassar esse limite é considerado um nó com fluxo agressivo e recebe um
quadro PFC se o limite TW é atingido. Experimentos foram realizados utilizando três
fluxos simultâneos, dois com pouca vazão e um demandando muita vazão. Verificouse que, com o uso do TPFC, os nós que transmitiam com pouca vazão não sofreram
oscilações significativas.
Hagen (2012) analisou também, em sua pesquisa, as implementações dos
padrões DCB nos dispositivos de diversos fabricantes. Em relação ao PFC,
identificou-se que muitos fabricantes implementavam apenas duas das oito classes
de prioridade e muitos dispositivos não forneciam espaço em buffer suficiente para
assegurar a entrega de pacotes, sem perdas. No caso do ETS, constatou-se que
muitos dispositivos suportavam apenas duas classes de tráfego e dependendo do
número de dispositivos, poderiam ocorrer variações superiores a 10% em relação ao
valor configurado. Em relação ao CN, verificou-se que vários dispositivos ainda não
implementavam este padrão. Finalmente, no caso do DCBX verificaram-se
problemas de interoperabilidade em virtude da utilização de protocolos incompatíveis
com o padrão IEEE 802.1Qaz e falhas nas configurações simétrica e assimétricas
dos parâmetros DCBX.
Outra avaliação realizada no trabalho de Hagen (2012) foi verificar como o
desempenho de vários fluxos de tráfegos são afetados em uma rede convergente
sem os padrões DCB. Utilizando tráfegos iSCSI e TCP/UDP constatou-se que o
tráfego de escrita iSCSI e o tráfego UDP que possuem características unidirecionais
foram fortemente impactados. Os resultados do experimento mostraram que o
tráfego TCP e de leitura iSCSI que possuem características bidirecionais foram
menos impactados e apresentaram maior prioridade do que o tráfego unidirecional
em redes convergentes.
Finalmente, para avaliar os benefícios do uso do PFC foram realizados
experimentos que constataram, especificamente para o protocolo iSCSI, um
aumento de até 25% e de até 100%, respectivamente, no desempenho das
operações de escrita e leitura quando o PFC foi utilizado. Conforme Hagen (2012)
este aumento no desempenho pode ser explicado pelo funcionamento do controle
de fluxo do TCP que transmite os dados até que um pacote seja descartado. A
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perda de um pacote reduz o limite da janela de congestionamento e a vazão cresce
a partir deste novo limite de forma aditiva. O uso do PFC evitou a perda de pacotes o
que preveniu a redução da janela de congestionamento e o aumento aditivo,
ampliando, consequentemente, a vazão.
Os resultados do trabalho de Hagen (2012) mostraram que o uso do PFC,
trouxe vantagens no desempenho do protocolo iSCSI por evitar a perda de pacotes
e consequentemente a redução da janela de congestionamento do protocolo TCP.
Todavia, testes realizados em dispositivos de vários fabricantes mostraram
problemas nas implementações dos padrões DCB. Assim, é importante assegurar o
funcionamento correto dos padrões DCB, antes da realização de experimentos, para
que as informações e as análises geradas sejam precisas.

3.4 Análise de desempenho dos protocolos IPv4 e IPv6
Em seu trabalho Narayan et al. (2009) avaliaram o desempenho dos
protocolos IPv4 e IPv6 em 6 sistemas operacionais por meio das métricas vazão,
atraso, variação do tempo da chegada dos pacotes no receptor (jitter) e uso de CPU
para os tráfegos de TCP e de UDP. Os sistemas operacionais avaliados foram o
Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Ubuntu
e Fedora.
O ambiente experimental foi baseado em dois computadores conectados
diretamente por meio de um cabo Ethernet de 100 Mbps e a ferramenta usada para
avaliação de desempenho foi desenvolvida por Avallone et al. (2004) denominada
Distributed Internet Traffic Generator (D-ITG). Verificou-se que todos os sistemas
operacionais apresentaram o mesmo valor de vazão para pacotes menores que 384
bytes e tráfego TCP. Já para pacotes maiores, os sistemas operacionais Windows
apresentaram uma vazão 5% menor que as distribuições Linux. Observou-se
também que o protocolo IPv4 apresentou uma vazão superior ao protocolo IPv6
para pacotes maiores que 384 bytes.
Para o tráfego UDP, verificou-se que todos os sistemas operacionais
apresentaram vazões similares para os pacotes menores que 384 bytes e maiores
que 1024 bytes tanto para IPv4 quanto para IPv6. Para pacotes entre 384 e 1024
bytes observou-se que o Windows Server 2003 apresentou o menor desempenho.
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Para pacotes entre 384 e 1024 bytes verificou-se também que a vazão do protocolo
IPv4 foi superior que a vazão do protocolo IPv6.
Em relação ao atraso, observou-se que para o TCP os sistemas operacionais
Windows apresentaram valores próximos a zero, já para as distribuições Linux os
valores obtidos ficaram entre 300 e 600ms para pacotes maiores que 512 bytes
tanto para IPv4 quanto para IPv6. Para o tráfego UDP, as distribuições Linux
apresentaram atrasos entre 7 e 8 ms e os sistemas operacionais Windows tiveram
atrasos entre 1 e 2 ms para pacotes maiores que 384 bytes tanto para IPv4 quanto
para IPv6.
Para a métrica jitter verificou-se que para o TCP as distribuições Linux
apresentaram valores maiores que os sistemas operacionais Windows tanto para
IPv4 quanto para IPv6. Já para o tráfego UDP ocorreu uma inversão, o jitter
apresentado pelos sistemas operacionais Windows foi maior que as distribuições
Linux.
Por fim, em relação ao uso de CPU, verificou-se que tanto para o protocolo
TCP quanto para o UDP os sistemas operacionais Windows utilizaram mais CPU
que as distribuições Linux em ambos os casos, IPv4 e IPv6.
Os resultados do trabalho de Narayan et al. (2009) mostraram, de modo geral,
que em relação as métricas de atraso, jitter e uso de CPU, os protocolos IPv4 e IPv6
não apresentaram diferenças. Já em relação a métrica vazão verificou-se que para
pacotes maiores que 384 bytes o protocolo IPv4 apresentou valores superiores ao
protocolo IPv6.
Amin et al. (2011) avaliaram o desempenho dos protocolos IPv4 e IPv6 sob 5
condições experimentais: ideal, baixo ruído, médio ruído, alto ruído e muito alto
ruído. Usando dois computadores conectados por meio de roteadores constatou-se
que em condições ideais e de baixo ruído o protocolo IPv6 apresentou o menor
tempo de transmissão, o que beneficiou a sua vazão. Verificou-se que o tempo de
transmissão do protocolo IPv4 foi impactado devido à verificação do campo
checksum do cabeçalho do pacote em cada roteador.
Para o caso de médio ruído, verificou-se que ambos os protocolos
apresentaram o mesmo tempo de transmissão, já para os casos de alto e muito alto
ruído constatou-se que a verificação do checksum contido no cabeçalho IPv4
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permitiu que os pacotes corrompidos fossem descartados o que evitou o uso da
largura de banda da rede por estes pacotes. O protocolo IPv6, entretanto, não
apresenta o campo de checksum o que impediu a identificação dos pacotes
corrompidos e consequentemente as suas transmissões. Os pacotes corrompidos
usaram a largura de banda da rede o que afetou o tempo de transmissão dos
pacotes IPv6. A figura 27 mostra o tempo de transmissão para cada uma das
condições experimentais.
Figura 27 – Tempo de transmissão em relação ao número de pacotes. (a) ideal, (b) pouco
ruído, (c) médio ruído (d) alto ruído (e) muito alto ruído

Fonte: Amin et al. (2011)

Os resultados do trabalho de Amin et al. (2011) mostraram que, em condições
ideais (sem ruído), o protocolo IPv6 apresentou o menor tempo de transmissão em
um ambiente com roteadores pois não houve verificação de checksum. Por outro
lado, em ambientes com ruído a verificação do checksum mostrou-se vantajosa e o
IPv4 apresentou o menor tempo de transmissão quando comparado ao protocolo
IPv6.
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3.5 Resumo dos Trabalhos relacionados
A análise dos trabalhos permitiu constatar que o processo mais utilizado para
avaliar o desempenho dos protocolos de transporte iSCSI, FC e FCoE em sistemas
de armazenamento é o benchmarking. A comparação de desempenho dos
protocolos utilizados em sistemas de armazenamento foi realizada pela análise dos
resultados coletados após a execução de cargas de trabalho (benchmarks) tanto em
ambientes simulados quanto em equipamentos reais. Verificou-se que as cargas de
trabalho utilizadas são diversificadas, contudo podem ser classificadas em: cargas
de trabalho que executam um conjunto reduzido de requisições (microbenchmarks),
cargas de trabalho que simulam aplicações reais (macrobenchmarks) e cargas de
trabalho que executam requisições coletadas de ambientes reais.
Nos trabalhos referentes à análise de desempenho dos protocolos iSCSI e FC
em sistemas de armazenamento verificou-se o uso de microbenchmarks e
macrobenchmarks. Apenas um dos trabalhos, Yingping et al. (2003), utilizou uma
carga de trabalho que executou requisições coletadas de um ambiente real. Os
trabalhos de Aiken et al. (2003) e Yingping et al. (2003) mostraram que o FC
apresentou

vazões

ligeiramente

superiores

ao

iSCSI

nos

sistemas

de

armazenamento utilizados pelos trabalhos. Já Simitci et al. (2001) observou a
superioridade no desempenho do FC apenas para blocos maiores que 32 KB.
Finalmente, os resultados dos trabalhos de Rodrigues Neto (2004) que executou um
microbenchmark e Hirata (2010) que executou um macrobenchmark, mostraram,
respectivamente, vazões e tempos de resposta equivalentes entre os protocolos FC
e iSCSI.
Em relação à análise de desempenho dos protocolos iSCSI e FCoE em
sistemas de armazenamento, Martins (2011) observou, utilizando microbenchmarks,
vazões de E/S equivalentes entre os protocolos, com vantagem do iSCSI em alguns
casos. Em contrapartida Tong (2009) observou vazões superiores do protocolo
FCoE em relação ao iSCSI mesmo usando um ambiente experimental semelhante
ao de Martins (2011). Possivelmente esta diferença está associada à versão do
software Open-FCoE usado nos trabalhos, entretanto, não foi possível identificá-la já
que os trabalhos não mencionaram a versão do software utilizado.
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Os resultados do trabalho de Demartek (2010) mostraram que em um
ambiente experimental composto por interfaces 10 Gigabit Ethernet com o
mecanismo PFC habilitado, as requisições baseadas em bancos de dados OLTP
alcançaram vazões semelhantes para os protocolos iSCSI e FCoE com pequena
superioridade, em alguns casos, de um protocolo em relação ao outro, no sistema
de armazenamento utilizado pela pesquisa.
No caso dos mecanismos de controle de fluxo verificou-se que seu uso é mais
indicado em ambientes homogêneos, conforme Feuser e Wenzel (1999). O trabalho
de Porter et al. (2003) mostrou que o descarte de pacotes afetou o desempenho do
protocolo iSCSI, desse modo, é importante que a perda de pacotes seja evitada.
Crisan et al. (2011) constatou que o controle de fluxo usando os padrões PFC e CN
aumentou o desempenho do protocolo TCP o que beneficia assim os protocolos por
ele encapsulados. Finalmente, Hagen (2012) observou que o uso do PFC como
mecanismo de controle de fluxo, aumentou o desempenho das operações de leitura
e escrita realizadas via protocolo iSCSI, no sistema de armazenamento utilizado pela
pesquisa.
As análises de desempenho dos protocolos IPv4 e IPv6 mostraram que o
IPv4 apresentou vazões ligeiramente superiores ao IPv6 em um ambiente sem a
presença de roteadores. Já na presença de roteadores constatou-se que o cálculo
do checksum aumentou o tempo de transmissão dos pacotes IPv4 reduzindo assim
a sua vazão.
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4 MÉTODO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
Para evitar problemas no processo de avaliação de desempenho em sistemas
computacionais é importante uma abordagem sistemática contendo os objetivos, a
técnica de avaliação e as métricas selecionadas. Além disso, é fundamental a
escolha de cargas de trabalho representativas. Este capítulo apresenta o método de
avaliação de desempenho usado neste trabalho. Descrevem-se também o ambiente
experimental, as métricas e as cargas de trabalho selecionadas para a avaliação de
desempenho dos sistemas de armazenamento utilizando os protocolos FCoE, iSCSI
sobre IPv4 e iSCSI sobre IPv6.
De acordo com Jain (1991) os projetos de avaliação de desempenho em
sistemas computacionais devem seguir 10 etapas conforme descritas abaixo.
•

Definir o objetivo de estudo e o sistema;

•

Listar os serviços e seus resultados;

•

Selecionar as métricas;

•

Listar os parâmetros;

•

Selecionar os fatores de estudo;

•

Selecionar a técnica de avaliação;

•

Selecionar a carga de trabalho;

•

Projetar o experimento;

•

Analisar e interpretar os dados;

•

Apresentar os resultados.

4.1 Definir o objetivo de estudo e o sistema
A primeira etapa do método de avaliação de desempenho consiste em definir
o objetivo de estudo e a composição do sistema. Conforme Jain (1991) para um
mesmo conjunto de hardware e software a definição do sistema pode variar
dependendo do objetivo de estudo.
Este trabalho visa analisar comparativamente o desempenho de sistemas de
armazenamento utilizando os protocolos FCoE, iSCSI sobre IPv4 e iSCSI sobre IPv6
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nas operações de E/S em uma rede Ethernet convergente para diferentes níveis de
ocupação do enlace. O sistema, neste contexto, é representado pela infraestrutura
de armazenamento que permite o transporte de comandos SCSI por meio de uma
rede Ethernet.
O ambiente proposto para a avaliação de desempenho dos sistemas de
armazenamento utilizando os protocolos iSCSI sobre IPv4, iSCSI sobre IPv6 e FCoE
pode ser visualizado na figura 28.
Figura 28 – Topologia lógica dos experimentos

Fonte: Elaborado pelo autor

O

ambiente

experimental

utilizado

foi

composto

pelos

seguintes

equipamentos:
•

Cliente de armazenamento: um computador modelo HP DC5100 com
processador Intel Pentium 4 de 3 GHz, 2 GB de memória RAM, disco
SATA de 80 GB, adaptador de rede off-board INTEL PRO/1000 GT
Desktop PWLA8391GT e instalado com o sistema operacional Fedora 19
(Kernel 3.9.5-301);

•

Servidor de armazenamento: um computador modelo HP DC7900 com
processador Intel Dual Core E8400 3GHz, 4 GB de memória RAM, disco
SSD de 120 GB, adaptador de rede off-board INTEL PRO/1000 GT
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Desktop PWLA8391GT e instalado com o sistema operacional Fedora 19
(Kernel 3.9.5-301);
•

Estação para o tráfego de fundo Lado A: um computador modelo HP
DC5100 com processador Intel Pentium 4 de 3 GHz, 2 GB de memória
RAM, disco SATA de 80 GB e instalado com o sistema operacional Fedora
19 (Kernel 3.9.5-301). Além disso, a estação estava configurada com dois
adaptadores de rede utilizados exclusivamente, um para o tráfego de
fundo e o outro para a captura do tráfego do cliente de armazenamento;

•

Estação para o tráfego de fundo Lado B: um computador modelo
SAMSUNG com processador Intel Core i5 (2,5 GHz), 4 GB de memória
RAM, disco SATA de 250 GB e instalado com o sistema operacional
Fedora 19 (Kernel 3.9.5-301). A estação estava configurada também com
dois adaptadores de rede utilizados exclusivamente, um para o tráfego de
fundo e o outro para a captura do tráfego do servidor de armazenamento;

•

Switches Ethernet Lado A e B: dois switches gigabit Ethernet modelo TPLink TL-SG3210 interligados entre si, cada um com largura de banda total
de 20 Gbps e 512 KB de memória para o buffer de pacotes.

O computador cliente para o tráfego de armazenamento foi responsável por
gerar as requisições para o servidor de armazenamento. Já as estações para tráfego
de fundo Lado A e Lado B foram responsáveis por gerarem requisições TCP entre si,
por meio da ferramenta iperf11, para a produção do tráfego de fundo. Neste trabalho,
configurou-se a ferramenta iperf para criar simultaneamente um fluxo TCP sobre
IPv4 nos sentidos, estação Lado A para estação Lado B e estação Lado B para
estação Lado A. Para limitar o tráfego de fundo da rede empregou-se o utilitário do
linux tc12 (traffic control) tanto na estação Lado A quanto na estação Lado B da figura
28. O emprego do ambiente descrito objetivou sobrecarregar o link de comunicação
entre os dois switches para se avaliar o benefício ou não do uso do controle de fluxo
no desempenho dos sistemas de armazenamento. Para capturar os tráfegos do
cliente e do servidor de armazenamento utilizaram-se as estações responsáveis por
gerarem o tráfego de fundo.

11
12

http://sourceforge.net/projects/iperf/ - acesso em jan. 2014
http://www.lartc.org/
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Para os protocolos iSCSI e FCoE utilizaram-se respectivamente os softwares
Open-iSCSI13 e Open-FCoE14 que possuem implementações tanto para o cliente de
armazenamento (initiator) quanto para o dispositivo de armazenamento (target). No
dispositivo de armazenamento configurou-se um arquivo de 10 GB que simulou um
disco externo que foi “exportado” para o computador cliente de armazenamento por
meio da configuração da ferramenta targetcli15, componente do Linux-IO Target.
Segundo Fedora (2014) a camada SCSI do sistema operacional linux Fedora,
empregado nos experimentos, utiliza um temporizador que possui um timeout para
cada comando. Quando o timeout é atingido, a camada SCSI ativa o processo de
tratamento de erro executando os seguintes procedimentos, nesta ordem: abortar o
comando, reiniciar o dispositivo, reiniciar o barramento e reiniciar o host. Caso
ocorram falhas em todas as operações supracitadas o dispositivo é configurado no
estado offline impossibilitando as operações de E/S subsequentes. A configuração
do valor em segundos do temporizador é realizada no arquivo /sys/block/devicename/device/timeout do sistema operacional. O valor utilizado pelo sistema
operacional Fedora após a instalação é de 30 segundos. Tal valor foi mantido
inalterado durante a realização dos experimentos.
Conforme Peixoto (2008), um dos fatores que pode dificultar a interpretação
dos valores da vazão é o cache dos dados. A manutenção dos dados recentemente
utilizados na memória principal pode mascarar a taxa de transferência real das
operações de E/S, uma vez que no processo de leitura a operação de E/S deixa de
ser executada e no processo de escrita a operação de E/S é atrasada. Para
minimizar a influência do cache dos dados utilizou-se a opção de sincronização do
sistema de arquivos (montagem do dispositivo com a opção sync) que obriga que
toda operação de E/S seja realizada no disco de forma síncrona. O sistema de
arquivos usado no cliente e no dispositivo de armazenamento foi o ext3.
O padrão usado em redes Ethernet para o MTU é de 1500 bytes o que é
insuficiente para o quadro FC que possui um tamanho máximo de dados de 2112
bytes. Adotou-se, então, neste trabalho, o tamanho do MTU de 2500 bytes para o
tráfego de armazenamento, valor recomendado pelo comitê técnico T11 para
13

http://www.open-iscsi.org/ - acesso em jan. 2014
http://www.open-fcoe.org/ - acesso em jan. 2014
15
http://linux-iscsi.org/wiki/Targetcli - acesso em jan. 2014
14
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quadros FcoE, conforme Ethernet Alliance (2009). Para o tráfego de fundo mantevese o valor padrão do MTU de 1500 bytes.

4.2 Listar os serviços e seus resultados
A segunda etapa consiste em listar os serviços fornecidos pelo sistema
definido na primeira etapa e seus possíveis resultados. Segundo Jain (1991), cada
sistema possui uma lista de serviços. Por exemplo, uma rede de computadores
permite que seus usuários enviem pacotes para destinos específicos, um sistema de
base de dados responde a consultas e um processador executa uma série de
instruções diferentes.
Neste trabalho foi considerado como serviço o transporte de comandos SCSI
por meio dos protocolos FCoE, iSCSI sobre IPv4 e iSCSI sobre IPv6. Como
resultado, espera-se que o transporte dos comandos SCSI pelos protocolos FCoE e
iSCSI sobre IPv4 e sobre IPv6 ocorra sem descarte de pacotes na rede Ethernet
com controle de fluxo convergente e que essa propriedade aumente o desempenho
dos sistemas de armazenamento.

4.3 Selecionar as métricas
A terceira etapa consiste em selecionar as métricas para a comparação de
desempenho dos sistemas de armazenamento utilizando os protocolos iSCSI sobre
IPv4, iSCSI sobre IPv6 e FCoE. Segundo Simitci (2003), o desempenho de um
sistema é o resultado de complexas interações que ocorrem entre os seus vários
componentes. Assim, para avaliar o desempenho geral de um sistema é necessário
a utilização de uma combinação de métricas.
As métricas mais utilizadas na avaliação de desempenho de sistemas de
armazenamento são (SIMITCI, 2003):
•

Largura de banda: taxa de transmissão dos dados através de um meio ou
de um sistema. Neste trabalho a largura de banda da rede utilizada foi de
1 Gbps;

•

Vazão: é definido como a taxa (requisições por unidade de tempo) em
que as requisições são atendidas pelo sistema;

86

•

Latência e atraso: segundo Simitci (2003) os termos latência e atraso são
frequentemente empregados como sinônimos. Neste trabalho considerouse latência como o tempo médio necessário entre cada requisição de E/S
e a sua confirmação;

•

Tempo de resposta: tempo necessário para que uma determinada
operação seja finalizada no sistema de armazenamento. O tempo de
resposta é medido a partir do início de uma operação até a sua
conclusão. Alguns exemplos de tempo de resposta são: o tempo
necessário para a criação de um arquivo em um servidor NAS, o tempo
necessário para uma operação do tipo get de um arquivo de 15 KB em
um servidor web e o tempo necessário para uma operação de escrita
aleatória em um conjunto de discos;

•

Densidade de acesso: é a razão entre a vazão em iops (i/o operations per
second) dividido pela capacidade em gigabytes do dispositivo de
armazenamento;

•

Escalabilidade: habilidade de um sistema se expandir sem prejudicar seu
desempenho de forma acentuada;

•

Confiabilidade: é a capacidade de um sistema produzir resultados
consistentes de forma repetitiva e sem falhas;

•

Disponibilidade: é a fração do tempo em que um sistema está acessível
para responder as requisições dentro de um limite aceitável de
desempenho.

Segundo Jain (1991), outra métrica associada ao desempenho é a utilização
de um recurso, definida como a fração do tempo em que o recurso está ocupado
atendendo as requisições.
Neste trabalho as métricas selecionadas para avaliar o desempenho do
sistema de armazenamento utilizando os protocolos FCoE e iSCSI sobre IPv4 e
sobre IPv6 estão descritas na tabela 1.
Além disso, outras métricas foram observadas visando apoiar a análise e
identificar a ocorrência de sobrecarga na infraestrutura utilizada neste trabalho. As
métricas de apoio estão descritas na tabela 2.
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Tabela 1 – Métricas utilizadas no trabalho

Métrica
Vazão de
E/S

Descrição

Forma de obtenção da métrica

Resultado da execução da ferramenta
Considerou-se a vazão de E/S
Filebench, detalhada na seção 4.7 e
como a taxa de E/S entre a origem
utilizada para gerar a carga de
e o destino em MB/s
trabalho

Considerou-se latência de E/S
Latência de como o tempo médio necessário
E/S
entre cada operação de E/S e a sua
confirmação

Resultado da execução da ferramenta
Filebench, detalhada na seção 4.7 e
utilizada para
gerar a carga de
trabalho

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela 2 – Métricas de apoio utilizadas no trabalho

Métrica

Quantidade de
quadros Pause

Descrição

Forma de obtenção da
métrica

Coletada pelo comando ethtool Quantidade média de quadros IEEE S que mostra várias estatísticas
802.3 Pause recebidos pelo cliente do adaptador de rede entre elas
e pelo servidor de armazenamento o número de quadros de controle
de fluxo recebidos e enviados

Porcentagem média dos pacotes
perdidos em relação ao total de
pacotes trafegados tanto pelo
cliente como pelo servidor de Obtida pela análise dos tráfegos
Porcentagem dos
armazenamento.
Considerou-se, do cliente e do servidor de
pacotes perdidos
neste trabalho, como pacote armazenamento
perdido o pacote enviado pelo
remetente e não recebido pelo
destinatário
Uso de CPU do
sistema

Obtido pela soma dos valores
Porcentagem de utilização de CPU
%user, %nice e %system do
do cliente e do servidor de
comando iostat executado em
armazenamento
cada nó

Uso de memória
virtual (swap) do
cliente e do
servidor de
armazenamento

Uso de área de swap do cliente e
Coletado pelo comando free
do servidor de armazenamento

Uso de CPU e
memória dos
switches

Acompanhado pelos monitores
Porcentagem de utilização de CPU
de CPU e memória do utilitário
e memória dos switches
de configuração dos switches

Uso de CPU e
memória virtual
(swap) das
estações de
tráfego de fundo

Porcentagem de utilização de CPU
Coletado pelos comandos iostat
e uso de área de swap nas
e free
estações de tráfego de fundo

Fonte: Elaborado pelo autor
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4.4 Listar os parâmetros
A quarta etapa consiste em levantar os parâmetros que afetam o
desempenho, divididos em parâmetros de sistema e de carga. Os parâmetros de
sistema estão relacionados ao hardware e ao software usados já os parâmetros de
carga estão associados às características das requisições dos usuários.
Por meio do levantamento bibliográfico contido no capítulo 3 verificou-se que
entre os parâmetros de hardware e software que afetam o desempenho estão: o
tamanho dos buffers das interfaces de rede e dos elementos de rede (switches e
roteadores), a quantidade de memória cache e velocidade dos discos, a largura de
banda e atraso da rede, o tráfego de fundo da rede, o controle de fluxo, a quantidade
de memória RAM, o processamento do protocolo iSCSI, via processador principal ou
via processador de E/S do adaptador de rede (iSCSI offload), o tamanho máximo do
campo de dados da PDU iSCSI, o protocolo de transporte SCSI e o tamanho do
quadro.
Em relação aos parâmetros de carga verificou-se que o tipo de carga de
trabalho, o tamanho do bloco, o perfil de requisição (leitura ou escrita), a forma de
acesso (sequencial ou aleatório) e o número de usuários afetam o desempenho da
infraestrutura de armazenamento.

4.5 Selecionar os fatores de estudo
A quinta etapa consiste em selecionar aos parâmetros que sofrerão variação
na avaliação de desempenho, denominado fatores e seus valores, chamado de
níveis. Os parâmetros de sistema não sofrerão variação com exceção das
ferramentas que implementam os protocolos iSCSI e FCoE respectivamente o OpeniSCSI e o Open-FCoE e a versão do protocolo IP utilizado, IPv4 ou IPv6.
Segundo Jain (1991) as cargas de trabalho usadas nas medições são
chamadas de benchmarks, já o processo de comparação de desempenho entre dois
ou mais sistemas é denominado benchmarking. Os benchmarks podem ser
classificados em três categorias, conforme Traeger et al. (2008):
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•

Macrobenchmarks: cargas de trabalho sintéticas semelhantes às reais
encontradas em sistemas como servidores Web, servidores de arquivos,
servidores de e-mail e bancos de dados transacionais;

•

Trace Replays: cargas de trabalho reais coletadas de ambientes em
produção são reproduzidas por programas visando à geração da mesma
carga de trabalho do ambiente real;

•

Microbenchmarks: cargas de trabalho sintéticas baseadas em um pequeno
número de tipos de operações que testam partes específicas do sistema.

Por meio de uma análise de 106 trabalhos Traeger et al. (2008) constataram
que o método mais preciso de benchmarking de sistemas de arquivos e de
armazenamento é o uso de ao menos um macrobenchmark ou trace replays e vários
microbenchmarks. O uso de macrobenchmarks ou trace replays destina-se a
verificar o desempenho do sistema quando ele é submetido a uma carga de trabalho
real. Já o uso de vários microbenchmarks auxilia na análise de desempenho do
sistema em situações específicas. Rocha e Santos (2012) recomendam o mesmo
tipo de método usando macrobenchmarks e microbenchmarks visando uma análise
mais precisa do desempenho de protocolos de transporte.
Uma vez que os trabalhos de Tong (2009) e Martins (2011) já analisaram, por
meio de microbenchmarks, o desempenho dos protocolos iSCSI e FCoE utilizando
interfaces de rede 1 Gigabit Ethernet, limitou-se a análise de desempenho deste
trabalho por meio da utilização de apenas um macrobenchmark. O uso de um
macrobenchmark permite analisar os sistemas de armazenamento utilizando os
protocolos iSCSI e FCoE em um ambiente próximo ao encontrado em ambientes
reais, já que este tipo de carga de trabalho assemelha-se às cargas encontradas em
sistemas e serviços em produção. Os fatores e os níveis selecionados neste trabalho
estão descritos na tabela 3:
Tabela 3 – Fatores e níveis para as cargas de trabalho

Tipo de benchmark
Macrobenchmark

Fatores
Níveis
Protocolo de
FCoE, iSCSI sobre IPv4 e iSCSI sobre IPv6
transporte SCSI
Controle de fluxo
Ativado e Desativado
Tráfego de fundo
900 Mbps, 700 Mbps e sem tráfego

Fonte: Elaborado pelo autor
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Os fatores protocolo de transporte SCSI e controle de fluxo e seus níveis
foram escolhidos em função do próprio objeto de estudo deste trabalho. Já o fator
tráfego de fundo, que também foi objeto de estudo deste trabalho, teve os seus
níveis escolhidos visando observar o benefício do uso do mecanismo de controle de
fluxo para diferentes graus de ocupação do enlace. Os valores 900 e 700 Mbps
foram selecionados visando à sobrecarga do link entre os dois switches visualizados
na figura 28. Tal sobrecarga objetivou o descarte de pacotes na situação com
controle de fluxo desativado e o envio de quadros IEEE 802.3 Pause na situação
com controle de fluxo ativado.
Não foram utilizados tráfegos de fundo com valores superiores a 900 Mbps
para que não houvesse sobrecarga dos componentes de hardware e software das
estações de tráfego de fundo e que, por consequência, poderiam afetar os
resultados. Níveis menores que 700 Mbps também não foram utilizados uma vez
que foi constatado que a soma do tráfego de fundo com o tráfego de
armazenamento não sobrecarregaria o link entre os switches de tal modo que
ocorresse descarte de pacotes ou envio de pacotes IEEE 802.3 Pause, resultando
consequentemente nos mesmos dados de vazão e latência de E/S obtidos por meio
do cenário sem tráfego de fundo.

4.6 Selecionar a técnica de avaliação
Na sexta etapa define-se a técnica de avaliação de desempenho: modelagem
analítica, simulação ou medição em sistema real. Conforme Simitci (2003) na
modelagem analítica o sistema é descrito de forma abstrata e modelado por meio de
expressões matemáticas. Uma vez elaborado o modelo matemático suas vantagens
estão associadas à agilidade na avaliação e na produção de resultados e na
facilidade de refiná-lo e modificá-lo. As desvantagens deste modelo estão
relacionadas às simplificações e às suposições utilizadas para a construção do
modelo, se elas não forem precisas podem levar a resultados incorretos.
Na técnica de simulação o comportamento do sistema é simulado por
programas de computadores específicos para esta finalidade. As simulações podem
incorporar mais detalhes e requerem menos suposições que o modelo analítico,
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portanto seus resultados são mais próximos do ambiente real. Outra vantagem está
associada à flexibilidade na configuração dos parâmetros usados no modelo.
Por fim, a medição em sistema real, técnica utilizada neste trabalho,
possibilita resultados mais precisos e confiáveis já que os dados são obtidos
diretamente de um ambiente experimental. As desvantagens desta técnica, segundo
Jain (1991), estão relacionadas ao alto custo, uma vez que requer o uso de
equipamentos reais, e a dificuldade de generalização dos resultados devido ao
grande número de parâmetros específicos como a configuração do sistema, o tipo
de carga de trabalho e o tempo de medição.

4.7 Selecionar a carga de trabalho
Na sétima etapa define-se a carga de trabalho, real ou sintética, a ser utilizada
no experimento. A carga de trabalho real é aquela observada durante a operação do
sistema em produção o que a torna ideal para as análises, entretanto ela não pode
ser repetida, dificultando assim seu uso em experimentos. Por outro lado a carga de
trabalho sintética pode ser aplicada repetidamente de forma controlada e possui
características similares à carga de trabalho real o que favorece o seu uso nos
experimentos.
Um levantamento realizado por Tarasov et al. (2011) sobre a relação e a
quantidade de benchmarks usados nos trabalhos no período entre 1999 a 2007 e de
2009 a 2010, tabela 4, mostrou que a escolha mais comum é o uso de cargas de
trabalho desenvolvidas de forma personalizada pelos autores. O uso deste tipo de
benchmark dificulta comparações futuras, pois as ferramentas desenvolvidas muitas
vezes não são disponibilizadas publicamente. Além disso, segundo Tarasov et al.
(2011), grande parte dos benchmarks desenvolvidos de forma personalizada geram
requisições como leituras e escritas sequenciais e aleatórias e operações de criação
e exclusão de arquivos que já estão disponíveis em diversas ferramentas de
benchmarking.
Na tabela 4 é possível observar o aspecto que cada uma das ferramentas é
capaz de avaliar em um sistema de arquivos.
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Tabela 4 – Relação, tipo e quantidade de benchmarks usados nos trabalhos no período
entre 1999 a 2007 e de 2009 a 2010

Fonte: Adaptado de Tarasov et al. (2011)
Legenda: “●” indica que o benchmark pode ser usado para avaliar a correspondente
dimensão do sistema de arquivos de forma isolada; “o” indica que o benchmark pode ser
usado para avaliar a correspondente dimensão do sistema de arquivos porém não de forma
isolada; “*” usado para cargas de trabalho de rastreamento e de produção.

De acordo com Tarasov et al. (2011) a avaliação de um sistema de arquivos
deve considerar diferentes dimensões como o dispositivo de E/S em que ele está
implementado, a sua disposição no leiaute do disco, a forma de cache dos dados, as
suas operações sobre os metadados e a sua escalabilidade com o aumento da
carga de trabalho. Assim a definição da ferramenta de benchmark está associada à
dimensão do sistema de arquivos a ser avaliada.
A ferramenta de carga sintética definida neste trabalho para a geração do
macrobenchmark foi a Filebench que permite simular a carga de trabalho de acesso
de servidores com diferentes finalidades como servidores web, de e-mail, de
arquivos e de bancos de dados. Conforme tabela 4, esta ferramenta pode ser usada
para avaliar o processo de E/S do dispositivo de forma isolada. Por fim, citam-se
outros autores como Tarasov et al. (2011), Rocha e Santos (2012), Shetty (2012),
Sehgal et al. (2010) e Kaiser et al. (2012) que utilizaram a ferramenta Filebench
como benchmark em seus trabalhos.
Neste trabalho utilizou-se a versão 1.4.9.1 da ferramenta Filebench e o
macrobenchmark empregado foi baseado na carga de trabalho de um servidor de
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banco de dados transacional. Neste caso, as requisições geradas pela ferramenta
Filebench foram constituídas de leituras e escritas aleatórias com tamanhos de bloco
iguais a 8 KB e escritas aleatórias com tamanho de bloco igual a 256 KB em um
arquivo de log. A carga de trabalho foi predominantemente de leitura e sua
proporção foi composta por 200 processos de leitura, 10 processos de escrita e
apenas um processo de escrita no arquivo de log. Para evitar o uso do cache do
sistema de arquivos utilizou-se, na configuração da ferramenta Filebench, a opção
directio que possibilita que toda requisição de E/S seja efetuada diretamente no
dispositivo de armazenamento.
As configurações utilizadas, na ferramenta Filebench, para a carga de
trabalho de um servidor de banco de dados transacional estão descritas na tabela 5.
Tabela 5 – Configurações da ferramenta Filebench para a carga de trabalho de um servidor
de banco de dados

Fonte: Elaborado pelo autor

A ferramenta Filebench permite especificar o tempo de execução da carga de
trabalho. Nesta pesquisa definiu-se o tempo de 60 segundos.

4.8 Projetar o experimento
Conforme Jain (1991) o objetivo de um projeto experimental é obter o máximo
de informação com um número mínimo de experimentos. Os três tipos de projetos
experimentais mais usados são o simples, fatorial completo e fatorial fracionado. No
projeto experimental simples varia-se um fator por vez para identificar como este
fator afeta o desempenho.
A quantidade de experimentos necessários é dado pela equação 6:
k

n = 1 + ∑ ( ni − 1)

(6)

i =1

onde + é a quantidade de experimentos, , o número de fatores e +' o número de
níveis do i-ésimo fator. Este tipo de projeto não é recomendado uma vez que a
interação entre os fatores não é avaliada.
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Já no projeto experimental fatorial completo todas as combinações de fatores
e níveis são utilizadas. Assim todos os fatores e suas interações são avaliadas neste
projeto. A quantidade de experimentos necessários é dado pela equação 7:
k

n = ∏ni

(7)

i =1

onde + é a quantidade de experimentos, , o número de fatores e ni o número de
níveis do i-ésimo fator. A desvantagem neste caso está relacionada ao custo e ao
tempo de execução que são elevados principalmente se for necessário repetir os
experimentos várias vezes.
Existem três maneiras de se reduzir o número de experimentos: reduzir o
número de níveis de cada fator, reduzir o número de fatores e utilizar o projeto
experimental fatorial fracionado. A primeira e a segunda alternativas podem ser
utilizadas de forma conjunta. Inicialmente empregando-se um número elevado de
fatores e um número reduzido de níveis verificam-se os fatores que mais influenciam
no desempenho. Posteriormente com apenas aqueles fatores que mais impactam no
desempenho, aumenta-se o número de níveis visando uma análise mais detalhada.
Finalmente, no projeto experimental fatorial fracionado apenas uma fração do
projeto fatorial completo é utilizado. A vantagem deste projeto está relacionada à
redução de tempo e de custos quando comparado ao fatorial completo. Entretanto a
abrangência das informações obtidas para análise é menor já que não são avaliadas
todas as interações entre os fatores.
Neste trabalho utilizou-se o projeto experimental fatorial completo em que
todas as combinações de fatores e níveis são utilizadas. Considerando experimentos
sem repetições temos, usando a equação 7, para o macrobenchmark:
k

n = ∏ ni ⇒ n = (3 protocolos)(2 controle de fluxo)(3 tráfego de fundo) = 18 experimentos
i =1

O número de experimentos igual a 18 representa apenas uma execução para
cada combinação de fatores. Entretanto para que os resultados sejam confiáveis é
essencial que os experimentos sejam repetidos.
Para determinar as características exatas de uma população é necessário
que o experimento seja repetido infinitas vezes, o que é inviável. Para solucionar
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este problema utilizam-se amostras que permitem estimar as características de uma
população por meio de um número finito de observações. De acordo com o teorema
central do limite se os valores de uma amostra -./ , .1 , … , .3 4 de tamanho n de uma
população com média µ e desvio padrão σ são independentes então a distribuição
de probabilidade da média da amostra, para amostras grandes, aproxima-se de uma
normal com média igual µ e desvio padrão igual a 5⁄√+. Consideram-se amostras
grandes aquelas com mais de 30 elementos (JAIN, 1991).

O intervalo de confiança para a média da população a partir da média da
amostra é dada pela equação 8:
8.̅ − :/;<⁄1 =⁄√+ , .̅

:/;<⁄1 =⁄√+>

(8)

onde .̅ é a média da amostra, = é o desvio padrão da amostra, + é o tamanho da

amostra, ? é o nível de significância e :/;<⁄1 corresponde ao 1 − ? ⁄2 -quantil de
uma variável normal.
Neste trabalho utilizou-se uma amostra de 35 repetições para cada
experimento com intervalo de confiança de 95%. Considerando experimentos com
repetições temos, portanto, um total de 630 experimentos.

4.9 Analisar e interpretar os dados
Segundo Jain (1991) os resultados das medições são quantidades aleatórias
que podem ser diferentes a cada repetição de um experimento. Assim em uma
análise em que duas alternativas são comparadas é necessário considerar a
variação dos resultados já que somente comparações de médias podem levar a
conclusões incorretas. Após a análise dos dados é importante interpretá-los visando
à obtenção das conclusões finais.
A comparação entre duas amostras não pareadas (populações distintas) pode
ser realizada, de acordo com Jain (1991), pelo cálculo da média e do intervalo de
confiança de cada uma das amostras separadamente. Se os intervalos de confiança
entre as amostras não se sobrepõem, basta realizar a comparação das médias. No
caso dos intervalos de confiança sobreporem-se de tal forma que a média de cada
amostra esteja contida no intervalo de confiança da outra amostra, considera-se que
ambas as amostras são equivalentes. Finalmente, se os intervalos de confiança
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sobreporem-se de tal forma que a média de cada amostra não esteja contida no
intervalo de confiança da outra amostra, utiliza-se o Teste t. Por meio do Teste t
calcula-se o intervalo de confiança da diferença das médias. Caso este intervalo de
confiança inclua o valor zero, considera-se que a diferença entre as médias não é
significativa para o nível de confiança adotado. Por outro lado, se o intervalo de
confiança não incluir o valor zero então o sinal matemático indicará qual amostra
possui o valor mais significativo.
O intervalo de confiança da diferença das médias é obtido pela equação (9):
((.̅ − .̅@ −

A/;<⁄1;CD =, (.̅

− .̅@ +

A/;<⁄1;CD =

(9)

onde .̅ e .̅@ são as médias das amostras, = é o desvio padrão da diferença das
médias dada pela equação 10, E é o número de graus de liberdade dado pela
equação 11 e

A/;<⁄1;CD

corresponde ao (1 − ? ⁄2 -quantil de uma variável

(distribuição t de Student) com E graus de liberdade.
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As variáveis + e +@ representam o número de elementos de cada uma das

amostras e as váriáveis = e =@ representam o desvio padrão de cada uma das
amostras.
Em muitas situações, torna-se interessante e útil estabelecer relação entre
duas variáveis. No estudo estatístico, a relação entre duas ou mais variáveis
denomina-se correlação. Uma maneira de se vizualizar se duas variáveis
apresentam-se correlacionadas é por meio do uso de um diagrama de dispersão que
é a representação gráfica dos pares de valores em um sistema cartesiano.
O

diagrama

de

dispersão

permite

visualizar

a

tendência

de

um

relacionamento entre as variáveis. A correlação positiva ocorre quando uma das
variáveis aumenta e a outra em média também aumenta. Já a correlação negativa
ocorre quando uma das variáveis aumenta e a outra em média diminui. Caso os
pontos estejam dispersos, sem a definição de uma direção, diz-se que a correlação
é baixa ou mesmo nula, ou seja, as variáveis não estão correlacionadas.
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Apesar do diagrama de dispersão fornecer uma ideia do relacionamento entre
duas variáveis ela não proporciona, com precisão, a correlação entre elas. Para
medir o grau de associação entre duas variáveis utiliza-se o coeficiente de
correlação. No caso de associações lineares utiliza-se o coeficiente de correlação de
Pearson que é dado pela equação 12, conforme Moore, McCabe e Craig (2009):
_
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(12)

onde P é o coeficiente de correlação amostral, + é o número de elementos da

amostra, .' e Q' são os i-ésimos elementos respectivamente das amostras de . e Q,

.̅ e QR são respectivamente as médias das amostras de . e Q e =
respectivamente os desvios padrão das amostras de . e Q.

e =S são

O coeficiente de correlação de Pearson varia entre -1,00 e 1,00. O sinal indica
se a relação linear é positiva ou negativa e seu valor indica a intensidade da relação.
Quanto mais próximo de zero mais fraca é a relação. Um coeficiente de correlação
zero indica que não existe um relacionamento linear entre as duas variáveis.
No capítulo 5 detalham-se a análise e a interpretação dos dados.

4.10 Apresentar os resultados
A última etapa consiste na apresentação dos resultados de maneira clara e de
fácil compreensão. Recomenda-se o uso de gráficos visando simplificar a divulgação
dos resultados. Caso seja apontada a necessidade de redefinir os limites do sistema
ou incluir outros fatores e métricas de desempenho que não foram consideradas nas
etapas anteriores, deve-se retomar o experimento visando uma análise mais precisa.
Os resultados são apresentados no capítulo 5.

4.11 Resumo do capítulo
Neste capítulo apresentou-se o método de avaliação de desempenho usado
neste trabalho para a comparação dos sistemas de armazenamento utilizando os
protocolos FCoE, iSCSI sobre IPv4 e iSCSI sobre IPv6. O método foi baseado em
Jain (1991) e é composto por 10 etapas.
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Na primeira etapa definiu-se o objetivo de estudo deste trabalho que foi
analisar comparativamente o desempenho de sistemas de armazenamento
utilizando os protocolos FCoE e iSCSI sobre IPv4 e sobre IPv6 em uma rede
Ethernet convergente para diferentes níveis de ocupação do enlace. O sistema foi
representado pela infraestrutura de armazenamento que permitiu o transporte de
comandos SCSI por meio de uma rede Ethernet.
Na segunda etapa listou-se o serviço oferecido pelo sistema que foi o
transporte de comandos SCSI por meio dos protocolos FCoE, iSCSI sobre IPv4 e
ISCSI sobre IPv6.
Na terceira etapa selecionaram-se as métricas vazão de E/S e latência de
E/S para a comparação do desempenho dos sistemas de armazenamento utilizando
os protocolos FCoE, iSCSI sobre IPv4 e iSCSI sobre IPv6.
Na quarta etapa listaram-se os parâmetros que afetam o desempenho do
sistema por meio do levantamento bibliográfico contido no capítulo 3.
Na quinta etapa selecionaram-se os fatores que sofreram variação na
avaliação de desempenho e seus níveis. Além do protocolo de transporte SCSI
usado, sofreram variação o uso do mecanismo de controle de fluxo IEEE 802.3
Pause e a vazão do tráfego de fundo.
Na sexta etapa selecionou-se a técnica de avaliação de desempenho que foi
a medição em sistema real.
Na sétima etapa definiu-se o uso da ferramenta Filebench como geradora da
carga de trabalho baseada em um servidor de banco de dados transacional.
Na oitava etapa definiu-se o uso do projeto fatorial completo em que todas
as combinações de fatores e níveis são usadas.
Por fim a nona e a décima etapas correspondem à análise e à apresentação
dos resultados que são detalhadas no capítulo 5.
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5

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
Neste capítulo, apresentam-se os resultados obtidos por meio do ambiente

experimental especificado no capítulo 4 em relação às métricas de vazão de E/S e
latência de E/S e analisa-se o desempenho dos sistemas de armazenamento
utilizando os protocolos iSCSI sobre IPv4, iSCSI sobre IPv6 e FCoE.
A apresentação e a análise dos resultados são divididas em três grupos
conforme descrito a seguir:
•

Cenário sem tráfego de fundo;

•

Cenário com tráfego de fundo de 700 Mbps;

•

Cenário com tráfego de fundo de 900 Mbps.

Com o objetivo de se avaliar uma possível sobrecarga na infraestrutura
utilizada neste trabalho foram coletados os resultados das métricas de apoio, uso de
memória virtual (swap) do cliente e do servidor de armazenamento, uso de CPU e
memória dos switches e uso de CPU e memória virtual das estações de tráfego de
fundo, descritas na seção 4.3.
Verificou-se que, em todos os cenários, o uso de CPU e memória de ambos
os switches alcançaram, respectivamente, valores abaixo de 4% e 75%. Já o uso de
CPU das estações de tráfego de fundo ficou abaixo de 10%. Em relação ao uso da
área de swap verificou-se que, para todos os casos, ele não foi usado (valor igual a
zero) indicando, consequentemente, que não houve sobrecarga de uso da memória
principal no cliente e no servidor de armazenamento e nas estações de tráfego de
fundo.
Estes resultados revelaram que não ocorreram sobrecarga de processamento
e de uso de memória nos switches e nas estações de tráfego de fundo. Comprovouse também que tanto o cliente como o servidor de armazenamento não foram
impactados pela quantidade de memória instalada nos computadores.

5.1 Cenário sem tráfego de fundo
Neste cenário, analisou-se o desempenho dos sistemas de armazenamento
utilizando os protocolos iSCSI sobre IPv4, iSCSI sobre IPv6 e FCoE na ausência de
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um tráfego de fundo. Conforme era esperado, neste cenário, as análises dos
tráfegos do cliente e do servidor de armazenamento revelaram que não houve perda
de pacotes.
Os resultados experimentais mostraram que a vazão do sistema de
armazenamento utilizando o protocolo iSCSI sobre IPv4 alcançou o valor de 5,08
MB/s, conforme figura 29. Já para os sistemas de armazenamento utilizando os
protocolos iSCSI sobre IPv6 e FCoE as vazões alcançadas foram, respectivamente,
5,04 MB/s e 4,79 MB/s.
Figura 29 – Vazão e latência dos protocolos no cenário sem tráfego de fundo
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Verificou-se, por meio da análise do tráfego capturado, que a capacidade de
se adaptar ao MTU favoreceu a vazão do sistema de armazenamento utilizando o
protocolo iSCSI em relação ao FCoE. O protocolo FCoE permitiu no máximo 2112
bytes de carga útil, já o iSCSI sobre IPv4 e sobre IPv6 adaptaram-se ao MTU
utilizado

neste

trabalho

de

2500

bytes,

permitindo

assim,

o

transporte,

respectivamente, de até 2448 e até 2428 bytes de carga útil por quadro Ethernet.
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Em relação ao tamanho dos cabeçalhos de controle dos pacotes constatouse, analisando o tráfego capturado e desconsiderando o cabeçalho Ethernet, que o
protocolo FCoE apresentou o tamanho de 46 bytes (18 bytes FCoE + 28 bytes FC).
Para o protocolo iSCSI sobre IPv4 e para o protocolo iSCSI sobre IPv6 constataramse, respectivamente, para o tamanho total do cabeçalho os valores de 100 bytes (20
bytes IP + 32 bytes TCP + 48 bytes iSCSI) e 120 bytes (40 bytes IP + 32 bytes TCP
+ 48 bytes iSCSI). O cabeçalho TCP de 32 bytes deve-se aos 20 bytes do cabeçalho
padrão mais 12 bytes relativos à opção timestamp do TCP, habilitado por padrão no
sistema operacional usado neste trabalho. Conforme Tanenbaum e Wheterall (2011)
uma das funções desta opção é permitir o cálculo das amostras de tempo de ida e
volta (round-trip time - RTT) que por sua vez são usadas para estimar quando um
pacote foi perdido.
Conforme figura 29 verificou-se, em relação à latência, que os sistemas de
armazenamento utilizando os protocolos iSCSI sobre IPv4 e iSCSI sobre IPv6
apresentaram valores muito próximos entre si, respectivamente 531,44 ms e 531,76
ms. Já com o protocolo FCoE, o sistema de armazenamento apresentou o maior
valor nesta métrica que foi de 566,58 ms.
A figura 30 mostra o uso de CPU tanto do cliente de armazenamento (initiator)
quanto do servidor de armazenamento (target). No caso do uso de CPU do initiator
os protocolos iSCSI sobre IPv4, iSCSI sobre IPv6 e FCoE alcançaram
respectivamente os valores de 71,57%, 71,54% e 69,41%. Já em relação ao target
os valores apresentados foram 4,34%, 4,48% e 3,38% respectivamente para os
protocolos iSCSI sobre IPv4, iSCSI sobre IPv6 e FCoE.
Analisando a CPU no cliente de armazenamento verificou-se, para todos os
protocolos, que o alto processamento foi causado pelos processos em execução da
ferramenta Filebench que representou aproximadamente 60% do processamento da
CPU. Apesar da elevada utilização constatou-se que a CPU do cliente de
armazenamento não foi sobrecarregada a ponto de afetar os resultados das métricas
vazão e latência de E/S.
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Figura 30 – Porcentagem de utilização de CPU no cenário sem tráfego de fundo

Porcentagem de utilização de CPU - Cenário sem tráfego de fundo

Porcentagem de utilização de CPU

80

71,57

71,54

69,41

70
60
50
40
30
20
10

4,48

4,34

3,38

0
iSCSI - IPv4

iSCSI - IPv6

FCoE

Protocolo
CPU Initiator

CPU Target

Fonte: Elaborado pelo autor

As tabelas 6 e 7 resumem os valores obtidos das métricas de interesse deste
trabalho bem como seus desvios padrão e intervalos de confiança.
Tabela 6 – Resultados da métrica vazão para o cenário sem tráfego de fundo
Desvio Padrão da
Intervalo de confiança
Protocolo
Vazão (MB/s)
vazão
da vazão
(5,02, 5,14)
iSCSI - IPv4
5,08
0,18
(4,98, 5,10)
iSCSI - IPv6
5,04
0,18
(4,71, 4,86)
FCoE
4,79
0,21
Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela 7 – Resultados da métrica latência para o cenário sem tráfego de fundo
Desvio Padrão da
Intervalo de confiança
Protocolo
Latência (ms)
latência
da latência
(522,38, 540,51)
iSCSI - IPv4
531,44
27,36
(522,05, 541,47)
iSCSI - IPv6
531,76
29,30
(558,12, 575,03)
FCoE
566,58
25,52
Fonte: Elaborado pelo autor

Pelas tabelas 6 e 7 observam-se que as médias da vazão e da latência dos
sistemas de armazenamento utilizando os protocolos iSCSI sobre IPV4 e iSCSI
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sobre IPv6 estão no intervalo de confiança de ambos os protocolos o que indica que
seus resultados são equivalentes. Uma vez que a vazão e a latência do protocolo
FCoE estão fora do intervalo de confiança dos protocolos iSCSI sobre IPV4 e iSCSI
sobre IPv6 pode-se considerar que o sistema de armazenamento utilizando o FCoE
apresentou a menor vazão e a maior latência. Lembrando que as análises efetuadas
consideraram o nível de confiança adotado neste trabalho que foi de 95%.

5.2 Cenário com tráfego de fundo de 700 Mbps
Inicialmente, neste cenário, limitou-se o tráfego das interfaces de rede das
estações de tráfego de fundo por meio do utilitário do linux tc para que a vazão final
alcançada pelo fluxo TCP de fundo, gerado pela ferramenta iperf, alcançasse
valores próximos a 700 Mbps. Após a limitação imposta pelo comando tc e para
assegurar que a vazão do tráfego de fundo atingisse o valor de 700 Mbps, repetiu-se
35 vezes a geração do tráfego de fundo, sem a concorrência do tráfego de
armazenamento, primeiramente no sentido estação lado A para a estação lado B e
depois no sentido estação lado B para a estação lado A, figura 28. Os valores
médios alcançados foram ambos iguais a 700 Mbps independentemente do uso ou
não do controle de fluxo.
Conforme figura 31, em relação à vazão, os resultados experimentais
alcançados foram 4,86 MB/s, 4,82 MB/s e 3,00 MB/s respectivamente para os
sistemas de armazenamento utilizando os protocolos iSCSI sobre IPv4, iSCSI sobre
IPv6 e FCoE na situação com controle de fluxo desativado. Na situação com o
controle de fluxo ativado observou-se que os valores alcançados com os protocolos
iSCSI sobre IPv4, iSCSI sobre IPv6 e FCoE foram respectivamente 4,96 MB/s, 4,92
MB/s e 4,66 MB/s. Os resultados mostraram que todos os sistemas de
armazenamento beneficiaram-se da ativação do controle de fluxo, principalmente o
sistema de armazenamento utilizando o protocolo FCoE que teve um ganho de
aproximadamente 55,3%.
No caso da latência, verificou-se, conforme figura 31, que os valores
alcançados foram 546,68 ms, 554,18 ms e 576,07 ms, respectivamente, para os
sistemas de armazenamento utilizando os protocolos iSCSI sobre IPv4, iSCSI sobre
IPv6 e FCoE na situação com controle de fluxo ativado. Já na situação com controle
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de fluxo desativado os valores alcançados foram 543,15 ms, 565,56 ms e 899,82
ms, respectivamente, para os sistemas de armazenamento utilizando os protocolos
iSCSI sobre IPv4, iSCSI sobre IPv6 e FCoE.
Figura 31 – Vazão e latência dos protocolos no cenário com tráfego de fundo de 700 Mbps
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700 Mbps
6

1000
899,82
4,86

4,96

4,82

4,92

900
4,66

800
700

4

600

3,00
3

543,15

565,56

554,18

546,68

576,07

500
400

2

Latência em ms

Vazão em MB/s

5

300
200

1

100
0

0
iSCSI - IPv4
(CFD)

iSCSI - IPv6
(CFD)

FCoE
(CFD)

iSCSI - IPv4
(CFA)

iSCSI - IPv6
(CFA)

FCoE
(CFA)

Protocolo
Vazão

Latência

Fonte: Elaborado pelo autor
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Analisando os tráfegos coletados verificou-se que, na situação com o controle
de fluxo ativado, não houve perda de pacotes entre o cliente e o servidor de
armazenamento. As tabelas 8 e 9 mostram, respectivamente, a quantidade de
quadros Pause recebidos pelo initiator e pelo target. A maior quantidade de quadros
Pause recebidos pelo servidor de armazenamento em relação ao cliente de
armazenamento foi causada devido ao maior tráfego no sentido target para initiator,
em

virtude

do

perfil

de

requisição

da

ferramenta

Filebench,

que

foi

predominantemente de leitura para a carga de trabalho de um servidor de banco de
dados, conforme descrito na tabela 5.
Observou-se que o menor número de quadros Pause recebidos tanto pelo
cliente quanto pelo servidor de armazenamento foi alcançado com o uso do
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protocolo iSCSI sobre IPv6. Comparando os sistemas de armazenamento utilizando
os protocolos iSCSI sobre IPv4 e FCoE verificou-se que no initiator o número de
quadros Pause recebidos foi menor para o primeiro protocolo de transporte. Já no
target a situação inverteu-se e o número de quadros Pause recebidos com o uso do
FCoE foi menor.
Tabela 8 – Quantidade média de quadros Pause recebidos pelo initiator
no cenário com tráfego de fundo de 700 Mbps
Protocolo

Quantidade média de quadros Pause
recebidos pelo Initiator

iSCSI sobre IPv4
iSCSI sobre IPv6
FCoE
Fonte: Elaborado pelo autor

1992,04
1629,12
2414,22

Tabela 9 – Quantidade média de quadros Pause recebidos pelo target no
cenário com tráfego de fundo de 700 Mbps
Quantidade média de quadros Pause
Protocolo
recebidos pelo Target
iSCSI sobre IPv4

6430,12

iSCSI sobre IPv6

5762,04

FCoE

5986,44

Fonte: Elaborado pelo autor
Já na situação com o controle de fluxo desativado verificou-se que os pacotes
foram perdidos na porcentagem indicada pela tabela 10. Comparando as situações
controle de fluxo ativado e desativado, verificou-se que o uso do mecanismo de
controle de fluxo aumentou a vazão em até 2% para os sistemas de armazenamento
utilizando os protocolos iSCSI sobre IPv4 e sobre IPv6 e em até 55,3% para o
sistema de armazenamento utilizando o protocolo FCoE.
Para analisar a acentuada redução da vazão e o grande aumento da latência
na situação sem controle de fluxo para o sistema de armazenamento utilizando o
protocolo FCoE, verificou-se inicialmente os mecanismos utilizados pelos nós para o
tratamento da perda de pacotes. Conforme seção 2.7 os dispositivos Ethernet e o
protocolo FCoE não possuem mecanismos para o tratamento da perda de pacotes.
Pelo processo de login do protocolo FC, observou-se que a política de erro de troca
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empregada pelo cliente e pelo servidor de armazenamento foi a política de descarte
de múltiplas sequências, valor 00, conforme figura 32.
Tabela 10 – Porcentagem de pacotes perdidos em relação ao total de
pacotes trafegados no cenário com tráfego de fundo de 700
Mbps
Porcentagem média dos pacotes
Protocolo
perdidos em relação ao total de
pacotes trafegados
iSCSI sobre IPv4
0,0017 %
iSCSI sobre IPv6
0,0017 %
FCoE
0,038 %
Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 32 – Pacote capturado durante o processo de port login mostrando o valor do campo
Abort Sequence Condition

Fonte: Elaborado pelo autor

Por meio da captura do pacote PRLI observou-se, conforme figura 33, que os
nós não apresentavam suporte à retransmissão de sequências, valor do campo
Retry igual a 0.
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Uma vez que os nós não apresentavam suporte para a recuperação de erro
no nível de sequência, a responsabilidade pelo reenvio do comando foi designada a
camada superior que, neste caso, foi a SCSI.
Figura 33 – Pacote capturado durante o processo login mostrando o valor do campo Retry

Fonte: Elaborado pelo autor

Verificou-se pela análise dos tráfegos que após a perda de pacotes a camada
SCSI aguardou o temporizador expirar para então, conforme Fedora (2014), realizar
os procedimentos de recuperação. Após a detecção da falta de resposta de um
comando, causada pela perda de pacotes, o initiator paralisou o envio dos
comandos SCSI até que o processo de tratamento de erro fosse executado. Quando
o valor do timeout de 30 segundos foi atingido, as operações para o tratamento do
erro foram processadas. Observou-se que durante a solicitação de reinício do
dispositivo, neste caso a unidade lógica, o initiator verificou se a mesma estava
operacional. Conforme figura 34, com a resposta positiva pelo target informando que
a unidade lógica estava operacional, os comandos SCSI que não obtiveram resposta
foram reenviados e as operações de E/S foram retomadas.
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Figura 34 – Operação de reset na unidade lógica e reenvio dos comandos SCSI pelo
initiator

Fonte: Elaborado pelo autor

Verificou-se assim, que nas condições experimentais utilizadas neste
trabalho, a redução da vazão e o aumento da latência do sistema de
armazenamento utilizando o protocolo FCoE foram causados pelos erros nos
comandos SCSI decorrentes das perdas de pacotes. Cabe lembrar que o processo
de tratamento de erro da camada SCSI foi ativado somente após o temporizador
alcançar o valor de 30 segundos que foi o timeout utilizado para a resposta de cada
comando SCSI.
Em relação ao uso de CPU verificou-se, conforme figura 35, que na situação
com o controle de fluxo desativado os valores apresentados pelo cliente de
armazenamento foram 70,61%, 70,68% e 63,17% respectivamente para o iSCSI
sobre IPv4, o iSCSI sobre IPv6 e o FCoE. Já na situação com o controle de fluxo
ativado os valores alcançados foram 70,74%, 71,42% e 69,99% respectivamente
para o iSCSI sobre IPv4, o iSCSI sobre IPv6 e o FCoE.
No caso do servidor de armazenamento os valores apresentados na situação
com o controle de fluxo desativado para o iSCSI sobre IPv4, o iSCSI sobre IPv6 e o
FCoE foram respectivamente 5,02%, 4,34% e 2,33%. Na situação com o controle de
fluxo ativado os valores alcançados foram 5,24%, 5,01% e 3,85% respectivamente
para o iSCSI sobre IPv4, o iSCSI sobre IPv6 e o FCoE.
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Figura 35 – Porcentagem de utilização de CPU no cenário com tráfego de fundo de 700
Mbps
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Legenda: CFA: controle de fluxo ativado, CFD: controle de fluxo desativado

Verificou-se que o perfil de uso da CPU no cliente e no servidor de
armazenamento seguiu o mesmo padrão do cenário sem tráfego de fundo, ou seja,
alta utilização no initiator devido aos processos em execução da ferramenta
Filebench e baixa utilização no target. Constatou-se novamente que as CPUs do
cliente e do servidor de armazenamento não sofreram sobrecarga que pudessem
interferir nos resultados.
Nas tabelas 11 e 12 encontram-se os valores das métricas de interesse deste
trabalho bem como os desvios padrão e intervalos de confiança para o cenário com
tráfego de fundo de 700 Mbps. Conforme tabela 11 a vazão média alcançada pelos
sistemas de armazenamento utilizando os protocolos iSCSI sobre IPV4 e iSCSI
sobre IPv6 foram equivalentes tanto na situação com controle de fluxo ativado
quanto na situação com controle de fluxo desativado já que o valor médio de cada
protocolo está contido no intervalo de confiança do outro protocolo. O sistema de
armazenamento utilizando o protocolo FCoE apresentou a menor vazão nas
situações com controle de fluxo ativado e desativado.
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Tabela 11 – Resultados da métrica vazão para o cenário com tráfego de fundo de 700 Mbps
Desvio Padrão da Intervalo de confiança da
Situação
Protocolo
Vazão (MB/s)
vazão
vazão
iSCSI - IPv4
4,86
0,19
(4,79, 4,92)
Controle de fluxo
iSCSI - IPv6
4,82
0,15
(4,77, 4,87)
desativado
FCoE
3,00
1,36
(2,55, 3,46)
iSCSI - IPv4
4,96
0,17
(4,90, 5,01)
Controle de fluxo
iSCSI - IPv6
4,92
0,14
(4,87, 4,96)
ativado
FCoE
4,66
0,22
(4,58, 4,73)
Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 12 – Resultados da métrica latência para o cenário com tráfego de fundo de 700
Mbps
Situação

Protocolo

iSCSI - IPv4
iSCSI - IPv6
FCoE
iSCSI - IPv4
Controle de fluxo
iSCSI - IPv6
ativado
FCoE
Fonte: Elaborado pelo autor
Controle de fluxo
desativado

Latência (ms)

Desvio Padrão da
latência

Intervalo de confiança da
latência

543,15
565,56
899,82
546,68
554,18
576,07

35,1
19,79
430,47
24,12
18,92
30,09

(532,52, 554,78)
(559,00, 572,12)
(757,20, 1042,43)
(538,69, 554,68)
(547,91, 560,45)
(566,10, 586,04)

Verificou-se, conforme tabela 12, que na situação sem controle de fluxo, os
valores alcançados de latência para os sistemas de armazenamento foram do menor
para o maior, repectivamente, utilizando os protocolos iSCSI sobre IPv4, iSCSI sobre
IPv6 e FCoE. Na situação com controle de fluxo ativado, aplicando-se o Teste t,
verificou-se que o intervalo de confiança da diferença das médias é (-17,86, 2,86)
que inclui o valor zero, desse modo, pode-se considerar que a latência dos sistemas
de armazenamento utilizando o protocolo iSCSI sobre IPv4 e iSCSI sobre IPv6 foram
equivalentes. Observa-se pela tabela 12 que o sistema de armazenamento
utilizando o FCoE apresentou a maior latência na situação com controle de fluxo
ativado.

5.3 Cenário com tráfego de fundo de 900 Mbps
De modo equivalente ao cenário anterior, inicialmente, por meio do comando
do linux tc, limitou-se o tráfego das interfaces de rede das estações de tráfego de

111

fundo para que a vazão final alcançada pelo fluxo TCP de fundo, gerado pela
ferramenta iperf, alcançasse valores próximos a 900 Mbps. Da mesma maneira,
repetiu-se 35 vezes a geração do tráfego de fundo sem a concorrência do tráfego de
armazenamento, primeiramente no sentido estação lado A para a estação lado B e
depois no sentido estação lado B para a estação lado A, figura 28. Os valores
médios alcançados foram ambos iguais a 900 Mbps independentemente do uso ou
não do controle de fluxo.
Os resultados experimentais mostraram, conforme figura 36, que a vazão dos
sistemas de armazenamento utilizando os protocolos iSCSI sobre IPv4, iSCSI sobre
IPv6 e FCoE foram respectivamente 4,25 MB/s, 4,24 MB/s e 0,98 MB/s na situação
sem controle de fluxo. Já na situação com o controle de fluxo ativado, verificou-se
que os valores alcançados com o uso dos protocolos iSCSI sobre IPv4, iSCSI sobre
IPv6 e FCoE foram respectivamente 4,87 MB/s, 4,82 MB/s e 4,47 MB/s. De modo
equivalente ao cenário com tráfego de fundo de 700 Mbps os resultados mostraram
que todos os sistemas de armazenamento beneficiaram-se da ativação do controle
de fluxo. Neste caso, para o sistema de armazenamento utilizando o protocolo FCoE
houve um ganho de aproximadamente 356%.
No caso da latência verificou-se, conforme figura 36, que os valores
alcançados pelos sistemas de armazenamento utilizando os protocolos iSCSI sobre
IPv4, iSCSI sobre IPv6 e FCoE foram respectivamente 556,08 ms, 563,26 ms e
590,76 ms na situação com controle de fluxo ativado. Já na situação com controle de
fluxo desativado as latências dos sistemas de armazenamento utilizando os
protocolos

iSCSI

sobre

IPv4,

iSCSI

sobre

IPv6

e

FCoE

alcançaram,

respectivamente, os valores 624,71 ms, 625,4 ms e 1682,74 ms.
A análise dos tráfegos mostrou novamente que não houve perda de pacotes
entre o cliente e o servidor de armazenamento na situação com controle de fluxo
ativado. As tabelas 13 e 14 mostram a quantidade de quadros Pause recebidos,
respectivamente, pelo initiator e pelo target.
Observou-se mais uma vez que a quantidade de quadros Pause recebidos
pelo servidor de armazenamento foi maior que a do cliente de armazenamento em
virtude do perfil predominantemente de leitura da carga de trabalho usada nesta
pesquisa.
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Figura 36 – Vazão e latência dos protocolos no cenário com tráfego de fundo de 900 Mbps
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Tabela 13 – Quantidade média de quadros Pause recebidos pelo initiator no
cenário com tráfego de fundo de 900 Mbps
Quantidade média de quadros
Pause recebidos pelo Initiator

Protocolo
iSCSI sobre IPv4
iSCSI sobre IPv6
FCoE
Fonte: Elaborado pelo autor

3414,73
2842,2
4376,08

Tabela 14 – Quantidade média de quadros Pause recebidos pelo target no
cenário com tráfego de fundo de 900 Mbps
Protocolo

Quantidade média de quadros Pause
recebidos pelo Target

iSCSI sobre IPv4

8075,59

iSCSI sobre IPv6

6781,92

FCoE
Fonte: Elaborado pelo autor

6871,02
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Verificou-se que no initiator o uso do protocolo iSCSI sobre IPv6 acarretou o
menor número de pacotes Pause recebidos seguido pelo uso do protocolo iSCSI
sobre IPv4 e pelo uso do protocolo FCoE. Já no caso do target, o iSCSI sobre IPv6
também foi o protocolo que acarretou o menor número de pacotes Pause recebidos,
seguido pelo protocolo FCoE e por último pelo protocolo iSCSI sobre IPv4.
Na situação com o controle de fluxo desativado verificou-se que os pacotes
foram perdidos na porcentagem indicada pela tabela 15.
Tabela 15 – Porcentagem de pacotes perdidos em relação ao total de
pacotes trafegados no cenário com tráfego de fundo de 900
Mbps
Porcentagem média dos pacotes
Protocolo
perdidos em relação ao total de
pacotes trafegados
iSCSI sobre IPv4
0,014 %
iSCSI sobre IPv6
0,014 %
FCoE
0,14 %
Fonte: Elaborado pelo autor

De modo similar ao cenário com tráfego de fundo de 700 Mbps verificou-se
que na situação em que ocorreram perdas de pacotes, a vazão e a latência do
sistema de armazenamento utilizando o protocolo FCoE foram afetados. Neste caso,
comparando com a situação com controle de fluxo ativado, tanto a redução da vazão
quanto o aumento da latência foram acentuados, alcançando, respectivamente, os
valores de 78% e 184%. Os elevados valores foram causados pelo maior número de
pacotes perdidos que afetaram, por consequência, os comandos SCSI.
Em relação ao uso de CPU verificou-se, conforme figura 37, que na situação
com o controle de fluxo desativado os valores apresentados pelo cliente de
armazenamento foram 68,27%, 68,72% e 54,63%, respectivamente, para o iSCSI
sobre IPv4, o iSCSI sobre IPv6 e o FCoE. Já na situação com o controle de fluxo
ativado os valores alcançados foram 70,34%, 71,09% e 69,46%, respectivamente,
para o iSCSI sobre IPv4, o iSCSI sobre IPv6 e o FCoE.
No caso do servidor de armazenamento os valores apresentados na situação
com o controle de fluxo desativado para o iSCSI sobre IPv4, o iSCSI sobre IPv6 e o
FCoE foram, respectivamente, 3,61%, 2,81% e 0,5%. Na situação com o controle de
fluxo ativado os valores alcançados foram 5,41%, 5,16% e 3,97%, respectivamente,
para o iSCSI sobre IPv4, o iSCSI sobre IPv6 e o FCoE.
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Figura 37 – Porcentagem de utilização de CPU no cenário com tráfego de fundo de 900
Mbps

Utilização de CPU - Cenário com tráfego de fundo de 900 Mbps
Porcentagem de utilização de CPU

80
70

68,27

70,34

68,72

60

71,09

69,46

54,63

50
40
30
20
10

3,61

2,81

5,41

5,16

0,5

3,97

0
iSCSI - IPv4
(CFD)

iSCSI - IPv6
(CFD)

FCoE
(CFD)

iSCSI - IPv4
(CFA)

iSCSI - IPv6
(CFA)

FCoE
(CFA)

Protocolo
CPU Initiator

CPU Target

Fonte: Elaborado pelo autor
Legenda: CFA: controle de fluxo ativado, CFD: controle de fluxo desativado

Verificou-se que o perfil de uso da CPU no cliente e no servidor de
armazenamento seguiu o mesmo padrão dos cenários sem tráfego de fundo e com
tráfego de fundo de 700 Mbps, ou seja, alta utilização no initiator devido aos
processos em execução da ferramenta Filebench e baixa utilização no target.
Observou-se, mais uma vez, que o uso de CPU do cliente e do servidor de
armazenamento não sofreram sobrecarga que pudessem interferir nos resultados.
As tabelas 16 e 17 mostram os valores das métricas de interesse deste
trabalho bem como os desvios padrão e intervalos de confiança para o cenário com
tráfego de fundo de 900 Mbps. A tabela 16 mostra que a vazão média alcançada
pelos sistemas de armazenamento utilizando os protocolos iSCSI sobre IPV4 e
iSCSI sobre IPv6 foram equivalentes tanto na situação com controle de fluxo ativado
quanto na situação com controle de fluxo desativado, uma vez que o valor médio de
cada protocolo está contido no intervalo de confiança do outro protocolo. Nas
situações com controle de fluxo ativado e desativado, o sistema de armazenamento
utilizando o protocolo FCoE apresentou a menor vazão.
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Tabela 16 – Resultados da métrica vazão para o cenário com tráfego de fundo de 900 Mbps
Situação

Protocolo

iSCSI - IPv4
iSCSI - IPv6
FCoE
iSCSI - IPv4
Controle de fluxo
iSCSI - IPv6
ativado
FCoE
Fonte: Elaborado pelo autor
Controle de fluxo
desativado

Vazão
(MB/s)

Desvio Padrão da vazão

Intervalo de confiança
da vazão

4,25
4,24
0,98
4,87
4,82
4,47

0,13
0,14
0,78
0,18
0,19
0,18

(4,20, 4,29)
(4,19, 4,29)
(0,72, 1,24)
(4,81, 4,93)
(4,75, 4,88)
(4,40, 4,53)

Tabela 17 – Resultados da latência para o cenário com tráfego de fundo de 900 Mbps
Situação

Protocolo

iSCSI - IPv4
iSCSI - IPv6
FCoE
iSCSI - IPv4
Controle de fluxo
iSCSI - IPv6
ativado
FCoE
Fonte: Elaborado pelo autor
Controle de fluxo
desativado

Latência
(ms)

Desvio Padrão da
latência

Intervalo de confiança
da latência

624,71
625,40
1682,74
556,08
563,26
590,76

32,63
26,73
706,33
22,66
26,42
30,28

(613,90, 635,52)
(616,54, 634,26)
(1448,73, 1916,74)
(548,58, 563,59)
(554,50, 572,01)
(580,72, 600,79)

Na métrica latência verificou-se, conforme tabela 17, que nas situações com
controle de fluxo ativado e desativado os sistemas de armazenamento utilizando os
protocolos iSCSI sobre IPv4 e iSCSI sobre IPv6 apresentaram valores equivalentes
entre si e menores que o sistema de armazenamento utilizando o protocolo FCoE.

5.4 Análise geral dos cenários de testes
Conforme os resultados obtidos nos experimentos, em todos os cenários, o
sistema de armazenamento utilizando o protocolo FCoE apresentou as menores
vazões de E/S. A tabela 18 mostra a porcentagem da superioridade da vazão do
sistema de armazenamento utilizando o protocolo iSCSI em relação ao sistema de
armazenamento utilizando o protocolo FCoE. Uma vez que os resultados das vazões
dos sistemas de armazenamento utilizando os protocolos iSCSI sobre IPV4 e sobre
IPv6 foram equivalentes usou-se como base para elaboração da tabela 18 os
valores alcançados com o uso do protocolo iSCSI sobre IPv4.
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Tabela 18 – Porcentagem da superioridade da vazão do sistema de armazenamento
utilizando o iSCSI sobre IPv4 em relação ao sistema de armazenamento
utilizando o FCoE
% da superioridade da vazão do sistema de
armazenamento utilizando o iSCSI sobre IPv4 em relação
ao sistema de armazenamento utilizando o FCoE
Sem tráfego de fundo
Sem controle de
fluxo
Com controle de
fluxo
Sem controle de
fluxo
Com tráfego de
fundo 900 Mbps Com controle de
fluxo
Fonte: Elaborado pelo autor
Com tráfego de
fundo 700 Mbps

6%
62%
6,4%
333,6%
8,9%

A análise dos tráfegos mostrou que a superioridade da vazão do sistema de
armazenamento utilizando o protocolo iSCSI sobre o sistema de armazenamento
utilizando o protocolo FCoE foi causada principalmente em virtude da capacidade de
adaptação do iSCSI ao MTU empregado neste trabalho. Utilizando um MTU de 2500
bytes os protocolos iSCSI sobre IPv4 e sobre IPv6 transportaram, respectivamente,
até 2448 e até 2428 bytes de carga útil por quadro Ethernet. Já o FCoE apresentou
uma limitação de sua carga útil que foi de no máximo 2112 bytes. Tal limitação do
protocolo FCoE também foi identificada nos trabalhos de Tong (2009) e Martins
(2011).
Conforme capítulo 3, a superioridade da vazão de um sistema de
armazenamento utilizando o protocolo iSCSI em relação ao sistema de
armazenamento utilizando o protocolo FCoE foi observada, em alguns casos, nos
trabalhos de Tong (2009) e Martins (2011) que empregaram como cargas de
trabalho microbenchmarks, assim como, na pesquisa de Demartek (2010) que
utilizou macrobenchmarks para avaliar o desempenho dos protocolos.
A tabela 19 mostra a quantidade total de quadros Ethernet por operação de
E/S e a sobrecarga total devido aos cabeçalhos por operação de E/S geradas pela
ferramenta Filebench.
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Tabela 19 – Quantidade total de quadros Ethernet por operação de E/S e sobrecarga
total devido aos cabeçalhos por operação de E/S
leitura e escrita de 8 KB
escrita de 256 KB
Quantidade de
Quantidade de
Protocolo
Sobrecarga
Sobrecarga
quadros
quadros
iSCSI sobre IPv4
5
3,75%
109
2,18%
iSCSI sobre IPv6
5
4,98%
109
3,01%
FCoE
5
2,80%
129
2,26%
Fonte: Elaborado pelo autor

Para as operações de leitura e escrita de 8 KB observou-se que, para todos
os protocolos de transporte SCSI utilizados nesta pesquisa, o número de quadros
Ethernet para o transporte dos dados foi igual a 5. Já para operações de escrita de
256 KB, o iSCSI sobre IPv4 e sobre IPv6 necessitaram de 109 quadros e o FCoE de
129 quadros. Observou-se, por meio da análise do tráfego capturado, que para as
requisições de escrita, o protocolo FCoE transportou até 2048 bytes de dados. Esta
diferença, nas operações de escrita de 256 KB, representou 18,3% a mais de
quadros Ethernet na rede para o protocolo FCoE em comparação com os protocolos
iSCSI sobre IPv4 e sobre IPv6.
Em relação à sobrecarga devido aos cabeçalhos de controle, verificou-se,
desconsiderando o cabeçalho Ethernet, que para as operações de leitura e escrita
de 8 KB geradas pela ferramenta Filebench, o iSCSI sobre IPv4, o iSCSI sobre IPv6
e o FCoE apresentaram, respectivamente, sobrecargas totais de 308 bytes, 408
bytes e 230 bytes considerando apenas os 5 pacotes para cada operação de E/S.
Conforme tabela 19, as sobrecargas por operação de E/S foram de 3,75%, 4,98% e
2,80%, respectivamente, para os protocolos iSCSI sobre IPv4, iSCSI sobre IPv6 e
FCoE.
No caso das requisições de escrita de 256 KB, o iSCSI sobre IPv4, o iSCSI
sobre IPv6 e o FCoE apresentaram, respectivamente, sobrecargas totais de 5716
bytes, 7896 bytes e 5934 bytes considerando apenas os 109 pacotes para o iSCSI
sobre IPv4 e sobre IPv6 e os 129 pacotes para o FCoE. Conforme tabela 19, a
sobrecarga por operação de E/S para os protocolos iSCSI sobre IPv4, iSCSI sobre
IPv6 e FCoE foram, respectivamente, de 2,18%, 3,01% e 2,26%.
Em relação à latência verificou-se que, em todos os cenários, o sistema de
armazenamento utilizando o protocolo FCoE apresentou os maiores valores desta
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métrica. As latências dos sistemas de armazenamento utilizando os protocolos iSCSI
sobre IPv4 e iSCSI sobre IPv6 mostraram-se equivalentes com exceção do cenário
com tráfego de fundo de 700 Mbps e sem controle de fluxo. Neste caso,
considerando as médias alcançadas, o sistema de armazenamento utilizando o
protocolo iSCSI sobre IPv6 obteve uma latência 4,1% superior quando comparado o
sistema de armazenamento utilizando protocolo iSCSI sobre IPv4. Considerando
ainda o cenário com tráfego de fundo de 700 Mbps e sem controle de fluxo, o
sistema de armazenamento utilizando o protocolo FCoE apresentou latências
médias superiores a 59,1% e 65,6% quando comparado, respectivamente, com os
sistemas de armazenamento utilizando os protocolos iSCSI sobre IPv6 e iSCSI
sobre IPv4.
A tabela 20 apresenta a porcentagem da superioridade da latência do sistema
de armazenamento utilizando o protocolo FCoE em relação ao sistema de
armazenamento utilizando protocolo iSCSI sobre IPv4. Em virtude da equivalência
da latência dos sistemas de armazenamento utilizando os protocolos iSCSI sobre
IPv4 e sobre IPv6 (exceção cenário com tráfego de fundo de 700 Mbps e sem
controle de fluxo), considerou-se para a elaboração da tabela 20 os valores da
latência alcançados pelo sistema de armazenamento utilizando o protocolo iSCSI
sobre IPv4.
Tabela 20 – Porcentagem da superioridade da latência do sistema de armazenamento
utilizando o protocolo FCoE em relação ao sistema de armazenamento
utilizando o iSCSI sobre IPv4
% da superioridade da latência do sistema de
armazenamento utilizando o FCoE em relação ao sistema
de armazenamento utilizando o iSCSI sobre IPv4
Sem tráfego de fundo

Com tráfego de
fundo 700 Mbps

Com tráfego de
fundo 900 Mbps

Sem controle de
fluxo
Com controle de
fluxo
Sem controle de
fluxo
Com controle de
fluxo

Fonte: Elaborado pelo autor

6,6%
65,6%
5,3%
169,3%
6,2%
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Cabe destacar que utilizando a métrica tempo de resposta, Tong (2011),
verificou também, de modo similar ao resultado supracitado, que para as requisições
de E/S maiores que 32 KB, o protocolo FCoE apresentou os maiores valores quando
comparado com o protocolo iSCSI.
Comparando as vazões e as latências dos sistemas de armazenamento nas
situações com controle de fluxo ativado e desativado verificou-se que o envio de
quadros Pause beneficiou todos os protocolos, principalmente o FCoE. Nas
condições experimentais deste trabalho, constatou-se que as perdas de pacotes,
que causaram por consequência erros nos comandos SCSI, impactaram de modo
severo o sistema de armazenamento utilizando o protocolo FCoE uma vez que o
tratamento destes erros dependeu da camada SCSI do initiator.
Para cada erro em um comando SCSI foi necessário aguardar o temporizador
do driver SCSI no initiator alcançar o seu valor de timeout para que se iniciasse o
processo de tratamento de erros. Este valor que foi de 30 segundos afetou, por
consequência, a vazão e a latência do sistema de armazenamento utilizando o
protocolo FCoE nos cenários sem controle de fluxo.
As tabelas 21 e 22 mostram a comparação da vazão e da latência do sistema
de armazenamento entre as situações com controle de fluxo ativado e desativado,
respectivamente, nos cenários com tráfegos de fundo iguais a 700 e 900 Mbps.
Tabela 21 – Comparativo das métricas vazão e latência de E/S entre as situações
com controle de fluxo ativado e desativado no cenário com tráfego de
fundo de 700 Mbps
Porcentagem da diferença entre as situações com controle
de fluxo ativado e desativado
Protocolo
Vazão (CFA)
Latência (CFA)
iSCSI sobre IPv4
2% superior ao CFD
Equivalente ao CFD
iSCSI sobre IPv6
2% superior ao CFD
2% inferior ao CFD
FCoE
55,3% superior ao CFD
36% inferior ao CFD
Fonte: Elaborado pelo autor
Legenda: CFA: controle de fluxo ativado, CFD: controle de fluxo desativado

Conforme tabela 21, no cenário com tráfego de fundo igual a 700 Mbps, as
vazões dos sistemas de armazenamento utilizando os protocolos iSCSI sobre IPv4,
iSCSI sobre IPv6 e FCoE foram, nas situações com o mecanismo de controle de
fluxo ativado, respectivamente, 2%, 2% e 55,3% superiores às situações com
controle de fluxo desativado. Em relação à latência, as situações com o mecanismo
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de controle de fluxo ativado apresentaram para os sistemas de armazenamento
utilizando os protocolos iSCSI sobre IPv4, iSCSI sobre IPv6 e FCoE, valores,
respectivamente, equivalentes, 2% inferior e 36% inferior às situações com controle
de fluxo desativado.
Tabela 22 – Comparativo das métricas vazão e latência de E/S entre as situações
com controle de fluxo ativado e desativado no cenário com tráfego de
fundo de 900 Mbps

Protocolo
iSCSI sobre IPv4
iSCSI sobre IPv6
FCoE

Porcentagem da diferença entre as situações com controle
de fluxo ativado e desativado
Vazão (CFA)
Latência (CFA)
14,5% superior ao CFD
11% inferior ao CFD
13,6% superior ao CFD
10% inferior ao CFD
356% superior ao CFD
64,9% inferior ao CFD

Fonte: Elaborado pelo autor

Legenda: CFA: controle de fluxo ativado, CFD: controle de fluxo desativado

No cenário com tráfego de fundo igual a 900 Mbps verificou-se, conforme
tabela 22, que as vazões dos sistemas de armazenamento utilizando os protocolos
iSCSI sobre IPv4, iSCSI sobre IPv6 e FCoE foram, nas situações com o mecanismo
de controle de fluxo ativado, respectivamente, 14,5%, 13,6% e 356% superiores às
situações com controle de fluxo desativado. Em relação à latência, as situações com
o uso do mecanismo de controle de fluxo apresentaram para os sistemas de
armazenamento utilizando os protocolos iSCSI sobre IPv4, iSCSI sobre IPv6 e
FCoE, valores, respectivamente, 11%, 10% e 64,9% inferiores às situações com
controle de fluxo desativado. Em relação ao benefício do uso do mecanismo de
controle de fluxo para sistemas de armazenamento utilizando o protocolo iSCSI,
estes resultados, alinham-se ao encontrado por Hagen (2012).
Em relação ao uso de CPU verificou-se que em todos os casos não houve
sobrecarga

de

processamento

tanto

no

cliente

quanto

no

servidor

de

armazenamento. Neste trabalho observou-se que o emprego do protocolo FCoE
causou o menor uso de CPU tanto no initiator quanto no target. Nos cenários com
tráfego de fundo, o uso de CPU no initiator usando o protocolo iSCSI sobre IPv6 foi
superior ao uso do protocolo iSCSI sobre IPv4. Já no target houve uma inversão, o
uso de CPU com o protocolo iSCSI sobre IPv4 foi maior que com o protocolo iSCSI
sobre IPv6. Na situação sem tráfego de fundo o uso de CPU no initiator foi
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equivalente para os protocolos iSCSI sobre IPv4 e IPv6, já no target o uso de CPU
pelo iSCSI sobre IPv6 foi maior que pelo iSCSI sobre IPv4.
Elaborando o diagrama de dispersão da vazão e do uso de CPU no initiator
nota-se, conforme figura 38, a existência de uma possível relação entre as variáveis
indicando uma provável correlação. Utilizando a equação 12 verificou-se que, para
os protocolos FCoE, iSCSI sobre IPv4 e iSCSI sobre IPv6, a vazão e o uso de CPU
no initiator apresentaram coeficientes de correlação respectivamente iguais a 0,99,
0,90 e 0,88. Estes resultados revelaram uma alta correlação linear positiva indicando
que a vazão e o uso de CPU estavam associados.
Este resultado alinha-se ao observado no trabalho de Demartek (2010) para
os adaptadores de rede INTEL que apresentavam de modo similar a esta pesquisa,
implementações em software dos protocolos iSCSI e FCoE. Utilizando estes
adaptadores Demartek (2010) também observou uma relação entre a vazão e o uso
de CPU dos protocolos iSCSI e FCoE. Conforme a vazão aumentava, o uso de CPU
também aumentava. Além disso, verificou-se que, quando a vazão do iSCSI e do
FCoE foi equivalente, o uso de CPU também foi equivalente entre os protocolos.
Figura 38 – Diagrama de dispersão entre as variáveis vazão e uso de CPU no initiator
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No caso dos adaptadores de rede das marcas Emulex e Qlogic, Demartek
(2010)

observou

maior

uso

de

CPU

com

o

uso

do

protocolo

iSCSI

independentemente da vazão. Uma vez que estes adaptadores possuem
implementações em hardware dos protocolos iSCSI e FCoE conclui-se que a forma
de implementação dos protocolos de transporte SCSI utilizados, via hardware ou via
software, pode afetar os resultados do uso de CPU.
De modo equivalente a esta pesquisa, Martins (2011) que também utilizou
implementações em software dos protocolos iSCSI e FCoE, observou, na maioria
das situações estudadas, a relação entre a vazão dos protocolos iSCSI e FCoE e o
uso de CPU no initiator.
No caso do uso de CPU no target observa-se pela figura 39 que a associação
com a variável vazão foi menor principalmente para o iSCSI sobre IPv4 e sobre IPv6.
Os coeficientes de correlação calculados foram 0,97, 0,60 e 0,73 respectivamente
para os protocolos FCoE, iSCSI sobre IPv4 e iSCSI sobre IPv6 o que revelou uma
alta correlação linear apenas para o FCoE.
Figura 39 – Diagrama de dispersão entre as variáveis vazão e uso de CPU no target
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6 CONCLUSÃO
O desempenho de sistemas de armazenamento em uma rede convergente
pode ser afetado pelos protocolos de transporte SCSI bem como pela infraestrutura
de rede empregada. O tráfego de armazenamento demanda o uso de redes que
garantam a entrega de pacotes, desse modo, para possibilitar seu processo de
consolidação em redes Ethernet é necessário o emprego de mecanismos de
controle de fluxo, como o IEEE 802.3 Pause, que permitem minimizar o descarte de
pacotes.
Dois dos protocolos de transporte SCSI que podem ser usados na
consolidação do tráfego de armazenamento em redes Ethernet são o FCoE e o
iSCSI. O protocolo FCoE encapsula diretamente os pacotes FC em quadros
Ethernet reduzindo assim a sobrecarga em virtude dos cabeçalhos de controle. Além
disso, permite a preservação dos investimentos realizados com os equipamentos
FC. Já o protocolo iSCSI apresenta uma sobrecarga superior devido aos cabeçalhos
de controle da pilha TCP/IP, contudo possui a vantagem de ser roteável. Outra
característica importante do iSCSI é a possibilidade de seu uso mesmo em redes
Ethernet sem controle de fluxo já que a detecção e a retransmissão dos pacotes
perdidos são realizados pelo protocolo TCP.
Para se avaliar por meio de qual protocolo de transporte SCSI um sistema de
armazenamento apresenta maior desempenho e o impacto causado pelo uso de um
mecanismo de controle de fluxo, este trabalho analisou comparativamente sistemas
de armazenamento utilizando os protocolos FCoE e iSCSI sobre IPv4 e sobre IPv6
nas operações de E/S em uma rede Ethernet convergente, por meio das métricas
vazão E/S e latência de E/S, para diferentes níveis de ocupação do enlace.
Aplicando o método proposto por Jain (1991) foram realizados experimentos
em laboratório utilizando uma carga de trabalho baseada em um servidor de banco
de dados transacional em três cenários de ocupação do enlace, sem tráfego de
fundo, com tráfego de fundo de 700 Mbps e com tráfego de fundo de 900 Mbps e em
situações com o controle de fluxo ativado e desativado.
Os resultados experimentais mostraram que:
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•

Os sistemas de armazenamento utilizando os protocolos iSCSI sobre IPv4
e iSCSI sobre IPv6 alcançaram, em todos os cenários, vazões de E/S
superiores ao sistema de armazenamento utilizando o protocolo FCoE
uma vez que o iSCSI adaptou-se ao MTU empregado neste trabalho.
Considerando o intervalo de confiança adotado, verificou-se que não
ocorreram diferenças significativas na métrica vazão de E/S para os
sistemas de armazenamento utilizando os protocolos iSCSI sobre IPv4 e
iSCSI sobre IPv6. Nas situações com controle de fluxo ativado, as vazões
do sistema de armazenamento utilizando o iSCSI sobre IPv4 foram 6,4%
e 8,9% superiores ao sistema de armazenamento utilizando o FCoE,
respectivamente, nos cenários com tráfegos de fundo iguais a 700 e 900
Mbps;

•

O sistema de armazenamento utilizando o protocolo FCoE apresentou os
maiores valores de latência em todos os cenários testados. Já os
sistemas de armazenamento utilizando os protocolos iSCSI sobre IPv4 e
iSCSI sobre IPv6 alcançaram latências equivalentes. Nas situações com
controle de fluxo ativado, as latências de E/S do sistema de
armazenamento utilizando o FCoE foram 5,3% e 6,2% superiores aos
sistemas

de

armazenamento

utilizando

iSCSI

sobre

IPv4,

respectivamente nos cenários com tráfegos de fundo iguais a 700 e 900
Mbps;
•

Em comparação ao FCoE, verificou-se que a vazão superior alcançada
pelos sistemas de armazenamento utilizando o protocolo iSCSI causou,
por consequência, um maior uso de CPU no initiator. Nas situações com
controle de fluxo ativado, o uso de CPU no initiator pelos protocolos iSCSI
sobre IPv4 e sobre IPv6 foram, respectivamente, 1% e 2% superiores ao
FCoE no cenário com tráfego de fundo de 700 Mbps e, respectivamente,
1,2% e 2,3% superiores ao FCoE no cenário com tráfego de fundo de 900
Mbps. Já no target, o FCoE também alcançou os menores valores de uso
de CPU. Nas situações com controle de fluxo ativado, o uso de CPU no
target pelos protocolos iSCSI sobre IPv4 e sobre IPv6 foram,
respectivamente, 36,1% e 30,1% superiores ao FCoE no cenário com
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tráfego de fundo de 700 Mbps e, respectivamente, 36,2% e 30%
superiores ao FCoE no cenário com tráfego de fundo de 900 Mbps;
•

O uso do mecanismo de controle de fluxo mostrou-se fundamental nos
cenários com alto tráfego já que os sistemas de armazenamento
apresentaram maiores vazões e menores latências na situação com o
controle de fluxo ativado;

•

No cenário com tráfego de fundo de 700 Mbps e controle de fluxo ativado
as vazões de E/S dos sistemas de armazenamento utilizando os
protocolos ISCSI sobre IPv4, ISCSI sobre IPv6 e FCoE foram,
respectivamente, 2%, 2% e 55,3% superiores a situação com controle de
fluxo desativado. Na situação com controle de fluxo ativado, as latências
de E/S foram 2% e 36% inferiores a situação com controle de fluxo
desativado, respectivamente, para os sistemas de armazenamento
utilizando os protocolos ISCSI sobre IPv6 e FCoE. Já o sistema de
armazenamento utilizando o protocolo iSCSI sobre IPv4 apresentou
latências de E/S equivalentes nas situações com controle de fluxo ativado
e desativado no cenário com tráfego de fundo de 700 Mbps;

•

No cenário com tráfego de fundo de 900 Mbps e controle de fluxo ativado
as vazões de E/S dos sistemas de armazenamento utilizando os
protocolos ISCSI sobre IPv4, ISCSI sobre IPv6 e FCoE foram,
respectivamente, 14,5%, 13,6% e 356% superiores a situação com
controle de fluxo desativado. Na situação com controle de fluxo ativado as
latências de E/S foram 11%, 10% e 64,9% inferiores a situação com
controle de fluxo desativado, respectivamente, para os sistemas de
armazenamento utilizando os protocolos ISCSI sobre IPv4, ISCSI sobre
IPv6 e FCoE;

•

Nas condições testadas o desempenho do sistema de armazenamento
utilizando o protocolo FCoE foi severamente afetado pela perda de
pacotes por depender da camada SCSI para detecção e tratamento da
perda de pacotes.
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Portanto, nas condições deste trabalho, verificou-se que os sistemas de
armazenamento utilizando os protocolos iSCSI sobre IPv4 e sobre IPv6
apresentaram desempenhos equivalentes entre si e ligeiramente superiores ao
sistema de armazenamento utilizando o protocolo FCoE. Constatou-se também que
o uso do mecanismo de controle de fluxo foi essencial já que ele favoreceu o
desempenho dos sistemas de armazenamento em redes com alto tráfego. Por fim,
comprovou-se que sistemas de armazenamento utilizando o protocolo FCoE não
devem ser utilizados em redes sem controle de fluxo pois, em condições de
congestionamento, o descarte de pacotes afetou severamente o desempenho deste
sistema.

6.1 Contribuições
Este trabalho complementa as pesquisa de Tong (2009), Demartek (2010) e
Martins (2011) que compararam o desempenho dos protocolos FCoE e iSCSI em
sistemas de armazenamento, agregando na análise o uso do protocolo IPv6 para o
iSCSI e o impacto provocado pelo uso do mecanismo de controle de fluxo IEEE
802.3 Pause em cenários com diferentes níveis de ocupação do enlace.
Os resultados deste trabalho mostraram que mesmo com a diferença de 20
bytes no cabeçalho, o desempenho dos sistemas de armazenamento utilizando os
protocolos iSCSI sobre IPv4 e sobre IPv6 foram equivalentes em todos os cenários
testados, considerando o intervalo de confiança adotado. Verificou-se que a
capacidade de adaptação do iSCSI ao MTU usado neste trabalho favoreceu o
desempenho do sistema de armazenamento quando comparando com o FCoE, já
que este último apresenta uma limitação máxima de carga útil de 2112 bytes.
Comprovou-se que, em uma rede convergente, o uso de um mecanismo de
controle de fluxo foi fundamental nas situações com alto tráfego que podem
acarretar perda de pacotes, já que todos os sistemas de armazenamento
apresentaram desempenhos superiores em comparação com as situações sem o
uso do controle de fluxo. Especificamente no caso do sistema de armazenamento
utilizando o FCoE, o uso do mecanismo de controle de fluxo mostrou-se
imprescindível para o desempenho, já que a perda de pacotes impactou
severamente a vazão de E/S e a latência de E/S deste sistema.
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6.2 Limitações
A implementação do protocolo FCoE utilizada neste trabalho não apresentava
suporte à retransmissão de sequências. Desse modo, os resultados podem ser
diferentes

caso

sejam

usados

dispositivos

com

suporte a funcionalidade

mencionada.
Neste trabalho manteve-se o valor padrão de instalação da variável timeout
do SCSI no sistema operacional usado nos experimentos. A variação do valor desta
variável também pode afetar os resultados.
Por fim salienta-se que os resultados apresentados neste trabalho são válidos
apenas para as condições e as arquiteturas utilizadas.

6.3 Trabalhos futuros
Neste trabalho utilizou-se como objeto de estudo a comparação de
desempenho de sistemas de armazenamento utilizando os protocolos iSCSI e FCoE
em redes Ethernet. Uma extensão desta pesquisa seria utilizar, especificamente
para o FCoE, dispositivos que suportem a retransmissão de sequências. Outra
sugestão de trabalho seria agregar na comparação outros protocolos de transporte
como o AoE.
A adoção das redes convergentes baseadas no padrão Ethernet pode
impactar a segurança da informação já que, neste caso, não há isolamento entre as
redes de armazenamento de dados e a rede local. Desse modo, sugere-se também
para trabalhos futuros, a análise de desempenho de sistemas de armazenamento
utilizando os protocolos iSCSI e FCoE considerando a criptografia dos dados,
utilizando, por exemplo, o IPSec para o iSCSI e o Fibre Channel Security Protocol
(FC-SP) para o FC que é encapsulado pelo FCoE. Outra sugestão seria analisar a
sobrecarga, no desempenho, do uso do Media Access Control Security (MACSec)
para os sistemas de armazenamento utilizando os protocolos iSCSI e FCoE.
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Apêndice A – Preparação do ambiente experimental
Apresentam-se neste apêndice as instalações e configurações iniciais
realizadas visando à preparação do ambiente experimental para os cenários de
testes.
O passo inicial consiste na instalação do sistema operacional Fedora 19
disponível em http://archive.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/releases/19/Fedora/
i386/iso/ nos quatro computadores usados no experimento. Sugere-se que os
computadores tenham acesso à internet para facilitar o download e a instalação dos
pacotes de software pelo gerenciador de pacotes yum do Linux. Caso contrário, os
pacotes e suas dependências deverão ser instalados manualmente pelo comando
rpm do Linux. No processo de instalação do servidor de armazenamento deve-se
deixar um espaço disponível em disco para a criação de outra partição que
hospedará os arquivos de 10 GB que serão criados para simularem os discos a
serem exportados para o cliente de armazenamento.
Após a instalação do sistema operacional Fedora, executar os seguintes
comandos, tanto no cliente quanto no servidor de armazenamento:
•

Instalar o pacote para o FCoE:
# yum install fcoe-utils.i686

•

Instalar o pacote para o iSCSI:
# yum install iscsi-initiator-utils.i686

•

Instalar o pacote systat que contém o utilitário iostat:
# yum install sysstat.i686

•

Configurar o mtu das interfaces de rede (substituir p4p1 pelo nome da
interface a ser utilizada):
# ifconfig p4p1 mtu 2500

Para verificar ou alterar controle de fluxo nas interfaces das estações de
tráfego de fundo, no cliente e no servidor de armazenamento, executar os seguintes
comandos (substituir p4p1 pelo nome da interface a ser utilizada):
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•

Verificar a configuração atual
# ethtool -a p4p1

•

Ativar o controle de fluxo
# ethtool -A p4p1 rx on tx on

•

Desativar o controle de fluxo
# ethtool -A p4p1 rx on tx on

Nas estações de tráfego de fundo executar os seguintes procedimentos:
•

Instalar o utilitário iperf
# yum install iperf.i686

•

Limitar o tráfego das interfaces de rede das estações de tráfego de fundo
(alterar XX pelo nome da interface, YYY pelo limite a ser configurado e
Z.Z.Z.Z pelo IP da interface da estação a ser limitada):
# tc qdisc add dev XX root handle 1:0 htb default 40
# tc class add dev XX parent 1:0 classid 1:1 htb rate YYYmbit
# tc filter add dev XX protocol ip parent 1:0 prio 1 u32 match ip src Z.Z.Z.Z
flowid 1:1

•

O iperf funciona no modo cliente-servidor, ou seja, uma estação em modo
servidor fica “ouvindo” as requisições e a outra estação, em modo cliente,
gera o tráfego. Neste trabalho, ambas as estações de tráfego de fundo
foram configuradas para funcionarem no modo cliente e no modo servidor.
Para iniciar o iperf no modo servidor e no modo cliente utilizar os
comandos abaixo (sendo XX o IP da outra estação de tráfego de fundo):
Modo servidor: # iperf -s
Modo cliente: # iperf -c XX

No servidor de armazenamento executar os seguintes procedimentos:
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•

Formatar a partição reservada para os arquivos de 10 GB com o sistema
de arquivos ext3 e montá-la em um diretório com a opção de
sincronização do sistema de arquivos (substituir sda3 pelo nome da
partição a ser utilizada):
# mkfs.ext3 /dev/sda3
# mount -o sync /dev/sda3 /mnt

•

Instalar o pacote targetcli:
# yum install targetcli.noarch

No cliente de armazenamento executar os seguintes procedimentos:
•

Instalar o utilitário filebench:
# yum install filebench.i686

•

Configurar o arquivo oltp.f do filebench que simula a carga de um banco
de dados transacional conforme abaixo:
set
set
set
set
set
set
set
set
set
set
set
set
set
set
set

$dir=/mnt
$eventrate=0
$runtime=30
$iosize=8k
$nshadows=200
$ndbwriters=10
$usermode=200000
$filesize=400m
$memperthread=1m
$workingset=0
$cached=0
$logfilesize=10m
$nfiles=10
$nlogfiles=1
$directio=1

eventgen rate = $eventrate
# Define a datafile and logfile
define fileset
name=datafiles,path=$dir,size=$filesize,filesizegamma=0,entries=$nfi
les,dirwidth=1024,prealloc=100,cached=$cached,reuse
define fileset
name=logfile,path=$dir,size=$logfilesize,filesizegamma=0,entries=$nl
ogfiles,dirwidth=1024,prealloc=100,cached=$cached,reuse
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define process name=lgwr,instances=1
{
thread name=lgwr,memsize=$memperthread
{
flowop aiowrite name=lg-write,filesetname=logfile,
iosize=256k,random,directio=$directio,dsync
flowop aiowait name=lg-aiowait
flowop semblock name=lg-block,value=3200,highwater=1000
}
}
# Define database writer processes
define process name=dbwr,instances=$ndbwriters
{
thread name=dbwr,memsize=$memperthread
{
flowop aiowrite name=dbwrite-a,filesetname=datafiles,
iosize=$iosize,workingset=$workingset,random,iters=100,opennext,di
rectio=$directio,dsync
flowop hog name=dbwr-hog,value=10000
flowop semblock name=dbwr-block,value=1000,highwater=2000
flowop aiowait name=dbwr-aiowait
}
}
define process name=shadow,instances=$nshadows
{
thread name=shadow,memsize=$memperthread
{
flowop read name=shadowread,filesetname=datafiles,
iosize=$iosize,workingset=$workingset,random,opennext,directio=$dir
ectio
flowop hog name=shadowhog,value=$usermode
flowop sempost name=shadow-post-lg,value=1,target=lgblock,blocking
flowop sempost name=shadow-post-dbwr,value=1,target=dbwrblock,blocking
flowop eventlimit name=random-rate
}
}
run 60
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Apêndice B – Configuração do ambiente experimental para o cenário de testes
com o protocolo FCoE
Recomenda-se inicialmente verificar se as interfaces de rede que serão
utilizadas para o tráfego FCoE possuem IPs configurados. Caso positivo, deve-se
remover os IPs para que não ocorram interferências nos resultados.
Para os testes com o protocolo FCoE executar os seguintes procedimentos:
•

No cliente e no servidor de armazenamento iniciar o serviço e criar a
interface FCoE (substituir p4p1 pelo nome da interface a ser utilizada):
# systemctl start fcoe.service
# echo p4p1 > /sys/module/libfcoe/parameters/create_vn2vn

•

No cliente de armazenamento executar o comando da figura 40 para
verificar o WWPN do initiator.

•

No servidor de armazenamento criar a área de 10 GB e configurar o
acesso do cliente de armazenamento pelo utilitário targetcli. A figura 41
mostra a configuração realizada.

•

No cliente de armazenamento realizar a detecção do novo disco pelo
sistema operacional conforme figura 42.
Figura 40 – Verificação do WWPN no cliente de armazenamento

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 41 – Configuração de acesso ao disco no servidor de armazenamento no cenário
com FCoE

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 42 – Detecção do novo disco alocado no cenário com FCoE

Fonte: Elaborado pelo autor

•

Criar uma partição pelo comando fdisk, conforme figura 43, formatá-la
com o sistema de arquivos ext3 e montá-la em um diretório com a opção
de sincronização do sistema de arquivos conforme figura 44.
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Figura 43 – Criação da partição sobre o disco alocado para o initiator

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 44 – Formatação e montagem do disco alocado no initiator

Fonte: Elaborado pelo autor
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•

Após a montagem da partição pode-se iniciar a carga de trabalho pela
ferramenta Filebench conforme figura 45.

Figura 45 – Execução da ferramenta Filebench no initiator

Fonte: Elaborado pelo autor

A figura 46 mostra, como exemplo, o resultado da execução da ferramenta
Filebench utilizando o arquivo oltp.f. Ao fim da execução pode-se observar as
métricas de vazão e latência.

Figura 46 – Resultado da execução da ferramenta Filebench utilizando o arquivo oltp.f

Fonte: Elaborado pelo autor
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Pelo comando iostat, visualizado pela figura 47, coletaram-se a métrica de
uso de CPU no cliente e no servidor de armazenamento.
Figura 47 – Exemplo de resultado do comando iostat

Fonte: Elaborado pelo autor

Pelo comando ethtool -S, figura 48, coletaram-se o número de quadros Pause
recebidos pelas interfaces de rede do initiator e do target.
Figura 48 – Exemplo de resultado do comando ethtool -S

Fonte: Elaborado pelo autor
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Apêndice C – Configuração do ambiente experimental para o cenário de testes
com os protocolos iSCSI sobre IPv4 e sobre IPv6
Inicialmente deve-se configurar os IPs nas interfaces do cliente e do servidor
de armazenamento. O arquivo de configuração das interfaces, no sistema
operacional fedora 19, localiza-se em /etc/sysconfig/network-scripts. A figura 49
mostra, como exemplo, os arquivos de configuração da interface de rede utilizando o
IPv4 ou IPv6.
Figura 49 – Arquivo de configuração da interface de rede. (a) IPv4, (b) IPv6

(a)

(b)
Fonte: Elaborado pelo autor

144

Para os testes com o protocolo iSCSI executar os seguintes procedimentos:
•

Verificar se o serviço do iscsi está iniciado, caso contrário iniciar o serviço:
# systemctl status iscsi.service
# systemctl start iscsi.service

•

No cliente de armazenamento executar o comando da figura 50 para
verificar a identificação iscsi do initiator.

Figura 50 – Identificação iscsi do initiator

Fonte: Elaborado pelo autor

•

No servidor de armazenamento criar a área de 10 GB e configurar o
acesso do cliente de armazenamento pelo utilitário targetcli. A figura 51
mostra a configuração realizada para o iSCSI sobre IPv6. Para o
protocolo iSCSI sobre IPv4 basta configurar o campo portals com o IP
versão 4 utilizado no servidor de armazenamento.

•

No cliente de armazenamento realizar a detecção do novo disco pelo
sistema operacional. A figura 52 mostra o procedimento de detecção do
disco para o caso do iSCSI sobre IPv6. Para o protocolo iSCSI sobre IPv6
basta alterar o campo após o parâmetro –p para o IP versão 4.

•

Os procedimentos para criação, formatação e montagem da partição bem
como a execução da ferramenta Filebench são idênticos aos encontrados
nas figuras 43, 44 e 45 do apêndice B.
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Figura 51 – Configuração de acesso ao disco no servidor de armazenamento no cenário
com iSCSI sobre IPv6

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 52 – Detecção do novo disco alocado no cenário com iSCSI sobre IPv6

Fonte: Elaborado pelo autor

