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RESUMO
As redes de armazenamento de dados baseadas em Fibre Channel (FC) são
amplamente utilizadas por apresentarem bom gerenciamento, escalabilidade,
disponibilidade, compartilhamento de recursos e recuperação de desastres. Entretanto,
os desafios das redes FC-SAN como alto custo de infra-estrutura, limitações
relacionadas à grande distância, exigência de pessoal especializado e onipresença das
redes IP levaram ao surgimento do protocolo Internet SCSI (iSCSI). Levando-se em
conta que o TCP/IP usado pelo iSCSI introduz sobrecarga nas operações de entrada e
saída, foram executados estudos de desempenho de operações iSCSI em discos
magnéticos. A virtualização dos dispositivos de fitas de backup, entretanto, tornou o
desempenho das operações em fitas virtuais praticamente idêntico ao dos discos, mas
não são encontrados estudos de desempenho do iSCSI em fitas virtuais. A proposta
Fibre Channel over Ethernet (FCoE) apresenta-se como alternativa ao iSCSI e ao FC,
dispensando o uso de TCP, mas requer melhorias no padrão Ethernet, criando uma
estrutura chamada Converged Enhanced Ethernet (CEE). Como o FCoE foi
padronizado recentemente, existe dificuldade em encontrar estudos de desempenho
deste protocolo. Neste contexto, este trabalho realiza um estudo comparativo de
desempenho das operações de entrada e saída em virtualizadores de fitas usando os
protocolos FCoE e iSCSI, variando-se os tamanhos de blocos das requisições. Como
resultados, determinam-se a máxima vazão de E/S, a sobrecarga introduzida pelos
protocolos nas operações, a dispersão da latência de E/S e o processamento do
sistema. Os resultados apontam para um desempenho de vazão de E/S equivalente
entre os protocolos FCoE e iSCSI, com vantagem do FCoE nas métricas de
sobrecarga, processamento e desvio padrão da latência de E/S. Nota-se também a
necessidade de melhorias na implementação em software do FCoE.

Palavras-chave: análise de desempenho, SAN, Fibre Channel over Ethernet (FCoE),
iSCSI, virtualização de fitas.

ABSTRACT

FCoE and iSCSI performance analysis in tape virtualization systems

The Fibre Channel (FC) storage area networks have been widely deployed as
they provide good management, scalability, availability, resources sharing and disaster
recovery features. However, Fibre Channel SAN issues, as the high cost of its
infrastructure, long distance limitations, specialized training requirements and the wide
spreading IP networks have driven the conception of the Internet SCSI protocol (iSCSI).
As the usage of the TCP/IP by iSCSI introduces I/O overhead, several studies have
been conducted to research that subject within magnetic disks subsystems. The I/O
performance of tape virtualization in backup systems is almost the same performance
found in disks subsystems. However, no relevant research could be found about iSCSI
performance with tape virtualization subsystems. Fibre Channel over Ethernet (FCoE)
shows up as an alternative to both iSCSI and FC. It doesn’t use TCP/IP, but it requires
some enhancements to IEEE Ethernet standard, which create the Converged Enhanced
Ethernet (CEE). FCoE standard has been created recently, so it’s difficult do find
performance studies about that protocol. Within this scenario, the purpose of this work is
to perform a comparative study using both FCoE and iSCSI to perform I/O operations in
virtual tapes, with different block sizes. The goal is to determine the highest throughput,
the introduced overheads, the I/O latency variance and the CPU usage. The results
show an equivalent I/O throughput between FCoE and iSCSI operations but FCoE
surpasses iSCSI in overhead, processing and I/O latency variance. It is also possible to
note that FCoE software implementation must be enhanced.

Keywords: performance analysis, SAN, Fibre Channel over Ethernet (FCoE), iSCSI,
tape virtualization.
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1

INTRODUÇÃO
O atual crescimento exponencial da quantidade de dados armazenados e as

limitações de gerenciamento, escalabilidade, disponibilidade, compartilhamento e
recuperação de desastres da arquitetura de armazenamento de dados dedicada (Direct
Attached Storage – DAS) resultaram no estabelecimento das redes integradas de
armazenamento de dados (Storage Area Networks – SANs), baseadas em infraestrutura Fibre Channel e no protocolo Fibre Channel (FCP) (ALMEIDA, 2006).
Apesar de sua aceitação e utilização consolidadas, as redes FC-SAN possuem
alto custo de infra-estrutura, exigem pessoal especializado e possuem limitações
inerentes à longa distância. Estes fatores, bem como a onipresença das redes Ethernet
e do TCP/IP, levaram à concepção do protocolo iSCSI, que transporta os comandos
SCSI sobre TCP/IP em redes LAN ou WAN (MURPHY, 2005). Entretanto, existe a
possibilidade do desempenho do iSCSI ser menor em relação ao Fibre Channel nas
operações de entrada e saída (E/S), por causa da sobrecarga de encapsulamento e
processamento do TCP/IP (FONSECA; NETO, 2007).
Para esclarecer esta questão, foram realizadas pesquisas de avaliação de
desempenho do protocolo iSCSI em operações de E/S com discos magnéticos
(FONSECA; NETO, 2007) (XINIDIS; BILAS; FLOURIS, 2005) (YINGPING, LU; DU,
DAVID H. C., 2003) (SIMITCI; MALAKAPALLI; GUNTURU, 2001).
Apesar de 90% dos dados mundiais estarem armazenados em fitas magnéticas
e 85% das empresas utilizarem fitas como dispositivos primários de backup (MU et al.,
2004), nenhuma das pesquisas citadas anteriormente estudou o desempenho do iSCSI
nas operações de E/S em fitas. Como o gargalo de desempenho encontra-se nos
dispositivos de fita (MU et al., 2004), os resultados dos experimentos provavelmente
não seriam afetados pelos protocolos de transporte do SCSI.
Com o objetivo de superar o baixo desempenho das fitas e diminuir os tempos de
backup, iniciou-se o uso de discos magnéticos como dispositivos primários de backup e
de bibliotecas de fita como dispositivos secundários (MU et al., 2004). Entretanto,
existem alguns problemas no uso de discos magnéticos para fins de backup:
complexidade na transferência de dados dos discos para as fitas (MU et al., 2004),
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fragmentação dos dados, inflexibilidade dos softwares de backup no uso de filesystems,
complexidade em criar cópias para off-site, falta de compressão de dados via hardware
e dificuldades de provisionamento (PRESTON, 2006).
Para superar estas dificuldades, foram criados os virtualizadores de fitas,
também chamados de Virtual Tape Systems (VTS) (MU et al., 2004) ou Virtual Tape
Libraries (VTLs) (PRESTON, 2006), que convertem os comandos SCSI sequenciais de
fita para comandos SCSI em blocos. Deste modo, os VTLs apresentam-se para a
aplicação de backup como dispositivos de fita, mas encapsulam e armazenam os dados
fisicamente em discos magnéticos.
A tecnologia de virtualização de fitas apresenta um desempenho médio 9,5
vezes superior ao desempenho das fitas físicas e apenas 1,25% inferior ao
desempenho dos discos, diminuindo assim os tempos de backup (MU et al., 2004).
Atualmente, VTLs da IBM, da Sun e da FalconStor apresentam suporte aos protocolos
Fibre Channel (FC) e iSCSI (IBM, 2008) (SUN, 2008) (FALCONSTOR, 2009).
Como alternativa ao emprego da infra-estrutura FC e ao uso de iSCSI, o comitê
técnico T11 do órgão de padronização INCITS formalizou o padrão Fibre Channel over
Ethernet (FCoE) (DESANTI; PETERSON, 2009). Este padrão define o transporte dos
quadros FC em quadros Ethernet, preservando o gerenciamento e os investimentos da
tecnologia FC (GAI, 2008). A combinação do FCoE e das redes 10 Gigabit Ethernet
estabelece uma tendência de consolidação dos tráfegos de rede, armazenamento e
clustering em uma única estrutura física e de enlace (IEEE, 2008). Essas redes
consolidadas, denominadas Converged Enhanced Ethernets (CEEs), são baseadas no
padrão Ethernet 802.3, mas possuem recursos adicionais para gerenciamento de
congestionamento e diferenciação de classes de tráfego, requisitos essenciais para uso
do FCoE em centrais de processamento de dados (KO; EISENHAUER; RECIO, 2008).
Diferentemente do iSCSI, o FCoE não está sujeito à sobrecarga de
encapsulamento e de processamento do TCP/IP, porque encapsula os quadros FC
diretamente nos quadros Ethernet. Essa vantagem e a fácil integração do FCoE com a
atual infra-estrutura FC, poderá restringir ou até mesmo eliminar o uso do iSCSI em em
centrais de processamento de dados de larga escala (GAI, 2008).
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1.1

Motivação
Conforme exposto anteriormente, o desempenho dos VTLs é praticamente

idêntico ao dos discos magnéticos. Neste contexto, os gargalos de desempenho das
operações de E/S em VTLs podem ser causados por outros elementos do sistema,
como a rede de comunicação ou os protocolos de transporte do SCSI.
Portanto, torna-se interessante analisar o desempenho dos protocolos iSCSI e
FCoE nas operações de E/S em VTLs e, como consequência, nos tempos de backup.
Os estudos atuais do iSCSI (AIKEN, S. et al, 2003) (XINIDIS; BILAS; FLOURIS, 2005)
(SIMITCI; MALAKAPALLI; GUNTURU, 2001) (FONSECA; NETO, 2007) realizaram
experimentos com discos magnéticos, enquanto que os estudos encontrados sobre o
FCoE mostram sua viabilidade técnica e a similaridade com o FC (DEMARTEK, 2008a)
(DEMARTEK, 2008b) ou comparam o FCoE e o iSCSI em operações de E/S em discos
magnéticos (TONG, 2009). Como resultado, existe dificuldade em encontrar estudos
comparativos de desempenho do iSCSI e do FCoE em virtualizadores de fitas.
1.2

Objetivo
O objetivo deste trabalho é analisar o desempenho dos protocolos FCoE e iSCSI

nas operações de E/S sequenciais entre um computador cliente e um servidor
virtualizador de fitas em ambiente de rede local. Emprega-se a variação do tamanho
dos blocos de dados e são observadas as seguintes métricas de interesse:
a) Vazão de E/S (em MBps)
b) Latência de E/S (em ms)
c) Quantidade de dados trafegados por bloco de E/S (em MB)
d) Vazão de rede (em MBps)
e) Uso de CPU total do sistema (em % uso)
1.3

Resultados esperados e contribuições
Os resultados desta pesquisa usam como referências os valores apurados nas

operações de E/S com uso dos protocolos iSCSI e FCoE.

14

O desempenho destes protocolos de transporte dos comandos SCSI é
determinado pelos seguintes critérios:


Sobrecarga
 Valor médio da vazão de E/S (em MBps)
 Porcentagem de sobrecarga por bloco de E/S
 Porcentagem de sobrecarga por operação completa de E/S



Confiabilidade
 Desvio padrão da latência de E/S (em ms)



Processamento do sistema
 Relação entre uso de CPU total e vazão de E/S (em %uso / MBps)

Espera-se que estes resultados possam colaborar para futuras pesquisas sobre
o desempenho dos protocolos de transporte da camada SCSI em redes de
armazenamento, não somente em operações sequenciais de backup, mas também em
operações de E/S com acesso aleatório em discos magnéticos.
Enquanto as pesquisas encontradas analisam unicamente o desempenho dos
protocolos iSCSI e FC nas operações de E/S com discos magnéticos (AIKEN, S. et al,
2003) (XINIDIS; BILAS; FLOURIS, 2005) (SIMITCI; MALAKAPALLI; GUNTURU, 2001)
(FONSECA; NETO, 2007), este trabalho diferencia-se por estudar as operações de E/S
em fitas virtuais por meio dos protocolos FCoE e iSCSI.
Além disso, as pesquisas do FCoE encontradas limitam-se a mostrar sua
viabilidade técnica e a similaridade em relação ao FC (DEMARTEK, 2008a)
(DEMARTEK, 2008b), não sendo encontrados estudos de desempenho, medições e
análises numéricas do FCoE em operações com fitas virtuais.
1.4

Método de trabalho
O método de trabalho divide-se em fundamentação teórica e parte prática.
A fundamentação teórica trata da arquitetura das redes de armazenamento, dos

conceitos dos protocolos FC, FCoE e iSCSI e dos sistemas de virtualização de fitas
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magnéticas. Esta etapa inclui também a determinação das situações de estudo, a
proposta do protótipo de testes, a análise dos limites do protótipo e a descrição das
ferramentas de geração de carga e de coleta de dados.
A parte prática é composta pela execução dos experimentos no protótipo de
testes, compilação dos dados e análise comparativa dos resultados.
Nesta parte, as operações de E/S são geradas a partir de um computador cliente
para um servidor, sendo executadas em fluxo único no tempo, sem concorrência ou
paralelismo de E/S e de modo independente para cada protocolo de transporte do SCSI
(iSCSI e FCoE).
Para correta interpretação dos resultados dos experimentos e validação do
protótipo, utiliza-se um grupo de controle composto pelos resultados obtidos nas
operações de E/S executadas localmente no servidor nas mesmas situações de
estudos das operações executadas com os protocolos iSCSI e FCoE.
1.5

Limitações
Este método de trabalho possui limitações quanto ao tipo e número de

operações de E/S executadas e analisadas na parte experimental, uma vez que é
executado um fluxo de dados no tempo em modo de operação sequencial,
comportamento típico de dispositivos de fitas. Neste cenário, o protótipo deverá ser
adaptado para estudo de operações randômicas em discos magnéticos ou operações
com dois ou mais fluxos de dados em paralelo.
Como são utilizados softwares de gravação e leitura de fita nativos do Linux, não
existe a sobrecarga dos catálogos complexos e das estruturas de controle dos
softwares comerciais de backup na execução dos experimentos. Desse modo, estas
variáveis não são consideradas nesta pesquisa.
Apesar das CEEs 10-Gbps serem consideradas um requisito para consolidação
das redes de dados e de armazenamento (KO; EISENHAUER; RECIO, 2008) (GAI,
2008), elas não são usadas no experimento, porque existe dificuldade de acesso a um
protótipo com esta configuração.
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As versões dos protocolos FCoE e iSCSI são implementações em software e não
são realizados experimentos com hardware especializado (placas iSCSI ou FCoE
Converged Network Adapters - CNAs).
A massa de dados empregada nos experimentos possui tamanho de 315 MB.
Este valor é menor que o tamanho máximo de 500 MB dos cartuchos virtuais, mas
permite empregar diferentes blocos de dados de maneira uniforme, sendo suficiente
para execução dos experimentos e medição do desempenho dos protocolos.
1.6

Organização do trabalho
Esta dissertação divide-se em quatro capítulos.
O capítulo 2, Redes de armazenamento e virtualização de fitas, apresenta os

conceitos e fundamentos da arquitetura das redes de armazenamento, dos protocolos
SCSI, Fibre Channel, Fibre Channel over Ethernet, iSCSI e da virtualização de fitas.
O capítulo 3, Situações de estudo e proposta de protótipo, apresenta o
detalhamento das situações de estudo, proposta do protótipo de testes, análise dos
limites do protótipo e descrição das ferramentas de geração de carga e coleta de
dados.
O capítulo 4, Experimentação e análise dos resultados, contempla a realização
dos testes, compilação dos dados, análise e discussão dos resultados obtidos no
protótipo.
O capítulo 5, Conclusão, apresenta as considerações finais desta dissertação e a
indicação de trabalhos futuros.
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2

REDES DE ARMAZENAMENTO E VIRTUALIZAÇÃO DE FITA

As redes de armazenamento apresentam uma grande disseminação e amplo uso
nas empresas de médio e grande porte, como resultado do crescimento exponencial
mundial na geração e armazenamento de dados.
O crescimento do volume de dados determinou requisitos de flexibilidade,
desempenho, escalabilidade, segurança e alta disponibilidade que não puderam ser
atendidos pela arquitetura Direct Attached Storage (DAS) nem pela primeira versão do
padrão Small Computer Systems Interface (SCSI) (NETO, 2004).
Para atender os requisitos citados anteriormente, surgiram as Fibre Channel
Storage Area Networks (FC-SANs) que apresentam uso de hardware específico e fibras
óticas. Nestas redes, onipresentes nas grandes instalações de processamento de
dados, a camada SCSI é transportada por meio do protocolo Fibre Channel (FCP).
Posteriormente,

como

alternativa

ao

Fibre

Channel

e

aproveitando

a

disseminação das redes internet, o IETF padronizou o Internet Small Computer
Systems Interface ou iSCSI, protocolo que transporta a camada SCSI em segmentos
TCP (IETF, 2004).
Com o advento do padrão 10-Gbps Ethernet, tornou-se plausível a idéia de
transportar os quadros FCP diretamente em quadros Ethernet, sem usar TCP/IP nem o
custoso hardware das FC-SANs, dando origem ao protocolo Fibre Channel over
Ethernet (FCoE) (DESANTI; PETERSON, 2009).
Entretanto, os quadros FCoE são transportados concorrentemente com outras
classes de tráfego na mesma rede, sendo necessário introduzir melhorias no padrão
Ethernet, criando redes denominadas Converged Enhanced Ethernets (CEEs) (KO;
EISENHAUER; RECIO, 2008).
Acompanhando a necessidade de tratar o volume exponencial de dados e a
resultante pressão para diminuir os tempos de backup e restore dos sistemas, foi
concebida a virtualização de fitas magnéticas (PRESTON, 2006). Esta tecnologia
realiza emulação de fitas magnéticas, unidades e robôs de fita para os sistemas de
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backup, mas internamente usa discos magnéticos de baixo custo (ATA ou SATA) como
dispositivos de armazenamento.
2.1

Arquitetura DAS e o padrão SCSI

Almeida (2006) afirma que uma arquitetura Direct Attached Storage (DAS) é
definida pela presença de conexões diretas do computador aos dispositivos de
armazenamento, sem a presença de switches.
Neste tipo de arquitetura, encontrada praticamente em todos os tipos de
computadores, os dispositivos de armazenamento podem ser internos ou externos ao
gabinete do computador.
Quando são utilizados discos magnéticos, é possível organizar os discos sem
tolerância a falhas na estrutura chamada Just a Bunch of Disks (JBOD) ou com
tolerância a falhas na estrutura denominada Redundant Arrays of Independent Disks
(RAID) (NETO, 2004), conforme mostra a figura 1.

Figura 1 – Arquitetura DAS com discos magnéticos
Fonte: SNIA, 2003

A primeira versão do SCSI, padronizada em 1986 pelo American National
Standard Institute (ANSI), possuía um modelo de arquitetura DAS (ANSI, 1985). O
SCSI-1 estabeleceu as características essenciais dos primeiros barramentos:
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cabeamento, sinalização, comandos, modos de transferência e quantidade máxima de
sete dispositivos por interface.
O barramento paralelo do SCSI-1 apresentava frequência de 5 MHz e
barramento de 8 bits, resultando em taxa máxima de 5 MBps (NETO, 2004).
O SCSI-1 foi descontinuado e substituído pelo padrão SCSI-2 em 1994, com a
intenção de aumentar o desempenho, confiabilidade e capacidade das interfaces, bem
como padronizar os comandos na SCSI Common Command Set (NETO, 2004).
A nova interface do SCSI-2, denominada Fast SCSI, possuía um barramento de
10 MHz e podia transferir até 10 MBps em barramento convencional de 8 bits ou até 20
MBps em barramento Wide SCSI de 16 bits.
Esta segunda versão do SCSI apresentava suporte a dezesseis dispositivos
conectados por interface. Foram padronizados também o enfileiramento e reordenação
de comandos SCSI nas controladoras dos dispositivos e foram introduzidos recursos de
diagnóstico e comandos para novos dispositivos como drives de CD e scanners. As
características de desempenho e confiabilidade tornaram o SCSI-2 um padrão
amplamente adotado.
Entretanto, tanto o SCSI-2 quanto o SCSI-1 eram padrões de camada única que
definiam as especificações de meio físico, as interfaces e os protocolos de
comunicação.
O SCSI-2 suporta apenas cabos paralelos de cobre. Estes cabos apresentam
distância máxima de 25 metros e interferências eletromagnéticas entre os pares de fios.
Além disso, o valor máximo de dezesseis dispositivos por interface começou a
ser insuficiente em face do volume de dados e da necessidade de conexão de mais
dispositivos.
A inflexibilidade da arquitetura e as limitações físicas e elétricas do SCSI-1 e do
SCSI-2 levaram à criação do padrão SCSI-3 e ao desenvolvimento de um modelo
chamado Modelo de Arquitetura SCSI (SCSI Architecture Model - SAM).
O objetivo da criação do SAM foi introduzir a divisão em camadas, agrupando
especificações de comandos SCSI, protocolos de transporte e meio físico.
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Foram estabelecidas quatro camadas (NETO, 2004), descritas a seguir e
ilustradas na figura 2:
1. Conjunto de comandos específicos de dispositivos – série de comandos
específicos de cada dispositivo de armazenamento, como os comandos de
rebobinar e carregar as fitas nas unidades de fita
2. Conjunto de comandos compartilhados – comandos gerais para todos os
dispositivos e camada de interação com os protocolos de transporte, como os
comandos de reserva dos dispositivos
3. Protocolos de transporte – protocolos de transporte dos comandos SCSI, por
exemplo, o iSCSI e o FCP
4. Protocolos físicos – protocolos de rede e/ou infra-estrutura de camada física,
métodos de codificação, conectores, especificações elétricas, tecnologia de
enlace e métodos de transferência das interfaces como as redes IP, as redes
FC, o USB, as interfaces paralelas SCSI e o IEEE 1349

Figura 2 – Modelo de arquitetura SCSI
Fonte: adaptado de T10, 2010
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No modelo SAM, atualmente na versão 5 (PENOKIE, 2010), a arquitetura em
camadas tornou possível a utilização do SCSI em rede, possibilitando o surgimento das
redes de armazenamento de dados ou Storage Area Networks (SANs).
O SAM descreve os elementos envolvidos no processo de armazenamento de
dados por meio da seguinte terminologia:
 Cliente – solicitador do serviço de armazenamento
 Servidor – provedor do serviço de armazenamento
 Unidade lógica – dispositivo lógico de armazenamento localizado no servidor
As aplicações do cliente (como o sistema de arquivos, por exemplo) usam um
driver de dispositivo SCSI (SCSI Class Driver) para enviar dados ao servidor de
dispositivos. Este driver converte as requisições da aplicação em comandos SCSI. Os
comandos SCSI são organizados em Blocos Descritores de Comandos (BDCs), sendo
encaminhados pelos protocolos de transporte e pela camada física até o servidor.
Chegando ao servidor, os comandos são interpretados e entregues ao dispositivo lógico
(Unidade Lógica - UL), que executa a operação. O servidor, então, retorna um BDC ao
cliente informando os dados (em caso de leitura) e o estado da operação. Este modelo
de comunicação consiste em três fases: comando, dados e estado.
Cliente

Servidor
comando

dados

estado

Unidade lógica
Figura 3 – Fases da comunicação SCSI
Fonte: o autor
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Os BDCs definem o que deve ser executado no servidor e são estruturas com
tamanho fixo de 6, 10, 12 ou 16 Bytes ou com tamanho variável entre 12 e 260 Bytes
(PENOKIE, 2010). A SCSI Primary Commands 4 (WEBER, 2010) define que todo BDC
contém, no mínimo, os seguintes campos (figura 4):


Código da operação – identifica a operação desejada



Ação de serviço – identifica uma função da operação desejada



Endereço do bloco lógico – endereço dos blocos lógicos da unidade lógica



Tamanho da transferência – quantidade de blocos de dados transferidos



Tamanho da lista de parâmetros – parâmetros de modo, diagnósticos e log



Tamanho da alocação – número máximo de Bytes ou blocos alocados no
buffer de recebimento do cliente



Controle – apresenta 2 bits reservados para fabricantes e 1 bit que indica se o
servidor pode bloquear BDCs subsequentes, em caso de falhas na execução
do BDC atual

CODIGO DA OPERAÇÃO
Dados adicionais do BDC

AÇÃO DE SERVIÇO

ENDEREÇO DO BLOCO LÓGICO

Dados adicionais do BDC
TAMANHO DA TRANSFERÊNCIA (se necessário)
TAMANHO DA LISTA DE PARÂMETROS (se necessário)
TAMANHO DA ALOCAÇÃO (se necessário)

CONTROLE

Figura 4 – Exemplo de BDC com tamanho fixo de 10 Bytes
Fonte: traduzido de WEBER, 2010

A flexibilidade, o desempenho, o histórico e a evolução de arquitetura fizeram do
SCSI o protocolo-padrão usado pelas aplicações para comunicação com os dispositivos
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de armazenamento nas Fibre Channel SANs, nas quais o transporte dos BDCs é
realizado pelo Fibre Channel Protocol.
2.2

Redes de armazenamento Fibre Channel e o protocolo Fibre Channel

Conforme Antônio José Rodrigues Neto (2004), a arquitetura Fibre Channel SAN
é a mais utilizada nas empresas porque apresenta um modelo robusto e flexível, com
funcionalidades de caminhos redundantes e alternativos da rede. Este autor afirma
também que a FC-SAN é baseada em três componentes:
1. Protocolo de comunicação: responsável pela comunicação fim a fim entre
cliente e servidor, neste caso, o SCSI BDC
2. Protocolo de transporte: encapsula os BDCs na rede FC-SAN, denominado
protocolo Fibre Channel
3. Componentes de interconexão: elementos físicos da comunicação entre
cliente e servidor, isto é, as placas adaptadoras, os cabos e os switches Fibre
Channel
A tecnologia Fibre Channel foi desenvolvida e padronizada pelo ANSI com o
objetivo de prover uma infra-estrutura de alta velocidade para uso dos protocolos de
alto nível da LAN e dos protocolos tradicionais de conexão dos dispositivos de
armazenamento, como o Small Computer System Interface (SCSI), o Intelligent
Peripheral Interface (IPI) e o High-Performance Parallel Interface (HIPPI) (FEIT, 2000).
A palavra fibre indica apenas a idéia de banda larga e alta velocidade de
transmissão, pois podem ser usados cabos de cobre ou fibras óticas. Tipicamente, o
Fibre Channel provê conectividade para computadores em redes locais com ou sem
uso de TCP/IP, redes de armazenamento de dados (Storage Area Networks), redes de
transmissão de áudio e vídeo e para aplicações críticas de tempo real, como os
sistemas aeroespaciais (FEIT, 2000).
A codificação 8B/10B é usada pelo Fibre Channel, sendo que 1 Byte de dados é
representado por um grupo de 10 bits, implicando em sobrecarga de 20%. A vazão do
FC é especificada em MBps; 100 MBps correspondem à configuração Full Speed.
Atualmente, já estão disponíveis no mercado equipamentos que operam a taxas de 400
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MBps (velocidade quádrupla) e 800 MBps (velocidade óctupla), com previsão de
operação a 1.600 MBps em 2.011 (FCIA, 2010).
O cabeamento suportado apresenta alcance de 10 m a 10 km. Para comprimento
acima de 10 km, é obrigatório uso de fibra ótica mono-modo e repetidores óticos. Os
cabos suportados são: par trançado blindado 150-ohms, cabo coaxial twinax 75-ohms,
cabos coaxiais de vídeo e fibras óticas mono-modo e multi-modo. Para velocidades
acima de 200 MBps, é obrigatório usar fibras óticas (FEIT, 2000).
A rede Fibre Channel apresenta as seguintes topologias (figura 5):


Ponto a ponto: conexão direta entre o cliente e o servidor



Laço arbitrado: conexão em anel por meio de repetidor FC, com
compartilhamento de banda e transmissão half-duplex



Fabric:

conexão

em

estrela

por meio

de

FC

switch, não

existe

compartilhamento de banda, a transmissão é full-duplex e podem existir
múltiplos caminhos entre os nós da rede

Ponto-a-ponto

repetidor
switch

Laço arbitrado

Fabric

Figura 5 – Topologias da rede Fibre Channel
Fonte: o autor
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As conexões do FC apresentam vários tipos de porta que são classificadas de
acordo com o dispositivo conectado. Qualquer porta em um nó da rede (disco,
computador, unidade de fita, etc.) possui um N_Port em relação a uma porta do tipo
F_Port do switch SAN. Se uma porta está configurada em um laço arbitrado, ela é
chamada L_Port. A combinação dos tipos de porta citados anteriormente cria as
NL_Ports e as FL_Ports. As portas que conectam switches a outros switches são
chamadas E_Ports, mas se estiverem habilitadas também como F_Ports, passam a se
chamar G_Ports. Um G_Port em laço arbitrado recebe o nome de GL_Port (IOL, 2010).
O esquema de endereçamento do FC segue um formato similar ao dos
endereços MAC IEEE 802.3 e são chamados de World Wide Port Name (WWPN) ou
World Wide Node Name (WWNN). Estes endereços, porém, apresentam 8 Bytes de
tamanho e servem apenas como nomes de identificação dos dispositivos ou sistemas
na rede (FEIT, 2000).
Os endereços WWPN e WWNN devem ser traduzidos para um endereço
hierárquico de 3 Bytes chamado FC Port ID. O Port ID indica a localização física da
porta para a qual são enviados os quadros de dados. A tradução do WWPN ou do
WWNN para o Port ID é executada pelo switch assim que um dispositivo é conectado,
em um processo denominado FC login. Por esta razão, mesmo que o dispositivo seja
trocado de switch, seu WWPN permanece sempre igual (FEIT, 2000).
O Fibre Channel é divido em cinco camadas:


FC-0: definições de cabos, conectores e sinalização de mídia



FC-1: codificação 8B/10B



FC-2: equivalente à camada de enlace Ethernet, define o formato dos
quadros e a sinalização de controle da transferência de dados



FC-3: camada de serviços de porta FC



FC-4: mapeamento dos protocolos de alto nível para Fibre Channel (SCSI e
IP, por exemplo)

A camada extra FC-F é usada somente para comunicação entre os switches FC.
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Em relação aos serviços de rede, o FC oferece três tipos principais: serviço
orientado à conexão com confirmação (classe 1), serviço não orientado à conexão com
confirmação (classe 2) e serviço não orientado à conexão sem confirmação (classe 3).
O quadro FC possui tamanho máximo de 2.148 Bytes e apresenta o formato
mostrado na figura 6.

Figura 6 – Quadro Fibre Channel
Fonte: FCIA, 2010

O cabeçalho contém dados de controle da transmissão de dados e da camada
de enlace, descritos a seguir:


R_CTRL: indica o tipo do quadro



S_Add: Port ID de origem



D_Add: Port ID de destino



Type: indica o tipo de informação contida no campo Data



F_CTRL: informações de controle do quadro



D_CTRL: indica presença de parâmetros adicionais no início do campo Data



Seq_ID: identificador de sequência do quadro



Seq_cnt: contador de sequência de quadros



X_ID: identificador de troca para diferenciar múltiplos fluxos simultâneos



RX_ID: identificador usado na resposta de uma troca



Parameter: parâmetros adicionais que dependem do tipo de quadro
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Quando utilizado para transporte do SCSI, o cabeçalho do quadro FC apresenta
o formato mostrado na figura 7.
Controle de roteamento
Comandos não
solicitados

Identificador de destino P_Node
Endereço do dispositivo

Reservado

Identificador de origem P_Node
Endereço do cliente

Tipo
X’08

Controle de quadro
X’29-00-00

Identificador de
sequência

Controle de campo
de dados
X’00

Identificador do solicitante da troca

Contador de sequência
X’00-00
Identificador do
provedor de troca
Não usado: X’FF-FF

Não usado

Figura 7 – Cabeçalho FC para transporte do BDC
Fonte: o autor

2.3

Fibre Channel over Ethernet e a Converged Enhanced Ethernet

O Fibre Channel over Ethernet (FCoE) encapsula os quadros FC de camada 2, 3
ou F diretamente em quadros Ethernet, conforme mostra a figura 8. 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 FCoE está descrito na seção FC-BB_E do padrão Fibre Channel BackBone 5.
A FC-BB_E solicita o uso de rede Ethernet full-duplex, sem perdas e de atraso máximo
de trânsito entre os switches menor que 500 ms (DESANTI; PETERSON, 2009).

Camadas
FC
(inalteradas)

Entidade
FCoE

Mapeamento
FC_BB_E

Camadas
IEEE 802.3

Figura 8 – Mapeamento FC-2 para FCoE
Fonte: traduzido de DESANTI; PETERSON, 2009
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A criação do FCoE criou uma tendência de consolidar os tráfegos de
armazenamento, TCP/IP e clustering na mesma rede (IEEE, 2008). Entretanto, para
suportar os requisitos do FCoE devem ser introduzidas novas funcionalidades no
padrão Ethernet. Estas funcionalidades visam tratar diferentes classes de tráfego com
controle de congestionamento (IEEE, 2008).
Silvano Gai (2008) define a consolidação de tráfegos como a capacidade de
transportar diferentes tipos de tráfego nos switches ou nas placas dos servidores,
ocorrendo compartilhamento da infra-estrutura de rede convergida.
Esta rede convergida, chamada de Converged Enhanced Ethernet – CEE, deve
apresentar funcionalidades adicionais (KO; EISENHAUER; RECIO, 2008):


Controle de fluxo baseado em prioridades – mecanismo similar à função
Ethernet PAUSE, permite realizar controle de fluxo de dados para diferentes
classes de tráfego, impedindo que congestionamentos na rede provoquem
descarte de quadros



Seleção de transmissão otimizado – mecanismo dinâmico de priorização de
envio e recebimento de dados baseado em política de enfileiramento e
classificação de tráfego, com objetivo de garantir qualidade de serviço (QoS)
e reserva de banda a determinados protocolos



Protocolo de troca de funcionalidades e capacidade da rede CEE – também
denominado Data Center Bridging Exchange Protocol (DCBX), usa o
protocolo Link Layer Discovery Protocol (LLDP) para descobrir dispositivos
CEE na rede e trocar parâmetros de configuração e funcionalidade

A proposta de consolidação de tráfego não é nova, mas as tentativas anteriores
que empregaram FC, Infiniband ou iSCSI não foram bem sucedidas (GAI, 2008).
O FC falhou em consolidar as redes por ter suporte fraco a mensagens multicast
e broadcast e alto custo em relação ao padrão Ethernet; o Infiniband apresenta
incompatibilidades com o padrão Ethernet e FC e uso de gateways de conversão que
se tornam gargalos e pontos de incompatibilidade; o iSCSI ficou limitado a servidores
de baixo desempenho, porque a velocidade máxima do Ethernet era de 1 Gbps e não
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foi mantido o modelo de gerenciamento do FC. Em redes Ethernet 10 Gbps, existe a
possibilidade do consumo de recursos computacionais pelo o iSCSI ser altíssimo, o que
pode implicar em não uso de iSCSI em ambientes de larga escala (GAI, 2008).
2.4

Redes de armazenamento IP e o protocolo iSCSI

As redes de armazenamento de dados também podem ser baseadas no uso do
IP em redes locais, metropolitanas e mundiais, recebendo o nome de IP Storage Area
Networks (IP SANs ou iSANs). Essas estruturas de rede, além de não apresentarem a
limitação de distância de 10 km das FC-SANs, podem compartilhar o mesmo hardware
usado por outras aplicações TCP/IP, implicando em diminuição dos custos da infraestrutura de rede.

Internet SAN
(local)

WAN / Internet

Internet SAN
(remota)

Rede TCP/IP

Figura 9 – Internet SAN local, WAN e iSAN remota
Fonte: o autor

O protocolo usado nas IP SANs para transporte da camada SCSI, chamado
Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI), foi padronizado pelo IETF na RFC
3720 (IETF, 2004). Este protocolo utiliza TCP/IP para o transporte dos BDCs do SCSI,
mas o processo de comunicação entre o cliente e servidor é similar ao das FC SANs
(MURPHY, 2005):
1. Aplicação no cliente faz uma solicitação (sistema de arquivos, por exemplo)
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2. Um SCSI driver no cliente traduz a solicitação para comandos SCSI (BDCs)
3. Os BDCs são encapsulados pelo iSCSI (esta etapa pode ser realizada por
hardware ou software)
4. Os pacotes iSCSI são encapsulados em TCP/IP e enviados na rede para o
servidor
5. Os pacotes chegam ao servidor, no qual ocorre um processo inverso até a
interpretação e execução dos BDCs pelo dispositivo SCSI
6. O servidor retorna a resposta da solicitação ao cliente
Cliente

Aplicação

Sistema de arquivos

Driver de dispositivo SCSI
(disco/fita)

Servidor

Unidades
lógicas

Driver de dispositivo

Servidor da camada SCSI
(roteador BDC)

Driver de dispositivo iSCSI

Driver de dispositivo iSCSI

Placa
adaptadora

Placa
adaptadora

Figura 10 – Interação entre cliente e servidor iSCSI
Fonte: o autor

O SCSI BDC contém informações de qual operação deve ser realizada no
servidor, mas não contém informações sobre o endereço do servidor ou da unidade
lógica. Estes endereços, bem como outras informações de comunicação, ficam contidos
na estrutura chamada Unidade de Dados do Protocolo (UDP) do pacote iSCSI.
A UDP iSCSI é composta por um elemento principal chamado Segmento de
Cabeçalho Básico (SCB), que possui tamanho de 48 Bytes e contém dados essenciais
como a Unidade Lógica (UL) e o BDC SCSI. Existem outros elementos opcionais que
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podem compor a UDP iSCSI, como o Segmento de Cabeçalho Adicional (SCA cabeçalho complementar ao SCB), Verificador de Integridade de Cabeçalho (verificação
de erros do SCB e SCA), Segmento de Dados (SD) e Verificador de Integridade de
Dados (verificação de erros do SD) (MURPHY, 2005).
O SCB contém os códigos da operação (iSCSI cod-op), o tamanho dos
segmentos de dados, as informações da UL, o BDC SCSI e os dados de controle e
estabelecimento das sessões de comunicação. A estrutura do SCB varia de acordo com
o cod-op e determina o tipo de UDP, por exemplo, Login_Request_PDU e
Task_Management_Function_PDU (MURPHY, 2005).
8 bits

24 bits

Cod-op

Campos específ icos do cod-op

Tamanho total do SCA

Tamanho do Segmento de Dados

Segmento de Cabeçalho Básico (SCB)

Segmento de Cabeçalho Adicional (SCA)

Número da Unidade Lógica (NUL) ou Campos específ icos do
Cod-op

Verif icador de Integridade de Cabeçalho (opcional)

Marcação da Requisição do Cliente ou Campos específ icos
do Cod-op
Campos específ icos do Cod-op

Segmento de Dados (opcional)

Verif icador de Integridade de Dados (opcional)

48 bytes

SCA adicional (opcional)

Bloco Descritor do Comando (BDC) ou Campos específ icos
do Cod-op

Figura 11 – UDP iSCSI e a estrutura SCB
Fonte: o autor

2.5

Técnicas de melhoria de desempenho do iSCSI

As três principais técnicas propostas para aumento do desempenho do iSCSI
são: aumento da Unidade de Transmissão Máxima (UTM) Ethernet, uso de TCP Offload
Engine (TOE) e iSCSI Host Bus Adapters (HBAs).
Em relação ao aumento da UTM Ethernet, Wei Tong (2009) evidenciou, em seu
experimento com UTM de 9 KB, que não se verificam ganhos de desempenho
consideráveis no FCoE e no iSCSI, se não houver gargalo de CPU. Verifica-se que o
FCoE não consegue aproveitar a UTM de 9 KB, porque o mesmo emprega tamanho
fixo de quadro de 2,5 KB. O iSCSI, por sua vez, consegue aproveitar o tamanho maior
de UTM, mas apresenta desempenho equivalente ao do FCoE.
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A aplicação de TOE poderia beneficiar o desempenho do iSCSI, uma vez que o
processamento do TCP/IP seria realizado em hardware especializado embutido na
placa de rede. Entretanto, a Intel (GELSINGER; GEYER; RATTNER, 2005) e um grupo
de pesquisadores da Universidade de Michigan em colaboração com o IEEE (BINKERT
et al., 2005) mostram que somente a técnica de TOE não agrega ganhos significativos
à vazão da rede. Os artigos destes pesquisadores indicam que, além do uso de TOE, é
necessário introduzir melhorias em toda a plataforma de processamento.
A Intel (GELSINGER; GEYER; RATTNER, 2005) descobriu que o problema da
vazão dos pacotes não é causado pelo processamento de pacotes na CPU, mas pela
latência da movimentação de dados dentro da memória de sistema e da memória de
sistema para os buffers da placa de rede. Para resolver o problema, a Intel produziu
alterações na CPU, no chipset, na placa de rede, no código dos protocolos de rede, nas
interfaces de software dos dispositivos e no sistema operacional, criando uma
tecnologia denominada I/O Advanced Technology ® (I/O AT).
Os pesquisadores da Universidade de Michigan (BINKERT et al., 2005), em
concordância com os resultados obtidos no estudo da Intel, concluíram que a questão
de desempenho da rede é um problema mais geral que envolve o subsistema de E/S, a
hierarquia de memória e a CPU. Porém, estes pesquisadores determinaram que o
gargalo de desempenho encontra-se no canal de comunicação, entre a CPU e a placa
de rede. Como solução, os pesquisadores sugerem integrar a placa de rede ao
barramento da CPU, aumentar o clock da CPU e colocar os quadros de rede recebidos
diretamente na memória cache da placa de rede. Nestas circunstâncias, o sistema
testado conseguiu saturar um enlace Ethernet 10 Gbps.
Levando-se em consideração as alterações técnicas citadas anteriormente para
melhorar o desempenho da vazão de rede dos computadores, é possível notar que as
soluções propostas para melhorar o desempenho de rede são mais complexas do que
o simples uso de TOE. Além disso, os resultados obtidos em um estudo de
desempenho do iSCSI (FONSECA; NETO, 2007) mostram que as adaptadoras iSCSI
apresentam um desempenho menor em relação ao obtido com iSCSI implementado em
software.

33

2.6

Técnicas de virtualização de fitas

Com o objetivo de superar o baixo desempenho das fitas físicas e aproveitar a
diminuição de custos dos discos magnéticos, foram criados os virtualizadores de fitas
(Virtual Tape Libraries - VTLs).
Nestes dispositivos, as operações de E/S em fitas virtuais são executadas por
meio de comandos SCSI sequenciais, mas estes comandos são convertidos pela VTL
em comandos orientados a bloco para discos magnéticos. O mecanismo de conversão
independe dos protocolos de transporte da rede porque é executado na camada SCSI.
Segundo Curtis Preston (2006), o emprego de discos magnéticos ou de VTLs
não provoca alterações na arquitetura tradicional de backup (figura 12). Como
conseqüência, este autor afirma que o uso de virtualizadores nas empresas tornou-se
comum.
SAN (sem servidor)

Dados

Cliente de
backup

Servidor de
backup

LAN

Dispositivo de
armazenamento
(f ita, disco, VTL)

SAN

Figura 12 – Arquitetura tradicional de backup
Fonte: o autor

A maior vantagem das VTLs é a facilidade de gerenciamento porque o espaço
em disco é alocado dinamicamente. O desempenho da VTL, do ponto de vista de
backup, é maior do que os discos magnéticos sem emulação, porque os dados de
backup são gravados na VTL em blocos contíguos, eliminando a fragmentação
existente nos sistemas de arquivos convencionais (PRESTON, 2006).
As VTLs apresentam também maior facilidade em compartilhar os recursos entre
os servidores, pois podem ser usadas as funcionalidades do software de backup para
compartilhamento dinâmico de bibliotecas e unidades de fita. VTLs também suportam
compressão de dados via software ou hardware, configurações em cluster e permitem
manter todos os processos, tecnologias e procedimentos já empregados pelas
empresas (PRESTON, 2006).
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Curtis Preston (2006) enumera duas técnicas de virtualização de fitas:
1. VTLs independentes: dados são movidos da VTL para a biblioteca física de
fitas pelo software de backup, por meio dos protocolos FC ou iSCSI
2. VTLs integrados: dados são movidos da VTL para a biblioteca física de fitas
pelo VTL, por meio dos protocolos FC ou iSCSI
Kathy Hodge (2006) indica que a maior vantagem no uso de VTLs para execução
de backups de banco de dados é a vazão até dez vezes superior em relação às fitas
físicas. Esta vazão diminui a janela de backup, o tempo de restore e permite a
execução de múltiplos backups por dia em sistemas críticos.
Um exemplo prático de VTL integrado, apresentado por Fei Mu et al (2004),
consiste em um sistema virtualizador de fitas baseado em um módulo de software SCSI
servidor. Este módulo é executado no núcleo do Linux e os pesquisadores o
denominam SCSI-Target Middle Level (STML). O sistema proposto apresenta suporte
às operações SCSI mandatórias em dispositivos sequenciais: INQUIRY, WRITE, READ,
WRITE_FILEMARK e SPACE.
Os comandos SCSI sequenciais de fitas são recebidos e convertidos em
comandos SCSI em bloco para gravação nos discos. Em situação de leitura, ocorre o
processo inverso, caso os dados ainda estejam nos discos magnéticos, isto é, não
tenham sido migrados para fitas físicas.
A arquitetura deste sistema baseia-se em seis componentes (figura 13):
1. Módulo de análise de comandos SCSI – recebe os comandos dos servidores
de aplicação, determina se os comandos devem ser executados nos
dispositivos virtuais ou físicos e envia os comandos para o dispositivo
apropriado
2. Módulo de conversão de comandos SCSI – converte os comandos SCSI
sequenciais em comandos SCSI em bloco
3. Módulo de mapeamento dos Endereços dos Blocos Lógicos (EBL) – mantém
os registros de relacionamento entre as unidades lógicas da fita virtual e os
endereços dos blocos lógicos dos discos
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4. Dados de controle das fitas virtuais – parâmetros de sistema, como tamanho
das fitas virtuais e alocação de espaço nos discos
5. Módulo de transferência de dados – transfere os dados das fitas virtuais para
as físicas quando o sistema está com carga baixa ou quando acaba o espaço
livre nas fitas virtuais
6. Ferramentas de configuração do usuário – interface para configuração de
parâmetros do sistema

Figura 13 – Arquitetura do sistema de fitas virtuais
Fonte: traduzido de MU et al, 2004
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3

SITUAÇÕES DE ESTUDO E PROPOSTA DE PROTÓTIPO
Este capítulo descreve as situações de estudo que são usadas na análise de

desempenho dos protocolos FCoE e iSCSI em virtualizadores de fitas. A partir da
delimitação das situações, é proposto um protótipo de testes para execução dos
experimentos e efetua-se um estudo das limitações do protótipo. Finalmente, são
descritas as ferramentas de geração de carga e coleta de dados, tendo em vista as
métricas de interesse descritas no capítulo de introdução.
3.1

Situações de estudo
As situações de estudo focadas neste trabalho são delimitadas de acordo com

duas perspectivas:
1. Operações de E/S de baixo nível que ocorrem em testes de laboratório e
empregam dados aleatórios de teste (GILBERT, 2004). Adota-se uma massa de dados
de 315 MB. Quando o cliente executa uma operação de gravação, os dados são lidos
pela aplicação na memória RAM do cliente e gravados na memória RAM do servidor
por meio do software virtualizador de fitas. Na operação de leitura, o cliente acessa
dados da memória RAM do servidor por meio do virtualizador de fitas e os grava em
sua memória RAM. É possível analisar melhor o comportamento dos protocolos nesta
situação porque não existe a latência do acesso aos discos magnéticos da situação 2.
Cliente

Servidor

Memória RAM

Memória RAM

dados de teste

dados de teste

Aplicação de E/S

Virtualizador de fitas

blocos de dados

blocos de dados

Camada SCSI

Camada SCSI

comandos SCSI

comandos SCSI

Protocolos de transporte do SCSI

Protocolos de transporte do SCSI

pacotes

Rede Ethernet

pacotes

quadros

Rede Ethernet

Figura 14 – Caminho de E/S das operações de baixo nível
Fonte: o autor
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2. Operações de E/S de alto nível que normalmente são encontradas em
ambientes de produção das empresas. Efetuam-se operações de backup frio e restore
frio dos arquivos de dados de um banco de dados (HODGE, 2006). A massa de dados
totaliza 315 MB, sendo composta por dados hipotéticos de um sistema de recursos
humanos empresarial. Na operação de gravação, os arquivos de dados do banco de
dados são lidos pela aplicação de E/S no disco magnético do cliente e gravados no
disco magnético do servidor por meio do virtualizador de fitas. Na operação de leitura, o
cliente acessa dados do disco magnético do servidor por meio do virtualizador de fitas e
os grava em seu disco magnético, conforme ilustrado na figura 15.
Cliente

Servidor

Disco magnético

Disco magnético

arquivos de dados

arquivos de dados

Aplicação de E/S

Virtualizador de fitas

blocos de dados

blocos de dados

Camada SCSI

Camada SCSI

comandos SCSI

comandos SCSI

Protocolos de transporte do SCSI

Protocolos de transporte do SCSI

pacotes

Rede Ethernet

pacotes

quadros

Rede Ethernet

Figura 15 – Caminho de E/S das operações de alto nível
Fonte: o autor

A existência de duas situações de estudo permite confrontar os resultados
obtidos em uma situação ideal de laboratório e outra mais próxima de um ambiente real
de processamento.
Em ambas as situações de estudo, as operações de E/S são geradas a partir do
cliente com tamanhos de bloco de 64, 128, 256, 512 e 1.024 KB, respectivamente. As
operações de leitura e gravação ocorrem em fluxo único no tempo. Cada operação é
repetida cinquenta vezes, número superior ao empregado na Teoria de Amostras
Perquenas e suficiente para não ocorrerem grandes erros estatísticos se o desvio
padrão apresentado pelas amostras for baixo (LEHMANN, 1999).
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No virtualizador de fitas, configura-se o tamanho de bloco do dispositivo em valor
zero para todas as operações. Como resultado, o tamanho dos blocos de dados das
operações é determinado pela aplicação de E/S.
Levando em consideração que quadros FCoE podem chegar a um tamanho
máximo de 2.148 Bytes (KO; EISENHAUER; RECIO, 2008), adota-se o valor fixo de
2.500 Bytes para a Unidade de Transmissão Máxima (UTM) da rede Ethernet.
As situações de estudo são experimentadas em duas configurações dos
protocolos de transporte do SCSI: FCoE e iSCSI em software.
Para correta interpretação dos resultados dos experimentos e validação do
protótipo, adota-se um grupo de controle composto por operações de E/S executadas
localmente no servidor, que empregam tamanhos de bloco de dados iguais aos das
operações executadas com o iSCSI e o FCoE.
Como resultado da delimitação das situações de estudo, é possível estabelecer
a quantidade de operações que são executadas no protótipo, conforme mostrado na
tabela 1.
Tabela 1 – Número total de operações executadas no protótipo
Operações E/S
Leitura e gravação (2)
Situações de estudo
Baixo e alto nível (2)
Protocolos
FCoE, iSCSI e SCSI local (3)
Tamanhos de Bloco
64, 128, 256, 512 e 1.024 KB (5)
Repetições
50

Número total de operações

3.000

Fonte: o autor

3.2

Protótipo de testes e estudo de limitações
O protótipo de testes proposto leva em consideração as situações de estudo e

configurações dos protocolos de transporte apresentados anteriormente. Para facilitar a
referência no texto, o protótipo de testes foi denominado VTL-LAB.
O VTL-LAB é composto por dois computadores pessoais conectados entre si, de
acordo com a arquitetura cliente/servidor. O sistema operacional usado é o Linux
Fedora 14 (FEDORA, 2010) núcleo 2.6.33 e os serviços de armazenamento são
providos por softwares livres.
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Os softwares livres usados no protótipo são:


Open FCoE – Fibre Channel over Ethernet em software (LOVE et al., 2010)



Open iSCSI – iSCSI em software (MESNIER; NAIR, 2010)



SCST – SCSI Target Subsystem for Linux (BOLKHOVITIN et al., 2010)



iSCSI-SCST – driver iSCSI para SCST (BOLKHOVITIN et al., 2010)



FCST-SCST – driver FCoE para SCST (BOLKHOVITIN et al., 2010)



mhvtl – Virtualizador de fitas implementado em Linux (HARVEY, 2010)

Os serviços de armazenamento do servidor são providos ao cliente pelo software
virtualizador de fitas mhvtl que emula fitas LTO-3 (HARVEY, 2010), pelos softwares
servidores SCST, FCST e iSCSI-TGT (BOLKHOVITIN et al., 2010) e pelos protocolos
Open FCoE (LOVE et al., 2010) e Open iSCSI (MESNIER; NAIR, 2010). O cliente, por
sua vez, acessa os serviços do servidor por meio dos protocolos Open FCoE (LOVE et
al., 2010) e Open iSCSI (MESNIER; NAIR, 2010).
O software Open FCoE requer comunicação ponto-a-ponto e placas Ethernet
Intel e1000 driver (LOVE et al., 2010). No VTL-LAB, as placas de rede operam a 1Gbps
Full-Duplex e são conectadas por um cabo cross Ethernet CAT 6.
Os recursos de hardware do VTL-LAB, apresentados na tabela 2, superam os
requisitos mínimos dos softwares livres citados anteriormente, bem como do Linux
Fedora 14 (FEDORA, 2010).
Tabela 2 – Recursos de hardware do VTL-LAB
CPU

Cliente

Servidor

1x Intel Core 2 Duo E6550 2.33 GHz

1x Intel Xeon Core 2 Duo E3110 3 GHz

2 GB DDR2 667 MHz
1x Disco ATA Western Digital WDC
Disco
WD1600AABB-0 160 GB
1 placa Intel modelo DQ35J0
Placa mãe
PCI convencional 32 bits @ 66 MHz
Barramento de E/S
1 placa Intel Gigabit PRO/1000 GT Desktop
Rede
PWLA8391GT
Memória

Fonte: o autor

2 GB DDR2 667 MHz
1x Disco ATA Western Digital WDC
WD2500AAJS-0 250 GB
1 placa Intel modelo D945GCPE
PCI convencional 32 bits @ 66 MHz
1 placa Intel Gigabit PRO/1000 GT
Desktop PWLA8391GT
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Entretanto, além de considerar apenas os requisitos mínimos, é interessante
aprofundar a análise do protótipo, com o objetivo de determinar os possíveis gargalos
de desempenho.
Conforme afirma Hussein Simitci (2003), todo sistema possui um gargalo, sendo
que o componente mais lento do caminho de E/S determina o desempenho máximo. Se
os componentes do sistema de armazenamento forem suficientes para atender a carga
de processamento sem enfileiramentos, entende-se que o gargalo está na carga a ser
processada, ou seja, a aplicação ou os usuários não geram demanda suficiente para
esgotar os recursos de processamento.
Com o objetivo de analisar o desempenho teórico do protótipo, adota-se como
métrica a vazão em Gigabits por segundo (Gbps) de cada componente do caminho de
E/S. Esta métrica teórica consta nos documentos técnicos do hardware e os dados
foram compilados na tabela 3.
Tabela 3 – Vazão teórica dos componentes do protótipo VTL-LAB
CPU
Memória
Disco
Placa mãe
Barramento E/S
Rede

Cliente
Componente
Intel Core 2 Duo E6550 2.33 GHz
2 GB DDR2 667 MHz (dual-channel
mode )
ATA Western Digital WDC
WD1600AABB0 160 GB
Intel DQ35J0 - Interface SATA (Disco)
Intel DQ35J0 - System Bus (CPU)
PCI convencional 32 bits / 66 MHz
Intel PRO/1000 GT Desktop

Vazão (em Gbps)
85,6 (INTEL, 2008)

Servidor
Componente
Intel Xeon Core 2 Duo E3110 3 GHz

Vazão (em Gbps)
85,6 (INTEL, 2009)

2 (INTEL, 2007a)

2 GB DDR2 667 MHz (dual-channel mode )

2 (INTEL, 2007b)

ATA Western Digital WDC WD2500AAJS0
250 GB
Intel D945GCPE- Interface SATA (Disco)
Intel D945GCPE- System Bus (CPU)
PCI convencional 32 bits / 66 MHz
Intel PRO/1000 GT Desktop

3 (INTEL, 2007b)
25 (INTEL, 2007b)
2,06 (INTEL, 2007b)
1 (INTEL, 2004)

3 (WD, 2010)
3 (INTEL, 2007a)
25 (INTEL, 2007a)
2,06 (INTEL, 2007a)
1 (INTEL, 2004)

3 (WD, 2010)

Fonte: o autor

Observando os valores da tabela 3 e tomando-se os conceitos citados
anteriormente, é possível notar que o gargalo teórico do protótipo pode ser a interface
de rede Intel PRO/1000 GT Desktop por apresentar vazão máxima teórica de 1 Gbps.
Por essa razão, a vazão da placa de rede é medida durante a execução dos
experimentos do protótipo.
Um estudo realizado por Wei Tong (2009) compara o desempenho entre o FCoE
e o iSCSI em operações de E/S em discos magnéticos, com tamanhos de bloco
variando de 512 B até 1 MB. O protótipo empregado pelo pesquisador é muito similar
ao protótipo proposto nesta dissertação e consiste em dois computadores pessoais
conectados ponto-a-ponto, com quatro processadores lógicos cada um.
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Tong (2009) verificou que, dos quatro processadores lógicos, apenas um deles
fica efetivamente ativo durante os experimentos e apresenta um uso aproximado de
50% durante todas as operações de E/S. Apesar deste baixo uso de CPU, Tong (2009)
chama atenção para o processamento de CRCs do FCoE que corresponde à 70% do
processamento total do protocolo.
No experimento realizado, o processamento de CRC do FCoE é responsável
pelo desempenho de vazão ligeiramente inferior do FCoE (80 MBps) em relação ao
iSCSI (90 MBps) com tamanho de bloco de 512 KB e Tong (2009) concluiu que a
implementação do FCoE em software deve ser otimizada, apesar de não citar qual foi a
versão do FCoE empregada no protótipo. Estas constatações indicam que é importante
medir o uso de CPU total do sistema durante a execução de experimentos no protótipo
de testes.
3.3

Ferramentas de geração de carga e coleta de dados
A ferramenta elencada para gerar a carga de testes é o dd (IEEE, 2004), utilitário

nativo de sistemas Linux. Este utilitário foi escolhido por suportar configuração dos
tamanhos de blocos das operações de E/S parâmetros e também por apresentar dados
estatísticos de sua execução.
Os softwares empregados na coleta dos dados do protótipo foram agrupados na
tabela 4, segundo as métricas de interesse do estudo.
Tabela 4 – Métricas de interesse e utilitários de medição
Métrica de interesse

Vazão de E/S (MBps)
Latência de E/S (ms)
Valor total de dados trafegados por bloco de E/S (MB)
Vazão de rede (MBps)
Uso de CPU total do sistema (%)

Utilitários
dd (IEEE, 2004)
wireshark (COMBS, 2011)
nmon (IBM, 2009)

Fonte: o autor

As operações de E/S com os protocolos iSCSI e FCoE são executadas a partir
do cliente, portanto todas as métricas de interesse são coletadas neste computador.
Para determinar se não existem gargalos de CPU no servidor, as métricas do uso de
CPU total também são coletadas no servidor. As métricas de interesse do grupo de
controle, no qual são executadas operações de E/S no SCSI local do servidor, são
coletadas somente no servidor.
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4

EXPERIMENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
Este capítulo descreve as configurações dos comandos que foram executados

nos experimentos do protótipo, juntamente com a apresentação e análise dos
resultados obtidos.
4.1 Execuções dos experimentos
Os experimentos foram executados no protótipo segundo as situações 1 e 2
apresentadas anteriormente no capítulo 3. As operações de leitura e escrita ocorreram
com o uso do utilitário dd que permite coletar a vazão e determinar a latência de E/S.
Na situação 1, os dados foram lidos e gravados usando um pseudo-dispositivo
do Linux (/dev/zero), que não apresenta marca de fim de arquivo (end of file - EOF).
Neste caso, houve a necessidade de configurar o parâmetro de contagem do dd, de
acordo com o tamanho de bloco, para atingir o volume total de 315 MB.
Na situação 2, não foi necessário configurar o parâmetro de contagem do dd
porque a leitura e escrita são efetuadas usando um arquivo de tamanho fixo de 315 MB
com EOF. Neste caso, a quantidade de blocos (records) da operação é determinada
automaticamente de acordo com o tamanho dos blocos. Os comandos geradores da
carga são descritos na tabela abaixo.
Tabela 5 – Comandos dd geradores de carga dos experimentos
Situação

1

2

Tamanho de bloco
64 KB
128 KB
256 KB
512 KB
1024 KB
64 KB
128 KB
256 KB
512 KB
1024 KB
64 KB
128 KB
256 KB
512 KB
1024 KB
64 KB
128 KB
256 KB
512 KB
1024 KB

Fonte: o autor

Operação

Comando
dd if=/dev/st0 of=/dev/zero bs=64K count=4800
dd if=/dev/st0 of=/dev/zero bs=128K count=2400
Leitura dd if=/dev/st0 of=/dev/zero bs=256K count=1200
dd if=/dev/st0 of=/dev/zero bs=512K count=600
dd if=/dev/st0 of=/dev/zero bs=1024K count=300
dd if=/dev/zero of=/dev/st0 bs=64K count=4800
dd if=/dev/zero of=/dev/st0 bs=128K count=2400
Gravação dd if=/dev/zero of=/dev/st0 bs=256K count=1200
dd if=/dev/zero of=/dev/st0 bs=512K count=600
dd if=/dev/zero of=/dev/st0 bs=1024K count=300
dd if=/dev/st0 of=/tmp/oracle/users.dbf bs=64K
dd if=/dev/st0 of=/tmp/oracle/users.dbf bs=128K
Leitura dd if=/dev/st0 of=/tmp/oracle/users.dbf bs=256K
dd if=/dev/st0 of=/tmp/oracle/users.dbf bs=512K
dd if=/dev/st0 of=/tmp/oracle/users.dbf bs=1024K
dd if=./oradata/XE/users.dbf of=/dev/st0 bs=64K
dd if=./oradata/XE/users.dbf of=/dev/st0 bs=128K
Gravação dd if=./oradata/XE/users.dbf of=/dev/st0 bs=256K
dd if=./oradata/XE/users.dbf of=/dev/st0 bs=512K
dd if=./oradata/XE/users.dbf of=/dev/st0 bs=1024K

Repetições
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

43

Durante a execução de cada série de 50 repetições, as métricas de uso de CPU
e vazão de rede foram coletadas pela execução do utilitário nmon.
Para determinar o valor total de dados trafegados por bloco de E/S (MB) e
analisar detalhadamente o comportamento dos protocolos FCoE e iSCSI, efetuou-se
uma segunda execução dos comandos dd, com count = 1, em ambas situações 1 e 2.
Essas execuções provocaram a transferência de um bloco de dados por
operação de E/S, sendo capturadas no wireshark (COMBS, 2011). Desse modo, foi
possível determinar a sobrecarga do FCoE e do iSCSI em cada bloco de dados.
A medição das métricas de interesse permitiu determinar os resultados, por
meio dos seguintes critérios:


Valor médio da vazão de E/S (em MBps): média aritmética das 50
execuções por cada tamanho de bloco; o desvio padrão desta métrica
indicou se somente 50 repetições foram suficientes para se notar uma
tendência de vazão uniforme nas operações



Porcentagem de sobrecarga por bloco de E/S: porcentagem de dados de
controle dos protocolos FCoE e iSCSI em relação ao total de dados
transferidos em um bloco; determinada pela análise de baixo nível (dump
wireshark)



Porcentagem de sobrecarga por operação completa de E/S: porcentagem
de dados de controle do FCoE e do iSCSI em relação ao total de dados
transferidos em uma operação de E/S completa (315 MB); dada pela
porcentagem da diferença entre vazão de rede e vazão de E/S em relação à
vazão de E/S



Desvio padrão da latência de E/S (em ms): dispersão da latência de E/S;
latência é o tempo gasto na leitura ou escrita de um bloco de dados, sendo
determinada pelo quociente do tempo da operação completa de E/S pela
quantidade de blocos usados na operação

 Relação entre uso de CPU total e vazão de E/S (em %uso / MBps): índice
da porcentagem de uso de CPU para vazão de E/S a 1 MBps; pode ser
usado para prever o uso de CPU de acordo com a vazão esperada ou
determinar qual protocolo usa mais CPU
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4.2 Resultados obtidos e análise
Com o objetivo de facilitar a análise e visualização dos resultados, esta parte
divide-se em quatro tópicos: análise da situação 1, análise da situação 2, comparativo
entre situação 1 e 2 e análise complementar.
4.2.1 Análise da situação 1
Conforme esperado, a vazão de leitura e escrita de ambos os protocolos FCoE
e iSCSI cresce proporcionalmente ao aumento do tamanho do bloco de dados,
conforme indicado no gráfico 1.
Situação 1
Vazão média de E/S
80,00
74,11

70,00

60,77 60,43

60,00

57,09

MBps

50,00

48,02

39,32 39,35

40,00

46,60 46,91

39,70

38,97
33,56 33,86

valor estimado

32,91 32,51

40,16

30,00
23,76

23,38
20,15
18,30

20,00

10,00

0,00
L-64KB

L-128KB

L-256KB

L-512KB

L-1.024KB

FCoE

E-64KB

iSCSI

E-128KB

E-256KB

E-512KB
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Gráfico 1 – Vazão média de E/S em MBps na (situação 1)
Fonte: o autor

Nas operações de leitura, o iSCSI apresenta vazão superior ao FCoE com
blocos de 64 KB, 256 KB e 512 KB. Os valores de vazões se igualam com blocos de
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128 KB e 1.024 KB. A vazão do iSCSI atinge um pico de 74,11 MBps com blocos de
512 KB, contra 48,02 MBps do FCoE. A vazão do FCoE atinge um pico de 60,77 MBps
com blocos de 1.024 KB, contra 60,43 MBps do iSCSI. Nota-se uma diferença
considerável entre as vazões do FCoE e iSCSI com blocos de 256 KB e 512 KB. O
iSCSI apresenta valores 44% e 54% maiores que o FCoE, respectivamente.
Nas operações de escrita, o iSCSI apresenta vazão ligeiramente superior ao
FCoE com blocos de 64 KB e 512 KB. Os valores de vazões são praticamente iguais
com blocos de 128 KB, 256KB e 1.024 KB. A maior vazão do iSCSI é 46,91 MBps com
blocos de 1.024 KB, contra 46,60 MBps (valor estimado) do FCoE. A maior vazão do
FCoE também é atingida com blocos de 1.024 KB (46,60 MBps).
Os valores de desvio padrão da vazão de E/S estão dentro de limites
considerados baixos para ambos os protocolos FCoE e iSCSI (tabela 6). Isso mostra
uma tendência de comportamento estável na vazão de E/S, sendo suficiente executar
50 repetições para este estudo.
Tabela 6 – Média e desvio padrão da vazão de E/S (situação 1)
Vazão E/S (MBps)
Operação
L-64KB L-128KB L-256KB L-512KB L-1.024KB E-64KB E-128KB E-256KB E-512KB E-1.024KB
Média
20,15
39,32
39,70
48,02
60,77
18,30
32,91
33,56
38,97
46,60
FCoE
Desvio padrão
0,08
0,06
0,05
0,65
0,46
0,04
0,10
0,06
0,09
0,10
Média
23,38
39,35
57,09
74,11
60,43
23,76
32,51
33,86
40,16
46,91
iSCSI
Desvio padrão
0,35
0,09
3,41
0,50
0,28
0,28
0,09
0,43
0,55
0,16

Fonte: o autor

Nas operações de escrita com FCoE e blocos de 1.024 KB, o protótipo
apresentou travamento total e uma mensagem de erro de núcleo no log do Linux que
indica uma falha do código FCoE (ver apêndice A). Neste caso, houve a necessidade
de estimar os valores das métricas de interesse do FCoE por meio da função
TENDÊNCIA do Excel, usando como parâmetros os resultados obtidos com outros
tamanhos de bloco.
Nota-se também uma grande diferença nas vazões de leitura em relação aos
valores de vazão nas operações de escrita, com um maior desempenho do iSCSI na
leitura de dados. Interessantemente, os valores apurados da sobrecarga introduzida
pelos protocolos em um bloco de dados e nas operações completas de E/S não
corroboram estes resultados.
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O FCoE apresenta sobrecarga decrescente nas operações de leitura e
sobrecarga fixa nas operações de escrita, conforme ocorre o aumento dos blocos de
dados. O iSCSI, por sua vez, apresenta sobrecarga decrescente na leitura e na escrita
(tabelas 7 e 8).
Tabela 7 – Sobrecarga de protocolo por bloco (situação 1)
Operação
FCoE
iSCSI

Sobrecarga por bloco (%)
L-64KB L-128KB L-256KB L-512KB L-1.024KB E-64KB E-128KB E-256KB E-512KB E-1.024KB
2,9297 2,8839
2,8610
2,8496
2,8439
2,9297 2,9297
2,9297
2,9297
2,9297
4,0009 4,0146
4,0466
4,0592
4,0592
1,2085 1,1581
0,8560
0,8045
0,6323

Fonte: o autor
Tabela 8 – Sobrecarga de protocolo por operação (situação 1)
Operação
FCoE
iSCSI

Sobrecarga por operação (%)
L-64KB L-128KB L-256KB L-512KB L-1.024KB E-64KB E-128KB E-256KB E-512KB E-1.024KB
2,9345 2,8864
2,8635
2,8516
2,8455
2,9363 2,9334
2,9333
2,9328
2,9313
4,0065 4,0181
4,0488
4,0610
4,0612
1,2159 1,1638
0,8614
0,8084
0,6354

Fonte: o autor

Esses resultados indicam que a vazão do FCoE deveria ser superior nas
operações de leitura e inferior nas operações de escrita em relação ao iSCSI.
Entretanto, a vazão de leitura do iSCSI é maior que a do FCoE (com blocos de 256 e
512 KB), enquanto os valores da vazão de escrita são praticamente iguais.
A diferença entre as sobrecargas verificadas no bloco e na operação completa
de E/S ocorre pela inclusão dos dados de controle SCSI na operação de E/S. Esses
dados foram desconsiderados na análise da sobrecarga por bloco, mas não puderam
ser descartados na análise por operação por não ser possível separá-los das medições
de vazão da rede sem o uso da análise de baixo nível (dumps).
O desvio padrão da latência de E/S indica que, nas operações de leitura, o
FCoE tem menor dispersão com blocos de 64 KB, 128 KB e 256 KB, enquanto o iSCSI
se sobressai com blocos de 512 e 1.024 KB. Nas operações de escrita, o desvio do
FCoE é menor com 64, 256, 512 e 1.024 KB e o iSCSI com bloco de 128 KB (tabela 9).
Tabela 9 – Desvio padrão da latência de E/S (situação 1)
Operação
FCoE
iSCSI

Desvio padrão da latência de E/S (ms)
L-64KB L-128KB L-256KB L-512KB L-1.024KB E-64KB E-128KB E-256KB E-512KB E-1.024KB
0,0132 0,0053
0,0083
0,1392
0,1339
0,0085 0,0124
0,0135
0,0315
0,0340
0,0404 0,0077
0,2802
0,0479
0,0809
0,0326 0,0113
0,0921
0,1779
0,0739

Fonte: o autor
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Definindo-se confiabilidade como menor variação da latência de E/S, indicando
qual protocolo apresenta tempo de resposta mais prevísivel (YINGPING; DU, 2003),
pode-se afirmar que o FCoE é mais confiável em 70% das operações.
Em relação ao processamento do sistema, o índice de processamento de
ambos os protocolos é inversamente proporcional ao tamanho do bloco, com exceção
dos blocos de 1.024 KB (tabela 10). Nota-se que o índice de processamento do iSCSI é
maior em 100% dos casos.
Tabela 10 – Índice de processamento do cliente (situação 1)
Operação
FCoE
iSCSI

Processamento do sistema (%CPU/MBps)
L-64KB L-128KB L-256KB L-512KB L-1.024KB E-64KB E-128KB E-256KB E-512KB E-1.024KB
0,0308 0,0206
0,0195
0,0163
0,0258
0,0378 0,0264
0,0305
0,0213
0,0177
0,0415 0,0246
0,0224
0,0194
0,0331
0,0803 0,0601
0,0521
0,0475
0,1907

Fonte: o autor

O valor máximo do uso de CPU no cliente foi 16,05% com iSCSI e 10,25% com
FCoE. No servidor, o valor máximo de CPU foi 31,30% com iSCSI, 45,52% com FCoE e
73,42% no grupo de controle (SCSI local). Portanto, pode-se concluir que não ocorreu
gargalo de CPU em nenhum dos experimentos da situação 1.
O grupo de controle (SCSI local) do protótipo apresentou valores de vazão de
E/S superiores aos obtidos com uso dos protocolos FCoE e iSCSI, mas os valores de
desvio padrão da vazão se apresentaram bastante elevados (tabela 11).
Tabela 11 – Vazão de E/S (situação 1 – grupo de controle)
Vazão E/S (MBps)
Operação
L-64KB L-128KB L-256KB L-512KB L-1.024KB E-64KB E-128KB E-256KB E-512KB E-1.024KB
Média
343,92 539,63 588,81 486,86
365,03 147,61 146,51 161,80 161,41
126,25
Local SCSI
Desvio padrão 100,10 117,03 135,59 123,48
8,67
8,88
13,36
7,84
6,69
3,17

Fonte: o autor

Com base nestes resultados, é possível notar que o virtualizador de fitas fica
instável quando um alto volume de dados é lido ou gravado em altas velocidades, mas
não se trata de um problema de pico de CPU (uso máximo de 73,42%).
Como as operações locais são muito mais rápidas do que as operações
executadas por meio da rede de comunicação, ocorre um processamento massivo no
dispositivo lógico (char device) que o virtualizador usa para gravar e ler os dados.
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Segundo Mark Harvey (2011), o problema está no algoritmo da camada de
espaço do usuário que processa os dados do dispositivo lógico do virtualizador. Esta
camada foi programada para realizar varreduras do dispositivo de segundo em
segundo, se o dispositivo estiver sem dados e diminuir esta frequência de varredura
para 10 microssegundos, se houver dados no dispositivo. Esta oscilação do mecanismo
de varredura provoca instabilidade do virtualizador somente nas operações locais, com
subsequente dispersão dos valores da vazão de E/S e diminuição da vazão quando
blocos maiores que 512 KB são usados.
4.2.2 Análise da situação 2
Conforme esperado, de modo similar à situação 1, a vazão de leitura e escrita
de ambos os protocolos FCoE e iSCSI cresce proporcionalmente ao aumento do
tamanho do bloco de dados, conforme indicado no gráfico 2.
Situação 2
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Gráfico 2 – Vazão média de E/S em MBps (situação 2)
Fonte: o autor

Nas operações de leitura, o iSCSI apresenta vazão superior ao FCoE com
blocos de 1.024 KB. Os valores de vazões praticamente se igualam com blocos de 64,
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128, 256 e 512 KB. A vazão do iSCSI atinge um pico de 59,33 MBps com blocos de
1.024 KB, contra 44,53 MBps do FCoE. A vazão do FCoE atinge um pico de 47,07
MBps com blocos de 512 KB, contra 47,68 MBps do iSCSI. Nota-se uma diferença
considerável entre as vazões do FCoE e iSCSI apenas com blocos de 1.024 KB, em
que o iSCSI apresenta vazão 25% maior que o FCoE.
Nas operações de escrita, os valores de vazão são equivalentes, com pequena
vantagem do FCoE com blocos de 128 KB, 256 KB e 512 KB. A maior vazão (estimada)
do FCoE é 44,72 MBps com blocos de 1.024 KB, contra 44,93 MBps do iSCSI.
Os valores de desvio padrão da vazão de E/S, apesar de ligeiramente
superiores aos valores verificados na situação 1, estão dentro de limites considerados
baixos para ambos os protocolos FCoE e iSCSI (tabela 12), indicando que 50
repetições foram suficientes para o estudo.
Tabela 12 – Média e desvio padrão da vazão de E/S (situação 2)
Vazão E/S (MBps)
Operação
L-64KB L-128KB L-256KB L-512KB L-1.024KB E-64KB E-128KB E-256KB E-512KB E-1.024KB
Média
19,90
39,07
39,50
47,07
44,53
18,14
31,97
32,49
37,54
44,72
FCoE
Desvio padrão
0,45
0,58
0,48
0,37
0,37
0,20
0,37
0,31
0,60
0,65
Média
20,31
38,99
39,13
47,68
59,33
18,79
31,63
32,46
37,24
44,93
iSCSI
Desvio padrão
0,05
0,61
0,17
0,63
2,58
0,24
0,48
0,52
0,70
0,77

Fonte: o autor

Conforme verificado também na situação 1, os valores da sobrecarga dos
protocolos não explicam os resultados da vazão de E/S. O FCoE apresenta sobrecarga
decrescente nas operações de leitura e fixa nas operações de escrita, conforme ocorre
o aumento dos blocos de dados. O iSCSI, por sua vez, apresenta sobrecarga
decrescente na leitura e na escrita (tabelas 13 e 14).
Tabela 13 – Sobrecarga de protocolo por bloco (situação 2)
Operação
FCoE
iSCSI

Sobrecarga por bloco (%)
L-64KB L-128KB L-256KB L-512KB L-1.024KB E-64KB E-128KB E-256KB E-512KB E-1.024KB
2,9297 2,8839
2,8610 2,8496
2,8439
2,9297 2,9297 2,9297 2,9297
2,9297
4,0009 4,0146
4,0466 4,0592
4,0592
1,0071 1,1581 0,8560 0,7736
0,6952

Fonte: o autor
Tabela 14 – Sobrecarga de protocolo por operação (situação 2)
Operação
FCoE
iSCSI

Fonte: o autor

Sobrecarga por operação (%)
L-64KB L-128KB L-256KB L-512KB L-1.024KB E-64KB E-128KB E-256KB E-512KB E-1.024KB
2,9346 2,8864
2,8635 2,8516
2,8460
2,9364 2,9335 2,9334 2,9329
2,9314
4,0073 4,0181
4,0501 4,0617
4,0614
1,0168 1,1625 0,8620 0,7784
0,6990
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Esses valores de sobrecarga indicam que a vazão do FCoE deveria ser
superior nas operações de leitura e inferior na escrita em relação ao iSCSI. Porém, as
vazões são praticamente iguais, com ligeira vantagem do iSCSI na leitura e do FCoE na
escrita. A diferença entre as sobrecargas no bloco e na operação completa de E/S
ocorre pela inclusão dos dados de controle SCSI na operação de E/S, conforme já
descrito na análise da situação 1.
O desvio padrão da latência de E/S indica que, nas operações de leitura, o
FCoE tem menor dispersão com blocos de 128K, 512K e 1.024K, enquanto o iSCSI se
sobressai com blocos de 64K e 256K. Nas operações de escrita, o desvio do FCoE é
menor com todos os tamanhos de bloco (tabela 15).
Tabela 15 – Desvio padrão da latência de E/S (situação 2)
Operação
FCoE
iSCSI

Desvio padrão da latência de E/S (ms)
L-64KB L-128KB L-256KB L-512KB L-1.024KB E-64KB E-128KB E-256KB E-512KB E-1.024KB
0,0815 0,0531
0,0874 0,0917
0,9754
0,0386 0,0473 0,0756 0,2189
0,2374
0,0080 0,0563
0,0291 0,1444
1,0376
0,0454 0,0616 0,1282 0,2594
0,3918

Fonte: o autor

Definindo-se confiabilidade como menor variação da latência de E/S, indicando
qual protocolo apresenta tempo de resposta mais prevísivel (YINGPING; DU, 2003),
pode-se afirmar que o FCoE é mais confiável em 80% das operações.
Quanto ao processamento do sistema, para o FCoE, o índice de
processamento é decrescente com blocos de 64, 128 e 512 KB, apresentando-se
crescente com blocos de 256 KB e 1.024 KB na leitura e 256KB na escrita (tabela 16).
Para o iSCSI, o índice de processamento na leitura é decrescente com blocos
de 64 KB, 128 KB e 256 KB, sendo crescente com blocos de 512 KB e 1.024 KB. Na
escrita, o índice de processamento decresce com blocos de 64 KB e 128 KB, mas
cresce com blocos de 256 KB, 512 KB e 1.024 KB. O índice de processamento do
iSCSI é maior do que o índice do FCoE em 70% dos casos.
Tabela 16 – Índice de processamento do cliente (situação 2)
Operação
FCoE
iSCSI

Fonte: o autor

Processamento do sistema (%CPU/MBps)
L-64KB L-128KB L-256KB L-512KB L-1.024KB E-64KB E-128KB E-256KB E-512KB E-1.024KB
0,1424 0,1262
0,1275 0,1214
0,1447
0,0631 0,0511 0,0535 0,0462
0,0414
0,1692 0,1250
0,1226 0,1250
0,1458
0,1095 0,0473 0,0720 0,0763
0,2439
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O valor máximo do uso de CPU no cliente foi 42,80% com iSCSI e 8,70% com
FCoE. No servidor, o valor máximo de CPU foi 99,05% com iSCSI e 40,39% com FCoE.
Portanto, pode-se concluir que não ocorreu gargalo de CPU em nenhum dos
experimentos de rede da situação 2. No grupo de controle (SCSI local), entretanto,
chega-se a 99,97% de uso de CPU na operação de escrita com blocos de 1.024 KB.
O grupo de controle (SCSI local) do protótipo apresentou valores de vazão de
E/S superiores aos obtidos com uso dos protocolos FCoE e iSCSI, mas menores do
que os verificados no grupo de controle da situação 1, por conta do processamento de
E/S dos discos magnéticos (tabela 17).
Tabela 17 – Vazão de E/S (situação 2 – grupo de controle)
Vazão E/S (MBps)
Operação
L-64KB L-128KB L-256KB L-512KB L-1.024KB E-64KB E-128KB E-256KB E-512KB E-1.024KB
Média
54,91 100,24 109,02 109,76
107,88
77,67
78,44
78,08
79,02
75,03
Local SCSI
Desvio padrão
0,46
3,88
16,73
15,99
14,50
3,82
3,11
2,55
2,48
14,14

Fonte: o autor

O desvio padrão ainda se apresenta elevado em relação ao verificado com uso
dos protocolos FCoE e iSCSI. Os valores do desvio são explicados pelo método de
funcionamento do virtualizador, citado anteriormente na situação 1.
4.2.3 Comparativo entre situação 1 e 2
Os resultados obtidos na situação 1 seguem a mesma tendência dos resultados
obtidos na situação 2, indicando um comportamento uniforme dos protocolos no
transporte de tipos diferentes de dados.
O uso de discos magnéticos no caminho de E/S da situação 2 introduz uma
latência considerável, fazendo os valores da vazão ficarem até 20% menores e com
maior dispersão (desvio padrão). Esta introdução de latência também teve efeito direto
no grupo de controle (SCSI local), no qual o uso de CPU atingiu o maior pico verificado
em todos os experimentos deste trabalho, com 99,97% na operação de escrita com
1.024 KB de tamanho de bloco.
Na situação 2, mais similar aos ambientes empresarias de produção, verifica-se
que a vazão do iSCSI é mais uniforme nas operações de leitura com blocos de 256 KB
e 512 KB e apresenta valores de vazão equivalentes aos obtidos com uso de FCoE,
sem ocorrência das grandes disparidades verificadas na situação 1.
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Como não foi possível determinar as razões destes desvios somente com a
análise das métricas de interesse, houve a necessidade de realizar uma análise
complementar dos resultados para investigar os possíveis fatores que levaram o FCoE
a apresentar resultados iguais ou piores que os obtidos com iSCSI.
4.3 Análise complementar
Analisando-se apenas os fatores sobrecarga de protocolo e índice de
processamento, o FCoE deveria apresentar vazões maiores que o iSCSI. Isto significa
que existem outras variáveis que determinam a vazão, por isso foi necessário investigar
também os quadros de dados e o histórico de desenvolvimento dos protocolos FCoE e
iSCSI, bem como aprofundar a análise do processamento do sistema.
Na situação 1, o iSCSI apresenta valores de vazão de E/S muito elevados em
relação ao FCoE nas operações de leitura com blocos de 256 KB e 512 KB. Porém, o
mesmo desvio não foi verificado nas operações de escrita da situação 1, nem nas
operações de leitura e escrita da situação 2.
Esta divergência pode ser explicada pela constatação de que o iSCSI
praticamente não concorre com outros processos pelos recursos de CPU na operação
de leitura da situação 1, tendo em vista que os dados lidos do servidor são escritos no
pseudo-dispositivo /dev/zero do cliente. O processo de gravar em /dev/zero não gera
processamento, uma vez que o Linux apenas confirma a gravação e descarta os dados.
Esta situação muda na operação de escrita da situação 1, porque nesta
operação os dados são lidos de /dev/zero que retorna caracteres ASCII 0x00 (nulos),
com a subsequente criação do payload que é encapsulado, transmitido e escrito no
dispositivo do servidor. Isso provoca maior processamento do iSCSI e do sistema,
eliminando os picos de vazão do iSCSI.
Essa constatação é confirmada pelo comportamento mais uniforme da vazão de
E/S do iSCSI observado na situação 2, provocado pelo aumento de processamento do
sistema por conta do uso de discos magnéticos.
É interessante notar que o alto desempenho do iSCSI em situações de baixo
uso de CPU também foi verificado na comparação de desempenho do FCoE e iSCSI
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com discos magnéticos emulados em RAM, realizada por Wei Tong (2009). Os
resultados dos experimentos da situação 2 deste trabalho mostraram que o iSCSI
apresenta resultados mais próximos aos do FCoE em situações similares aos
ambientes empresariais, o que não pôde ser identificado por Tong (2009).
Aprofundando a análise com dumps wireshark, notou-se que os quadros
enviados e recebidos pelo FCoE possuem tamanho de 2.172 Bytes, dos quais 2.112
Bytes correspondem à carga útil do quadro. No iSCSI, por sua vez, os quadros Ethernet
têm tamanho de 2.514 Bytes, dos quais 2.448 Bytes são carga útil. Isso permite ao
iSCSI enviar e receber uma carga útil 16% maior que o FCoE em cada quadro Ethernet.
Como o FCoE usa quadros de tamanho fixo de 2.172 Bytes, ele não é afetado
por mudanças na UTM Ethernet, conforme verificado também por Wei Tong (2009).
Como a UTM foi configurada em 2.500 Bytes no protótipo, o iSCSI se adaptou ao
tamanho máximo de quadro (UTM). Essa condição favoreceu um desempenho maior do
iSCSI e minimizou os possíveis efeitos negativos da sobrecarga de processamento
TCP/IP.
Pesquisando o histórico dos protocolos, verificou-se que a primeira versão do
Open iSCSI foi lançada em fevereiro de 2005 (AIZMAN; YUSUPOV, 2005), enquanto a
primeira versão do Open FCoE foi lançada em novembro de 2007 (LOVE, 2007). De
uma maneira simplista, essa diferença de idade pode indicar que a implementação em
software do iSCSI é mais otimizada e madura que a do FCoE.
Entretanto, essa visão simplista é legitimada pelos travamentos do protótipo nas
operações de escrita do FCoE com blocos de 1.024 KB e pelo bom desempenho do
iSCSI verificado por Wei Tong (2009). Tong também indicou a necessidade de
melhorias na implementação do Open FCoE.
Apesar dessas dificuldades, pode-se notar que o desenvolvimento do Open
FCoE está apresentando avanços, tendo em vista os resultados de desempenho muito
próximos do iSCSI e do FCoE verificados nos experimentos deste trabalho.
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5

CONCLUSÃO
O protocolo Fibre Channel over Ethernet surgiu como uma nova proposta para o

transporte da camada SCSI nas redes Ethernet e alternativa aos protocolos iSCSI e
Fibre Channel. Conceitualmente, essa proposta faz bastante sentido, considerando-se
a onipresença das redes Ethernet e o conhecimento já bastante difundido deste padrão.
Na prática, a implementação do FCoE em software apresenta, na maioria dos
casos analisados, sobrecarga baixa, processamento baixo e maior confiabilidade do
que os valores mostrados pelo software iSCSI.
Todavia, os resultados da vazão de E/S são praticamente iguais para os dois
protocolos na maioria dos experimentos e, inesperadamente, o iSCSI apresenta ligeira
vantagem em alguns casos. Essa situação e o travamento do FCoE em algumas
operações apontam para necessidade de evolução da implementação em software do
FCoE, viabilizando o uso deste protocolo em sistemas de produção.
Deve-se considerar também que, historicamente, o iSCSI tem sido utilizado
como alternativa de menor custo em relação ao Fibre Channel em ambientes não
críticos com menor demanda de desempenho. O FCoE, por sua vez, surge como
alternativa ao Fibre Channel em ambientes críticos de alto desempenho. Portanto,
deve-se questionar se realmente o FCoE e o iSCSI são mesmo concorrentes ou
protocolos com mesma finalidade e escopos diferentes.
Levando-se em consideração a aplicação de backup, principal fator responsável
pela concepção dos virtualizadores de fitas, não há diferença entre o uso de FCoE e
iSCSI, considerando os resultados de vazão praticamente equivalentes entre os
protocolos. Como o backup não é sensível a variações da latência de E/S e as rotinas
de backup normalmente são executadas em horários de menor processamento dos
sistemas, não há impactos quantitativos negativos no emprego de iSCSI.
Os resultados obtidos mostram que o desempenho do FCoE e iSCSI em
virtualizadores de fitas é praticamente igual em termos de vazão de E/S. Isso comprova
que o FCoE em software ainda não está desafiando o iSCSI, ofuscando a idéia
mercadológica que aposta no desaparecimento do iSCSI.
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A análise técnica do desempenho dos protocolos FCoE e iSCSI mostrou-se
importante, mas outros fatores também poderão decidir o futuro destes protocolos,
como custo de aquisição e manutenção, suporte e influência dos fabricantes, influência
dos meios acadêmicos e de pesquisa, motivação das empresas em trocar o conhecido
e confiável Fibre Channel por novas tecnologias e necessidade de lançamento de
dispositivos de armazenamento com FCoE nativo.
Como o protótipo foi implementado com versões em software dos protocolos
FCoE e iSCSI, os resultados podem diferir totalmente daqueles obtidos em protótipos
implementados em hardware.
Por essa razão, é indicada a realização de trabalhos futuros que comparem o
desempenho do iSCSI com o FCoE em hardware com uso de virtualizadores ou discos
magnéticos, podendo-se também comparar o desempenho do FCoE e FC nas mesmas
características. Além disso, é possível aprofundar a análise da implementação do FCoE
em software com o objetivo de identificar e implementar melhorias no código.
Outras propostas de trabalhos futuros, evitando os problemas inerentes ao
processo de experimentação em protótipos com uso de softwares, consistem em
comparações analíticas ou simulações entre os protocolos FC, FCoE e iSCSI.
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Apêndice A
Erro de travamento do prótotipo com FCoE
O seguinte erro foi coletado por meio do dmesg do Linux, indicando que um bug
do FCoE é responsável pelo travamento do prótotipo nas operações de escrita com
FCoE.
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159.252065] BUG: Bad page state in process swapper pfn:330c2
159.252071] page:c1f10840 count:2 mapcount:0 mapping:(null) index:0x0
159.252073] page flags: 0x40000000()
159.252078] Pid: 0, comm: swapper Not tainted 2.6.35.6-45.fc14.i686.PAE #1
159.252080] Call Trace:
159.252088] [<c04b3267>] bad_page+0xb6/0xcc
159.252093] [<c04b3cc1>] get_page_from_freelist+0x2a1/0x361
159.252098] [<c04b3e8b>] __alloc_pages_nodemask+0x10a/0x5ad
159.252101] [<c04b42e8>] ? __alloc_pages_nodemask+0x567/0x5ad
159.252107] [<c04d70ab>] alloc_slab_page+0x1a/0x20
159.252110] [<c04d8080>] __slab_alloc+0x126/0x3a8
159.252114] [<c04d81b3>] ? __slab_alloc+0x259/0x3a8
159.252118] [<c04d9596>] __kmalloc_track_caller+0xb8/0x102
159.252128] [<f7f5277a>] ? _fc_frame_alloc+0x36/0x77 [libfc]
159.252136] [<f7f5277a>] ? _fc_frame_alloc+0x36/0x77 [libfc]
159.252141] [<c0721959>] __alloc_skb+0x59/0x100
159.252146] [<c044523c>] ? local_bh_enable_ip+0xd/0xf
159.252153] [<f7f5277a>] _fc_frame_alloc+0x36/0x77 [libfc]
159.252161] [<f7f56f3e>] fc_frame_alloc+0x1f/0x21 [libfc]
159.252168] [<f7f5835e>] fc_fcp_recv+0x342/0x779 [libfc]
159.252175] [<f7f500c7>] ? fc_exch_find+0x83/0x8b [libfc]
159.252182] [<f7f51836>] fc_exch_recv+0x6e0/0xab6 [libfc]
159.252189] [<f7f5801c>] ? fc_fcp_recv+0x0/0x779 [libfc]
159.252194] [<f7f625ea>] fcoe_recv_frame+0x20f/0x228 [fcoe]
159.252199] [<f7f627ee>] fcoe_rcv+0x1d7/0x234 [fcoe]
159.252204] [<c072845e>] __netif_receive_skb+0x341/0x35c
159.252208] [<c0728b01>] netif_receive_skb+0x4b/0x51
159.252220] [<f94efeb8>] e1000_receive_skb.clone.39+0x2e/0x33 [e1000]
159.252229] [<f94f02e9>] e1000_clean_jumbo_rx_irq+0x42c/0x4d0 [e1000]
159.252238] [<f94f152c>] e1000_clean+0x2d8/0x42f [e1000]
159.252242] [<c040d797>] ? native_sched_clock+0x4c/0x52
159.252247] [<c0693b8d>] ? __ata_sff_interrupt.clone.14+0x125/0x136
159.252252] [<c0729b81>] net_rx_action+0x9a/0x189
159.252256] [<c0444ff6>] __do_softirq+0xa9/0x14a
159.252259] [<c04450ca>] do_softirq+0x33/0x3d
159.252263] [<c04452d3>] irq_exit+0x31/0x64
159.252267] [<c040a2f4>] do_IRQ+0x7d/0x91
159.252270] [<c0408f30>] common_interrupt+0x30/0x38
159.252275] [<c040e55a>] ? mwait_idle+0x5b/0x64
159.252278] [<c040778c>] cpu_idle+0x8e/0xaf
159.252282] [<c07a47e9>] rest_init+0x71/0x73
159.252287] [<c0a397e8>] start_kernel+0x34a/0x34f
159.252291] [<c0a390da>] i386_start_kernel+0xc9/0xd0
159.252294] Disabling lock debugging due to kernel taint
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Apêndice B

Manual do protótipo
O seguinte manual está dividido em três partes: instalação, configuração e testes. Na parte de
instalação são listados os procedimentos básicos de instalação de software do protótipo. A parte de
configuração lista os passos necessários para deixar o protótipo operacional para os testes. A parte de
testes mostra a inicialização das camadas de software, testes básicos e as rotinas utilizadas para coleta
de dados e execução dos testes.

B-1. Instalação e configuração básica

Para montagem do protótipo utilizado neste trabalho são necessários, no mínimo, dois
computadores pessoais x86 conectados ponto-a-ponto com um cabo Ethernet CAT6 cross-over, além de
conexão com a Internet para cada computador.
Recomenda-se fortemente que as placas de rede da conexão ponto-a-ponto sejam Intel Gigabit
Ethernet, para evitar problemas de compatibilidades com o device driver FCoE.
O primeiro passo é instalar o Linux Fedora disponível em http://fedoraproject.org/ nos dois
computadores. Após a instalação, configure endereços IP fixos nas interfaces Gigabit Ethernet que estão
conectadas ponto-a-ponto (por exemplo, 134.141.1.1 e 134.141.1.2). Verifique se a comunicação está
estabelecida usando o comando ping.
Verifique se o acesso à Internet também está funcionando corretamente nos dois
computadores. É possível configurar o protótipo sem acesso à Internet, mas os pacotes de software
deverão ser baixados individualmente, instalados manualmente e neste caso não existirá a facilidade de
usar o gerenciador de pacotes yum do Linux.

B-2a. Configuração do cliente

Após instalação do Linux Fedora, executar os seguintes passos no cliente:

1. Instalar o utilitário mt-st (gerenciador de drives de fita) e lsscsi (lista os dispositivos SCSI)
#yum install mt-st
#yum install lsscsi

2. Copiar o utilitário nmon para o /usr/sbin
Arquivo nmon_x86_fedora14 do site http://nmon.sourceforge.net/pmwiki.php

66

3. Instalar o utilitário wireshark
#yum install wireshark
#yum install wireshark-gnome

4. Instalar o utilitário fcoe-utils
#yum install fcoe-utils

5. Instalar o utilitário iscsi-initiator-utils
#yum install iscsi-initiator-utils

6. Configurar o arquivo /etc/iscsi/initiatorname.iscsi
#cd /etc/iscsi
#echo "InitiatorName = $/sbin-iscsi-iname" >> /etc/iscsi/initiatorname.iscsi
#echo "InitiatorAlias = $hostname" >> /etc/iscsi/initiatorname.iscsi

B-2b. Configuração do servidor

Após instalação do Linux Fedora, executar os seguintes passos no servidor:

1. Baixar e descompactar os pacotes SCST, iSCSI-SCST e FCST disponíveis em
http://sourceforge.net/projects/scst/files/

2. Baixar o kernel vanilla do Linux em www.kernel.org

3. Descompactar o kernel do Linux
#cd /usr/src/kernels
#gzip -d linux-2.6.33.8.tar.gz
#cp linux-2.6.33.8.tar /usr/src/kernels
#tar -xvf linux-2.6.33.8.tar
#ln -s /usr/src/kernels/linux-2.6.33.8 /usr/src/linux

4. Aplicar os patches do SCST (verificar requisitos no arquivo README)
#cd $SCST_HOME/scst-2.0.0.1
#more README
#cd /usr/src/kernels/linux-2.6.33.8
#patch -p1 < $SCST_HOME/scst-2.0.0.1/kernel/arquivo.patch (pode ser necessário editar o
arquivo.patch e corrigir o nome do diretório do kernel vanilla)
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5. Aplicar os patches do iSCSI-SCST (verificar requisitos no arquivo README)
#cd $iSCSI-SCST_HOME/iscsi-scst-2.0.0
#more README
#cd /usr/src/kernels/linux-2.6.33.8
#patch -p1 < $iSCSI-SCST_HOME/iscsi-scst-2.0.0/kernel/patches/arquivo.patch (pode ser
necessário editar o arquivo.patch e corrigir o nome do diretório do kernel vanilla)

6. Aplicar os patches do FCST (seguir as instruções do README)
#cd $FCST_HOME/scst-fcst
#more README
Dica: pode ser necessário configurar as variáveis SCST_INC_DIR e SCST_DIR antes de
aplicar os patches
#export SCST_INC_DIR=$SCST_HOME/scst-2.0.0.1/include
#export SCST_DIR==$SCST_HOME/scst-2.0.0.1/

7. Compilar e instalar o kernel do Linux
#cd /usr/src/kernels/linux-2.6.33.8
#make clean
#make && make modules
#make modules_install && make install

8. Adicionar a entrada do novo kernel no arquivo /boot/grub/grub.conf
#vi /boot/grub/grub.conf
default=2 #escolhe o terceiro kernel da lista do grub.conf
timeout=5
title Vanilla (linux-2.6.33.8)
root (hd0,0)
kernel /vmlinuz-2.6.33.8 ro root=/dev/mapper/vg_target-lv_root rhgb quiet
initrd /initrd-2.6.33.8.img

8. Reiniciar o servidor

9. Verificar se o novo kernel iniciou corretamente
#uname -a

10. Instalar o utilitário mt-st (gerenciador de drives de fita) e lsscsi (lista os dispositivos SCSI)
#yum install mt-st
#yum install lsscsi
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11. Copiar o utilitário nmon
Arquivo nmon_x86_fedora14 do site http://nmon.sourceforge.net/pmwiki.php

12. Instalar o utilitário wireshark
#yum install wireshark
#yum install wireshark-gnome

13. Instalar o utilitário fcoe-utils
#yum install fcoe-utils

14. Instalar o utilitário iscsi-initiator-utils
#yum install iscsi-initiator-utils

15. Configurar o arquivo /etc/iscsi/initiatorname.iscsi
#cd /etc/iscsi
#echo "InitiatorName = $/sbin-iscsi-iname" >> /etc/iscsi/initiatorname.iscsi
#echo "InitiatorAlias = $hostname" >> /etc/iscsi/initiatorname.iscsi

16. Instalar o SCST
#cd $SCST_HOME/scst-2.0.0.1
#make clean
#make
#make install

17. Instalar o iSCSI-SCST
#cd $iSCSI-SCST_HOME/iscsi-scst-2.0.0
#make clean
#make
#make install

18. Instalar o FCST
#cd $FCST_HOME/scst-fcst
Configurar SCST_INC_DIR=$SCST_HOME/scst-2.0.0.1/include no Makefile
Configurar SCST_DIR==$SCST_HOME/scst-2.0.0.1/ no Makefile
#make clean
#make
#make install
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19. Instalar o virtualizador (mhvtl)
Baixar os pacotes em http://sites.google.com/site/linuxvtl2/
#rpm –i mhvtl-0.18-15.i586.rpm
#gzip –d mhvtl-2011-05-04.tgz
#make clean
#make
#make install

20. Reiniciar o servidor

B-3. Testes e rotinas

Para que o cliente reconheça os dispositivos do servidor, é necessário iniciar todos os softwares
do servidor antes de iniciar o cliente.

As figuras a seguir ilustram os passos para inicializar o protótipo com uso de FCoE.

Figura 16 – Inicialização do virtualizador de fitas no servidor
Fonte: o autor
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Figura 17 – Montagem de fita virtual e testes do dispositivo no servidor
Fonte: o autor

Figura 18 – Inicialização do FCoE na placa de rede do servidor
Fonte: o autor
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Figura 19 – Inicialização da camada servidor FCoE SCST Target
Fonte: o autor

Figura 20 – Inicialização do FCoE e detecção do dispositivo no cliente
Fonte: o autor
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Figura 21 – Testes do dispositivo no cliente
Fonte: o autor

As figuras a seguir ilustram os passos para inicializar o protótipo com uso de iSCSI. Antes de
executar estes passos, fazer os procedimentos ilustrados anteriormente nas figuras 16 e 17 (inicialização
do virtualizador, montagem de fita e testes no servidor).

Figura 22 – Inicialização da camada servidor iSCSI-SCST Target
Fonte: o autor
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Figura 23 – Inicialização iSCSI, detecção do dispositivo e testes no cliente
Fonte: o autor

As rotinas abaixo executam operações com iSCSI na situação 1, mas podem ser adaptadas
para uso com FCoE ou com discos magnéticos, alterando-se os parâmetros dos comandos.
Rotina de coleta das operações de leitura (iSCSI – situação 1)
#!/bin/bash
mkdir /root/coleta/iscsi/sit1/r$1k/
nmon_x86_fedora14 -F /root/coleta/iscsi/sit1/r$1k/nmon-iscsi-sit1-init-r$1k.out -s 1 -c 3600
logfile=/root/coleta/iscsi/sit1/r$1k/dd-iscsi-sit1-init-r$1k.out
exec > $logfile 2>&1

echo "Leitura $1K - iscsi"
echo
case $1 in
64)
rep=4800
;;
128)
rep=2400
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;;
256)
rep=1200
;;
512)
rep=600
;;
1024)
rep=300
;;
*)

echo
echo "Erro. Bloco invalido."
exit 1
esac

mt -f /dev/st0 erase
dd if=/dev/zero of=/dev/st0 bs=$1K count=$rep
counter=1

while [ $counter -le 50 ] ; do
echo "Round $counter"
dd if=/dev/st0 of=/dev/zero bs=$1K count=$rep

if [ "$?" -ne "0" ]; then
echo "Erro no round $i."
counter=$(($counter - 1))
fi

counter=$(($counter + 1))
echo

done

echo
echo "Parar o nmon."
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pid_nmon=0
pid_nmon=$(ps -ef | grep nmon | grep -v grep | awk '{ print $2}')

if [ $pid_nmon -ne "0" ]; then
kill -9 $pid_nmon
fi
echo
exit
exit
Rotina das operações de escrita (iSCSI – situação 1)
#!/bin/bash
mkdir /root/coleta/iscsi/sit1/w$1k/
nmon_x86_fedora14 -F /root/coleta/iscsi/sit1/w$1k/nmon-iscsi-sit1-init-w$1k.out -s 1 -c 3600

#!/bin/bash
logfile=/root/coleta/iscsi/sit1/w$1k/dd-iscsi-sit1-init-w$1k.out
exec > $logfile 2>&1

echo "Escrita $1K - iscsi"
echo

case $1 in
64)
rep=4800
;;
128)
rep=2400
;;
256)
rep=1200
;;
512)
rep=600
;;
1024)
rep=300
;;
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*)

echo
echo "Erro. Bloco invalido."
exit 1

esac

mt -f /dev/st0 erase
counter=1

while [ $counter -le 50 ] ; do
echo "Round $counter"
dd if=/dev/zero of=/dev/st0 bs=$1K count=$rep
if [ "$?" -ne "0" ]; then
echo "Erro no round $i."
counter=$(($counter - 1))
fi
mt -f /dev/st0 erase
counter=$(($counter + 1))
echo

done

echo
echo "Para o nmon."
pid_nmon=0
pid_nmon=$(ps -ef | grep nmon | grep -v grep | awk '{ print $2}')
if [ $pid_nmon -ne "0" ]; then
kill -9 $pid_nmon
fi
echo
exit
exit

