
Plataforma de demonstração dos 100Gbps
na RNP

Desa�os e Soluções
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Introdução
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Introdução
Tráfego de dados efetivo nos enlaces menor que 7Gbps

Ainda menor durante a pandemia

Necessidade de validar a capacidade também para efeito
prático
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Iniciativa
Demonstrar a capacidade efetiva do backbone, nos enlaces ativos
do Nordeste, que na época formavam o maior conjunto de PoPs
ativos a 100Gbps

Objetivo é construir uma plataforma de demonstração simpli�cada
(similar ao Speedtest)

Grupo de trabalho entre a DPD/RNP e os PoPs (BA, CE, PB, PE, RN)
para construção da solução
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Iniciativa
Equipamentos alocados para a construção de nós DTN (Projeto IDS
da DPD/RNP) disponíveis

Alguns já instalados nos PoPs, porém com interfaces de rede
para trafegar no máximo 10Gbps

Interfaces para conexão a 100Gbps disponíveis nos roteadores do
backbone
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Equipamentos

* Imagens: Servidor do projeto IDS
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Equipamentos

2 x Sockets (Intel scalable processors 1ª e 2ª geração)

24 x Slots de memória DDR4 2966MHz, 12 para cada
CPU

2 x Slots de expansão PCIe 3.0 x16 per�l alto (FP)

2 x Slots de PCIe x8 per�l baixo (LP)

2 x Interfaces 10GbE ótica (SFP+)

2 x Interfaces 1GbE cobre

10 x HDDs 2,5” SAS3/SATA

Embora o servidor não tenha sido especi�cado para operar com
interfaces 100 GbE, tinha potencial para ser aproveitado:

Possibilidade de inserção de placas 100Gbps nos slots PCIe
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Proposição

Aquisição e logística de placas e cabeamentos necessários

Validação da solução de transferência de dados (backend)

Avaliação da solução de visualização da transferência (frontend)

Coletor dos dados (equipamentos e aplicações)

Grá�cos de uso dos recursos (métricas de consumo)

Apresentação do tráfego real (passante)

Medidor de banda corrente (estilo velocímetro)
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Proposição

Backend avaliado em laboratório pela DPD/RNP

* Imagem: Avaliação P2P dos servidores IDS para transmissões 100Gbps
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Proposição

Ferramentas e modelos iniciais de embasamento

Speedtest Custom

Speedtest CLI

LibreSpeed

OpenSpeedTest

NDT
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Proposição

* Imagem: Arquitetura inicial
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Time-Series DataBase (TSDB)
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Time-Series DataBase (TSDB)

Permite formas e�cientes de recuperação e inserção dos dados
relacionados às métricas monitoradas

Evita consumo desnecessário de espaço em disco e armazena
métricas por longo períodos de tempo

Na escolha de uma ferramenta de monitoramento de métricas
temporais é necessário considerar o ecossistema da ferramenta
escolhida:

Coletores, encaminhadores (proxies), monitoradores,
visualizadores (front-end) e ferramenta de armazenamento
(back-end)
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Time-Series DataBase (TSDB)

RRDTool: Dados são mantidos em forma circular

Graphite: Possui o TSDB com base de dados de tamanho �xo

In�uxDB: Data store de alto desempenho

OpenTSDB: Distribuído, escalável (arquitetura de alta
disponibilidade)

TimescaleDB: Implementado como extensão do PostgreSQL,
suportando as mesmas operações e queries SQL
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Prometheus
an open-source systems monitoring and alerting

toolkit

15 / 42



Principais funcionalidades

Modelo multidimensional de dados: séries de dados identi�cadas
por métricas e pares de chave/valor

Linguagem de consulta �exível (PromQL)

Suporte a operadores lógicos, aritméticos e agregadores (sum,
min, avg, etc)

Não depende de armazenamento distribuído; nós de um único
servidor são autônomos

As coletas de séries temporais são realizadas via HTTP Pull
(exporter)
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Principais funcionalidades

O envio (push) de séries temporais pode ser feito via gateway
intermediário (push gateway)

Alvos (targets) são descobertos via service discovery ou
con�guração estática

Suporta múltiplos modos de apresentação de dados (graphing and
dashboarding)
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Componentes

Servidor de coleta (scrapes) e banco de dados de séries temporais
(Prometheus server)

Bibliotecas de cliente (client libaries) para programação

push gateway para suportar jobs de curta duração

Exportadores (exporters) para diversos serviços: SNMP, StatsD,
Graphite, etc

O alertmanager para disparar alertas

Outras ferramentas de suporte
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Componentes

* Imagem: Servidor Prometheus
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Componentes

* Imagem: Push Gateway
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Componentes

* Imagem: Prometheus Targets and Exporters
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Componentes

* Imagem: Prometheus Alerting
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Componentes

* Imagem: Data Visualization
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Grafana
an open observability platform
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Grafana

Plataforma para monitoramento e observabilidade (monitoring e
observability)

Visualização e suporte para diversas fontes de dados (data
sources), incluindo Prometheus

Realização de buscas, visualização e emissão de alertas

Criação de múltiplos dashboards e disponibilização de um conjunto
de templates

Criação de grá�cos com combinações de múltiplos datasets
(mixed data sources)
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Datasources

Time series databases: Prometheus, Graphite, OpenTSDB, In�uxDB

Logging and Documents databases: Elastic Search, Loki

SQL databases: MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server

Nuvem: Azure, GCE/GKE, AWS

Entre outros plugins desenvolvidos pela comunidade
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Proposição
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POC
Início dos testes da proposta
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POC

Criação do ambiente de teste

Construção de container similar ao ambiente de produção

Instalação e con�guração do Prometheus

exporters: Prometheus, Node e SNMP

Con�guração de equipamentos para coleta (Servidor e
equipamento de rede)
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POC

Coleta e medição dos dados em intervalos de 500ms

* Imagem: Consulta ao Prometheus - SNMP
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POC

Coleta e medição dos dados em intervalos de 500ms

* Imagem: Consulta ao Prometheus - SNMP - Servidor
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POC

Métricas coletadas via SNMP

Limitado a certos recursos disponibilizados pela
implementação do fabricante

Necessita de rotinas internas de agregação de informação no
plano de controle
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POC da proposta

Coleta e medição dos dados em intervalos de 200ms

Apenas para coleta nos servidores (endpoints)

* Imagem: Consulta ao Prometheus - Node - Servidor
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Telemetria
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Telemetria

Permite o sensoriamento através de uma interface mais universal
e granular

Eventos interfaces, bu�er, etc.

Adoção de modelo PUSH

Diversas propostas

In‐band Network Telemetry (INT)

Junos Telemetry Interface (JTI)

Cisco Model-Driven Telemetry (Streaming Telemetry)
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Apresentação

* Imagem: Painel do Prometheus - Servidor
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Apresentação

* Imagem: Painel do Prometheus - GeoMap
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Backbone Tra�c
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Próximos passos

Validação da solução de backend para longas distâncias

Extensão da demo para pontos fora do Brasil (Em andamento,
cooperação RNP com a FIU)

Incorporar coleta de métricas em tempo real por interfaces de
telemetria no backbone (JTI ou outra)

Disponibilizar a plataforma para validação própria dos enlaces (Uso
interno)
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Referências (Complementar)
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The USE Method: http://www.brendangregg.com/usemethod.html
The RED Method: key metrics for microservices architecture:
https://www.weave.works/blog/the-red-method-key-metrics-for-
microservices-architecture/
Prometheus + Grafana + Gauge:
https://wiki.openvz.org/SNMPD_in_container
SNMP Exporter:
https://labs.consol.de/omd/howtos/prometheus_snmp_exporter/
snmp_exporter - SNMP Exporter for Prometheus:
https://www.diycode.cc/projects/prometheus/snmp_exporter
Prometheus: Prometheus monitoring switch (snmp):
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