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Monitorování vysokorychlostních
počítačových sítí
Úkolem monitorování poãítaãov˘ch sítí je poskytnout provozovateli sítû a nároãn˘m uÏivatelÛm se specifick˘mi poÏadavky informace o operaãním stavu sítû, o v˘konnostních charakteristikách a o moÏn˘ch bezpeãnostních problémech. V tomto ãlánku se zamûﬁíme na souãasné trendy v monitorování vysokorychlostních sítí zejména s ohledem na sledování v˘konnostních charakteristik
pro nároãné aplikace.

Aktivní a pasivní monitorování

na moÏnosti pasivního monitorování, kte- funkce adaptéru. Adaptéry se li‰í zejméVût‰inu monitorovacích metod lze rozdû- ré se pro ﬁadu aplikací jeví jako velmi na v typu síÈového rozhraní (ethernet od
10 Mb/s do 10 Gb/s, ATM, PoS) a v molit na aktivní a pasivní. Pﬁi aktivním mo- atraktivní.
nitorovacích funkcích implementovanitorování posíláme do sítû testovací pan˘ch v hardware. Vût‰ina adaptérÛ umí
kety, které opût pﬁijímáme v jiném místû Hardwarová akcelerace
sítû. Tímto zpÛsobem mÛÏeme mûﬁit na- Problémem pasivního monitorování je po- rozdûlovat pakety do tﬁíd podle obsahu
pﬁíklad zpoÏdûní pﬁi prÛchodu sítí, ztrá- tﬁeba zpracování velkého objemu dat v re- jejich hlaviãek, pﬁidûlovat paketÛm pﬁestovost nebo dosaÏitelnou propustnost. álném ãase. Páteﬁní linky souãasn˘ch sítí né ãasové znaãky z vnûj‰ího zdroje ãasu
Nev˘hodou aktivního monitorování je mají standardnû kapacitu 10 Gb/s. Monito- a poãítat statistiky pro jednotlivé tﬁídy.
pﬁidaná zátûÏ do sítû (zejména pﬁi mûﬁení rování tak velkého objemu dat je potﬁeba Základní srovnání dostupn˘ch adaptérÛ
propustnosti „hrubou silou“ intenzivním rozdûlit mezi hardware a software. Speci- je v tabulce 1. Obecnû lze ﬁíci, Ïe karty
datov˘m tokem), moÏné ovlivTabulka 1 Srovnání monitorovacích adaptérů
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Pasivní monitorování neovlivÀuje uÏivatelsk˘ provoz a mÛÏe sle- alizované hardwarové monitorovací adap- od firem Endace a Force10 kladou dÛraz
dovat charakteristiky, které jsou aktiv- téry provádûjí operace na niÏ‰ích vrstvách na stoprocentní propustnost na dané linním monitorováním nezjistitelné. Napﬁí- komunikace v síti, jako je sledování ãaso- kové technologii pﬁi v‰ech délkách pakeklad jak˘ je objem a dynamika volné ka- v˘ch a objemov˘ch charakteristik paketÛ tÛ vãetnû hardwarové klasifikace paketÛ.
pacity v síti, které aplikace uÏivatelÛ ma- a jejich klasifikace podle protokolÛ nebo Karty Napatech a COMBO naproti tomu
jí nejvût‰í nároky na kapacitu sítû nebo jin˘ch údajÛ. Potom následuje zpracování kladou dÛraz na vût‰í rozsah monitorozda v síti dochází k bezpeãnostním úto- jiÏ men‰ího objemu dat na vy‰‰ích úrov- vacích funkcí implementovan˘ch pﬁímo
kÛm. Aktivní monitorování si lze tedy ních komunikace. Tím mÛÏe b˘t v˘poãet na kartû s moÏností jejich programování.
Monitorovací adaptér lze pﬁipojit k mopﬁedstavit jako testovací sondu poslanou dlouhodob˘ch statistik nebo rozpoznávání
jednorázovû nebo opakovanû do sítû, za- aplikací nebo moÏn˘ch bezpeãnostních nitorované lince buì pomocí optického
tímco pasivní monitorování je zpravidla útokÛ podle obsahu vybran˘ch filtrova- rozboãovaãe (splitteru), nebo pomocí porn˘ch paketÛ.
tu na paketovém pﬁepínaãi nebo smûrovatrvale bûÏící pozorovatel dûní na síti.
Potﬁebné monitorovací adaptéry lze ãi, kter˘ je nastaven pro kopírování v‰ech
Kromû ãistû aktivního nebo pasivního
monitorování jsou i metody vyuÏívající dnes získat od nûkolika v˘robcÛ. Nûkolik paketÛ (port mirroring) z monitorované
kombinace obou pﬁístupÛ (vhodné napﬁí- typÛ programovateln˘ch monitorovacích linky. Optick˘ rozboãovaã je levnûj‰í a zaklad pro mûﬁení ztrátovosti), metody zpra- adaptérÛ bylo také vyvinuto v projektu ruãenû zachová pÛvodní ãasové charaktecovávající data získaná z komponentÛ sí- Liberouter sdruÏení CESNET a v mezi- ristiky provozu. VyÏaduje ale rozpojení
Èové infrastruktury (napﬁ. pomocí SNMP národním projektu SCAMPI. Adaptéry monitorované linky, vkládá do ní dal‰í
nebo protokolu Netflow) a mûﬁení sledují- jsou standardnû osazeny programovatel- útlum a musíme pouÏít monitorovací
cí stav koncové stanice (napﬁ. pomocí roz- n˘m hradlov˘m polem (FPGA), ve kte- adaptér s rozhraním odpovídajícím fyzichraní PAPI). V tomo ãlánku se soustﬁedíme rém jsou implementovány monitorovací ké vrstvû dané linky. Monitorovací port
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Monitorovací funkce

monitorovacích funkcí sleduje poãet paAplikace vÏdy nejprve otevﬁe jeden nebo ketÛ pﬁicházejících do zadané subsítû.
více tokÛ dat (flow). KaÏd˘ tok zpoãátku
pﬁedstavuje v‰echny pakety pﬁicházející Inspekce paketů
do zadané mnoÏiny monitorovacích Jedním ze Ïádan˘ch úkolÛ monitorování
adaptérÛ (scope). Potom aplikace nasa- je detekce aplikací, které pouÏívají dynadí na kaÏd˘ tok posloupnost monitoro- micky volené porty (nikoliv pevnû pﬁidûIntegrace infrastruktury –
vacích funkcí. Tyto funkce mohou prová- lená ãísla portÛ). Tento úkol vyÏaduje
architektura Lobster
dût napﬁíklad klasifikaci paketÛ do tﬁíd, pouÏít kombinaci hlaviãkové filtrace s hleV síti obvykle potﬁebujeme nasadit nûko- samplování, vyhledávání ﬁetûzcÛ v pake- dáním ﬁetûzcÛ v paketech. Za tímto úãelik rÛzn˘ch monitorovacích aplikací pra- tech, anonymizaci údajÛ v hlaviãkách, lem obsahuje prostﬁedí DiMAPI samostatv˘poãet objemoTabulka 2 Vytvoření toku dat ze dvou vzdálených
v˘ch a ãasov˘ch
monitorovacích adaptérů
statistik, atd. Diaplikace 1
aplikace 1
fd=mapi_create_flow("pc1:eth1, pc2:/dev/dag0");
DiMAPI stub
DiMAPI stub
MAPI automaticfid0=mapi_apply_function(fd, "BPF_FILTER", "dst net 10.0.2.0/24");
ky vyuÏije podfid1=mapi_apply_function(fd,"PKT_COUNTER");
poru monitorosíť
vacích funkcí zabudovanou v jednotliv˘ch nou knihovnu tracklib pro detekci aplipouÏit˘ch hardwarov˘ch mo- kaãních protokolÛ. K dispozici je detekce
agent+mapid
agent+mapid
nitorovacích adaptérech. Po- znám˘ch aplikací pro sdílení souborÛ jako
kud potﬁebné funkce nejsou Gnutella, BitTorent, atd. DiMAPI se opût
standardní
monitorovací
v dan˘ch adaptérech k dispo- snaÏí vyuÏít hardwarové podpory v monisíťová karta
adaptér (DAG,...)
zici nebo je nelze pouÏít vzhle- torovacích adaptérech, je-li to moÏné. UÏidem k poﬁadí nebo
splitter
port mirroring
Tabulka 3 Fragment kódu pro hlídání objemu dat šířených
poãtu monitorovamonitorovaná
monitorovaná
aplikací Gnutella
cích funkcí nasalinka
linka
fd=mapi_create_flow("pc3:/dev/dag0");
zen˘ch na toky
fid0=mapi_apply_function(fd, "BPF_FILTER", "src net 10.0.3.0/24");
dat, potom DiMAfid1=mapi_apply_function(fd, "TRACK_GNUTELLA");
PI implementuje
Obr. 1 Architektura Lobster
fid2=mapi_apply_function(fd,"BYTE_COUNTER");
pﬁíslu‰né funkce
softwarovû. Pro
cujících s rÛzn˘mi typy monitorovacích aplikaci je tento proces zcela transparent- vatel mÛÏe pﬁidat svoje vlastní funkce do
adaptérÛ zahrnujícími rÛzn˘ stupeÀ ní. UÏivatel mÛÏe definovat svoje vlastní knihovny tracklib pro detekci dal‰ích aplihardwarové podpory monitorování. Aby monitorovací funkce a rovnûÏ mÛÏe pﬁi- kací. Fragment kódu, kter˘ sleduje objem
monitorovací infrastruktura pracovala dat podporu pro nov˘ typ monitorovací- dat ‰íﬁen˘ch aplikací Gnutella ze zadané
v tomto heterogenním prostﬁedí a byla ho adaptéru s urãitou zabudovanou hard- subsítû, je uveden v tabulce 3.
snadno roz‰iﬁitelná, bylo v rámci projektu SCAMPI [1] vytvoﬁeno prostﬁedí MAPI
(Monitoring Application Programming
Interface) pro snadnou tvorbu pﬁenositeln˘ch monitorovacích aplikací. V následném projektu Lobster [2] bylo toto prostﬁedí roz‰íﬁeno o podporu distribuovaného monitorování v DiMAPI (Distributed MAPI). Architektura Lobster je znázornûna na obr. 1.
KaÏdá aplikace je pﬁeloÏena s knihovnou DiMAPI-stub. Více aplikací mÛÏe bûÏet souãasnû na stejném nebo na rÛzn˘ch
poãítaãích a mohou pﬁi tom sdílet monitorovací adaptéry, které mohou b˘t instalovány na vzdálen˘ch monitorovacích stanicích v rÛzn˘ch uzlech sítû. Knihovna DiMAPI-stub pﬁedává pﬁes síÈ v rámci spojení TCP poÏadavky na monitorovací funkce
do vlastní implementace DiMAPI v démonu mapid. SíÈovou komunikaci zprostﬁedkovává démon agent. Je kladen dÛraz na
to, aby ze vzdálen˘ch uzlÛ s monitorovacími adaptéry byly pﬁená‰eny jiÏ pouze
Obr. 2 Vzdálené monitorování objemu dat jednotlivých protokolů
v˘sledky monitorovacích funkcí, nikoliv
vlastní pakety. Prostﬁedí DiMAPI je k dispozici na Internetu [3] a je moÏné jej zaãít warovou podporou. Fragment kódu v ta- Sledování zátěže linky
pouÏívat s bûÏn˘mi síÈov˘mi kartami, spe- bulce 2 vytvoﬁí tok dat ze dvou vzdále- Jedním z nejdÛleÏitûj‰ích v˘konnostních
ciální monitorovací adaptéry lze nasadit n˘ch monitorovacích adaptérÛ (bûÏné sí- parametrÛ linky, resp. trasy v síti je její akpozdûji.
Èové karty a karty DAG) a pomocí dvou tuální zátûÏ nebo naopak volná kapacita.
umoÏÀuje pouÏít jin˘ typ rozhraní monitorovacího adaptéru (napﬁíklad Gigabit Ethernet pro ménû zatíÏenou linku PoS
2,5 Gb/s), ale smûrovaãe mají obvykle
omezení na poãet a typ portÛ, pro které lze
kopírování paketÛ nastavit.
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Tuto informaci potﬁebujeme pﬁi hledání n˘ch druhÛ síÈov˘ch útokÛ a anomálií bûÏících sluÏeb komunikujících posíláním zpráv ve formátu XML. Jsou k dispopﬁíãin nízké propustnosti, pro plánování v provozu.
zici následující sluÏby:
infrastruktury sítû a pﬁípadnû pro tarifikaIntegrace měření –
ci uÏivatelÛ.
– Measurement Point (MP) – provádí mûﬁení urãité charakteristiky v urãitém
Aktivní zátûÏové testy napﬁíklad pro- architektura perfSONAR
místû,
gramem iperf mûﬁí dosaÏitelnou propust- Pﬁi ﬁe‰ení v˘konnostních problémÛ je
nost. To je uÏiteãná charakteristika, ãasto potﬁeba provést mûﬁení ﬁady rÛz- – Measurement Archive (MA) – ukládá
v˘sledky mûﬁení,
je v‰ak tﬁeba si uvûdomit, Ïe mûﬁením n˘ch charakteristik ve více sítích, pﬁes
dochází k ovlivnûní provozu uÏivatelÛ, které probíhá komunikace, a provést ko- – perfSONAR UI – uÏivatelské rozhraní
pro prezentaci v˘sledkÛ,
kter˘ je dnes pﬁeváÏnû pﬁená‰en protoko- relaci tûchto mûﬁení. Evropské národní
lem TCP, kter˘ je tzv. elastick˘, tj. jedno- sítû pro v˘zkum a vzdûlávání (NREN – – Lookup Service (LS) – registruje umístûní ostatních sluÏeb,
tlivé toky spolu soupeﬁí
– Authentication Service
o instalovanou kapacitu
Tabulka 4 Zpráva XML systému perfSONAR
(AS) - ovûﬁuje identitu
trasy. Je to tedy metoda int<nmwg:metadata id="meta1">
uÏivatelÛ.
ruzivní a mûﬁí odli‰nou
<netutil:subject id="iusub1">
charakteristiku od volné
Jednoduchou
komunika<nmwgt:interface>
kapacity sítû, která je doci
ãásti
sluÏeb
znázorÀuje
<nmwgt:ifAddress type="ipv4">192.168.1.1</nmwgt:ifAddress>
plÀkem vyuÏité kapacity
obr. 3. SluÏba MP provádí
<nmwgt:ifName>Te1/1</nmwgt:ifName>
trasy do instalované kapamûﬁení a ukládá v˘sledky
<nmwgt:direction>in</nmwgt:direction>
city.
do databáze pomocí sluÏ</nmwgt:interface>
by MA, která se registruje
Aktivní nezátûÏové testy
</netutil:subject>
u sluÏby LS. SluÏba perfnapﬁíklad programy pathra<nmwg:eventType>utilization</nmwg:eventType>
SONAR UI zjistí u sluÏby
te nebo pathload se sna</nmwg:metadata>
LS umístûní sluÏby MA,
Ïí odhadnout instalovanou
ze které pﬁeãte poÏadovanebo volnou kapacitu trasy
<nmwg:metadata id="meta2">
né v˘sledky a prezentuje
pomocí malého poãtu pake<select:subject id="iusub2" metadataIdRef="meta1"/>
je uÏivateli. Zprávy ve fortÛ odeslan˘ch v pﬁesn˘ch
<select:parameters id="param1">
mátu XML posílané mezi
ãasov˘ch rozestupech, kde
<nmwg:parameter name="startTime">1124250480</nmwg:parameter>
sluÏbami jsou vût‰inou
zmûna tûchto rozestupÛ po
<nmwg:parameter name="endTime">1124250840</nmwg:parameter>
tvoﬁeny ze dvou ãástí. PrvprÛchodu trasou je analyzo<nmwg:parameter name="consolidationFunction">AVERAGE</nmwg:parameter>
ní ãástí jsou tzv. metadata,
vána. Existuje ﬁada progra<nmwg:parameter name="resolution">60</nmwg:parameter>
která popisují, jaká data
mÛ tohoto typu, vût‰inou
</select:parameters>
jsou poÏadována nebo jav‰ak poskytují nepﬁesné v˘<nmwg:eventType>select</nmwg:eventType>
ká data jsou naopak posísledky ve vysokorychlost</nmwg:metadata>
lána. Druhou volitelnou
ních sítích s bohatou dynaãástí jsou vlastní data. Memikou uÏivatelského pro<nmwg:data id="data1" metadataIdRef="meta2">
tadata sestávají ze subjekvozu.
<nmwg:datum value="12345" timeValue="1124250481" timeType="unix" />
tu, kter˘ urãuje místo moâasto pouÏívanou meto<nmwg:datum value="12349" timeValue="1124250482" timeType="unix" />
nitorování (monitorovací
dou sledování vyuÏité ka<!-- ... -->
stanice a její rozhraní),
pacity linky je periodické
<nmwg:datum value="32345" timeValue="1124250839" timeType="unix" />
a z parametrÛ, které urãují
ãtení ãítaãÛ odeslan˘ch
</nmwg:data>
podmínky platné pro data,
a pﬁijat˘ch bajtÛ na jednotnapﬁíklad ãasové období
liv˘ch rozhraních smûrovaãÛ protokolem SNMP. Tato metoda je spo- National Research and Educational Net- monitorování, sledované subsítû, argulehlivá, umoÏÀuje v‰ak sledovat jen cel- work) jsou propojeny spoleãnou sítí menty volan˘ch monitorovacích nákov˘ objem provozu bez rozdûlení na GÉANT2. V âeské republice provozuje síÈ strojÛ a podobnû. Základní struktura
protokoly a aplikace a neumoÏÀuje detek- NREN sdruÏení CESNET. V rámci projek- zpráv odpovídá doporuãení pracovní
ci krátkodob˘ch ‰piãek. Smûrovaãe totiÏ tu GN2, kter˘ buduje síÈ GÉANT2, se vy- skupiny NMWG (Network Measurestandardnû aktualizují svoje ãítaãe s peri- tváﬁí systém perfSONAR (performance- ments Working Group) sdruÏení GGF
odou nûkolika sekund. Nejkrat‰í rozum- focused service-oriented network moni- (Global Grid Forum) [5]. Pﬁíklad ãásti
XML zprávy zahrnující metadan˘ interval, pﬁes kter˘ mÛÏeme poãíta a data je v tabulce 4. Systém perftat prÛmûrnou zátûÏ linky, je tak
ukládání
výběr
prezentace
SONAR je k dispozici na Internetu
v ﬁádu desítek sekund.
výsledků
výsledků
výsledků
[4], protoÏe ale projekt GN2 je‰tû
Pasivní monitorování umoÏÀuje
MP
perfSONAR
MA
probíhá, implementace není dosud
sledovat, jak je kapacita linky vyuÏíúplná.
vána jednotliv˘mi protokoly a aplikacemi, a to i ve velmi krátk˘ch interDr. Ing. Sven Ubik, CESNET,
monitorovací
síť
valech. Pﬁíklad grafického znázornûubik@cesnet.cz
nástroj
ní vyuÏití kapacity linky rÛzn˘mi
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