
UMA EXPLOSÃO
DE VELOCIDADE

InfiniBand, EtherFabric, iWarp:
conheça mais sobre as
tecnologias que já começam
a turbinar as conexões de rede

SANDRA GITTLEN

imulações de formações

galácticas. Desenhos com-

plexos de medicamentos.

Estudos do trajeto de nuvens de

poeira. Essa é só uma amostra das

tarefas de computação intensiva

que Phil Williams tem de supor-

tar em sua rede de pesquisas na

Universidade de Nottingham, na

Inglaterra."Os cálculos que faze-

mos são uma combinação de

muitos trabalhos em série, repeti-

tivos e altamente paralelos", ex-

plica Williams.

Apesar das conexões Gigabit

Ethernet, os servidores da uniz-

ersidade (um cluster de 512 ser-

vidores com duplo processamen-

to) estavam ficando atolados. "As

CPUs estavam dedicando todo o

tempo a lidar com as conexões e

a performance desapareceu",

detalha o executivo."Aintercone-

xão tornou-se, definitivamente,

um fator limitador."

Um trio de tecnologias de in-

terconexão de alta velocidade se

destina a aliviar exatamente este

tipo de tensão: a veterana Infini-

Band, a recém-chegada EtherFa-

bric, solução baseada em Ethernet

da companhia start-up Levei 5

Networks, e o iWarp, tecnologia

baseada em Ethernet que está

tendo suas qualidades postas à

prova no laboratório de interope-

rabilidade da Universidade de

New Hampshire, nos EUA.

As três tecnologias desoneram

as conexões de rede da CPU do

servidor para que eles possam

acompanhar as velocidades Giga-

bit da rede. E o alvoroço em torno

delas está aumentando à medida

que os usuários buscam alternati-

vas ao 10G Ethernet para lidar com

suas cargas de rede crescentes.

"O avanço de aplicações sofis-

ticadas vai gerar um fomento do

vídeo sobre IP, a necessidade de

uma experiência de compra mais

rica através da web e a necessida-

de de renderização aprimorada de

imagens", diz Ann MacFarland,

diretora da consultoria Clipper

Group. Para quem não aderir ao

10G Ethernet a combinação de

grande largura de banda, tráfego

em tempo real, computação in-

tensiva e sobrecarga vai obstruir

as redes - se as interconexões não

forem revistas.

SUPER INFRA-ESTRUTURA

A estrutura EtherFabric, uma com-

binação de placa de rede (network

interface card ou NIC) e software

que usa a infra de switches Ether-

net existente de uma corporação

permite obter ganhos de desem-

penho dos servidores ao distribuir

uma pilha de software TCP/IP pa-

ra cada aplicação no servidor. A

aplicação, então, pode acessar me-

mória diretamente na placa, o que

alivia a superutilização de CPUs.

Para preservar o investimento
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em conexões Gigabit Ethernet
e ao mesmo tempo atingir al-
ta performance e baixa latên-
cia, Williams adotou a tecnolo-
gia - e triplicou o desempenho da
rede desde a implementação de
EtherFabric.

Se Williams não quisesse usar
Ethernet, InfiniBand teria sido uma
ótima escolha-o desempenho se-
ria ainda mais aprimorado do que
com EtherFabric, inclusive. Um
meio de alta performance e baixa
latência supervisionado pela Infi-
niBand Trade Assodation (IBTA), a
tecnologia InfiniBand opera a ve-
locidades de 2.5G a 120 Gbps. Mas,
para alguns executivos de TI, a tec-
nologia não é adequada porque re-
quer equipamento especializado.

Destinada a acelerar transfe-
rências de dados entre enormes
farms de servidor e storage, Infini-
Band inclui um adaptador de canal
host situado no servidor e visa aos
adaptadores de canal localizados
em outros servidores ou dispositi-
vos de storage. Fornecendo cone-
xões diretas, os adaptadores possi-
bilitam que técnicas de gerencia-

mento de eficiência, como descar-
ga de memória de CPU e QoS, se-
jam incorporadas.

Lançada com estrondo em
2000, o interesse pela tecnologia
caiu rapidamente, junto com o de-
saquecimento econômico e as re-
duções dos orçamentos de TI.

Atualmente, pesos-pesados co-
mo Intel, Sun e Cisco suportam
InfiniBand e a tecnologia está ga-
nhando adesão também em servi-
dores blade, por causa de seus bai-
xos requisitos de energia e inter-
conexões lOGbps. Além disso, di-
versos laboratórios de pesquisa,
como Lawrence Livermore, Los
Alamos e Sandia, vêm defenden-
do a tecnologia.

"O InfiniBand iniciou sua es-
calada de volta no ano passado.
Estamos em uma boa trajetória
com um cruzamento de setores,
entre eles universidades, labora-
tórios, automotivo, de entreteni-
mento e biotenologia", diz Stu

Aaron, diretor de marketing de
produto da Cisco.

Enquanto a Levei 5 e outras em-
presas fornecedoras de soluções
InfiniBand disputam o atual merca-
do de interconexão de alta veloci-
dade, a tecnologia iWarp pode ser
recompensada por seus esforços
nos próximos dois anos.

O protocolo iWarp (Internet
Warp) é um guarda-chuva para
Remote Direct Memory Access,
Remote Direct Data Placement e
Marker PDU Alignment. Sob a
forma de um bundle, o iWarp
aposta em reduzir o overhead as-
sociado às redes Ethernet para
acelerar a interconexão - faz isso
combinando as funções de proces-
samento e roteamento em um úni-
co chip. "A idéia básica é permitir
que um computador em uma ex-
tremidade de uma conexão grave
dados diretamente na memória de
outro computador sem qualquer
intervenção", diz Bob Russell,
membro do laboratório de intero-
perabilidade da Universidade de
New Hampshire.

A tecnologia requer a troca das
placas de rede em ambas as extre-
midades de uma conexão, mas usa
a infra-estrutura Ethernet. "Uma
das coisas de que gosto no iWarp
é ser baseado em padrões, en-
quanto EtherFabric é proprietá-
rio", afirma Ann MacFarland, do
Clipper Group.

Empresas como Broadcom,
Chelsio Communications, HP, Net-
work Appliance e Microsoft estão
apoiando o iWarp. Entretanto, a
tecnologia não está sendo ampla-
mente utilizada e os dispositivos se
encontram nos estágios iniciais. Es-
pecialistas indicam que a imple-
mentação disseminada ainda pode
demorar de seis meses a um ano.

Ao contrário da InfiniBand, os
obstáculos à adoção do iWarp são
baixos, ressalta a analista do Clip-
per Group. Russell concorda.
"Quer você esteja movendo arqui-
vos ou fazendo backups, iWarp
ajuda", comenta. "As grandes ins-
talações de computação, como os
laboratórios com supercomputa-
dores ávidos por mais potência e
mais velocidade, vão aderir ao
iWarp já", aposta. (*Com tradução
de Network World)




