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Por que controlar o tráfego de rede?

> Quality of Service (QoS);

> Controle de tráfego X controle de banda;

> O controle do tráfego proporciona condições mais justas 
para que os serviços e os usuários possam utilizar a rede;

> Exemplo clássico: EMule X navegadores web;

> Não é possível ter uma rede com bom desempenho se não 
houver um controle de tráfego implementado;

> Aumentar o link sem controlar o tráfego é sinônimo de dar 
mais munição ao inimigo.
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Demonstração 1

> Para o filme que será exibido, considere a seguinte 
topologia:

Rede 10 Mb/s, simétricos, 350 clientes, Rede 10 Mb/s, simétricos, 350 clientes, 
em produção.em produção.
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Unidades de medida

> B = Byte e b = bit;

> Em tráfego de rede, a base é decimal e não binária. 
Exemplo: 1 MB/s = 1.000 KB/s;

> 1 B = 8 b. Em consequência, 250 Kb/s = 31,25 KB/s;

> No GNU/Linux utiliza-se a ferramenta TC, disponível no 
pacote Iproute 2*, para controlar o tráfego;

> O TC segue as seguintes convenções:

- mbps = MB/s. Há também kbps e bps;

- mbit = Mb/s. Há também kbit.

       *No Debian: # apt-get install iproute
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Disciplinas de controle de tráfego

> Classes: são como túneis ou corredores por onde passa 
todo o tráfego;

> Dentro das classes, as velocidades são controladas (cada 
classe pode ter a sua velocidade específica);

> Podemos arbitrar qual tipo de tráfego irá passar por cada 
classe. Ex: HTTP por uma classe e e-mail por outra;

> Disciplinas são algoritmos que controlam o tráfego na rede;

> As disciplinas são associadas aos adaptadores de rede.
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Disciplinas de controle de tráfego

> O Kernel Linux trabalha com 2 tipos de disciplinas: classful 
e classless;

> Classful: utiliza diversas classes;

> Classless: utiliza uma única classe;

> São classful:  CBQ, HTB e PRIO;

> São classless: PFIFO, PFIFO Fast, RED, SFQ e TBF;

> A disciplina default do Linux é a PFIFO Fast;

> Apenas como lembrança: FIFO -> First In First Out. Ou 
seja: se eu sou grande e você é pequeno, espere eterna e 
ciclicamente a sua vez (Emule X HTTP, por exemplo).
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Disciplinas de controle de tráfego

> O controle do tráfego é sempre feito na saída das placas de 
rede (liberação do buffer de dados, por exemplo).
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A disciplina HTB

> O Hierarchy Token Bucket (HTB), atualmente, é a 
disciplina classful mais eficiente;

> O HTB utiliza um conceito de tráfego controlado por 
classes  hierarquizadas;

> Pode ser combinado com PRIO, permitindo priorizar 
tráfego;

> Com  PRIO, caso o link esteja saturado, um tráfego menos 
importante irá parar para permitir a passagem de um 
tráfego mais urgente.
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A disciplina HTB

> O HTB utiliza os seguintes elementos:

- root: é estabelecido pela regra inicial. É o elemento que 
faz com que a placa de rede trabalhe com o HTB 
e não com outra disciplina. Recebe a numeração 
1: ou 1:0.

- class: são as classes propriamente ditas. A primeira 
recebe a numeração 1:1.

- parent: cada classe deverá ser filha de alguma outra. 
Parent indica quem é o pai da classe em 
questão. Somente o root não possui pai, pois 
está no nível mais alto.

- classid: é a numeração específica da classe em questão. 
No caso do root, usa-se handle.
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A disciplina HTB

> O HTB utiliza os seguintes elementos (continuação):

- default: determina qual classe receberá o tráfego que 
não foi especificado para nenhuma outra classe 
pelo administrador da rede.

- rate: refere-se à velocidade default de transmissão de 
dados que será admitida para a classe em 
questão.

- ceil: é a velocidade máxima que será permitida para a 
classe. Esta velocidade só será atingida por caso 
haja a possibilidade de empréstimo por parte de 
outras classes.

- prio: é a prioridade da classe perante outras. Quanto 
menor o número utilizado, maior a prioridade. 
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Exemplo de configuração do HTB

> Observe o esquema a seguir:
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Exemplo de configuração do HTB

> A configuração do HTB para o esquema mostrado no slide 
anterior seria (considerando como interface a eth0):

# tc qdisc add dev eth0 root handle 1:0 htb default 40

# tc class add dev eth0 parent 1:0 classid 1:1 htb rate 100mbit

# tc class add dev eth0 parent 1:1 classid 1:10 htb rate 100kbit 
ceil 300kbit prio 0

# tc class add dev eth0 parent 1:1 classid 1:20 htb rate 500kbit 
ceil 800kbit prio 1

# tc class add dev eth0 parent 1:1 classid 1:30 htb rate 
1200kbit ceil 1600kbit prio 2

# tc class add dev eth0 parent 1:1 classid 1:40 htb rate 300kbit 
ceil 500kbit prio 3 
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Exemplo de configuração do Iptables

> A seguir, um exemplo de configuração do Iptables:

# iptables -t mangle -A FORWARD -p tcp -m multiport --ports 
25,110,995 -j CLASSIFY --set-class 1:20

# iptables -t mangle -A FORWARD -o eth0 -p tcp --sport 80 -j 
CLASSIFY --set-class 1:30

# iptables -t mangle -A FORWARD -o eth1 -p tcp --dport 20 -j 
CLASSIFY --set-class 1:30

# iptables -t mangle -A FORWARD -p udp -m multiport --ports 53 
-j CLASSIFY --set-class 1:10

# iptables -t mangle -A FORWARD -m length --length 0:60 -j 
CLASSIFY --set-class 1:10

 Obs: a tabela mangle, diferentemente das tabelas filter e nat, 
lê todas as regras existentes. Assim, deixe os casos 
específicos para o final das regras.
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Demonstração 2

> Para o filme que será exibido, considere a seguinte 
topologia:
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Ferramentas de controle e auditoria

> Algumas ferramentas que poderão ser utilizadas como 
auxiliares no processo:

- Iptraf: permite medir, em tempo real, a velocidade do 
tráfego em cada interface. Pode medir tráfego 
geral, tráfego por IP e tráfego por porta.

- Comando tc: com a opção -s permite ver estatísticas.

- MRTG: gera gráficos de utilização do link. Também 
pode gerar gráficos locais de cada uma das 
classes (sem usar SNMP).
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Conclusão

> O controle de tráfego é essencial para que os dados 
trafeguem de forma equilibrada e justa em uma rede;

> “O seu link não é tão pequeno quanto parece. Ele apenas 
pode estar sendo mal administrado”.

> Controle de downloads (http) por IP: Squid + Delay Pools.

> Dica: se tiver um link compatível, estabeleça regras de 
download mais amplas para livrar-se logo do problema.

> Tutorial sobre o uso do HTB para controlar o link em redes 
de computadores: http://www.eriberto.pro.br/wiki.

Esta palestra está disponível em:

http://www.eriberto.pro.br
Siga-me em http://twitter.com/eribertomotaSiga-me em http://twitter.com/eribertomota
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