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Resumo

Servidores de armazenamento podem se tornar um
gargalo em sistemas de computação de alto desempe-
nho. Para sanar tal problema, o sistema de arquivos dis-
tribuı́do GlusterFS apresenta-se como uma ferramenta que
pode melhorar o desempenho de tais sistemas através da
descentralização e agregação de unidades de armazena-
mento. Neste artigo, avaliou-se seu desempenho utilizando
uma implementação local do Distributed Andrew Bench-
mark. Os resultados encontrados mostram que GlusterFS,
apesar de ser um sistema bastante recente e ainda em de-
senvolvimento, parece ser uma solução promissora para
ser utilizada como sistema de arquivos em sistemas dis-
tribuı́dos de alto desempenho.

1. Introdução

Sistemas de computação de alto desempenho podem ne-
cessitar de grandes capacidades de armazenamento. Nestes
sistemas, servidores de arquivos podem se tornar um gar-
galo que compromete o desempenho geral do sistema, por
não serem escaláveis. Esse tipo de problema pode ser re-
solvido se for utilizado um sistema de arquivos distribuı́do,
onde diversos nós de armazenamento são agregados para
formar um sistema de armazenamento único.

Uma solução amplamente utilizada em aglomerados
(clusters) de computadores é o Network File System (NFS)
[10]. Criado inicialmente pela Sun Microsystems, o NFS
constitui atualmente um padrão de facto para sistemas de
arquivos remotos no ambiente Unix. Contudo, esse sistema
não permite a descentralização do servidor de arquivos, o
que compromete a sua escalabilidade, bem como o seu de-
sempenho.

Entre os sistemas de arquivos distribuı́dos, o GNU Clus-

ter File System (GlusterFS) apresenta-se como uma alterna-
tiva recente e potencialmente vantajosa, pois usa conceitos
oriundos da computação de alto desempenho. Os autores
desse sistema apresentam-no como uma solução eficiente,
confiável e escalável para o compartilhamento de arquivos
entre vários computadores.

Este trabalho visa avaliar a utilização do GlusterFS em
um aglomerado de computadores e compará-lo com outras
ferramentas do gênero. Mais especificamente, investiga-se
o desempenho do GlusterFS em diversas situações de carga,
utilizando um benchmark empregado em outros trabalhos
nesta área. Além disso, faz-se uma comparação com outro
sistema de arquivos distribuı́dos bastante utilizado em tais
sistemas, o NFS.

O presente artigo encontra-se organizado da seguinte
maneira: na seção 2 faz-se uma revisão do estado-da-arte
em sistemas de arquivos distribuı́dos, bem como de algumas
soluções já consolidadas; na seção 3 apresenta-se o funcio-
namento do sistema GlusterFS, seguido por uma avaliação
comparativa de desempenho na seção 4; por fim, na seção 5
são feitas as considerações finais sobre o trabalho realizado.

2. Sistemas de Arquivos Distribuı́dos

Um sistema de arquivos distribuı́do é uma
implementação distribuı́da do conceito clássico de sis-
tema de arquivos, em que múltiplos usuários compartilham
recursos de arquivo e armazenamento [8]. Para tal,
utiliza-se um ou mais servidores de arquivos, aos quais são
conectados clientes via uma rede de comunicação para a
utilização dos recursos remotamente disponibilizados.

Um sistema de arquivos distribuı́do amplamente utili-
zado no ambiente Unix é o Network File System (NFS) [10].
Basicamente, o sistema NFS é composto por um servidor
central que disponibiliza (exporta) um ramo da árvore de di-
retórios do mesmo. Diversos clientes podem “montar” esse



diretório exportado, formando assim um sistema de com-
partilhamento de arquivos. Por tratar-se de um sistema for-
temente centralizado, quando o servidor de arquivos sofre
uma falha, todos os clientes conectados são afetados. O fato
de existir um só servidor faz com que o sistema apresente
uma baixa escalabilidade, com o desempenho tendendo a
diminuir conforme se acrescenta um grande numero de cli-
entes.

Outro sistema sistema de arquivos distribuı́do é Parallel
Virtual File System (PVFS) [2]. Neste sistema, os arqui-
vos são partidos em pedaços e distribuı́dos em diversos nós,
denominados I/O nodes. Esta prática de divisão é conhe-
cida como data stripping. Para prover informações sobre
a recuperação de arquivos neste sistema, faz-se o uso de
um servidor de metadados, o qual é responsável por pro-
ver informação à respeito da localização das partes dos ar-
quivos, associando-os com os I/O nodes responsáveis. Por
dividir os arquivos em diversos nós, a escalabilidade deste
sistema é alta, assim como o seu desempenho [2].

Uma versão melhorada do NFS é proposta por Kassick
et al. [7], com o nome de dNFSp. O sistema dNFSp é
uma versão dinâmica do sistema de arquivos distribuı́do
NFSp [9]. Neste sistema, servidores de metadados são re-
plicados em diversos nós do sistema, de modo a aliviar a
carga gerada pelos clientes, da mesma forma que o PVFS,
no qual foi inspirado. A vantagem do dNFSp sobre os de-
mais é que o mesmo permite a utilização de mais de um
servidor de metadados, de modo que a escalabilidade e a
tolerância a falhas deste sistema é muito alta.

Outro sistema de arquivos distribuı́dos é o Lustre [1], de-
senvolvido e mantido pela empresa Cluster File Systems,
Inc. [3], distribuı́do sob a licença GPL (GNU General Pu-
blic License). Como no PVFS, o armazenamento dos ar-
quivos é feito de forma distribuı́da através de unidades cha-
madas OST (Object Storage Targets), que são encarrega-
das também da comunicação com dispositivos de armaze-
namento, local ou remotamente. Servidores de metadados
replicados, como no dNFSp, armazenam informações sobre
mudanças no sistema de arquivos, bem como um histórico
das transações.

Comparações entre os sistemas de arquivos relatados
acima já foram abordadas em outros trabalhos, como em
Hermann [5]. No trabalho citado, um dos aspectos avalia-
dos foi a intrusão no sistema operacional para a instalação
dos sistemas. Nesta avaliação, o NFS e o dNFSp destacam-
se por serem pouco intrusivos, ao contrário dos sistemas
PVFS e Lustre, com intrusão respectivamente média e alta.
Outro aspecto avaliado foi a quantidade de servidores de
metadados, sendo que o NFS possui um único servidor,
tendo os outros sistemas a possibilidade de múltiplos ser-
vidores. Também é citada no artigo a implementação de
métodos de tolerância a falhas, que é possı́vel no Lustre
através de replicação de dados.

3. GlusterFS

GlusterFS [11] é um sistema de arquivos distribuı́do e
descentralizado, criado recentemente e ainda em desenvol-
vimento pela empresa Z Research. Trata-se de um sistema
cujo principal objetivo é a escalabilidade, sendo que para
isso seus projetistas utilizaram conceitos da computação de
alto desempenho, como a agregação. Este sistema pode
executar sobre diversos sistemas operacionais, como Linux,
FreeBSD, OpenSolaris e Mac OS X.

Basicamente, GlusterFS agrega múltiplas unidades de
armazenamento remotas em um único volume. As unidades
de armazenamento, chamadas bricks, são distribuı́das pela
rede em um único sistema de arquivos paralelo, permitindo
uma escalabilidade de milhares de bricks e vários peta-
bytes de armazenamento [12]. Os clientes, que também
podem ser simultaneamente servidores de dados, montam
os diretórios compartilhados pelos servidores, tendo assim
acesso a uma parte ou a todo o conteúdo compartilhado.

A maior parte das funcionalidades no GlusterFS são im-
plementadas através de tradutores (translators), que são
objetos binários compartilhados, carregados em tempo
de execução. Esses objetos possuem interfaces de
comunicação estritamente definidas, de modo que os mes-
mos podem ser carregados tanto pelos clientes como pelos
servidores. O conceito de tradutores foi herdado do sis-
tema operacional GNU HURD [4]. Novos tradutores po-
dem ser escritos através de um interface definida pelo Glus-
terFS. Toda a implementação do sistema é feita no espaço
de usuário do sistema operacional, através do módulo Fuse
(Filesystem in Userspace [13]. Isso proporciona maior fle-
xibilidade ao administrador, que não precisa ter privilégios
especiais para carregar o sistema. Porém, o desempenho
pode ser afetado, uma vez que se faz necessário um elevado
número de cópias da memória do espaço de usuário para o
espaço do núcleo do sistema operacional [14].

Aliando os conceitos de bricks e tradutores, GlusterFS
provê um sistema de arquivos totalmente distribuı́do e des-
centralizado. Ao contrário de outros sistemas de arquivos,
como os já mencionados Lustre, PVFS e dNFSp, GlusterFS
não necessita de nenhum tipo de servidor de metadados,
uma vez que toda a consistência, replicação e localização
dos dados são providos pelos tradutores utilizados pelo cli-
ente.

A arquitetura do sistema GlusterFS é ilustrada na figura
1. Nesta figura, observa-se os clientes (Storage Clients)
que acessam os bricks de armazenamento (Storage Brick).
Percebe-se que há tarefas de gerenciamento que são feitas
no lado do cliente (Vol Manager e I/O Scheduler). Assim,
modificações nas formas de acesso ao sistema de arquivos
são feitas através da configuração do cliente. Isso aumenta
a flexibilidade do sistema, pois cada cliente pode escolher o
uso que irá fazer dos repositórios de arquivos.



Figura 1. Arquitetura do GlusterFS (Fonte GlusterFS
User Guide [12])

4. Avaliação

Para a avaliação do desempenho, optou-se por fazer uma
comparação entre o GlusterFS e o NFS, devido à dissemi-
nada utilização deste último em ambientes de alto desem-
penho.

Como instrumento de avaliação, desenvolveu-se uma
implementação do DAB (Distributed Andrew Benchmark),
proposto por Kassick et al. [7]. Este benchmark foi es-
colhido porque simula a utilização de diversos clientes si-
multâneos, o que reflete adequadamente uma situação tı́pica
de sistemas de computação de alto desempenho.

O benchmark de avaliação de desempenho executa con-
correntemente uma seqüência de cinco passos [6], a fim de
simular uma carga de trabalho comum em ambientes dis-
tribuı́dos:

• Passo 1: criar os diretórios que serão utilizados nas
próximas fases.

• Passo 2: fazer uma cópia dos arquivos da árvore origi-
nal para a árvore de destino.

• Passo 3: abrir todos arquivos do diretório de destino,
porém sem ler o seu conteúdo.

• Passo 4: ler todo o conteúdo de todos os arquivos do
diretório.

• Passo 5: compilar um programa de tamanho médio (no
caso utilizado, OpenSSH 4.3.

Como plataforma de experimentação, utilizou-se três
computadores compostos por nós uniprocessados Pentium

Tabela 1. Comparação inicial entre o GlusterFS e o NFS
Sistema de
Arquivos

Clientes
Simultâneos

Tempo (s) Desvio
Padrão

GlusterFS 1 173.93 0.20
NFS 1 105.10 1.66
GlusterFS 6 679.08 63.57
NFS 6 311.07 21.56
GlusterFS 10 993.77 83.85
NFS 10 519.12 47.44

Tabela 2. Comparação entre o GlusterFS e o NFS-user
Sistema de
Arquivos

Clientes
Simultâneos

Tempo (s) Desvio
Padrão

GlusterFS 1 173.93 0.20
NFS-user 1 249.29 3.40
GlusterFS 6 679.08 63.57
NFS-user 6 700.11 12.36
GlusterFS 10 993.77 83.85
NFS-user 10 1153.59 16.71

IV 2.8 GHz, com 512 MB de memória e discos IDE, inter-
conectados por um switch de 100 MBit/s.

Inicialmente, configurou-se um computador como ser-
vidor e dois como clientes. Cada cliente executa os cinco
passos apresentados acima. A tabela 1 apresenta os re-
sultados do tempo de execução do benchmark utilizando
tanto o GlusterFS como o NFS, variando-se o número de
clientes simultâneos do DAB. Como se pode observar, o
GlusterFS tem um desempenho inferior ao NFS em todas
as execuções. Os valores apresentados na tabela 1 e nas
subseqüentes representam valores médios de 10 execuções
cada um.

Uma possı́vel explicação para o desempenho superior
do NFS é que o mesmo executa como um módulo junto
ao núcleo do sistema operacional, o que reduz a quan-
tidade de trocas de contexto. Para investigar o impacto
disso, realizou-se uma nova avaliação utilizando também
uma versão do NFS que executa no espaço do usuário (NFS-
user). Os resultados obtidos encontram-se na tabela 2, mos-
trando que neste caso ambos sistemas de arquivos têm de-
sempenho semelhante.

Uma outra variação dos testes deu-se com a otimização
do GlusterFS através de ativação dos tradutores write-
behind, read-ahead e stat-prefetch. Write-behind agrega
diversas pequenas operações de escrita em arquivo em uma
única operação maior. Read-ahead faz um cache local dos
dados, a fim de aumentar o desempenho para operações
de leitura consecutivas. Stat-prefetch faz a operação stat
(acesso aos metadados de um arquivo) em massa no pri-



Tabela 3. Avaliação do GlusterFS com e sem otimizações
Sistema de
Arquivos

Clientes
Simultâneos

Tempo (s) Desvio
Padrão

GlusterFS 1 173.93 0.20
GlusterFS-o 1 173.05 0.91
GlusterFS 6 679.08 63.57
GlusterFS-o 6 665.99 53.80
GlusterFS 10 993.77 83.85
GlusterFS-o 10 971.37 89.24

Tabela 4. Execução do DAB com servidor distribuı́do
Sistema de
Arquivos

Número de
servidores

Tempo (s) Desvio
Padrão

GlusterFS 1 173.93 0.20
GlusterFS-o 1 173.05 0.91
GlusterFS 2 187.91 1.28
GlusterFS-o 2 186.82 1.33
NFS 1 105.10 1.66
NFS-user 1 249.29 3.40

meiro acesso ao servidor, de modo a diminuir o tempo de
resposta para comandos de listagem de arquivos. A ta-
bela 3 apresenta os resultados obtidos neste caso, revelando
pouca melhora do desempenho em relação aos testes sem
otimização.

O último teste executado foi a utilização do GlusterFS
distribuı́do em 2 servidores e um cliente. A tabela 4 apre-
senta os resultados, ressalvando-se que os resultados das
linhas referentes ao NFS e ao NFS-user são os mesmos
das tabelas 1 e 2, pois os mesmos não possuem servidor
distribuı́do. Utilizando-se esse esquema, percebe-se um
resultado inferior àquele obtido com apenas um servidor.
Isso não era esperado, pois previa-se um melhor balancea-
mento na carga dos servidores. No entanto, utilizando-se as
otimizações disponı́veis, foi possı́vel alcançar um desempe-
nho semelhante. Este fato confirma que a adoção do sistema
pode ser vantajosa, pois a possibilidade de agregar diversos
repositórios é um benefı́cio que compensa a ligeira desvan-
tagem em termos de desempenho.

O sistema de balanceamento utilizado deu-se através da
solicitação de utilização do tradutor round robin. Uma al-
ternativa para melhorar o desempenho seria utilizar-se de
tradutores que explorassem melhor a distribuição dos da-
dos.

5. Conclusão

Neste trabalho, avaliou-se a utilização do sistema de ar-
quivos distribuı́dos GlusterFS, comparando-o com o NFS.
Como critério de avaliação, utilizou-se uma versão imple-
mentada localmente do Distributed Andrew Benchmark.

Os resultados obtidos apontam que GlusterFS pode ser
uma alternativa vantajosa frente ao NFS. De fato, apesar de
ser um sistema bastante recente e ainda não completamente
implementado, já apresenta um desempenho comparável ao
do NFS, além de apresentar algumas caracterı́sticas como
a descentralização dos servidores e a replicação de dados,
que podem ser cruciais para o sistema de arquivos de um
ambiente distribuı́do.
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