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RESUMO 
 

 Devido ao o constante crescimento da Internet, que a cada dia está 

mais interativa, do e-commerce, e com  a explosão dos Datas Center para 

a hospedagem de aplicações críticas, os Clusters baseados em Linux 

vem a ser uma solução extremamente eficiente em termos de 

performance , pois como será mostrado, estes podem ser implementados 

de várias maneiras, o que os torna viável economicamente, uma vez que 

se trabalha com sistema operacional   e softwares, livres,  com código 

fonte aberto, que podem ser reescritos e compilados de acordo com a 

necessidade de cada aplicação, além de não necessitarem de hardware 

específico. Não esquecendo que os Clusters baseados em Linux também 

são soluções para aplicações que exigem grande quantidade de cálculos, 

tais como pesquisas aero-espaciais, bio-tecnológicas e previsões do  

tempo entre outras. Assim sendo este trabalho tem o objetivo de 

descrever sobre estas aplicações. 
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1. Introdução 

Indicado para grandes usuários, especialmente nas chamadas missões 

críticas, clusters oferecem um grande poder computacional com hardware 

comum, que se encontra em qualquer loja. 

À medida que o Linux se infiltra nos ambientes de grandes usuários, a 

capacidade de prover serviços de alta disponibilidade torna-se maior. 

Grandes corporações precisam de grande poder computacional de baixo 

custo, para renderizar gráficos em altas velocidades, prever o clima, fazer 

simulações de explosões atômicas e outras tarefas de alto desempenho. 

Empresas que trabalham com serviços de missão crítica precisam de alta 

disponibilidade para garantir que equipamentos hospitalares e sistemas 

públicos de emergência estejam sempre acessíveis e funcionando. Em 

certas situações, quando requerimentos de performance podem 

rapidamente tornar o equipamento insuficiente para a tarefa, um único 

computador não é o mais adequado. Manter apenas um computador 

realizando uma tarefa importante também não é uma garantia segura de 

que o serviço vai estar sempre disponível, pois problemas de hardware ou 

software podem causar a interrupção do serviço. 

Usar o Linux como sistema operacional num ambiente de cluster encaixa-

se com perfeição. Além do preço, que às vezes determina a realização ou 

não de um projeto, especialmente num ambiente acadêmico ou em 

empresas pequenas, ainda se tem à vantagem do código fonte aberto. 

Como está na página do Avalon, um dos maiores clusters Linux hoje, "nós 

não usamos o Linux porque ele é gratuito, nós usamos porque ele tem 

código fonte aberto, performance de rede superior, e está sendo 
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desenvolvido de maneira aberta e acessível". Embora a tarefa de fazer o 

Linux funcionar em clusters esteja começando, a natureza aberta dos 

projetos permite que já se vejam resultados excelentes, superiores a 

muitas soluções comerciais bem mais caras. 

O Avalon, por exemplo, é um cluster de 140 máquinas Alpha 533 MHz, 

localizado no Laboratório Nacional de Los Alamos, nos Estados Unidos. 

Esse computador já foi o 113º no TOP500, a lista das 500 máquinas mais 

rápidas do mundo. O fato de o Avalon ter custado uma fração do preço de 

seus concorrentes próximos no ranking, mesmo usando máquinas de alta 

qualidade, é um testemunho do poder que o Linux ainda tem para mostrar 

quando a tarefa é clusterização [CNL_].  

Clusters como o Avalon são descendentes diretos de um projeto 

desenvolvido pelo Center of Excellence in Space Data and Information 

Sciences (Cesdis), uma das divisões da Nasa, em 1994. Nesse projeto foi 

montado um cluster de 16 máquinas Linux que atingiu um poder de 

processamento tão fenomenal e a um custo tão baixo que o sucesso do 

projeto se alastrou rapidamente pelo meio acadêmico e científico. O nome 

do cluster, Beowulf - uma referência a um poema épico medieval sobre a 

batalha entre um bravo guerreiro com dois monstros do fundo do mar, e 

também o primeiro livro impresso da literatura inglesa -, acabou virando 

nome genérico para todos os clusters que se assemelhavam à 

configuração do original. 

O Beowulf inaugurou um período de ouro para o Linux na área da 

supercomputação, justamente por permitir que grande poder 

computacional seja conseguido com hardware disponível comercialmente. 

É o que se chama de out of the shelf - direto das prateleiras. O 

experimento original era formado por máquinas PC 486 com hardware 

comum, encontrado em qualquer loja de equipamentos de informática 

[BEO_]. 
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Mais importante ainda é que o projeto Beowulf trouxe muitas melhorias ao 

kernel-padrão do Linux. Foram desenvolvidos mais e melhores drivers 

para placas de rede, a pilha TCP/IP foi melhorada e várias outras 

implementações foram feitas em outros pontos do sistema. O 

desenvolvimento deste primeiro cluster Beowulf trouxe contribuições 

significativas para toda a comunidade Linux. 

O princípio de funcionamento é teoricamente simples. Uma tarefa é 

dividida em partes independentes, distribuídas entre os vários 

computadores que fazem parte do cluster, onde as informações são 

processadas. Embora poucas tarefas possam ser paralelizadas com 

facilidade, um cluster estilo Beowulf é útil para uma enorme quantidade de 

problemas científicos. Paralelizar algoritmos é um ramo bastante 

inexplorado, e de importância vital para a indústria de informática nos 

próximos anos. 

Normalmente, para fazer um programa para esse tipo de processamento 

usa-se uma biblioteca específica para passagem de mensagens. Embora 

nada impeça que o programador use sockets diretamente, não há muito 

motivo para aumentar a complexidade do programa em função de 

detalhes de baixo nível. O uso de uma biblioteca permite que o 

programador só precise se preocupar com instruções como envie uma 

mensagem e não com detalhes mais específicos de como a mensagem 

será enviada. 

Os dois grandes padrões de bibliotecas de passagem de mensagens são 

o Parallel Virtual Machine (PVM) e Message Passing Interface (MPI). O 

PVM é o padrão mais antigo e o MPI é a novidade na área, embora 

ambos existam há anos. Enquanto PVM é realmente o nome de uma 

biblioteca, MPI é um padrão com várias implementações criadas 

principalmente por universidades e algumas suportadas comercialmente 

por empresas. 
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O PVM se baseia em duas primitivas básicas envie mensagem e receba 

mensagem, de fácil utilização, mas não tão poderoso quando comparado 

com o MPI. Este tem opções mais avançadas, como envio de mensagens 

broadcast (para todas as máquinas do cluster) e multicast (para um grupo 

específico de máquinas), assim como melhor controle sobre o tratamento 

que cada mensagem terá ao ser recebida por outro ponto do cluster. 

Para o usuário, o que ele vai precisar configurar em um cluster PVM é 

algo como manter as máquinas o mais idênticas possível, para facilitar a 

manutenção, e estabelecer alguma forma de relação de confiança entre 

elas. Usar rhosts e rsh é a forma mais simples de conseguir isso. O 

usuário roda o gerenciador do PVM, adiciona máquinas ao cluster e 

depois simplesmente executa o programa feito para PVM. A configuração 

do MPI depende da implementação, e algumas delas chegam a instalar 

front-ends para compiladores C e Fortran, mas a forma geral de uso é 

semelhante. 

A aplicação desse tipo de bibliotecas, porém, é razoavelmente restrita. Há 

alternativas que permitem que aplicações existentes sejam portadas de 

uma forma mais prática para um ambiente distribuído, ou que novas 

aplicações fiquem mais fáceis de programar ou gerenciar. O preço da 

facilidade vem com um preço em performance, mas em boa parte dos 

casos vale a pena pagar. 

DIPC (Distributed Interprocess Communications) é uma forma de 

comunicação entre processos que funciona em um ambiente de rede. A 

vantagem é que uma solução assim é bastante mais familiar para o 

programador e mais compatível com aplicações antigas. O uso do DIPC é 

bastante similar ao do System V IPC e a única modificação é a 

necessidade de se declarar que a comunicação será feita num ambiente 

distribuído, mas mantém-se a compatibilidade.  
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O projeto Mosix, desenvolvido em Israel, é também especialmente 

interessante. Com a diferença de requerer a maior modificação no kernel 

do Linux de todos os sistemas descritos aqui, o Mosix permite a migração 

automática entre várias máquinas de um cluster. Isso pode permitir que 

aplicações existentes funcionem num ambiente de cluster com 

pouquíssimas alterações. Embora na prática o projeto não esteja 

completo, ele pode se tornar viável para uma grande quantidade de 

problemas. Os desenvolvedores do Mosix estão trabalhando com muitas 

coisas interessantes, como sockets migráveis, que estarão disponíveis 

em breve [HUJ_].  

Alguns tipos de problemas, como webserving e bancos de dados podem 

se beneficiar de configurações bem mais simples. A solução mais simples 

é usar DNS round robin, mas nem sempre é apropriada. Ela não permite, 

por exemplo, que a tarefa seja passada preferencialmente para as 

máquinas menos carregadas. Além disso, o poder de decisão na divisão 

de serviço fica com o cliente, o que normalmente não é uma boa idéia. É 

preciso que o servidor tenha o poder de dividir as tarefas. Há uma 

desvantagem adicional também: caso um dos servidores caia numa 

configuração DNS round robin, parte das necessidades não será 

atendida.  

Para esse tipo de problema, o projeto Linux Virtual Server é ótimo. Nesse 

tipo de cluster, uma máquina fica como um servidor virtual, que vai 

apenas repassar os pedidos para outras máquinas. O exemplo clássico 

de servidores Web é uma excelente aplicação desse tipo de solução.  

O servidor virtual, que na terminologia do projeto se chama LinuxDirector, 

não realiza processamento algum, apenas passa as requisições para os 

servidores reais que são os que vão processar as informações e devolver 

os resultados. Tipicamente, o cliente é uma máquina na Internet, assim 

como o servidor virtual. Os servidores reais estão em uma rede privada e 
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tem acesso à Internet via IP mascarado, através do servidor virtual. Essa 

configuração é prática de administrar e, como os servidores reais não são 

diretamente acessíveis pela Internet, é mais segura [ZHA_].  

O LinuxDirector pode então escolher para que máquina enviar cada 

requisição de acordo com vários algoritmos. Ele pode passar os pedidos 

seqüencialmente ou tomar decisões baseadas na quantidade de trabalho 

a que cada máquina está submetida. Também permite que se atribua um 

peso para cada máquina, normalmente para compensar as diferenças 

reais de capacidade de cada uma. Os servidores reais atrás do 

LinuxDirector não precisam ser necessariamente máquinas Linux.  

Essa configuração também pode ser usada em conjunto com algumas 

ferramentas para garantir a disponibilidade do serviço. O projeto Linux-HA 

(Linux High Availability) foi criado para desenvolver o software necessário 

para conseguir alta disponibilidade. Com um software como o Heartbeat, 

é possível configurar servidores de backup que vão tomar o lugar dos 

servidores reais caso haja algum problema com eles. O funcionamento é 

bastante simples de entender: o servidor de reserva monitora 

constantemente o funcionamento do servidor principal, enviando pings, 

por exemplo, e, caso o servidor principal caia, o reserva assume o seu 

lugar na rede. Isso é feito normalmente através da falsificação de pacotes 

ARP (Address Resolution Protocol). O servidor reserva consegue assumir 

o lugar do principal, enganando os outros computadores da rede.  

O uso das ferramentas do Linux Virtual Server e do Linux-HA possibilita 

criar um cluster bastante avançado, capaz de disponibilizar alta 

performance, confiabilidade e distribuição de carga com uma configuração 

relativamente simples. Seguindo esse exemplo de um cluster de 

servidores Web, seria possível adicionar mais um elemento à 

configuração. Um sistema de arquivos distribuído e tolerante a falhas 

como o Coda ou o Intermezzo pode ser usado para armazenar os dados 
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que serão servidos. O suporte a Coda está no kernel 2.2 padrão do Linux, 

mas o Intermezzo e outros sistemas de arquivos ainda estão em 

desenvolvimento. O uso de um desses sistemas de arquivos permite que 

os dados estejam sempre disponíveis e sejam consistentes entre os 

servidores.  

Os projetos de distribuição de carga, tolerância à falhas e processamento 

paralelo são alguns dos mais importantes desenvolvimentos do Linux 

como sistema operacional para servidores. Com eles, o Linux pode 

chegar a concorrer com sistemas com as configurações de mais alto 

nível, como mostra o exemplo do Avalon, em que um cluster construído 

de forma quase artesanal resultou num dos computadores mais rápidos 

do mundo. O desenvolvimento de infra-estrutura de alta disponibilidade é 

uma prioridade imediata para uso em servidores. Embora haja algum 

suporte desenvolvido, que é muito útil para muitos casos, ainda há 

bastante coisa a ser feita.  

A seguir serão abordados conceitos sobre disponibilidade de sistemas 

com Linux, será descrito com detalhe os principais tipos de clusters, que 

podem ser configurados usando o Linux, e por fim será feito um estudo de 

caso da implementação de um cluster beowulf.  
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2 . Alta dispon ibil idade de sistemas computacionais 

 

Neste capítulo serão descritos os conceitos e a terminologia por trás da 

Alta Disponibilidade, bem como as aplicações e programas de sistema 

que objetivam aumentar a disponibilidade de servidores Linux, 

configurados em forma de clusters. 

 

2.1. Definição 

 

Para que se entenda a Alta Disponibilidade faz-se necessário, antes de 

qualquer coisa, perceber que a Alta Disponibilidade não é apenas um 

produto ou uma aplicação que se instale, e sim uma característica de um 

sistema computacional. Existem mecanismos e técnicas, blocos básicos, 

que podem ser utilizados para aumentar a disponibilidade de um sistema. 

A simples utilização destes blocos, entretanto, não garante este aumento 

se não for acompanhado de um completo estudo e projeto de 

configuração. 

A Disponibilidade de um sistema computacional, indicada por A(t), é a 

probabilidade de que este sistema esteja funcionando e pronto para uso 

em um dado instante de tempo t. Esta disponibilidade pode ser 

enquadrada em três classes, de acordo com a faixa de valores desta 

probabilidade. As três classes são: Disponibilidade Básica, Alta 

Disponibilidade e Disponibilidade Contínua [PET_]. 



 9 

2.2 Tipos de dispon ibilidade 

 

A disponibilidade pode ser classificada basicamente em 3 grupos. 

 

2.2.1. Disponibilidade Básica 

 

A Disponibilidade Básica é aquela encontrada em máquinas comuns, sem 

nenhum mecanismo especial, em software ou hardware, que vise de 

alguma forma mascarar as eventuais falhas destas máquinas. Costuma-

se dizer que máquinas nesta classe apresentam uma disponibilidade de 

99% a 99,9%. Isto equivale a dizer que em um ano de operação a 

máquina pode ficar indisponível por um período de 9 horas a quatro dias. 

Estes dados são empíricos e os tempos não levam em consideração a 

possibilidade de paradas planejadas (que serão abordadas mais adiante), 

porém são aceitas como o senso comum na literatura da área. 

 

2.2.2. Alta Dispon ibilidade 

 

Adicionando-se mecanismos especializados de detecção, recuperação e 

mascaramento de falhas, pode-se aumentar a disponibilidade do sistema, 

de forma que este venha a se enquadrar na classe de Alta 

Disponibilidade. Nesta classe as máquinas tipicamente apresentam 

disponibilidade na faixa de 99,99% a 99,999%, podendo ficar 

indisponíveis por um período de pouco mais de 5 minutos até uma hora 

em um ano de operação. Aqui se encaixam grande parte das aplicações 

comerciais de Alta Disponibilidade, como centrais telefônicas. 



 10 

2.2.3. Disponibilidade Contínua 

 

Com a adição de noves se obtém uma disponibilidade cada vez mais 

próxima de 100%, diminuindo o tempo de inoperância do sistema de 

forma que este venha a ser desprezível ou mesmo inexistente. Chega-se 

então na Disponibilidade Contínua, o que significa que todas as paradas 

planejadas e não planejadas são mascaradas, e o sistema está sempre 

disponível [PET_]. 

 

2.3. Objetivos 

 

Como já pode ser percebido de sua definição, o principal objetivo da Alta 

Disponibilidade é buscar uma forma de manter os serviços prestados por 

um sistema a outros elementos, mesmo que o sistema em si venha a se 

modificar internamente por causa de uma falha. Aí está implícito o 

conceito de mascaramento de falhas, através de redundância ou 

replicação (termos que serão conceituados mais tarde). Um determinado 

serviço, que se quer altamente disponível, é colocado por trás de uma 

camada de abstração, que permita mudanças em seus mecanismos 

internos mantendo intacta a interação com elementos externos. 

Este é o coração da Alta Disponibilidade, a sub-área da Tolerância a 

Falhas, que visa manter a disponibilidade dos serviços prestados por um 

sistema computacional, através da redundância de hardware e 

reconfiguração de software. Vários computadores juntos agindo como um 

só, cada um monitorando os outros e assumindo seus serviços caso 

perceba que algum deles falhou. 

Outra possibilidade importante da Alta Disponibilidade é fazer isto com 

computadores simples, como os que se pode comprar até num 
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supermercado. A complexidade pode estar apenas no software. Mais fácil 

de desenvolver que o hardware, o software de Alta Disponibilidade é 

quem se preocupa em monitorar outras máquinas de uma rede, saber que 

serviços estão sendo prestados, quem os está prestando, e o que fazer 

quando uma falha é percebida. 

 

2.4. Cálculo da Dispon ibilidade 

 

Em um sistema real, se um componente falha, ele é reparado ou 

substituído por um novo componente. Se este novo componente falha é 

substituído por outro e assim por diante. O componente reparado é tido 

como no mesmo estado que um componente novo. Durante sua vida útil, 

um componente pode ser considerado como estando em um destes 

estados: funcionando ou em reparo. O estado funcionando indica que o 

componente está operacional e o estado em reparo significa que ele 

falhou e ainda não foi substituído por um novo componente. 

Em caso de defeitos, o sistema vai de funcionando para em reparo, e 

quando a substituição é feita ele volta para o estado funcionando. Sendo 

assim, pode-se dizer que o sistema apresenta ao longo de sua vida um 

tempo médio até apresentar falha (MTTF – Midle Time To Fail) e um 

tempo médio de reparo (MTTR – Midle Time To Repair ). Seu tempo de 

vida é uma sucessão de MTTFs e MTTRs, à medida que vai falhando e 

sendo reparado. O tempo de vida útil do sistema é a soma dos MTTFs 

nos ciclos MTTF+MTTR já vividos. 

De forma simplificada, diz-se que a disponibilidade de um sistema é a 

relação entre o tempo de vida útil deste sistema e seu tempo total de vida. 

Esta representação é feita pela equação 2.1: 

    Disponibilidade = MTTF / (MTTF + MTTR)                                                                 (2.1) 
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Ao avaliar uma solução de Alta Disponibilidade, é importante levar em 

consideração se na medição do MTTF são observadas como falhas as 

possíveis paradas planejadas. Mais considerações sobre este assunto 

serão tecidas em seções posteriores [PET_]. 

 

2.5. Conceitos 

 

Para se entender corretamente do que se está falando quando se discute 

uma solução de Alta Disponibilidade, deve-se conhecer os conceitos 

envolvidos. Não são muitos, porém estes termos são muitas vezes 

utilizados de forma errônea em literatura não especializada. Antes de 

mais nada, deve-se entender o que é falha, erro e defeito. Estas palavras, 

que parecem tão próximas, na verdade designam a ocorrência de algo 

anormal em três universos diferentes de um sistema computacional. 

 

2.5.1. Falha 

 

Uma falha acontece no universo físico, ou seja, no nível mais baixo do 

hardware. Uma flutuação da fonte de alimentação, por exemplo, é uma 

falha. Uma interferência eletromagnética também. Estes são dois eventos 

indesejados, que acontecem no universo físico e afetam o funcionamento 

de um computador ou de partes dele. 

Para evitar a ocorrência de falhas tais como as citadas acima, devem ser 

usadas medidas preventivas, como a utilização de estabilizadores e 

fontes redundantes [PET_]. 
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2.5.2. Erro 

 

A ocorrência de uma falha pode acarretar um erro, que é a representação 

da falha no universo informacional. Um computador trabalha com bits, 

cada um podendo conter 0 ou 1. Uma falha pode fazer com que um (ou 

mais de um) bit troque de valor inesperadamente, o que certamente 

afetará o funcionamento normal do computador. Uma falha, portanto, 

pode gerar um erro em alguma informação. 

 

2.5.3. Defeito 

 

Já esta informação errônea, se não for percebida e tratada, poderá gerar 

o que se conhece por defeito. O sistema simplesmente trava, ou mostra 

uma mensagem de erro, ou ainda perde os dados do usuário sem 

maiores avisos. Isto é percebido no universo do usuário. 

Recapitulando, uma falha no universo físico pode causar um erro no 

universo informacional, que por sua vez pode causar um defeito 

percebido no universo do usuário. A Tolerância a Falhas visa exatamente 

acabar com as falhas, ou tratá-las enquanto ainda são erros. Já a Alta 

Disponibilidade permite que máquinas travem ou errem, contanto que 

exista outra máquina para assumir seu lugar. 

Para que uma máquina assuma o lugar de outra, é necessário que 

descubra de alguma forma que a outra falhou. Isso é feito através de 

testes periódicos, cujo período deve ser configurável, nos quais a 

máquina secundária testa não apenas se a outra está ativa, mas também 

fornecendo respostas adequadas a requisições de serviço. Um 

mecanismo de detecção equivocado pode causar instabilidade no 

sistema. Por serem periódicos, nota-se que existe um intervalo de tempo 
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durante o qual o sistema pode estar indisponível sem que a outra 

máquina o perceba [PET_]. 

 

2.5.4. Failover 

 

O processo no qual uma máquina assume os serviços de outra, quando 

esta última apresenta falha, é chamado failover. O failover pode ser 

automático ou manual, sendo o automático o que normalmente se espera 

de uma solução de Alta Disponibilidade. Ainda assim, algumas aplicações 

não críticas podem suportar um tempo maior até a recuperação do 

serviço, e, portanto podem utilizar failover manual. Além do tempo entre a 

falha e a sua detecção, existe também o tempo entre a detecção e o 

reestabelecimento do serviço. Grandes bancos de dados, por exemplo, 

podem exigir um considerável período de tempo até que indexem suas 

tabelas, e durante este tempo o serviço ainda estará indisponível. 

Para se executar o failover de um serviço, é necessário que as duas 

máquinas envolvidas possuam recursos equivalentes. Um recurso pode 

ser uma placa de rede, um disco rígido, ainda mais importante, os dados 

neste disco, e todo e qualquer elemento necessário à prestação de um 

determinado serviço. É vital que uma solução de Alta Disponibilidade 

mantenha recursos redundantes com o mesmo estado, de forma que o 

serviço possa ser retomado sem perdas. 

Dependendo da natureza do serviço, executar um failover significa 

interromper as transações em andamento, perdendo-as, sendo 

necessário reiniciá-las após o failover. Em outros casos, significa apenas 

um retardo até que o serviço esteja novamente disponível. Nota-se que o 

failover pode ou não ser um processo transparente, dependendo da 

aplicação envolvida [PET_]. 



 15 

 

2.5.5. Failback 

 

Ao ser percebida a falha de um servidor, além do failover é obviamente 

necessário que se faça manutenção no servidor falho. Ao ser recuperado 

de uma falha, este servidor será recolocado em serviço, e então se tem a 

opção de realizar o processo inverso do failover, que se chama failback. 

O failback é portanto o processo de retorno de um determinado serviço de 

uma outra máquina para sua máquina de origem. Também pode ser 

automático, manual ou até mesmo indesejado. Em alguns casos, em 

função da possível nova interrupção na prestação de serviços, o failback 

pode não ser atraente [PET_]. 

 

2.5.6. Missão 

 

Quando se calcula a disponibilidade de um sistema, é importante que se 

observe o conceito de missão. Missão de um sistema é o período de 

tempo no qual ele deve desempenhar suas funções sem interrupção. Por 

exemplo, uma farmácia, que funcione das 8h às 20h, não pode ter seu 

sistema fora do ar durante este período de tempo. Se este sistema vier a 

apresentar defeitos fora deste período, ainda que indesejados, estes 

defeitos não atrapalham em nada o andamento correto do sistema 

quando ele é necessário. Uma farmácia 24h obviamente tem uma missão 

contínua, de forma que qualquer tipo de parada deve ser mascarada. 

A Alta Disponibilidade visa eliminar as paradas não planejadas. Porém, no 

caso da primeira farmácia, as paradas planejadas não devem acontecer 

dentro do período de missão. Paradas não planejadas decorrem de 

defeitos, já paradas planejadas são aquelas que se devem a atualizações, 
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manutenção preventiva e atividades correlatas. Desta forma, toda parada 

dentro do período de missão pode ser considerada uma falha no cálculo 

da disponibilidade. 

Uma aplicação de Alta Disponibilidade pode ser projetada inclusive para 

suportar paradas planejadas, o que pode ser importante, por exemplo, 

para permitir a atualização de programas por problemas de segurança, 

sem que o serviço deixe de ser prestado [PET_]. 

 

2.6 Considerações sobre os  sistemas de alta dispon ibil idade 

  

Soluções que devem ser usadas em ambientes de alta disponibilidade 

 

2.6.1 Monitoração de nodo s 

 

A monitoração de nodos é realizada pelo heartbeat. Ele é o responsável 

por testar periodicamente os nodos do cluster, coordenando as ações de 

failover e failback. As soluções que utilizam reativação automática de 

serviços serão baseadas neste pacote. O heartbeat permite que se 

execute programas no processo de failover e failback, controlando 

qualquer recurso que se deseje. 

 

2.6.2. Replicação de disco 

 

A replicação de disco é de responsabilidade do DRBD, um driver de bloco 

para o kernel que cria um dispositivo de bloco virtual, consistindo tanto de 

um disco real local quanto de uma conexão de rede, que terá na outra 
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ponta outro driver DRBD atuando como secundário. Tudo aquilo que é 

escrito no dispositivo virtual é escrito no disco local e também enviado 

para o outro driver, que fará a mesma operação em seu disco local. Com 

isto se obtém dois nodos com discos exatamente iguais, até o instante da 

falha. As aplicações que trabalham com dados dinâmicos ou atualizados 

com muita freqüência se beneficiam deste driver. 

Configurações com centenas de gigabytes e/ou muito volumes 

gerenciados pelo DRDB devem ser bem testadas antes de serem 

colocadas em produção, pois o DRDB ainda está em desenvolvimento e 

algumas situações extremas podem não ter sido testadas. 

 

2.6.3. Sistema de arquivos 

 

Dados replicados ou não, é importante que o sistema de arquivos esteja 

consistente. Nem todos os sistemas de arquivos garantem isso, portanto 

para esta solução se escolheu trabalhar com o Reiser Filesystem. Este 

sistema de arquivos trabalha com journal, o que significa que todas as 

alterações de dados são antes registradas no disco para que, caso o 

sistema venha a falhar durante este processo, a transação possa ser 

recuperada quando o sistema voltar. Isto confere agilidade ao processo 

de recuperação de falhas, bem como aumenta muito a confiabilidade das 

informações armazenadas. 

 

2.6.4. Monitoração de serviços 

 

A monitoração de serviços é feita através do Mon, um super escalonador 

de testes que pode verificar centenas de máquinas e serviços de forma 

rápida e ágil, enviando alertas para endereços de correio eletrônico, 
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pagers ou telefones celulares, garantindo que os administradores dos 

serviços estejam sempre bem informados sobre seu estado de operação. 

Suporta dependências entre testes, portanto não perde tempo verificando 

se um servidor de HTTP está respondendo em uma máquina que sabe 

estar inoperante. Um alerta pode até mesmo tentar recuperar a situação 

automaticamente ou reiniciar uma máquina, caso a falha ocorra em um 

horário de difícil manutenção. 

 

2.7 Conclusão: 

 

Como pode-se verificar, os recursos de alta disponibilidade, são 

extremamente eficientes e necessários para qualquer servidor que rode 

aplicações críticas. Com a implementação destas técnicas pode se 

garantir um menor tempo de indisponibilidade das aplicações, ou até 

mesmo, levá-las próximo de zero. 
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3.Tipos de Cluster 

 

Alguns problemas são difíceis de serem resolvidos. Aplicações como 

previsão do tempo, pesquisas nucleares, ou cálculos matemáticos, 

exigem bastante poder de processamento. Ou também aplicações 

comerciais como servidores de páginas web que recebem milhões de 

acessos por dia, e outras de missão crítica que necessitam ficar 100 por 

cento do tempo no ar. Para todas estas situações, um cluster Linux pode 

ser a solução dos problemas. 

 

3.1 O que é cluster ? 

 

Cluster significa dois ou mais computadores ligados via rede, onde cada 

uma das máquinas é denominada de nó; que realizam tarefas em 

conjunto, agindo de forma transparente para a aplicação e/ou usuário 

final. Dessa forma obtem-se um maior poder de processamento e também 

tolerância à falhas. 

O termo cluster hoje em dia se refere a uma grande quantidade de 

tecnologias, topologias de configuração, e softwares para a 

implementação de tal solução. 

 

3.2 Exempli ficando os Tipos de Cluster: 

 

Quando se ouve expressões do tipo “cluster”, ou “servidores em cluster”, 

a primeira coisa que se pensa é em um grupo de computadores com 
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grande performance usados para pesquisas científicas. Entretanto, esta é 

apenas uma das soluções possíveis. 

 

3.2.1 Clusters de Alta performance: 

 

 A idéia básica da solução de alta performance, é fazer com que um 

grande número de computadores individuais, atuem como se fossem um 

único computador muito poderoso. Este tipo de cluster é melhor aplicado 

à problemas grandes e complexos que exigem um poder computacional 

com doses cavalares. Aplicações como previsão do tempo, astronomia e 

pesquisas criptográficas, são as primeiras candidatas para um cluster de 

alta performance. Nesta configuração pode até mesmo ser aproveitadas 

máquinas com baixo poder de processamento, que quando trabalhando 

em conjunto, irão conseguir um grande poder de processamento. 

 

A figura 3.1 mostra a ilustração de um cluster Beowulf de alta 

performance, onde N computadores trabalham como se um fossem um 

único grande e poderoso computador. 

 

 

Figura 3.1 – Cluster de Alta performance 
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3.2.2 Clusters de Balanceamento de carga 

 

 O segundo tipo de configuração de um cluster é denominada de 

balanceamento de carga. O servidor que faz o balanceamento de carga 

entre os outros, também é chamado de servidor virtual. Usando 

balanceamento de carga, uma rede de servidores compartilham a carga 

do tráfego vindo de seus clientes [ZHA__]. Desta maneira, com o tráfego 

balanceado entre os servidores, tem-se um tempo de acesso aos dados 

melhor e a disponibilidade das aplicações aumenta. Adicionalmente, 

desde que se tem  vários servidores realizando o trabalho, a falha de um 

computador, não irá causar uma parada catastrófica, nem a perda dos 

dados. Este tipo de serviço é extremamente recomendado para empresas 

que possuem páginas web com  grande número de acesso. 

Neste caso uma máquina é colocada no "front-end" recebendo conexões 

externas e repassando essas conexões, de uma maneira balanceada, 

para o "cluster" que ela esconde do "lado de dentro". A alta 

disponibilidade é atingida através de monitoramento das máquinas que 

fazem parte do cluster, e quando alguma delas falha, ela é excluída da 

lista de máquinas receptoras de pacotes. Com isso, há uma queda na 

performance, mas não se compromete o sistema como um todo.  

Esta arquitetura ainda tem a vantagem de possibilitar que se adicione 

mais máquinas ao cluster, ao invés de fazer upgrade nas máquinas 

existentes. Cada máquina pode ter um "peso" diferente no algoritmo de 

decisão de roteamento, para receber mais ou menos requisições em 

relação às outras. Isso pode ser usado para compensar a diferença de 

poder de processamento entre elas.  

A figura 3.2 mostra os servidores reais que estão conectados por uma 

rede local (LAN) de alta velocidade, e o balanceador de carga, o qual  



 22 

recebe as requisições dos usuários e através de algoritmos distribui para 

os servidores reais. Todo conjunto é visto como se fosse um único 

servidor, o servidor virtual. 

 

 

 

 

. 

 

 

Figura 3.2 – Cluster de Balanceamento de Carga  [ZHA__] 
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3.2.3 Clusters de Alta disponibilidade 

 

O último principal tipo de cluster, é o de alta disponibilidade (em Inglês HA 

cluster), também chamado de cluster de redundância. Nesta 

configuração, tem se os servidores agindo com backups vivos, um dos 

outros. Um servidor fica constantemente verificando pela performance e 

disponibilidade do outro servidor (ou seja, se ele realmente está no ar), 

para que no caso de falha de um, o outro possa assumir imediatamente. 

O cluster de alta disponibilidade permite um grande aumento do tempo de 

funcionamento do sistema. Isto pode ser crucial em paginas web de e-

business e para outras aplicações de missão crítica, como por exemplo 

firewalls de grandes corporações. 

 

Os servidores de um cluster de alta disponibilidade não compartilham a 

carga de processamento como os servidores de um cluster de alta 

performance fazem, nem compartilham a carga de tráfego, da forma que 

servidores de um cluster de balanceamento de  carga. Ao invés disto, eles 

ficam prontos, esperando a hora de assumir. Embora não se tenha um 

aumento de performance com um cluster de alta disponibilidade, eles 

aumentam a flexibilidade necessária em um ambiente de informações de 

negócios intensivas. 

 

Clusters de alta disponibilidade também permitem uma fácil manutenção 

dos servidores. Uma máquina do cluster, pode ser desligada, 

reinicializada, ou até mesmo ter o seu hardware atulalizado. Quando a 

mesma estiver pronta, basta ligá-la, novamente e colocar a próxima 

máquina em manutenção que  tudo irá ocorrer de forma transparente. 

 

A alta disponibilidade, e o balanceamento de carga, compartilham vários 

pontos em comun, e alguns clusters fazem uso de ambos os tipos de 

implementação. 
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A figura 3.3 ilustra um cluster de alta disponibilidade, onde cada servidor 

possui 3 interfaces de rede . A primeira é usada para a rede local (LAN). 

Cada nó esta ligado em um switch separado para garantir mais 

redundância em caso de falha. A segunda interface de rede cria um rede 

entre os nós do cluster (100 Mbits), e a terceira interface, é uma 

redundância da primeira (acesso à LAN), onde novamente elas estão 

ligadas em switches separados. 

 

PC Cliente PC ClientePC ClientePC Cliente

                          NÓ A                       NÓ B

Switch EthernetSwitch Ethernet

eth0

eth1 eth1

eth0

eth2

eth2

Cabo Cross-over 100Base TX Full Duplex

 

 

 

 

FIGURA 3.3 – CLUSTER DE ALTA DISPONIBILIDADE 
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3.3 Como os  clusters trabalham: 

 

De uma maneira geral a tecnologia de cluster, é composta basicamente 

de duas partes. A primeira parte consiste em customizações do sistema 

operacional (como as modificações feitas no Kernel do Linux), 

compiladores especiais, e aplicações quer permitem os programas à 

obterem grande vantagem do cluster. 

 

O segundo componente, é o hardware que está interconectado entre as 

máquinas do cluster (nós). Estas interconexões as vezes são feitas por 

dispositivos especiais (em alguns casos o hardware é fabricado 

especialmente para trabalhar em forma de cluster). Mas na maioria das 

implementações de cluster Linux, estas interconexões são feitas através 

de redes dedicadas, como fast  Ethernet, ou gigabit Ethernet. 

 

Uma associação de tarefas, rotinas de atualizações, requisições, e dados 

de programas, podem ser compartilhados através desta interface de rede 

(que faz a ligação entre os nós do cluster), enquanto uma rede separada 

é usada para conectar o  cluster ao “resto do mundo”. 

 

As vezes uma mesma estrutura de rede rede pode ser usada para ambas 

as tarefas, porém, isto pode causar uma degradação de performance 

quando a utilização da rede fôr muito alta. 

 

Na figura 3.4 pode ser verificado que dois servidores acessam a mesma 

fonte de dados, então o servidor de backup pode instantaneamente 

assumir o papel do servidor primário no caso de falha. Se o servidor de 

backup, não receber um sinal do servidor principal, informando que o 

mesmo está ativo, o servidor de backup automaticamente reconfigura sua 

interface de rede e assume o tráfego de carga. Para uma redundância 
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ainda maior, a fonte de dados também pode ser configurada como um 

cluster. 

 

Firew all

NFS Data Sou rce
(B as e d e D ado s )

In tern et

eth 0

eth 1

eth 0

eth 1

Hear t B eat

Servidor
Prim ário

Servidor
Secundário

 

 

FIGURA 3.4 – FUNCIONAMENTO DO CLUSTER 
 

De maneira geral, quebrando o problema em tarefas que podem ser feitas 

em paralelo, os computadores em um cluster de alta performance, podem 

compartilhar a carga, e completar a tarefa de forma mais rápida. Clusters 

de alta performance, trabalham de maneira similar ao multiprocessamento 

simétrico (máquinas que possuem 2 ou mais processadores). 
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3.4 Softwares e soluções: 

 

A solução de cluster de alta performance mais conhecida para Linux, é o 

Beowulf. Ele nasceu de pesquisas da NASA e pode prover 

supercomputadores com bastante poder de processamento. 

  

O Beowulf possui uma  uma arquitetura multi computador que pode ser 

usada para processamento paralelo. É um sistema que usualmente 

consiste de um servidor nó, e um ou mais nós de clientes conectados 

juntos via ethernet, ou algum outro tipo de rede. Ele é um sistema que 

pode ser contruído usando componentes de hardware padão, como um 

pc capaz de rodar o Linux, adaptadores ethernet padrão, e switches 

[BEO__]. 

 

Outro pacote para Linux é o Mosix, que faz balanceamento de carga, para 

processos em particular em um cluster Linux. Ele trabalha como um 

cluster de alta performance, tirando vantagem do hardware disponível no 

cluster para realização de qualquer tarefa. Mas atualmente ele faz isto 

balanceando a carga de várias tarefas através de várias máquinas. A 

grande vantagem do Mosix, é que ele não necessita de customizações de 

software como à exemplo do Beowulf. Os usuários podem simplesmente 

executar seus programas que o Mosix faz o resto. De fato, pode ser 

executado o comando ps, que o processo será visto rodando localmente, 

mesmo se ele estiver rodando em outra máquina [HUJ__]. 

 

Outro pacote chamado Piranha, permite com que servidores Linux 

trabalhem em alta disponibilidade sem necessitarem de um hardware 

caro. O cluster é totalmente baseado em software, onde os servidores se 

comunicam através de uma rede de alta velocidade. O Piranha pode ser 

configurado para funcionar ou como um cluster de alta disponibilidade, ou 

como um cluster de balanceamento de carga. 
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Este software pode ser configurado para assumir em caso de falha, onde 

o servidor de backup fica pronto, esperando por uma falha do outro, ou 

também pode agir como um servidor virtual, balanceando a carga através 

dos servidores do cluster. O lado de fora do mundo, vê apenas o 

endereço do servidor virtual,ou o nome, que deve estar definido no DNS 

(Domain Name System), isto permite com que o cluster mande o tráfego 

para o servidor que estiver menos sobrecarregado (em caso de cluster de 

balanceamento de carga), ou mande o tráfego para qualquer servidor que 

estiver no ar (no caso de um cluster de alta disponibilidade) [RED__]. 

  

3.5. Conclusão: 

 

Existem soluções de clusters para qualquer realidade de negócio, onde 

pode se conseguir uma maior disponibilidade da aplicação. Em muitos 

casos, também é comum de se encontrar dois tipos de clusters rodando 

em uma mesma aplicação, por exemplo, uma grande solução de 

comércio eletrônico, pode ao mesmo tempo estar configurada como alta 

disponibilidade e balanceamento de carga. A seguir será mostrado um 

estudo de caso sobre a implementação de um cluster de alta 

performance. 
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4. Estudo d e Caso – Implementação de um cluster Beowulf 

 

Um Cluster Beowulf une a capacidade de processamento de dois ou mais 

computadores na otimização de uma determinada tarefa. Agrupadas, e 

com o Linux instalado, as máquinas formam uma espécie de 

supercomputador, com condições de executar rapidamente trabalhos 

complexos e que exigem cálculos abrangentes.  

 

4.1. Considerações 

 

O sistema é montado a partir de hardwares comuns, de baixo custo e que 

podem ser encontrados em lojas de artigos de informática. Essa é a 

principal vantagem da implantação de um cluster Linux: é uma forma de 

se obter  um computador poderoso gastando pouco, graças à utilização 

de máquinas convencionais. A adoção do Linux - com seu baixo custo e 

desempenho superior - adiciona novas vantagens a essa ferramenta. 

 

A construção de um cluster Beowulf é indicada para empresas cuja 

atividade envolve o processamento de uma grande quantidade de dados. 

Entre os casos em que essa solução pode ser aplicada, estão: a 

renderização de imagens, o processamento de dados sísmicos, previsões 

meteorológicas e sistemas que exigem alta disponibilidade, entre outras 

situações. 
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Em equipamentos comuns, a renderização de imagens de um filme de 

duas horas, por exemplo, poderia demorar meses. Com o Beowulf, esse 

prazo cai para semanas e até mesmo dias. Na Petrobrás, a utilização de 

um cluster acelera os cálculos para localização de áreas de petróleo, a 

partir de dados coletados na região. 

 

Ou seja,  hardware de baixo custo, e software livre criam um ambiente de 

Alta performance e alta disponibilidade, este é o conceito do Beowulf, que 

não possui  concorrentes comerciais que se aproximem do seu baixo 

custo. 

 

4.2. Requisitos do sistema  

 

Hoje em dia, existem uma grande quantidade de switches disponíveis, 

variando de 8 até 100 portas, alguns com um ou mais módulos Gigabit, 

que permitem que sejam montados grandes sistemas conectados através 

de switches. Switches de rede se tornaram baratos o suficiente para que 

estes sejam usados na construção de um cluster, ou invés de se escolher 

hubs baratos, ou a ligação direta dos nós através de hipercubo. 

 

A seguir a tabela 4.1 mostrará a relação de hardware necessária para a 

configuração de um cluster com 16 nós e um front-end (servidor máster), 

onde cada nó possui um processador Intel 400 MHz Pentium II, 256 MB 

RAM, 10 GB de disco rígido, adaptador de rede e um adaptador SVGA. 
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Switch de rede com 24 portas 1 

Placa Mãe 17 

Pentium II  400 MHz 17 

Kit PC’s para rack 17 

128 MB de memória 34 

Adaptador de rede de 100 Mb/s 18 

Disco rígido de 10 GB 17 

Unidade de disquete de 1.44 MB 17 

Adaptador SVGA r 17 

Unidade de CD-ROM 1 

Teclado 1 

Monitor de 17” 1 

Switch de monitor e teclado 5 

Cabos de expansão de teclado 16 

Cabos de expansão de vídeo 16 

Cabos de rede tipo par trançado 18 

 

 

Tabela 4.1: Lista de hardware 
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Esta é uma lista para um cenário hipotético, todo hardware, 

endereçamento IP e nomes de máquinas aqui usados são de caráter 

meramente ilustrativo. 

Uma configuração típica será a configuração dos nós para uma rede 

privada do cluster beowulf. A máquina de front-end terá dois adaptadores 

de rede, um ligado à sub-rede privada do beowulf e a outra ligada à rede 

da empresa. A sugestão é para que seja usado para a rede privada um 

endereçamento de classe “C” que varia de 192.168.0.0 até 

192.168.254.0. Mas o endereço que será utilizado, não importa, desde 

que ninguém consiga se conectar diretamente a um dos computadores  

nó, através da rede externa. A máquina de front-end irá agir como uma 

ponte das outras máquinas (rede da empresa) para a as máquinas do 

cluster beowulf. 

O teclado e o vídeo serão compartilhados com todas as máquinas através 

de switches de monitor e teclado. 

 

4.3 Instalação do Software  

 

A idéia aqui é planejar o sistema o mais padronizado para o caso de 

manutenções, para isto deve ser feita  uma  instalação e configuração 

idêntica para todos os nós, com isto todo o conjunto de software torna se 

um sistema  de fácil instalação e manutenção. Para o tamanho das 

partições será seguido o seguinte padrão: 

- 128 MB para swap 

- 300 MB para o / 

- 800 MB para o /usr (depende da quantidade de software que 

será instalada). 
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- 400 MB para /var (partição de logs – opcional) 

É recomendado que sejam instalados pelo menos os seguintes softwares 

para a distribuição RedHat, ou qualquer outra baseada em pacotes RPMS 

(Red Hat Package Manager) : 

- Softwares básicos do sistema 

- Softwares de rede 

- Fontes do Kernel 

- Compiladores e bibliotecas C, C++, g77  

- X11 com bibliotecas de desenvolvimento 

- Xntp ou outro sincronizador de hora 

- Autofs 

- Rsync 

Para a instalação destes pacotes, basta seguir as instruções padrão que 

vêem com a distribuição Linux escolhida para o uso. Pode ser instalado 

tudo que se deseje antes de iniciar o processo de clonagem dos nós. 

Existem alguns poucos arquivos, que provavelmente deverão ser editados 

antes da clonagem do sistema: 

 

/etc/hosts 

/etc/hosts.equiv 

/etc/shosts.equiv 

/etc/fstab 

/etc/pam.d/rlogin 

/etc/ntp.conf 

/etc/lilo.conf 

/etc/exports 

/etc/auto.master 
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/etc/auto.beowulf 

 

Para o arquivo hosts, é preciso listar todos os nomes, com os alises, para 

cada nó. Todos os nós devem ser listados nos arquivos hosts.equiv e 

shosts.equiv para permitir aos usuários usarem comandos rsh, sem a 

criação de seus próprios arquivos .rhosts e .shosts. No arquivo 

/etc/pam.d/rlogin, é preciso certificar-se de não requerer tty seguro para 

executar logging nos nós. Para configurar isto apenas troca-se a ordem 

dos módulos pam_securetty.so e pam_rhosts_auth.so, e termina-se com 

o seguinte: 

 

Auth Suficiente  /lib/security/pam_rhosts_auth.so 

Auth Requerido /lib/security/pam_securetty.so 

Auth Requerido 
/lib/security/pam_pwdb.so shadow 

nullok 

Auth Requerido /lib/security/pam_nologin.so 

Account Requerido /lib/security/pam_pwdb.so 

Password Requerido /lib/security/pam_cracklib.so 

Password 
Requerido /lib/security/pam_pwdb.so shadow 

nullok use_authtok 

Session Requerido /lib/security/pam_pwdb.so 

 

Para a configuração do ntp, deve-se sincronizar, a máquina de front-end 

(nó 0), com a rede externa, e está fará o broadcast de hora para a rede 

privada. Os nós serão configurados para sincronizarem suas horas com a 

máquina de front-end. 

Também deve se configurar a máquina de front-end para que está faça 

mascaramento de endereços, isto irá permitir que se abra uma saída 

gráfica de um nó através de uma estação de trabalho. 
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É também  uma boa idéia ter backup do kernel, para que o lilo possa 

encontrar,  no caso de uma instalação de um novo kernel que não 

funcione. 

O arquivo /etc/lilo.conf será parecido com este: 

boot=/dev/hda 

map=/boot/map 

install=/boot/boot.b 

promt 

timeout=20 

read-only 

root=/dev/hda1 
image=/boot/vmlinuz 

            label=linux 

image=/boot/vmlinuz.old 

             label=linux.old 

image=/boot/vmlinuz.clone 

             label=linux.clone 

image=/boot/vmlinuz.save 

            label=linux.save 

Deve-se exportar as partições de risco de todos os nós e usar o autofs 

para montar estas de qualquer nó quando forem requisitadas. O arquivo 

exports ficará parecido com este: 

/partição_de_risco  n???.cacr.caltech.edu(rw,no_root_squash) 

A opção no_root_squash  permite que o root , em um nó , opere como 

root em qualquer file system montado. 

Para configurar o autofs, adiciona-se uma linha como esta ao arquivo 

/etc/auto.master 

/data        /etc/auto.beowulf         --timeout 600 

Então deve se criar o arquivo  /etc/auto.beowulf com as entradas: 
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n000 -fstype=nfs n000:/partição_de_risco 

n001 -fstype=nfs n001:/partição_de_risco 

n002 -fstype=nfs n002:/partição_de_risco 

n003 -fstype=nfs n003:/partição_de_risco 

Nos nós, também pode ser montado automaticamente os diretórios home 

da máquina de front-end, para isto é necessário acrescentar  

home -fstype=nfs front-end-machine-name:/home 

no arquivo  /etc/auto.beowulf. 

Na máquina de front-end cria-se um diretório chamado “local”, na maior 

partição usada para os diretórios home, e move-se tudo do diretório 

/usr/local para este diretório, criando um link simbólico para este diretório 

do /usr (ex: ln –s /home/local /usr/local). Para pacotes de software como o 

MPICH e o PVM, instala-se debaixo de /usr/local/mpich e /usr/local/pvm 

na máquina de front-end. Nos nós o /usr/local será um link simbólico para 

a partição NFS montada na máquina de front-end. Desta forma tem que 

se manter os pacotes em apenas um lugar. PVM pode ser encontrado em 

http://www.epm.ornl.gov/pvm e o MPICH pode ser encontrado em 

http://www.mcs.anl.gov/mpi/mpich. 

 

4.4. O processo de clonagem 

 

Existem diferentes maneiras de clonar o primeiro sistema configurado 

(nó). Uma forma é conectar fisicamente um drive (disco) à um sistema já 

configurado e então copiar o conteúdo de um para outro. Uma outra 

forma, talvez mais elegante, é inicializar os nós como clientes sem discos 

a primeira vez, e deixar scripts particionarem e copiar o sistema de 

arquivos *.tar (arquivos compactados com o utilitário tar). 
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O primeiro método é simples, mas requer grande quantidade de 

inicializações e desligamentos das máquinas. Esta é a única maneira de 

se fazer quando existe uma unidade de disquete em cada máquina. Para 

copiar de um drive para outro existem 2  formas simples: 

1. Usa se o dd em todo o drive. Se o drive configurado é o hda e o drive a 

ser configurado é o hdb, deve-se fazer "dd if=/dev/hda of =/dev/hdb". Isto 

cuidará das partições assim como do setor de boot e arquivos. 

 

2. Se os drives usados não são do mesmo tipo em todos os nós, então 

deve-se criar arquivos tar das partições / e /usr do sistema já configurado, 

desta forma: 

# mkdir /usr/images 

# tar cvflz /usr/images/root.tar.gz / 

# tar dvflz /usr/images/usr.tar.gz /usr --exclude /usr/images 

Agora se pode conectar os drives que irão nos outros nós um a um . Deve 

se oberservar que é preciso desligar a máquina antes de conectar e 

desconectar os drives. O particionamento e a formatação são idênticos 

aos que foram feitos no primeiro sistema. É preciso reinicializar depois do 

particionamento para certificar-se se a nova tabela de partição está 

funcionando. Depois do file system (sistema de arquivos) criado (ex. mkfs 

-t ext2 /dev/hdc1), pode ser descompactados os arquivos para o / e o /usr, 

agora pode se inicializar o lilo, para atualizar o setor de boot. Para fazer 

isto é preciso ter o disco clonado parecido com o primeiro (/dev/hda para  

IDE e /dev/sda para SCSI). Quando a máquina for inicializada pelo 

disquete, no prompt de boot digita-se “linux root=/dev/hda1" para drives 

IDE e "linux root=/dev/sda1" para drives SCSI . Quando o sistema estiver 

rodando, logue como root e digite ”lilo”. Esta também é uma boa hora 

para editar os arquivos de configuração rede listados abaixo: 
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Depois de criado cada clone, é preciso dar à eles identidade própria. Para 

o Linux Redhat é preciso editar os arquivos: 

- /etc/HOSTNAME 

- /etc/sysconfig/network 

- /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 

Para inicializar as estações sem disco, é preciso usar bootp ou dhcp. 

Informações sobre configuração do bootp pode ser encontrada em 

http://cesdis.gsfc.nasa.gov/beowulf/howto/bootp.html. O pacote 

NodeCloner.tar.gz vai ajudar a configurar o NFS na máquina de front-end. 

Para adicionar um nó, tudo o que se precisa fazer, é adicionar o nó ao 

arquivo banco de nós, na árvore NFS raiz,  e adicionar o endereço de 

hardware para o adaptador  de rede em /etc/bootptab, e enviar um sinal 

para o bootpd, que deve estar rodando na máquina de front-end. Então o 

novo nó sem disco, está pronto para ser inicializado. Assim que o novo nó 

é inicializa pelo disquete, um script de inicialização, encontrado no 

diretório sbin, debaixo da árvore NFS raiz, roda e faz todo o processo de 

clonagem. Este script finalmente reinicializa o nó quando o processo é 

feito, e o nó está pronto para trabalhar.  

 

4.5 Conclusão: 

 

Como descrito neste capítulo o Beowulf oferece poder de processamento 

para hardwares simples, possibilitando formas automatizadas de 

instalação, desta forma, facilitando a vida dos administradores. 
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5. Conclusão 

 

Com um mundo cada vez mais dinâmico e globalizado, as empresas 

estão cada dia mais anunciando e vendendo seus produtos pela Internet. 

Estas empresas necessitam de aplicações de alta disponibilidade e com 

alto poder computacional para garantia de inúmeros acessos simultâneos. 

 

Para estas necessidades são sugeridas as aplicações de clusters Linux 

para garantir performance e tolerância a falha. 

 

A ultilização de um cluster garante também flexibilidade de 

gerenciamento, pois uma das máquinas pode ser desligada para 

manutenção de hardware ou software, que não afetará o funcionamento 

da aplicação, isto é, será indiferente para o usuário final. 

 

Outro ponto forte é que todas os cenários que foram mencionados neste 

documento, podem ser implementados usando hardware comum, sem a 

necessidade de aquisição de hardware especial. 

 

Desta forma clusters Linux se consagram como aplicações viáveis para 

pequenas médias e grandes empresas. 

 

A continuidade deste trabalho deve ser um estudo de caso sobre a 

análise de performance de aplicações que rodem em ambientes de 

clusters Linux. 
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