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RESUMO

 

          Em um contexto competitivo em que a diferenciação e personalização da oferta de produtos e 
serviços são cada vez mais importantes, a alta disponibilidade contribui de forma decisiva para garantir a 
qualidade na prestação de serviços. Para que essa disponibilidade possa acontecer é necessário o uso de 
tecnologias especializadas para este fim, juntamente com uma análise profunda do negócio da empresa. 
Por outro lado, está implementação tende a possuir um enorme investimento, limitando assim algumas 
empresas desta realidade. Mas a cada dia as empresas estão sendo quase que obrigadas a estarem 
adquirindo está tecnologia, principalmente aquelas que disponibilizam algum tipo de serviço, pois o preço 
que se paga por uma indisponibilidade tem constantemente se tornado maior. Desta maneira, está 
monografia apresenta o conceito de alta disponibilidade, as formas de se obter está disponibilidade, as 
vantagens e desvantagens, o custo, as tecnologias que garantem a disponibilidade do sistema, e a maneira 
como todo este processo se interage. Será mostrado também um estudo de caso exemplificando uma 
situação onde o uso de toda está tecnologia faz-se necessário. Enfim, chega-se a uma conclusão de todo 
este processo, abrindo caminhos para aquelas pessoas que necessitam implementar este tipo de solução 
em sua empresa. 
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1 INTRODUÇÃO

 

          O trabalho a seguir se propõe a explorar o tópico “sistemas de alta disponibilidade” dando enfoque 

na grande necessidade que as empresas atualmente estão enfrentando para manter um sistema sempre 

disponível. Além disso, entende-se que a evolução da tecnologia bem como o aumento de sistemas de 

grande porte estão a cada dia necessitando de mais e mais recursos de hardware, software de monitoração, 

que possam garantir que seus sistemas operem 24 horas, 7 dias por semana. 

 

          No capítulo 2, será mostrado o conceito de alta disponibilidade, o surgimento da necessidade de se 

almejar uma infra-estrutura de grande porte para este fim, os conceitos mais comuns para que se possa 

entender melhor como o processo de alta disponibilidade acontece, as formas de se estar implementando a 

alta disponibilidade, suas classes baseando-se no tempo em que um sistema mantém-se disponível, e as 

razões para se adotar a alta disponibilidade juntamente com a importância de se estar levantando os custos 

de uma indisponibilidade.

 

          As tecnologias que contribuem para se alcançar a alta disponibilidade são tratadas no capítulo 3. A 

princípio será apresentada uma hierarquia de nível de sistema onde o planejamento, e um trabalho de 

prevenção  são  realmente  muito  importantes.  Baseando-se  nestes  níveis  serão  mostradas  as  mais 

importantes tecnologias para se garantir a disponibilidade. Primeiramente aborda-se a tecnologia RAID 

(Redundant Arrays of Independent Disks), juntamente com seu conceito, as formas de implementação, os 

diversos níveis que essa tecnologia 
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dispõe, uma comparação entre esses níveis,  e finalmente onde se aplicam e qual o nível se adequou 

melhor  a  alta  disponibilidade.  Logo  em seguida  haverá  uma  descrição  sobre  uma  tecnologia  muito 

importante: o cluster, onde haverá um estudo de como as informações sempre permanecem disponíveis. 

 

          Serão abordados também os conceitos de um cluster, como é o tratamento em caso de uma falha, 

tipos  de  clusters,  as  técnicas  que  um  cluster utiliza  para  manter  os  dados  disponíveis,  os  tipos  de 

configurações disponíveis, e por fim a maneira como ocorre a comunicação entre eles. Também será 

abordada a importância da rede elétrica em toda está arquitetura, juntamente com os tipos de soluções. 

Será mostrado o conceito de um banco de dados em paralelo, o tratamento do mesmo em caso de uma 

falha,  e  os  recursos  propiciado  por  ele.   Enfim,  finalizando  o  capítulo  3,  apresenta-se  a  grande 

importância que uma rede tem em ambientes de alta disponibilidade.

 

          Um estudo de caso de tudo que foi relatado será apresentado no capítulo 4, proporcionando uma 

visão  de  como  é  realmente  implementada  uma  estrutura  de  alta  disponibilidade  possibilitando 

futuramente um maior aprofundamento.

 

          Chega-se  a  uma  conclusão  no  capítulo  5,  juntamente  com  indicadores  para  novos  assuntos 

relacionados com alta disponibilidade, onde os interessados poderão estar consultando este trabalho para 

uma futura implementação nas suas empresas.



2 ALTA DISPONIBILIDADE
 

          Neste capítulo serão apresentados os conceitos, as tecnologias, e os fatores para se implementar 
uma política de alta disponibilidade. A alta disponibilidade surgiu segundo especialistas na área de TI 
(Tecnologia da informação) devido ao crescimento da Internet e das Intranets que fizeram com que a 
procura de operações 24x7 (24 horas por dia, 7 dias por semana) aumentasse. Outra grande razão foi o 
aumento contínuo das complexas aplicações em TI, que acabaram dependendo dos ganhos da alta 
disponibilidade, para se manterem competitivos no mercado. Devido a um aumento crescente na procura 
de soluções para este fim, juntamente ao alto custo de uma parada não programada, as soluções de alta 
disponibilidade ficaram mais viáveis às corporações. Com a tecnologia já tão ligada e/ou assimilada nos 
processos de negócio, os utilizadores de aplicações exigem níveis de disponibilidade de quase 100%. Por 
essa razão, surgiram empresas especializadas na gestão de disponibilidade, que acompanham a gestão dos 
problemas.

  

2.1 – IMPORTÂNCIA DA ALTA DISPONIBILIDADE

          

           Quanto mais os computadores ganham espaço nas empresas, mais se houve falar em “alta 
disponibilidade”. Pelo simples motivo que nenhum usuário quer que sua máquina de repente pare de 
funcionar. E é justamente a alta disponibilidade que vai garantir a continuidade das operações de um 
sistema na prestação de serviços de rede, armazenamento ou processamento, mesmo se houver falhas em 
um ou mais de seus elementos. 



          Assim, a alta disponibilidade é hoje um assunto que interessa a um número cada vez maior de 
empresas, e vem se tornando um requisito fundamental para sistemas que não agüentam paradas de meia 
hora ou até mesmo de alguns minutos. 

 

          Mas para se entender corretamente do que se está falando quando se discute uma solução de alta 
disponibilidade, deve-se conhecer os conceitos envolvidos, que muitas das vezes são interpretados de 
forma incorreta pelas literaturas não especializadas. A seguir alguns dos conceitos mais importantes[1, 
10,11]:

 

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.

 

 

Erro: A ocorrência de uma falha pode acarretar um erro, que é a representação da falha no universo 
informacional. Um computador trabalha com bits, uma falha pode fazer com que um ou mais bits 
troquem de valor inesperadamente, o que certamente afetará o funcionamento normal do computador. 
Uma falha pode gerar um erro em alguma informação.

 

Defeito: Já uma informação errônea, se não 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.

 

Failover: É o processo no qual uma máquina assume os serviços de outra, quando está última apresenta 
falha.

 

Failback: É o oposto do failover, o elemento que falhou retorna ao seu estado normal e é colocado 
(manual ou automaticamente) de volta para trabalhar.

 

High Availability: Alta disponibilidade em inglês (também usado como HA).

Transferência de estado: quando uma máquina executa o failback, ela pode estar desatualizada em 
relação à que a substituiu. Ela então realiza uma transferência de estado para sincronizar os recursos de 
ambas as máquinas, mantendo a consistência.

 

Single point of failure (SPOF) ou ponto único de falha: é usado para identificar um recurso que não 
possui alta disponibilidade. Uma falha em um SPOF comprometerá todo o sistema independentemente de 
quão protegidos estejam outros recursos.

 



Disponibilidade contínua: implica em serviço "non-stop", sem intervalos. Representa um estado ideal, e 
geralmente é um termo usado para indicar um altíssimo grau de disponibilidade. 

 

 

Tolerância a falhas: significa altíssima disponibilidade. Um sistema que tolera falhas tem a habilidade 
de continuar servindo independentemente de uma falha de hardware ou de software, e é caracterizado por 
redundância em hardware, incluindo CPU, memória e subsistema de I/O(entrada e saída). 

 

Parada planejada: quando o sistema é paralisado intencionalmente para manutenção, upgrade (algum 
tipo de mudança), ou para qualquer outra tarefa que exija o sistema fora de funcionamento.

 

 

Parada não planejada: quando o sistema sai do ar inesperadamente. São as paradas não planejadas que a 
alta disponibilidade tenta evitar.

 

Internet Protocol (IP) ou protocolo de Internet: Possui a característica de permitir a interconexão de 
redes de computadores que utilizam a tecnologia de comutação de pacotes.

Domain Name System (DNS) ou sistema de domínios de nomes: Converte nomes de máquinas em 
endereços IP.

 

Segmentação (stripping): É um método de mapeamento de dados sobre o meio físico de um arranjo, que 
serve para criar um grande dispositivo de armazenamento. Os dados são subdivididos em segmentos 
consecutivos, que serão escritos seqüencialmente através de cada um dos discos de um arranjo. Cada 
segmento tem seu tamanho definido em blocos.

 

          A alta disponibilidade pode ser alcançada de várias formas e em vários níveis, tendo hoje 
disponível no mercado casos em que apenas um hardware especializado é usado para criação de 
redundância, e os casos que são totalmente implementados por software com o equipamento padrão sem 
nenhuma modificação. A primeira solução oferece um maior grau de segurança, porém é considerada 
mais cara, já soluções baseadas em softwares são consideradas mais baratas, sendo realmente mais 
adquiridas pelas empresas, tendo como objetivo a continuidade de serviços sem o uso de um hardware 
especial. Entre algumas soluções baseadas em software pode-se citar[10]:

 

IP Takeover: quando uma máquina, ou um serviço dessa máquina sai do ar, uma segunda máquina 
assume seu endereço IP, passando a responder por ela. Muitas vezes é necessário causar 
propositadamente uma parada geral na primeira máquina, caso ela não tenha saído totalmente do ar, até 
que esteja em condições de um failback, manual ou automático.

 



DNS Rotativo: este sistema é simples e fácil de ser implementado em sua maneira básica. Basta atribuir 
mais de um endereço IP a um mesmo nome de máquina, e o DNS irá responder às requisições de forma 
"circular" (uma vez cada endereço), balanceando assim o tráfego entre os servidores. A alta 
disponibilidade entra em cena quando se utilizam versões modificadas de servidores de DNS, que 
monitoram se a máquina está “ok” antes de servir seu endereço, até mesmo usando o estado da carga de 
máquinas para decidir quem terá prioridade (em alternativa ao sistema "circular").

 

Espelhamento local ou via rede: é quando um disco de uma máquina é espelhado em outra máquina 
através da rede, para que está tenha dados atuais no caso de a primeira falhar. O espelhamento também 
pode ser feito localmente, tudo via software.

 

2.2 – CLASSIFICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE

          

          A disponibilidade de um sistema pode ser calculada de acordo com o tempo em que o mesmo esteja 
funcionando, pode-se classificar está disponibilidade em três classes: Disponibilidade Básica, Alta 
Disponibilidade e Disponibilidade Contínua[1].

 

2.2.1 – DISPONIBILIDADE BÁSICA 
          

          São encontradas em máquinas comuns (Desktops), sem nenhuma participação especial de software 

ou hardware, apresentando uma disponibilidade na faixa de 99% a 99,9%. Isto equivale dizer que em um 

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

 

 

2.2.2 – ALTA DISPONIBILIDADE

 

          Adicionando-se mecanismos especializados de detecção, recuperação e mascaramento de falhas, 

podendo se ter  um aumento na  disponibilidade  do  sistema,  atuando 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.  Encaixando-se  nesta  faixa  grande  parte  das  aplicações  de  porte  comercial,  e  centrais 

telefônicas.



2.2.3 – DISPONIBILIDADE CONTÍNUA

 

          É o mascaramento das paradas planejadas e não planejadas, mantendo o sistema sempre disponível. 
Isto acontece devido à diminuição do tempo de inoperância, chegando a uma disponibilidade contínua.

 

2.3 – RAZÕES PARA SE ADOTAR A ALTA DISPONIBILIDADE

 

          Dentro de uma empresa é muito importante ressaltar a importância de se levantar os custos de uma 

indisponibilidade como as perdas diretas, pagamentos compensatórios, receitas futuras perdidas, perdas 

de  investimentos,  desempenho  financeiro,  etc,  provenientes  de  razões  relacionadas  com sistemas  de 

informática como avaria, vírus, problemas no tráfego de dados na rede, manutenção, falta de energia 

elétrica,  serviços  indisponíveis.  Outras  despesas  são  a  contratação  de  empregados  temporários, 

arrendamento de equipamento, custos de horas extras, custos extras com entregas, custos de deslocações. 

Tudo isto causa um dano na reputação junto dos clientes, fornecedores, mercados financeiros, bancos, 

parceiros e entre outros. Sendo assim, estima-se que o custo de não se ter um serviço 100% é muito 

elevado, justificando o investimento em soluções de alta disponibilidade[2].

 

2.4 CONCLUSÃO

 

          A alta disponibilidade vêem se tornando um fator indispensável, pois através de seus ganhos os 

sistemas se tornam mais estáveis e mais confiáveis. Sendo assim as empresas podem estar almejando uma 

excelência em prestação de serviço, pois com o aumento de noves da disponibilidade, se consegue uma 

maior satisfação perante a seus clientes, fornecedores, e um bom funcionamento das áreas informatizadas 

da empresa. A seguir no capítulo 3, serão apresentadas as tecnologias que contribuem para se alcançar à 

alta disponibilidade como exemplo o hardware, a rede, as bases de dados, e as instalações (Rede Elétrica).



3  TECNOLOGIAS QUE CONTRIBUEM PARA SE ALCANÇAR A ALTA 

DISPONIBILIDADE

 

          A implantação de tal tecnologia em ambientes de  TI (Tecnologia da Informação) especialmente 

para aplicações de alta disponibilidade envolve muito mais do que simplesmente a escolha do melhor 

hardware e software para o serviço[6]. Baseado neste contexto, este capítulo apresentará tecnologias que 

possam garantir uma maior disponibilidade de sistemas.

 

 

3.1 – TECNOLOGIAS DE ALTA DISPONIBILIDADE

 

 

          Para desenvolver uma solução completa, é necessário manter uma alta disponibilidade dentro de 
uma hierarquia de nível de sistema. Falhas de qualquer modo e níveis devem ser rapidamente detectados 
com respostas imediatas para se resolver o problema. 

 

          Ao mesmo tempo, eventos relacionados à prevenção em todos os níveis possibilitam uma menor 
chance de se obter uma parada não planejada. 

 

          A tabela 3.1 mostra uma hierarquia de níveis de sistema onde o planejamento é necessário.



Tabela 3.1 Níveis de disponibilidade[3].

Nível  de 

sistema

Nível e necessidades para se obter Alta Disponibilidade

Nível de 

hardware

Componentes redundantes e/ou técnicas de substituição de um 

hardware. Todos os discos devem estar protegidos por RAID.

Nível de 

correções

Correções de erros e novas funcionalidades ligadas diretamente 

ao hardware podem ser incorporadas ou implementadas.

Nível de 

servidor

SPU  (Sistema  de  unidade  de  processador)  devem  ser  mais 

redundantes; e ter acessos simultâneos aos dados. 

Nível de 

sistema 

operacional

Implementação de espelhamento do sistema de software; 

implementação da administração distribuída do sistema e 

ferramentas de monitoramento de redes.

Nível de 

cluster/rede 

Os dados devem ser protegidos; as comunicações entre os nós 

devem  estar  em  alta  disponibilidade,  e  os  vários  nós  que 

compõem  o  cluster devem  ter  a  capacidade  de  rodar  as 

aplicações. A rede deve ser estremamente confiavel. 

Nível de 

Banco de 

dados

O banco de dados deve ter a capacidade de ser inicializado nos 

diferentes nós, ou rodar simultaneamente em mais de um nó. 

Nível de 

transação e 

processos

Configurar  o  cluster para  monitoração  dos  processos  de 

transações nos diversos nós.

Nível de 

aplicação

A aplicação deve ser robusta e ter a capacidade de retomar os 

processos caso ocorra erros. Também deve se ter a capacidade de 

ser  iniciada em outro nó do  cluster sem a intervenção de  um 

operador, ou seja, deve se ter a preocupação de como a aplicação 

foi desenvolvida, pois ela deve ter condições de processar em um 

cluster.



Nível de 

rede elétrica

Todo a infra-estrutura deve estar protegida por um equipamento 

auxiliar de energia elétrica.

          Dentre estes níveis apresentados na tabela 3.1, se destacam os mais   importantes: Raid,  Cluster, 

Rede, Banco de Dados, Energia.

3.2 – RAID (REDUNDANT  ARRAYS OF INDEPENDENT DISKS) 

          

          RAID (Matrizes Redundantes de Discos Independentes) é uma tecnologia consagrada que oferece 

capacidade, confiabilidade, alto desempenho e economia no armazenamento de dados on-line. O sistema 

RAID gerencia um conjunto de discos, mas aparece ao usuário como um único disco grande. A grande 

vantagem, dos discos múltiplos, é que em casos de falhas, os dados são transferidos para um próximo 

disco on-line, e o sistema continua trabalhando sem perda de dados. A disponibilidade dos dados também 

é mais rápida, pois os múltiplos discos podem ser varridos simultaneamente. A manutenção também é 

mais fácil com o RAID, e a indisponibilidade é menos provável, pois cada disco pode ser substituído 

enquanto o sistema trabalha. O RAID pode ser implementado por hardware, na forma de controladoras 

especiais de disco, ou por software, como um módulo do Kernel que é dividido entre a controladora de 

disco de baixo nível e o sistema de arquivos acima dele.

 

RAID Via  Hardware:  Um RAID via  hardware  é  sempre  uma controladora  de  disco,  ou  seja,  um 

dispositivo  que  pode  através  de  um  cabo  conectar  os  discos  existentes.  Geralmente,  neste  tipo  de 

implementação a incompatibilidade entre diferentes tipos de fabricantes é muito grande, ou seja, se por 

um acaso ocorrer qualquer tipo de falha no RAID, é melhor que a substituição da controladora seja feita 

por outra semelhante.            

 

RAID Via Software: Um RAID via software é baseado em uma configuração de módulos do kernel, 
juntamente com utilitários de administração que implementam o RAID puramente por software, não 
havendo a necessidade de um hardware extraordinário. Este tipo de solução tende a ser muito mais 
flexível que uma solução via hardware por ter sua natureza baseada em software. Mas existe um lado 
negativo que por ser baseado em software ele exige para um bom funcionamento, uma quantidade maior 
de ciclos e potência de uma CPU. Mas por outro lado, ele opera sobre qualquer dispositivo do bloco, 
podendo ser um disco inteiro, uma partição, ou qualquer outro dispositivo de bloco compatível. Isto é um 
contraste para a maioria das soluções de RAID via hardware, onde cada grupo junta unidades de disco 
inteiras em um arranjo.

 

         Comparando as duas soluções, o RAID via hardware é transparente para o sistema operacional, e 



isto tende a simplificar o gerenciamento, já a solução via software, contém muito mais opções e escolhas 
de configurações, tornando muito mais fácil a sua implementação.    

3.2.1 – NÍVEIS DE RAID

           

          Níveis de RAID são diferentes maneiras de combinar os discos em um só, podendo fornecer uma 
grande eficiência de armazenamento como um simples espelhamento, ou podendo alterar a performance 
de latência (tempo de acesso). Podem também fornecer uma performance da taxa de transferência de 
dados para leitura e para escrita mantendo a redundância, ideal para prevenir falhas. Mas nem todos os 
níveis de RAID oferecem redundância a falhas, existe uma variedade de tipos de implementação de 
RAID, cada um com suas vantagens e desvantagens. A seguir os diferentes níveis de RAID.

 

RAID-0: A  grande maioria dos níveis de RAID envolve uma técnica de armazenamento chamada de 

segmentação de dados (data  stripping). A implementação mais básica dessa técnica é conhecida como 

RAID-0 sendo suportada pela a maioria dos fabricantes[11]. Os benefícios do RAID-0 estão no aumento 

do número máximo de operações de leitura e escrita por segundo e aumento na taxa de transferência de 

dados, sendo recomendável para aplicações que necessitam alta performance, mas não tem necessidade de 

alta disponibilidade nas informações armazenadas[12]. 

RAID-1: É a forma mais simples de arranjo tolerante a  falhas.  Este nível é baseado no conceito de 

espelhamento. Este arranjo consiste de vários grupos de dados armazenados em 2 ou mais dispositivos. 

Entretanto, somente 50% da capacidade do drive neste caso estará disponível para armazenamento[4]. 

Como mostra a figura 3.1, se ocorrer uma falha em um disco de arranjo RAID-1 leituras e gravações 

serão direcionados para o(s) disco(s) ainda em operação. Os dados então são reconstruídos em um disco 

de reposição, usando dados do(s) disco(s) sobreviventes. O processo de reconstrução do espelho apresenta 

um impacto sobre a performance de E/S(entrada e saída) do arranjo, pois todos os dados terão de ser lidos 

e copiados do(s) disco(s) intactos(s) para o disco de reposição.
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Figura 3. 1– Direcionamento dos dados em caso de falhas[4]

 

            A alta disponibilidade oferecida pelo RAID-1 é conseguida pelo fato de no mínimo 2 grupos 
completos são armazenados, conectando assim os discos primários e os discos espelhados em 
controladoras separadas, podendo aumentar a tolerância a falhas pela eliminação da controladora como 
ponto único de falha[11].  

                                                                

 RAID-2: Raramente são usados, pois ficaram obsoletos pelas novas tecnologias de disco e pela grande 

incompatibilidade entre os drives atuais[4]. O RAID-2 é similar ao RAID-4 apresentado logo abaixo, mas 

armazena informações ECC(error correcting code), que é a informação de controle de erros, no lugar da 

paridade, ocasionado uma pequena proteção adicional[11]. Pode oferecer uma maior consistência dos 

dados se houver uma queda de energia durante a escrita.

 

RAID-3: é caracterizado pelo uso do menor tamanho possível para  Striping de dados e um drive de 

paridade dedicado. Quando os dados são escritos na matriz, um byte vai para cada disco. Cada drive é 

acessado ao mesmo tempo. A vantagem é a transferência de dados, pois é considerada muito alta. A 

desvantagem é que, como cada drive é usado, apenas uma transação de I/O(entrada e saída) pode ser 

processada de cada vez, tornando as requisições de sobreposição difíceis ou impossíveis. A figura 3.2 

mostra o que foi citado acima, ou seja, todos os drives estão alocados, ou para leituras ou para escritas, 

dificultando a realização das transações, e gerando uma espécie de gargalo em cada drive.

 

 

          Figura 3. 2 – Gargalo de informações no RAID-3[4]
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RAID-4: Este é um tipo de arranjo segmentado, mas incorpora um método de proteção de dados mais 

prático. Ele usa informações sobre paridade para a recuperação de dados e as armazena em um disco 

dedicado.Os discos restantes, usados para dados, são configurados para usarem grandes segmentos de 

dados,  permitindo  uma  leitura  independente  da  informação  armazenada,  tornando-se  perfeito  para 

ambientes transacionais que requerem muitas leituras pequenas e simultâneas[11]. 

          O RAID4 tem uma taxa de I/O (entrada e saída) superior a do RAID3, entretanto a transferência de 

dados em caso de falhas é considerada mais lenta, pelo fato de que todos os dados são escritos em um 

único disco, e esse disco funciona como um gargalo durante as operações de escrita[4].

 

RAID-5: Este tipo de RAID é largamente usado, pois supera alguns dos problemas obtidos no RAID-4, 

ou seja, os dados do arranjo são distribuídos ao longo de todos os discos, ao invés de serem armazenados 

em um disco dedicado. Essa idéia  reduz o gargalo de escrita  que era  feito em um único disco,  isto 

acontece pelo fato das escritas concorrentes nem sempre requisitarem um acesso a informações em um 

disco dedicado. Contudo, a performance de escrita em geral ainda sofre por causa do processamento 

adicional causado pela leitura das informações. 

 

          De modo diferente do RAID-3, que acessa todos os drives ao mesmo tempo, para a mesma leitura 
ou escrita, o RAID-5 pode acessar todos os drives possíveis para leitura e escritas diferentes como mostra 
a figura 3.3, tendo como resultado uma maior taxa de I/O de todos os níveis de RAID 

              

         Figura 3. 3 – Acessar de todos os drives possíveis para leitura e escritas[4]
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          Pode-se fazer uma breve comparação entre os vários níveis de RAID, de acordo com desempenho 

(leitura, gravação e reconstrução), disponibilidade de dados e o número mínimo de unidades requeridas. 

Observe na tabela 3.2 a descrição destes atributos.

 

Tabela 3.2 Atributos de comparação dos vários níveis de RAID[11].

Nível de 
RAID

Disponibilidade

dos Dados

Desempenho de 
Leitura

Desempenho 
de Gravação

Desempenho 
de 
Reconstruçã
o

RAID 0 Nenhuma Muito bom Muito bom Não 
disponível

RAID 1 Excelente Muito bom Bom Bom

RAID 2 e 
3

Excelente Muito boa Satisfatória Boa

RAID 4 Boa E/S seqüencial: Boa.

E/S transacional: 
Muito boa

E/S 
seqüencial: 
Muito Boa.

E/S transa

cional: Ruim

Satisfatória

RAID 5 Boa E/S seqüencial: Boa.

E/S transacional: 
Muito boa

Satisfatória Ruim

 

3.2.2 – USO DO RAID PARA SE OBTER ALTA DISPONIBILIDADE

 

         O uso do RAID em sistema de alta disponibilidade é um pré-requisito, pois foi feito com a intenção 

de melhorar a confiabilidade no sistema, através da adição de redundância e performance nas operações 

de acesso a disco. 

 



          Possui uma forma rápida de recuperação do disco em caso de falha, pois os dados contidos no disco 

corrompido irão ser transferidos para um outro disco, e o sistema continua trabalhando sem nenhuma 

perda em seus dados. 

 

          O melhor nível de RAID voltado para ambientes de alta disponibilidade continua sendo o RAID-1, 

pelo uso de espelhamento de disco. 

3.3 – CLUSTER

 

          O cluster é um agrupamento de servidores tendo redundância suficiente de software e componentes 

de hardware, que em uma falha não comprometa a disponibilidade dos serviços. O termo cluster hoje em 

dia se refere a uma grande quantidade de tecnologias que são aplicadas de acordo com a necessidade do 

negócio. Existem atualmente no mercado vários tipos de cluster, entre eles dois tipos se destacam: os de 

alta disponibilidade e os de desempenho. 

 

          O cluster de desempenho ou computação paralela reúne os computadores para tratarem ao mesmo 

tempo de um determinado problema, permitindo a cada computador tomar conta de uma área de trabalho, 

finalizando-a o mais rápido possível. No cluster de alta disponibilidade os servidores funcionam como um 

backup, ou seja, um servidor fica constantemente verificando a performance e a disponibilidade do outro, 

para que no caso de uma falha o outro possa substituí-lo imediatamente. 

          

          O  cluster de alta disponibilidade permite um grande aumento no funcionamento de um sistema, 

pois  permite  uma  fácil  manutenção  nos  servidores.  Uma  máquina  do  cluster,  pode  ser  desligada, 

reinicializada, ou até mesmo ter o seu hardware atualizado devido à existência de um outro servidor em 

seu  lugar.  Mas para  que  isso  ocorra,  é  necessário  manter  o  fluxo de  dados constante  entre  os  dois 

servidores e avisar um servidor que tem de tomar conta das tarefas do outro, no caso de falhas. 

 

          Pode-se dizer  que o  cluster de alta  disponibilidade é  composto basicamente por  dois  ou mais 

servidores (ou nós) como mostra a figura 3.4, sendo cada um equipado com duas interfaces de rede para 

cada segmento ao qual estejam conectadas fisicamente; um conjunto de discos compartilhados, que deve 

ser acessado apenas pelo nó que estiver ativo (à exceção de quando houver gerenciamento com estratégia 



de acesso concorrente), uma conectividade em uma rede por meio de ethernet, token ring, FDDI, ATM, 

máquinas clientes acessando aplicações do  cluster, por meio da rede. Além de um ou mais "resource 

groups",  que  são  entidades  lógicas  consistindo de  aplicações  de  negócio  que  sejam críticas.  A esse 

resource group está associado um endereço IP que é de conhecimento das máquinas clientes que por sua 

vez tem acesso a um conjunto de discos compartilhados que podem ser acessados por meio de alguns 

sistemas de arquivos.

Figura 3. 4 – Cluster de Alta Disponibilidade[7].

 

          Existem basicamente três técnicas que os clusters usam para manter os dados disponíveis para mais 

de um servidor [5].

 

Shared Disk  (disco  compartilhado): não  é  muito  utilizado devido  aos  altos  gastos  em cabeamento, 

switches, software, que têm como objetivo garantir que todo servidor possa ter acesso a todos os discos. 

Ele também possui limites de escalabilidade, pois os softwares que administram o processo simultâneo 
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sofrem contenção a partir de um certo número de acessos.

Shared Nothing (nenhum compartilhamento): possui novas soluções de cluster, na qual os servidores 

possuem seus próprios recursos de disco, ou seja, não há compartilhamento em nenhum momento. Em 

caso de falhas o servidor pode transferir a propriedade de um disco de um servidor para o outro. Está 

técnica  permite  um  mesmo  nível  de  disponibilidade  oferecido  pelo  “Shared  Disk”,  e  uma  maior 

escalabilidade  em  função  da  inexistência  de  um  software  de  gerenciamento  de  acesso;  assim,  as 

aplicações não necessitam ser alteradas, pois a arquitetura não exige um método de acesso ao disco.

 

Discos Espelhados:  são mais flexíveis, pois permitem que os servidores tenham seus próprios discos, 

possibilitando  que  softwares  possam  espelhar  informações,  ou  seja,  quando  um  servidor  espelhado 

executar uma instrução de escrita, o outro também receberá a mesma instrução.

 

          Todo servidor  que  suporte  um sistema de  cluster de alta  disponibilidade,  deve conter  em sua 

essência  além  de  discos  internos  o  controle  de  backup.  Este  pacote  tem  o  nome  de  SPU  (System 

Processor Unit) que pode ser considerado como um nó do cluster. 

 

          De  fato,  cada  SPU  pode  ser  conectado  com outro  SPU em  uma variedade  de  configurações 

disponíveis em um cluster. Existem dois tipos básicos de configuração [7]:

 

Active/Standby:  Em um  Active/standby o  SPU é configurado para substituir um outro  SPU após uma 

falha na aplicação. Se dois ou mais  SPUs  são conectados ao mesmo disco, e houver alguma falha na 

aplicação, o nó que ocorreu a falha é iniciado em standby.

 

Active/Active: Nesta configuração, um nó fica responsável pela aplicação e o outro fica como um backup; 

no caso de uma falha o procedimento é semelhante à configuração do Active/Standby.

3.3.1 – NÓS E RELACIONAMENTOS DO CLUSTER

 

          Em um cluster os nós individuais devem se comunicar mutuamente para se estabelecer e conseguir 



manter  um grupo de  cluster operando.  Isto  acontece devido a  duas  importantes  propriedades  de  um 

cluster que são os Heartbeats (Batimentos Cardíacos) e o Cluster Quorum.

        

Heartbeats: São meios de comunicação entre os nós, interligados através de um hub dentro de um sistema 

clusterizado. O nome Heartbeat está associado com um produto que verifica  heartbeats (ou “sinais de 

vida”) associados aos nós, essa verificação são realizadas no cluster enviando-se pacotes periodicamente 

para os nós geralmente a cada 0.5 segundos. O primeiro nó que é designado como o cluster coordenador, 

envia e recebe mensagens conhecidas como  heartbeats. Estas mensagens são recebidas e enviadas por 

outros nós, que se não respondidos pelos mesmos, dentre um espaço de tempo, o  cluster coordenador 

imediatamente  reformula-se  sem o  nó  que  não  obteve  resposta.  Está  falha  é  conhecida  como  uma 

transferência de controle como mostra a figura 3.5 que é iniciado pelo software do cluster que tem como 

função assegurar está reformulação. Mas por traz deste gerenciamento existe uma grande infra-estrutura 

constituída por um hub que tem como função a conectividade entre os dois nós, e que dividem um único 

grupo de discos compartilhados. 

          

          É  desejável  que  a  transmissão  dos  heartbeats em  um  cluster em  particular  tenha  algumas 

características como[7]:

 

 Alta confiabilidade; 

 Alta latência (tempo de acesso); 

 Não necessita de um hardware adicional na máquina; 

 Seja escalável conforme o crescimento do cluster; 

 Tenha baixo custo; 



Figura 3. 5 – Transferência de controle de um Heartbeat em cluster [7].

 

Cluster Quorum:  Sob condições normais, o software do cluster monitora a “saúde” individual dos nós 

enquanto houver aplicações contidas neles. 

Se uma comunicação falhar entre dois conjuntos de nós, então o conjunto com maior número de nós 

(mais que 50%), formam um novo cluster. Este processo é conhecido como Cluster Quorum. Se os dois 

nós forem do mesmo tamanho ambos podem construir um novo  cluster, mas unicamente um pode ser 

permitido e bem sucedido. Neste caso o Cluster Lock (Trava do Cluster) é utilizado para evitar a situação 

em que os dois nós acessam um único conjunto de discos, causando a corrupção dos dados. Devido a este 

fato o cluster lock permite que somente um grupo de nós possa ser bem sucedido. Os nós sem êxito param 

imediatamente o processo [7].   

3.4 – REDE ELÉTRICA

 

          A maior ou menor confiabilidade de um sistema de alta disponibilidade começa pela rede elétrica. 

Existem hoje amplamente divulgados e a preços acessíveis, vários equipamentos de apoio à rede elétrica 

de uma empresa. As chamadas UPS ou Unidades de Alimentação Ininterrupta,  que permitem ao seu 

sistema de alta disponibilidade manter-se em funcionamento por um determinado período de tempo, após 

qualquer falha de energia da rede elétrica. Para casos de uma grande estrutura pode-se dizer que existem 

dois tipos de soluções: as on-line e as off-line.
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          Para as on-line, a alimentação da rede serve apenas para alimentar as baterias e a forma de onda é 

gerada internamente. Já nas off-line as baterias atuam apenas quando falta a energia da rede. As principais 

vantagens  das off-line continuam sendo o preço.  Mas para uma maior  disponibilidade deverá existir 

também um gerador de emergência.

 

3.5 – ORACLE PARALLEL DATABASE EM CLUSTER

 

          O Oracle Parallel Server (Ops), em um cluster de Alta Disponibilidade é um banco de dados que 

possui diferentes nós rodando separadamente em uma mesma base de dados como mostra a figura 3.6. 

 

          A comunicação entre esses nós são realizados pelo heartbeats, que disponibilizam as informações 

através dos discos compartilhados. Essa comunicação é realizada em duas camadas, a de usuário, e a 

outra de comunicação entre os nós como foi dito acima. A de usuário tem como objetivo manter um 

balanceamento  das  conexões,  ou  seja,  uma distribuição  das  transações  entre  os  nós  executadas  pelo 

usuário. 

 

          Nesta configuração, a perda de um simples nó não é critico, pois os usuários conectam na outra 

aplicação que se encontra no outro nó devido a capacidade de “failover” (quando um recurso de uma 

máquina apresenta uma falha, outra máquina do sistema deve assumi-lo, de forma transparente para o 

usuário. A máquina não precisa necessariamente parar por completo, basta que o recurso protegido pare) 

incorporado e capacidade de permitir solicitações múltiplas em um banco de dados compartilhado, ou 

seja, possui uma maior escalabilidade devido a distribuição de carga entre os nós, obtendo uma maior 

disponibilidade através dos nós múltiplos acessando o banco de dados. 

 



Figura 3. 6 – configuração de um Oracle Parallel Server em cluster[8].

          

          Oracle Parallel Server tem a capacidade de fornecer recursos que serão mostrados a seguir:

 

 Todas as instâncias podem executar concorrentes transações num mesmo banco de dados, e cada 

solicitação podem ter múltiplos usuários  executando concorrentes transações. 

 

 Separadas  instâncias  Oracle  podem  estar  executando  operações  em  diferentes  nós.  Está 

coordenação  de  cada  nó  acessando  dados  compartilhado  gera  uma  maior  consistência  e 
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integridade nos dados como a figura 3.7 mostra a seguir. 

 

Figura 3. 7 – solicitações Oracle em discos compartilha[8].

          O Oracle Parallel Server é formado por alguns componentes que serão descritos na tabela 3.2:

 

Tabela 3.2 componentes do Oracle Parallel Server [8].

Componentes Descrição

Oracle 8i Interprise Edition Fornece a administração de arquivos em uma 

aplicação num banco de dados.

Oracle Paralell Server Option Fornece um script ao oracle paralell server de 

inicialização de arquivos.

Oracle Paralell Server Management Fornece um único ponto de inicialização de 
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arquivos.

3.6  –  IMPORTÂNCIA DE UMA REDE EM UM AMBIENTE DE ALTA 
DISPONIBILIDADE

 

                    A alta disponibilidade em uma rede não é mais simplesmente uma preferência das 
corporações, mas sim um elemento crítico para o seu sucesso. Especialmente agora com a grande 
quantidade de informações vitais da empresa sendo transmitidas eletronicamente entre empregados, 
consumidores, parceiros e fornecedores. 

 

         Uma mínima parada pode resultar em perdas econômicas, e em baixa produtividade. Por esses 
motivos é que as empresas são levadas a implantarem este tipo de solução visando uma maior satisfação 
dos usuários e clientes, aumentando a lealdade e reduzindo os custos de suporte em tecnologia. 

 

          É importante perceber que sem uma rede fiável e com largura de banda até 100Mbits ou mesmo 
superiores não é possível se ter sistemas sempre operacionais. Uma rede estruturada tem vários tipos de 
componentes: os passivos e os ativos. Enquanto os passivos (cablagem propriamente dita blindada ou 
não) já tem normalmente alguma redundância de pontos terminais, os equipamentos ativos (Hubs, 
Roteadores, etc) embora bastante fiáveis, são normalmente instalados sem qualquer duplicação 
propiciando uma grande chance de se estar obtendo uma parada não planejada.

 

           A rede também é muito importante para o funcionamento contínuo das partes de um cluster, pois 
uma falha acarretará numa perda na comunicação entre nós de um cluster, desempenhadas pelos 
heartbeats comprometendo o funcionamento normal do cluster. Mas para se conseguir um alto nível de 
disponibilidade em uma rede é necessário um conjunto de elementos voltados para este fim. 

 

            A tabela 3.3 descreve as necessidades típicas que uma empresa necessita para se obter uma 
disponibilidade em sua rede corporativa.



Tabela 3.3 Necessidades típicas das empresas [9].



 

3.7 - CONCLUSÃO

 

          Após está breve apresentação, facilmente verifica-se que por traz da alta disponibilidade existe uma 

série de tecnologias, que se complementam como se fossem uma espécie de “quebra-cabeça”, ou seja, 

cada tecnologia tem sua função e característica de atuação, voltadas para garantir a disponibilidade dos 

sistemas. A seguir será mostrado um estudo de caso sobre um exemplo de uma infra-estrutura em alta 

disponibilidade.

 

Elementos Necessidades para se obter Alta Disponibilidade

Dispositivos de rede confiáveis Hardware e Software redundante, assim como software 
confiável.

Tecnologias de rede flexíveis Funcionalidade que garanta uma recuperação rápida de 

qualquer dispositivo ou de qualquer falha nas ligações.

Desenho de rede Topologias e configurações de rede bem desenhadas e 

definidas, para utilizar as capacidades de elasticidade da 

rede, de uma forma planejada e ótima.

Melhores práticas Processos bem definidos para a instalação e manutenção de 

uma rede saudável, junto com as ferramentas de 

administração de situações e de mudanças necessárias para 

implantar estas políticas facilmente.

Suporte para tratar casos de erros Suporte proativo e global para conseguir suporte e 

manutenção reativa rápida.

Associações com outras empresas da 
indústria

Integração de tecnologias, serviços de suporte e melhores 

práticas, para garantir uma disponibilidade da aplicação de 

extremo a extremo.



4 ESTUDO DE CASO – SISTEMA DE FATURAMENTO DA TELEFONIA FIXA 
EM ALTA DISPONIBILIDADE

 

          Uma completa solução em alta disponibilidade tem como princípio fornecer um altíssimo nível de 
disponibilidade nos seus componentes (Hardware, Software, Redes, Banco de Dados, etc) como foi 
descrito nos capítulos anteriores. Porém está solução necessita de um completo e antecipado 
planejamento, devido ao alto custo de se manter está infra-estrutura. Um caso de sucesso é a CTBC 
Telecom, com o seu processo de faturamento da telefonia fixa.

 

4.1 – A EMPRESA

 

          As telecomunicações transformam o mundo. Fazem com que longas distâncias sejam vencidas 

instantaneamente. O simples deslizar de dedos sobre um teclado telefônico ou de um computador propicia 

um universo de possibilidades, garantindo o acesso aos mais remotos pontos da Terra.

 

          Essa  é  uma das  concepções  da  função das  telecomunicações  hoje,  que  atualiza  o  objetivo  do 

fundador da CTBC Telecom, que em 1954 adquiriu a então Companhia Telefônica Teixeirinha.  CTBC 

Telecom foi fundada em 1954, com o nome de Companhia de telefones do Brasil Central.  Sua sede 

administrativa se encontra na cidade de Uberlândia, Minas Gerais Graças a um trabalho que começou há 

quase meio século, o Brasil central está ligado não só a todo o pais, mas ao mundo, através de meios de 

transmissão modernos, de tecnologia de ponta e de produtos e serviços que oferecem soluções eficientes 

aos clientes. 



          A CTBC Telecom é mais uma das empresas do Grupo Algar, que se subdivide em outras empresas 

propondo  atuações  em  diversas  atividades.  A  CTBC  Telecom  hoje  possui  um  baixo  nível  de 

indisponibilidade de seus sistemas, sendo considerada pelos especialistas como um exemplo de empresa 

prestadora de serviço em telefonia fixa. 

 

4.2 – O SISTEMA

          

           O sistema atual de faturamento da empresa (Arbor/BP) foi desenvolvido pela Kenan System, 

subsidiaria da Lucent Technologies que é um provedor premiado de produtos e serviços em software para 

atender as necessidades especificas em bilhetagem, atendimento ao cliente, administração de pedidos e 

suporte. A System possui sedes em Cambridge, Massachusetts, e escritórios na América do Norte, 

Europa, e Ásia-Pacifico[13].

        

          O sistema é um aplicativo flexível de faturamento, bilhetagem com suporte a multiserviços e 

suporta trabalhar em ambientes de alta disponibilidade; indicado a provedores de serviços. A empresa irá 

tirar proveito das capacidades convergentes do sistema para consolidar serviços múltiplos e linhas de 

produtos em uma só conta e oferecer um serviço de qualidade superior aos seus 700 mil assinantes 

residenciais e comerciais[14]. 

 

          Outro grande intuito do sistema é o atendimento ao cliente, um grande requisito para a prestação de 

serviço em ambientes de telecomunicação. Para a empresa, este atendimento é levado muito a sério, pois 

está tratando diretamente com receita, qualquer espécie de indisponibilidade do sistema pode acarretar em 

sérios prejuízos. O sistema trata esse atendimento através de módulos, que por sua vez estão divididos da 

seguinte forma: Custinfo, Refinance, Payments e Refunds[15].

 

Custinfo: Tem como característica os seguintes itens:

 Visualização e correção de faturas; 

 Acompanhamento do saldo contábil; 

 Visualização dos equipamentos; 



 Consulta o método de pagamento; 

 Estrutura de hierarquias; 

 Informações básicas para o faturamento (ciclo, categoria, etc); 

 Gestão de Taxas Não Recorrentes (NRC`s). 

 “Consulta” dos dados cadastrais do cliente; 

 

          Um exemplo de como se adquire todas estas informações no sistema está demonstrado na figura 

4.1:
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Figura 4.1- Tela de informações do custinfo[15]

 

Refinance: Neste módulo, a característica é o parcelamento de conta, segue abaixo algumas 

características:

 Permite distribuir o saldo em aberto de uma ou mais faturas em cobranças futuras; 

 As faturas parceladas são baixadas imediatamente (ajustes de parcelamento); 

 Usuários que não possuem limite de alçada superior ao valor do parcelamento não podem fazer o 

parcelamento. 

 
          Um exemplo de como se adquire todas estas informações no sistema está demonstrado na figura 4.2
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Figura 4.2 - Informações relacionadas com o refinance[15].
 

Payments: Neste módulo, as características são os pagamentos manuais; segue abaixo algumas 

características:

 Permite o lançamento de pagamentos diretamente na conta dos clientes; 

 Exibe todos os pagamentos lançados na conta do cliente; 

 Utilizado para fazer baixas por contas indevidas, encontro de contas e parcelamentos manuais 

(sem a cobrança de multas & juros); 

 Utilizada para fazer estornos de baixas 

 

          Um exemplo de como se adquire todas estas informações no sistema está demonstrado na figura 

4.3:
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Figura 4.3 - informações relacionadas com o payments[15].

          São exibidos no campo pagament da figura 4.3, os pagamentos, a fatura paga, a data do pagamento, 

o valor pago e o tipo da baixa.

Refunds: Neste módulo, a característica é a devolução de créditos para o cliente 

, segue abaixo algumas características:

 

 Permite que créditos parados nas contas dos clientes sejam devolvidos em conta corrente para os 

mesmos; 

 

 Retira o valor dos créditos do saldo contábil do cliente; 

 

 Só permite a devolução quando o cliente tiver os saldo contábil negativo; 

 

 A devolução só é efetivada pela tesouraria após o complemento dos dados através dos Relatórios 

Operacionais. 

 

 

          Enfim, o atendimento ao cliente para empresas que têm como finalidade a prestação de serviço é 

muito importante, ou seja, necessita de um tratamento especial, pois está diretamente relacionada com 

geração de receita como já foi dito. Mas por traz desta preocupação em manter o sistema sempre 

disponível, encontra-se uma enorme infra-estrutura que tem por natureza fornecer uma completa e 

desejável disponibilidade mantendo não só o sistema  completamente disponível, mas aumentando a 

confiabilidade dos clientes para com a empresa.

 

 



4.3 – A INFRA-ESTRUTURA

 

          Como já foi dito, é muito importante a presença de uma infra-estrutura deste porte. Com isso, faz se 

necessário  alguns  pré-requisitos  (Hardware,  Sistema  Operacional,  Rede,  Base  de  Dados,  Solução  de 

discos) para que se possa alcançar toda está tecnologia. No caso do exemplo da CTBC Telecom para o 

sistema de faturamento, os pré-requisitos estão apresentados da seguinte forma[16]:

 

 

Primeiro nó ou servidor:

 

 

 Servidor HP classe V; 

 Sistema Operacional HP-UX versão 11.0; 

 10 processadores de 240Mhz; 

 10Gb(GigaByte) de memória; 

 Banco de Dados Oracle8i 64 bits; 

 Storage EMC com discos em RAID-1, tamanho aproximado 10 TB; 

 Rede duplicada (dois servidores, um backup do outro) de 10/100mbits; 

 Rede elétrica usando a tecnologia UPS (Unidade de Alimentação Ininterrupta). 

 

 

Segundo nó ou servidor:

 

 

•        Servidor igual ao primeiro nó 



•        Sistema Operacional HP-UX versão 11.0;

•        10 processadores de 240Mhz;

•        10Gb(GigaBite) de memória;

•        Banco de Dados Oracle8i 64 bits;

 Storage EMC com discos em RAID-1, tamanho aproximado 10 TB; 

•        Rede duplicada (dois servidores, um backup do outro) de 10/100mbits;

•        Rede elétrica usando a tecnologia UPS (Unidade de Alimentação Ininterrupta).  

          Assim, a infra-estrutura está ilustrada de acordo com a figura 4.4 que mostra como se comporta 

a implementação de um ambiente de alta disponibilidade via hardware  para o sistema de faturamento 

da CTBC Telecom.
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Figura 4.4 – Ambiente de Alta Disponibilidade[16].

 

          Nesta arquitetura os nós estão em cluster, ligados através de switches acessando um único storage 

(conjunto de discos), ou seja, se por alguma eventualidade um nó cair o outro assume imediatamente o 

seu lugar, levando consigo todas as características (Banco de Dados, Aplicação, Processos) controladas 

pelo nó que ocorreu o problema. Para o usuário, tal manobra descrita acima é transparente, ou seja, o 

usuário  não  percebe  a  troca  de  servidores,  em alguns  casos  ocorre  a  perda  de  conexões,  mas  este 

problema é facilmente resolvido com a reconexão ao sistema (cluster).   

       

          A rede possui características semelhantes a de um cluster, ou seja, a rede é considerada duplicada 

com uma taxa de transferência de 10/100mbits. Os discos estão configurados com RAID-1 que utilizam a 

tecnologia de espelhamento de disco como foi dito no capítulo 3.3. E todo essa arquitetura está conectada 

em uma rede elétrica com UPS, eliminando a possibilidade de uma parada do sistema por ventura a uma 

queda de energia. 

 

4.4 CONCLUSÃO

 

          Dentro desta infra-estrutura o principal objetivo é mostrar como a alta disponibilidade foi realmente 

implantada, tendo neste tipo de ambiente a característica de fornecer um alto nível de disponibilidade, 

escalabilidade e desempenho de modo a eliminar paradas não planejadas. Mas nem sempre é necessário 

todo este investimento para se chegar a uma disponibilidade. Depende muito do que a empresa estará 

disponibilizando como serviço, ou seja, o planejamento antecipado é muito importante, pois esclarece a 

real necessidade da empresa. Conclui-se que a empresa do estudo de caso faz uso das tecnologias 

descritas nesta monografia, tecnologias essas que garantem a disponibilidade do sistema de faturamento 

da mesma.



5 CONCLUSÃO

 

          A alta disponibilidade é um assunto muito comentado hoje em dia, principalmente com a crescente 

dependência de sistemas computacionais. A medida em que cada vez mais se utiliza computadores e 

redes  de  computadores  para  realizar  até  mesmo  um  serviço  básico,  como  fazer  compras  em  um 

supermercado,  aumenta  também  a  chance  de  que  um  problema  nestes  computadores  afete  essa 

dependência de forma negativa.           

          

 

          Desta forma, a alta disponibilidade mostrou-se muito importante para as empresas que possuem 

grande  demanda  em manter  seus  sistemas  operando.  Mas  por  outro  lado  a  alta  disponibilidade  não 

significa apenas servidores no ar, ou seja, um servidor disponível, mas com aplicação indisponível, não 

tem valor para o usuário, pois, ele continua não tendo acesso as informações de que necessita. 

 

 

          Portanto,  a  disponibilidade  da  aplicação e  do servidor,  encontra-se  totalmente  dependente dos 

recursos  de  hardware  e  software  como  foi  descrito  nos  capítulos  anteriores,  porém  o  investimento 

necessário  para  obter  e  manter  está  tecnologia  é  relativamente  alto,  inviabilizando este  recurso  para 

pequenas empresas. Mas o retorno é muito bem visto, pois calcula-se que o valor de uma parada não 

desejável  também  é  muito  alta.  Não  pode-se  esquecer  mais  um  investimento  que  é  realizado  em 

treinamentos de pessoas especializadas em monitoração de aplicações que proativamente identificam os 

problemas de disponibilidade em todo o ambiente aumentando ainda mais o custo. 



          Conclui-se  que  a  alta  disponibilidade  não  é  mais  uma  tendência,  e  sim  uma  realidade  para 

corporações  que  necessitam  sobreviver  a  um  mercado,  que  a  cada  dia  se  torna  mais  concorrente, 

competitivo e equilibrado.

         

           Como está monografia teve como objetivo fazer um estudo sobre alta disponibilidade é possível 

aprofundar muitos tópicos aqui desenvolvidos ou desenvolver assuntos não abordados neste trabalho. 

Como sugestão para futuros trabalhos, pode-se citar os seguintes:

 

•        Um  estudo  mais  aprofundado  sobre  as  arquiteturas  que  compõem  os  sistemas  de  alta 

disponibilidade como hardware, software do sistema, a rede, as instalações, a base de dados, e a 

aplicações;

•        Um estudo completo de como implementar um cluster de alta disponibilidade;

•        Um estudo mais aprofundando sobre a comunicação dos nós.

•        Técnicas de segurança contra invasão em uma infra-estrutura de alta disponibilidade;

•        Um levantamento dos ganhos que a alta disponibilidade pode oferecer a uma empresa;

•        O desenvolvimento em forma de um protótipo, de um sistema de alta disponibilidade para uma 

empresa, tirando como exemplo a estrutura citada nesta monografia, possibilitando se avaliar na 

prática quais as dificuldades encontradas durante o projeto, e qual o tamanho real do investimento 

para se chegar ao final do projeto.

•        Um  outro  protótipo,  utilizando-se  das  tecnologias  mais  baratas  citadas  também  nesta 

monografia, tendo como foco as pequenas empresas prestadoras de serviços e laboratórios de 

informática em universidades, visando um comparativo entre as tecnologias mais caras, tendo 

como ponto analisador o custo do protótipo e nível de disponibilidade que se pode alcançar.  

 

          Por  fim,  é  importante  destacar  que  este  trabalho  contribuiu  muito  para  a  ampliação  dos 

conhecimentos do autor em relação à alta disponibilidade, o que com certeza poderá ser aplicado em sua 

vida profissional, pois a cada dia as empresas vêem adquirindo está inovada infra-estrutura, propiciando 

desta forma ao autor uma futura contratação.
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