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"Quando o amor acenar, siga-o

ainda que por caminhos ásperos e íngremes.

E quando suas asas o envolverem, renda-se a ele

ainda que a lâmina escondida sob suas asas possa feri-lo.

E quando ele falar a você, acredite no que ele diz,

ainda que sua voz possa destroçar seus sonhos,

assim como o vento norte devasta o jardim.

 

Pois, se o amor o coroa, ele também o crucifica.

Se o ajuda a crescer, também o diminui.

Se o faz subir às alturas e acaricia seus ramos

mais tenros que tremem ao sol, também o faz descer

às raízes e abala a sua ligação com a terra.

 

Como os feixes de trigo, ele o mantém íntegro.

Debulha-o até deixá-lo nu.

Transforma-o, livrando-o de sua palha.

Tritura-o, até torná-lo branco.

Amassa-o, até deixá-lo macio;

e então submete ao fogo para que se transforme

em pão no banquete sagrado de Deus.



 

Todas essas coisas pode o amor fazer

para que você conheça os segredos do seu coração,

e com esse conhecimento se torne um fragmento

do coração da Vida."

 

(Khalil Gibran)
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RESUMO

 

Oferecer serviços com alta disponibilidade tem sido um termo muito utilizado atualmente, no que se 
refere  à  prestação  de  serviços  na  Internet.  A  alta  disponibilidade  se  dá  quando  um sistema  possui 
características como tolerância e correção de falhas, boa performance e segurança dos dados. Garantir que 
um sistema estará disponível a qualquer dia e a qualquer hora, é desejável por ambas as partes: cliente e 
fornecedor. Oferecer esta qualidade, munido de vários servidores cada um com funções específicas, pode 
ser um tanto difícil, principalmente se houver a necessidade de integração entre estes. A tecnologia de 
cluster possibilita o agrupamento destes servidores, tornando-os parte de um único recurso, e não mais 
como vários recursos separados. Clusters podem ser implantados através de hardware, softwares ou uma 
combinação de ambos. Podem diferenciar-se também quanto à característica predominante no mesmo, 
pela qual são classificados. Algumas implementações oferecem redundância de sistemas, se ocorrer uma 
falha  em um sistema,  o  outro  que  estará  devidamente  sincronizado,  assume o  controle  sem maiores 
transtornos. Outras oferecem recursos como balanceamento de carga entre servidores do cluster; neste 
todos os servidores são configurados igualmente e executam o mesmo serviço, porém cada um irá atender 
a requisições distintas, o que aumenta a disponibilidade e escalabilidade do cluster. Os clusters também 
podem diferenciar-se uns dos outros pelo tipo de software que utilizam para estabelecimento e gerência 
dos mesmos. Uns podem utilizar soluções comerciais enquanto outros podem utilizar soluções gratuitas, 
desenvolvidas em código aberto.
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1 INTRODUÇÃO
 

Houve um tempo em que acessar uma informação poderia ser uma tarefa demorada, mas com o advento 
dos  computadores,  empresas  puderam mudar  esta  história,  podendo  guardar  grandes  quantidades  de 
informações, de forma organizada e de fácil acesso em seus computadores. Mas assim como as novas 
invenções não param, as necessidades também não cessam, apenas se transformam surgidas da nova 
realidade. Então as empresas que tinham as informações à mão, armazenadas em vários computadores, 
precisavam cruzar estas informações para possuir uma visão completa do que realmente possuíam em 
seus arquivos eletrônicos.

 

Com base nesta necessidade surgiu a rede de computadores. A partir daí a informação contida em um 
equipamento passa a estar disponível não só a esta máquina, mas a qualquer outra que tenha acesso a esta 
rede de computadores. Desta forma a empresa que antes guardava suas informações em enormes arquivos 
abarrotados de papéis, passa a ter acesso a suas informações a partir de qualquer computador de sua rede. 

 

Novamente  as  empresas  precisavam  interagir  com  outras  empresas  e  compartilhar  algumas  destas 
informações. Paralelo a isso os computadores pessoais começavam a invadir a vida de pessoas comuns, 
criando também novas necessidades como a possibilidade de acessar recursos em outras máquinas, tal 
qual já era possível em empresas.

 

Surge então uma nova resposta às necessidades de interação entre as máquinas, denominada internet 
(entre redes). Através da internet tornou-se possível a uma empresa acessar bancos de dados e outros 
recursos  de  outra  empresa  desta  forma  antes  impossível.  Mas  os  usuários  particulares,  domésticos, 
também necessitavam acessar alguns recursos sem sair de suas casas. A resposta a esta necessidade é uma 
rede acessível de qualquer computador que possua as características básicas para acessarem uma rede de 
computadores, sejam estes computadores parte integrante de uma empresa ou pessoais: a Internet (rede 
mundial de computadores).
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Com a Internet surgem inúmeras possibilidades que vêm sendo aperfeiçoadas e inovadas todos os dias. 
Hoje, é possível ir ao banco, à loja de departamentos, à biblioteca, ouvir música, conhecer pessoas, enviar 
correspondências, procurar emprego, fazer cursos, aprender idiomas e uma infinidade de possibilidades, 
sem sair de casa; tudo através de um computador ligado à Internet.

 

Mas para que um computador esteja ligado à Internet, é necessário entre outras coisas, que ele possua um 
endereço de rede válido, o qual irá identifica-lo na rede mundial. Este endereço é fornecido a usuários 
domésticos pelo seu provedor de acesso à Internet, no momento em que este estabelece uma conexão com 
o provedor, e muda a cada vez que este usuário conecta-se novamente. Os provedores de acesso à Internet 
são  empresas  especializadas  em fornecer  os  serviços  para  que  um computador,  pessoal  ou  de  uma 
empresa, possa conectar-se à rede mundial de computadores, Internet.

 

No caso de empresas provedoras de serviços de Internet, elas precisam ter uma quantidade de números IP 
(Internet Protocol) válidos, suficiente para atender a todos os seus clientes. Empresas que não são do 
ramo de provedores, também precisam de números IP para que suas máquinas possam se comunicar na 
rede particular a qual pertencem, porém em redes particulares, é possível utilizar endereços privados, ou 
seja, que não são válidos na Internet.

 

A necessidade que surge então é a de números IP válidos. Porém a quantidade de números IP válidos 
existentes  hoje  (IPv4 – IP versão 4)  se  tornou escassa e  de  alto  custo.  A solução então,  tanto  para 
empresas quanto para provedores é utilizar recursos capazes de utilizar endereços de rede privados para 
comunicação na rede interna e quando houver a necessidade de acessar a Internet, converter o endereço 
privado em um endereço válido na Internet. Isto reduz a necessidade de possuir grandes quantidades de 
endereços  IP  registrados,  porém  todo  acesso  à  Internet  deve  passar  por  uma  máquina,  que  faça  a 
conversão dos endereços privados em endereços válidos.

 

Por um lado, este artifício protege a rede interna, uma vez que esconde os endereços reais das máquinas 
desta rede, porém, a máquina que traduz estes endereços em endereços válidos estará diretamente ligada à 
Internet,  estando suscetível a ataques externos, por parte de pessoas maliciosas (hackers) ou curiosas 
(crackers).

 

O Network Address Translation, é um recurso para utilização de números IP privados na rede particular. 
Este recurso permite que sejam utilizados endereços IP privados na rede interna e quando a máquina 
acessar a Internet, o endereço privado é traduzido em um endereço IP válido, sem alterar as configurações 
da máquina; somente o endereço contido no pacote que sai para a rede externa será alterado.



A rede particular,  que agora pode fazer parte da rede mundial  de computadores grita por segurança, 
proteção.  Uma  das  armas  para  proteção  da  rede  é  denominada  firewall.  Firewall  é  um  recurso  de 
segurança  que  permite  filtrar  os  acessos  da  rede  interna  à  externa  e  vice-versa.  Um  firewall  bem 
configurado pode reduzir bastante o risco de um ataque externo à rede privada. Neste caso a rede privada 
não possui comunicação com a Internet e sim com o firewall, de forma inversa a Internet também não 
possui comunicação com a rede privada, mas com o firewall.

 

Mas uma vez que se resolva o problema de escassez de endereços e segurança da rede,  os serviços 
oferecidos na Internet tornam-se cada vez mais completos, exigindo muito das empresas que os oferecem. 
Não adianta apenas oferecer um serviço; este serviço deve ser confiável, estar disponível a qualquer hora 
e não perder a performance devido à elevação da quantidade de acessos em momentos de pico.

 

Algumas empresas, ao oferecer determinados serviços, não têm como prever a velocidade e intensidade 
de crescimento dos acessos a seu Web Site, pois não há dados históricos que forneçam estas informações. 
Estas empresas deverão estar preparadas para garantir performance e segurança de seus sistemas.

 

Os usuários da Internet tornam-se cada vez mais exigentes e as empresas fornecedoras de serviços na 
Internet agora se preocupam com a qualidade dos serviços prestados. Estas empresas agora atentam para a 
confiabilidade dos serviços prestados, bem como se o seu site estará disponível o tempo todo, se o site 
pode se manter no ar ou não caso ocorra alguma falha.

 

Para vencer estes problemas, existem duas soluções: uma é aumentar a capacidade do servidor (upgrade), 
porém, dentro de pouco tempo, o problema tornará a acontecer, e serão necessárias mais e mais 
atualizações. A outra solução é construir um cluster de servidores, onde, com a sobrecarga destes, pode-se 
simplesmente acrescentar um ou mais servidores novos ao cluster para atender à demanda de requisições. 
Para o cliente o processo é transparente, pois este enxergará sempre um único endereço IP, que é o 
endereço do servidor virtual, sendo que as requisições serão encaminhadas aos servidores reais do cluster 
através do balanceamento de carga.

 

O objetivo deste trabalho, além de trazer conceitos, é implantar um cluster com o sistema operacional 
Linux de alta disponibilidade, oferecendo uma boa escalabilidade, confiabilidade e aproveitamento, a fim 
de somar os recursos de máquinas dispersas como se fossem uma única máquina, demonstrando com isso 
que a utilização dos sistemas abertos pode ser aplicada no meio acadêmico para ensino e no mercado com 
baixo custo.

 



Este  trabalho  divide-se  em  oito  capítulos,  sendo  o  primeiro  esta  introdução.  O  Network  Address 
Translation, recurso utilizado para viabilizar a utilização de endereços IP privados em redes particulares, 
bem  como  o  Firewall,  que  tem  como  finalidade  a  proteção  da  rede  à  qual  está  vinculado,  serão 
apresentados no capítulo dois deste trabalho.

 

O capítulo três apresenta os conceitos sobre a utilização de clusters, os quais podem ser baseados em 
software, hardware ou ambos, com a finalidade de garantir performance, escalabilidade e segurança do 
sistema.

 

O Linux Virtual Server, um cluster utilizando o conceito de servidor virtual, será apresentado no capítulo 
4. O Linux Virtual Server é uma solução baseada em software, utilizando o sistema operacional Linux.

 

A documentação da implantação estará disposta no capítulo 5, relatando as dificuldades e facilidades 
encontradas na implantação do cluster utilizando o Linux Virtual Server, o tipo de máquina utilizada, bem 
como os resultados obtidos.

 

A conclusão do trabalho realizado compõe o capítulo 6. O capítulo 7 apresenta a bibliografia utilizada e 
consultada. Em seguida, o apêndice A contém abreviações, símbolos e notações utilizadas no decorrer do 
trabalho. Para aqueles que se sentirem interessados em aprofundarem seus estudos a cerca da teoria de 
clusters,  do  Linux  Virtual  Server  e  outros  assuntos  relacionados,  o  apêndice  B  traz  alguns  links 
relacionados ao tema deste trabalho.



 

 

 

 

2 SEGURANÇA: NETWORK ADDRESS 
TRANSLATION E FIREWALL
 

Para qualquer máquina comunicar-se em rede, ela precisa no mínimo de um número de rede TCP/IP 
(Transmission  Control  Protocol  /  Internet  Protocol).  Quando  uma  máquina  remota  disca  para  um 
Provedor de Serviços de Internet (ISP), o modem do terminal servidor ISP designa um número IP para a 
máquina que estiver chamando. Cada vez que um usuário disca para seu ISP, sua máquina recebe um 
endereço IP diferente. Quando um computador conecta-se com outro pela Internet, ambas as máquinas 
devem ter no mínimo um número IP fornecido a ele  para comunicar-se.  Porém, quando se utiliza a 
tradução de endereços, esta regra não vale.

 

2.1 ENDEREÇOS IP

 

Antes que se diga como a tradução de endereços funciona, é relevante dizer que os endereços IP válidos 
na Internet são números com 32 bits, normalmente escritos em quatro octetos, em decimal. A primeira 
parte do endereço identifica uma rede específica na internet, a segunda parte identifica um host dentro 
desta rede.

 

Os endereços IP, versão 4, são divididos em 5 classes denominadas Classe A, Classe B, Classe C, Classe 
D e Classe E. A classe A utiliza 1 octeto para endereçar a rede e os outros 24 bits, 3 octetos, definem o 
endereço de cada host . Os números IP da classe a vão de 1.0.0.0 a 126.0.0.0 e cada rede pode endereçar 
16 milhões de hosts. Os números 128.1.0.0. a 191.255.0.0 são da classe B, a qual utiliza dois octetos para 
endereçar a rede, e dois par os hosts, sendo que cada rede pode endereçar 65 mil hosts. A classe C possui 
os números de 192.1.1.0 a 223.254.254.0 e cada rede pode endereçar 254 hosts. As classes D e E não são 
utilizadas para identificar uma rede ou um host  . A classe D é utilizada para multicast e a classe E foi 
reservada para uso futuro.



 

Estes números IP são administrados pelo IANA (Internet Assigned Numbers Authority) e para cada 
classe de endereços IP, o IANA definiu uma faixa de endereços que pode ser utilizada por redes privadas; 
são os endereços ditos não roteáveis, pois não são válidos na Internet.

 

O número 127.0.0.0 foi reservado para testes e comunicação entre processos da mesma máquina, sendo 
conhecido por loopback. O primeiro e o último número IP de cada rede não podem ser utilizados como 
endereço de máquinas, pois o primeiro é o número da própria rede e o último, que contém todos os bits 
iguais a um é considerado um endereço por difusão para a rede de origem do pacote, também denominado 
de endereço de broadcasting.

 

A tabela 2.1 mostra as classes de endereços IP, bem como as faixas de endereços não roteáveis dentro de 
cada classe. Maiores informações a cerca de endereços IP podem ser adquiridas no site oficial do IANA 
no endereço http://www.iana.org.

 

Tabela 2.1: Endereços IP, administrados pelo IANA.

Clas
se

Faixa de endereços Faixa de endereços não roteáveis

início Fim início Fim

A 1.0.0.0 126.0.0.0 10.0.0.0 10.255.255.255

B 128.1.0.0 191.255.0.0 172.16.0.0 172.16.255.255

C 192.1.1.0 223.254.254.
0 192.168.0.0 192.168.255.255

2.2 NETWORK ADDRESS TRANSLATOR

 

Endereços IP classe A só são cedidos a empresas de grande porte e que utilizem números IP válidos em 

sua  rede  interna.  Empresas  menores  e  provedores  de  acesso,  ao  iniciarem suas  operações  recebem 

endereços classe C e como visto anteriormente cada rede da classe C somente endereça 254 hosts. Então 

se um provedor de acesso possuir mais de 254 clientes, considerando uma máquina por cliente, uma 

classe C não será suficiente para atender à sua clientela. Analogamente, uma empresa que possua mais de 

254 máquinas e todas precisando acessar a Internet, uma classe C novamente não será suficiente.

 



Com o aumento da quantidade de máquinas que acessam a Internet,  os números IP disponíveis  têm 

tornado-se escassos. O Network Address Translation (NAT) surgiu para minimizar este problema, pois é 

um mecanismo que traduz endereços IP privados em endereços IP válidos. Dessa forma, equipamentos de 

rede com endereços privados podem ter acesso à Internet. Dentre suas características, o NAT aumenta a 

segurança  da  rede,  pois  esconde  endereços  IP  internos  da  LAN quando  dados  são  enviados  para  a 

Internet.  Com  o  NAT  é  possível  obter  uma  economia  de  tempo  e  dinheiro  considerável,  dado  à 

eliminação da  necessidade em re-configurar  os  endereços  IP  da rede quando houver  necessidade  de 

conexão com a Internet ou com LANs remotas que tenham endereços IP constantes.

 

O NAT somente permite a passagem de conexões geradas dentro da rede interna. Isto quer dizer que um 
cliente interno pode conectar-se a um servidor externo, via FTP, mas um cliente externo não poderá 
conectar-se a um servidor interno, via FTP pois a conexão será originada na rede externa, e o NAT não 
permitirá que esta conexão passe por ele. Porém, é possível tornar alguns servidores internos disponíveis 
para usuários externos via mapeamento dirigido, no qual portas TCP conhecidas (por exemplo 21 para 
FTP) sejam mapeadas para endereços internos específicos, oferecendo assim serviços como FTP ou Web 
disponíveis, sem perder o controle.

 

O NAT permite a reutilização de endereços válidos pois traduz os endereços privados em endereços 
válidos no momento em que estes são enviados à Internet, definida como rede externa, sem requerer o 
registro do endereçamento utilizado na rede privada. Esta configuração elimina a necessidade de ter que 
se alterar o esquema de endereçamento da rede interna, para acessar a Internet. Com NAT, a intranet 
privada é definida como um esquema de endereçamento interno, e permite a continuidade de uso de 
esquemas de endereçamento privados ou obsoletos.

 

O roteamento NAT é definido como o ponto limite para definir esquemas de endereçamento interno e 
externo. A tradução é completamente compatível com as características e funcionalidades de roteamento 
padrão. O NAT somente deve ser aplicado a roteadores, que estiverem fisicamente conectados a ambos os 
lados do esquema de endereçamento, pois o esquema de roteamento NAT é uma característica que opera 
no roteador entre um esquema de endereçamento privado e um esquema de endereçamento público.

 

As funções de tradução são realizadas conjuntamente com outras características do roteador, permitindo 
acesso  transparente  à  Internet  por  hosts que  estejam  na  rede  interna.  Os  endereços  IANA  são 
simplesmente  reutilizados  juntando-se  os  endereços  internos  com  os  endereços  externos.  Então,  os 
endereços internos aparecem para o exterior como sendo endereços externos, legalmente registrados. O 
ISP se beneficia desta solução porque não é mais preciso registrar grandes quantidades de classes de 
endereços.

 



O NAT elimina a importância do fim-a-fim do endereço IP permitindo o aumento da reutilização do 
esquema  de  endereçamento.  O  TCP,  um  protocolo  orientado  à  conexão,  essencialmente  apresenta 
endereços reutilizados em cada conexão, o NAT simplesmente estende esta reutilização à camada de rede. 
Para ver como o NAT trabalha, vejamos primeiro a estrutura de um pacote TCP/IP, e como uma conexão 
em hosts é efetuada.

 

Um pacote TCP possui uma área de cabeçalho e uma área de dados. O cabeçalho possui o número de 
campos no pacote, e os que são importantes aqui são os endereços MAC (Media Access Control) de 
origem e destino,  os endereços IP de origem e destino,  e o número das portas de origem e destino. 
Quando uma máquina A transmite para uma máquina B, o pacote TCP contém o endereço de A como o 
endereço TCP/IP de origem, e o endereço de B como o endereço TCP/IP de destino. Ele também contém 
o número da porta de origem, geralmente selecionado pela máquina que estiver enviando o pacote, de um 
conjunto de número de portas, e um número de porta de destino específica, tal como porta 80, a qual é 
referente ao serviço HTTP.

 

A máquina B recebe o pacote na porta 80 e seleciona um número de porta para resposta, para usá-lo como 
número de porta de origem e troca a porta 80 por esta. A máquina B muda os números IP e de portas de 
origem e destino no pacote, agora o endereço de  B é a origem do endereço, e o endereço de  A é o 
endereço de destino, então o pacote é transmitido de volta a  A. Enquanto a sessão de conexão estiver 
aberta, os pacotes são passados de volta e adiante na sessão utilizando os números de portas que cada 
sistema selecionou, conhecidos como endereços TCP/IP de origem e destino.

 

Em um roteador normal, este modifica os campos de endereços MAC de origem e destino quando um 
pacote é roteado. Os endereços TCP/IP, número de portas de origem e destino e número de seqüência 
ficam intactos. Desta forma um pacote vaga através da rede de um roteador para outro, até encontrar o 
destino.

 

O  pacote  que  entra  no  roteamento  NAT,  com  destino  à  rede  externa,  ou  vice-versa,  sofre  uma 
transformação. Numa forma simplificada, o endereço IP contido no cabeçalho do pacote é traduzido e 
recolocado com um novo endereço de origem ou destino com o esquema de endereçamento IP. Alterando 
os endereços IP do cabeçalho, o checksum do pacote também é recalculado e sua integridade verificada. 
Além disso, o cabeçalho TCP contém um checksum que é calculado pela análise do socket, o qual é uma 
combinação do endereço da porta TCP e o endereço IP, o cabeçalho TCP também deve ser modificado.

 

Para criar um NAT transparente para a camada de aplicação, o processo NAT também deve converter 
qualquer pacote de aplicação que contenha referência ao esquema de endereçamento que foi traduzido, 
para referenciar o novo esquema de endereçamento.

 



O  NAT  pode  ser  estático  ou  dinâmico:  o  estático  mapeia  uma  faixa  IP  com  relacionamento  1:1, 
permitindo desta forma que serviços que chegam também sejam tratados.  Mapeamento de endereços 
estático pode ser utilizado para endereçamentos que necessitem manter-se fora de um firewall, tal como 
um servidor web.

 

O NAT dinâmico é aquele, onde a faixa de números IP original é maior que a faixa IP para ser mapeada; 
então, quando um host interno acessa outro fora da rede interna lhe é “alugado” um endereço externo. A 
administração  destes  números  IP  “alugados”  aumenta  o  nível  de  complexidade  do  processo  pois  a 
conexão de volta, entrando na rede interna, será possível enquanto o número IP estiver alugado.

O propósito básico do NAT é multiplexar o tráfego de uma rede interna e apresentá-lo à Internet como se 
fosse de um único computador possuindo somente um endereço IP. O protocolo TCP/IP inclui a 
facilidade de multiplexação pois qualquer computador pode manter várias conexões simultâneas com um 
computador remoto. Esta facilidade é a chave para o endereço único NAT.

 

Para multiplexar várias conexões para um único destino, computadores clientes rotulam todos os pacotes 
com um único número de porta. Cada pacote IP inicia com um cabeçalho contenho os números de 
endereços e portas de origem e destino. A combinação destes números define completamente uma única 
conexão TCP/IP. O endereço especifica as duas máquinas em cada ponta, e as duas portas assegura que 
cada conexão entre duas máquinas é identificada unicamente.

 

Cada conexão diferente é originada de um único número de porta no cliente, e todos os pacotes enviados 
em resposta pelo servidor remoto para esta conexão contêm o mesmo número como sua porta de destino, 
então o cliente poderá reunir os pacotes que recebeu compondo a resposta completa.

 

Um gateway NAT moderno deve modificar o endereço de origem em todos os pacotes que estiverem 
saindo, para seu endereço único público. Deve trocar ainda o número da porta de origem para ser única, e 
guarda as informações sobre cada conexão. O NAT utiliza uma tabela de mapeamento de portas para 
lembrar como numerou as portas para cada pacote de cliente que saiu. A tabela de mapeamento de portas 
relata o endereço IP local do cliente e o número de sua porta, o número de porta traduzido, o número de 
porta e endereço IP de destino. O NAT poderá então reverter o processo para os pacotes que chegam e 
enviá-lo de volta ao cliente correto.

 

Ao receber uma resposta externa para um cliente NAT, os pacotes que chegam entram no NAT, e o 
número de porta de destino será o número de porta de origem único que foi marcado pelo NAT. O NAT 
procura na tabela para determinar o endereço e porta do cliente real, então o pacote será enviado ao 
cliente. Este processo é completamente dinâmico. Quando um pacote é recebido de um cliente interno, o 
NAT procura seu endereço na tabela e se não encontrar, cria um novo registro para ele.

 



Como a Internet continua a expandir-se rapidamente, NAT oferece uma forma rápida e eficiente para 
expandir  acesso seguro à Internet  pelas redes privadas existentes e  outras que surgirão,  sem ter que 
esperar pela nova estrutura de endereços IP, IP versão 6.

 

2.3 BARREIRAS DE PROTEÇÃO: FIREWALL
 

“Fire wall: uma parede a prova de fogo utilizada como uma barreira para evitar a propagação do fogo.” 
[CHE94]

 

Firewall é uma espécie de barreira de proteção utilizada para aumentar a segurança de redes ligadas à 
Internet. Ao invés de tentar proteger todas as máquinas de uma rede, individualmente, o firewall atua 
como uma portaria,  por onde devem passar todas as conexões  com a Internet.  Máquinas individuais 
dentro da rede executam aplicações diferentes, o que torna quase impossível proteger a rede de todos os 
tipos de ataques, pois não há como prever onde ocorrerão falhas, nem de quais tipos. O firewall atua então 
no limite entre a rede interna e a Internet, garantindo que todas as conexões sejam inspecionadas e que as 
máquinas da rede fiquem isoladas e protegidas de ataques externos, conforme mostra a figura 2.1.

 

Figura 2.1: O firewall atua entre a rede protegida e a Internet.

 

Um firewall possui filtros, cuja função é bloquear a transmissão de algumas classes de tráfego e um 
gateway que fornece serviços de retransmissão. O firewall pode ser configurado para restringir o acesso a 
algumas  máquinas  e  também  pode  restringir  o  tipo  de  serviço.  Por  exemplo,  o  firewall  pode  ser 
configurado para permitir a passagem de serviços SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) e não permitir a 
passagem de serviços FTP ou Telnet.

 

Uma vez que um usuário externo mal intencionado tenha conseguido ultrapassar o filtro externo e chegar 
até o gateway, seu pacote será transmitido à rede interna, porém, há um segundo filtro, após o gateway, o 
qual não permitirá que este pacote avance para a rede interna. A função básica deste filtro interno, é 
garantir que a rede continue protegida, caso aconteça algum problema com o filtro externo e gateway.
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Fisicamente os filtros e o gateway podem ser implementados em máquinas separadas, conectadas por um 
mesmo segmento de rede, ou podem estar na mesma máquina. A figura 2.2 mostra o esquema de um 
firewall. Todo o tráfego que entra na rede ou sai para a Internet deve passar pelo firewall e somente as 
conexões autorizadas seguirão para o outro lado.

 

Figura 2.2: Esquema de um firewall.

 

Muitas vezes, é necessário manter uma máquina que forneça serviços à rede externa, esta máquina, 
mesmo estando dentro da rede protegida, poderá receber conexões da rede externa e oferecer serviços 
específicos. Quando isto se faz necessário, esta máquina é denominada bastion host. Como o bastion host 
é uma máquina conhecida na Internet (endereço IP e/ou hostname), esta máquina necessitará de cuidados 
especiais visando o fator segurança.

 

O bastion host deve oferecer a menor quantidade possível de serviços e as permissões estritamente 
necessárias para o fornecimento do serviço. É ideal que os softwares que executam no bastion host não 
apresentem bugs ou falhas que possam dar margem a um ataque externo. Outra medida de segurança é 
colocar um filtro entre o bastion host e o restante da rede interna.

 

2.3.2 O QUE UM FIREWALL PODE PROTEGER

 

A primeira definição que deve ser estabelecida ao se implantar um firewall é o que deve ser protegido da 
rede externa. Somente os serviços realmente necessários devem ser configurados no firewall.

 

O firewall reduz enormemente o risco de um ataque à rede; porém, é importante ressaltar que quanto mais 
serviços disponíveis, maior o tráfego no firewall, e conseqüentemente maior a exposição deste. O firewall 
poderá se tornar um gargalo no sistema, uma vez que toda informação que entra ou sai da rede interna 
deve passar por ele.
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Um firewall bem configurado não permitirá que acessos não autorizados entrem na rede. Poderá também 
oferecer controle sobre os acessos de usuários da rede Interna à Internet. Mas um firewall é incapaz de 
intervir em eventos gerados na rede interna, tal qual a disseminação de vírus introduzidos por usuários da 
rede, ou ataques internos.

 

Há três formas de se implantar o firewall que são: filtros de pacotes, gateways de circuitos e gateways de 
aplicação. Estes tipos serão brevemente discutidos a seguir.

 

2.3.2 FILTROS DE PACOTES

 

O filtro de pacotes é um programa que normalmente atua em um roteador. Este programa restringe o 
tráfego de pacotes, examinando os endereços de origem e destino presentes no cabeçalho destes pacotes. 
ele permite também a determinação de outros campos a serem examinados, como o tipo de serviço ao 
qual o pacote pertence ou o número das portas de origem e destino. 

 

Este tipo de firewall permite filtrar os pacotes por endereços de origem e destino, números de portas, tipo 
de serviços e combinações que retornem um valor booleano. Poderá também bloquear o acesso a 
computadores específicos. Estas definições são mantidas em uma lista que é consultada para filtrar todos 
os pacotes que passam pelo filtro, e as decisões são tomadas somente para o pacote corrente.

Políticas de segurança muitas vezes exigem um controle mais fino do que este. É necessário, para tais 
políticas de segurança, definir acessos a serviços específicos de  hosts que não são confiáveis. Alguns 
fatores podem influenciar na baixa granularidade deste tipo de firewall como a fragmentação de pacotes 
IP, pois salvo a primeira parte de um pacote fragmentado, as partes não possuem o número da porta, e a 
própria adulteração de endereços.

 

Este tipo de firewall, embora não possua uma granularidade muito fina, oferece algumas vantagens como 
por exemplo barrar um tipo de serviço no firewall, ao invés de ter que desabilitá-lo em todas as máquinas 
da rede. Não exigirá também nenhum software personalizado e nenhuma configuração nas máquinas da 
rede.  Um roteador  com e  sem filtro  de pacotes  é  transparente  para o  usuário,  assim,  o  usuário não 
necessariamente precisa saber que há um firewall atuando no roteador. A maioria dos roteadores possui 
habilidades para filtrar pacotes.

 



2.3.3 GATEWAYS DE APLICAÇÃO

 

Este tipo de firewall é o que oferece maior granularidade dentre os três tipos de firewall. Utilizando um 
mecanismo de propósito geral, permite controlar uma enorme gama de tipos de tráfego, o que o faz ser o 
mais seguro dentre as alternativas. Usuários externos, podem, por exemplo, ter acesso aos arquivos do 
bastion host , somente.

 

Os gateways de aplicação possuem a vantagem de permitir o registro e controle de todo o tráfego que 
passa  por  ele,  monitorando  também  o  comportamento  de  tráfego  de  sistemas  de  correspondência 
eletrônica,  podendo ainda  ser  utilizado em conjunto com os  outros  dois  tipos  de  firewalls,  filtro  de 
pacotes e gateway de circuitos.

 

Embora o gateway de aplicação seja o que oferece maior granularidade, ele apresenta desvantagens como 
a necessidade de um usuário especializado, ou de interfaces variadas para cada tipo de serviço fornecido. 
Isto  muitas  vezes  faz  com  que  somente  os  serviços  mais  importantes  sejam  suportados.  Maiores 
informações a respeito de como implantar um gateway de aplicação, podem ser obtidas em [CHE94].

 

2.3.4 GATEWAY DE CIRCUÍTOS

 

Em um gateway de circuito a conexão da rede interna com a rede externa é realizada em dois passos. No 
primeiro a máquina interna envia uma mensagem, em protocolo específico para o gateway, informando 
qual o serviço desejado e  o  destino.  Se a  máquina tiver  acesso ao serviço,  naquele  destino,  então o 
gateway  conecta-se  a  esta  máquina,  estabelecendo  uma  conexão  TCP externa  e  outra  interna.  Se  a 
máquina não possuir permissão para acessar o serviço, um código de erro será retornado.

 

O segundo passo é a transmissão dos dados através do circuito formado. O gateway transmite uma cópia 
dos dados de um lado para o outro durante a conexão. Em alguns casos, uma conexão por circuito pode 
ser feita automaticamente.

 

2.4 CONCLUSÃO
 



A utilização de endereços IP privados dispensa a necessidade de muitos endereços IP registrados, o que é 
possível  graças  ao  NAT.  Este  permite  que  esquemas  de  endereçamentos  diversos  e  até  obsoletos 
continuem sendo utilizados, sem restringir o acesso desta rede à Internet ou a outros grupos de redes.

Um dos pontos negativos do NAT é que ele causa uma dilatação do tempo gasto pelo pacote para chegar 
ao destino, pois precisa traduzir cada endereço IP de origem e destino no pacote. O NAT também força 
algumas aplicações a utilizarem esquemas de endereçamento para parada de funcionamento porque ele 
oculta o endereço IP fim-a-fim. Aplicações que utilizam endereço IP físico ao invés de um nome de 
domínio  qualificado  não  poderão  alcançar  o  destino  que  será  traduzido  durante  o  roteamento  NAT. 
Algumas vezes, este problema pode ser evitado pela implementação de mapeamento NAT estático.

 

Vale  lembrar  que  a  máquina  que  executa  o  NAT,  é  um alvo  exposto  aos  ataques  de  usuários  mal 
intencionados, espalhados em todo o mundo que podem chegar até ela através da Internet. A preocupação 
com a segurança desta máquina é vital, pois uma vez que se obtenha acesso a ela e se consiga ultrapassá-
la, toda a rede estará exposta.

 

Utilizar um firewall é garantia de baixar esta possibilidade de ataques a índices baixíssimos, desde que ele 
esteja configurado adequadamente para atender as necessidades da rede.

 

No próximo capítulo, será abordada a teoria de clusters. Cluster é um recurso utilizado para vários fins, 
que  vão  desde  oferecer  redundância  de  sistemas,  disponibilidade,  rapidez  em  processamentos 
matemáticos, entre outros dependendo da implantação escolhida.



 

 

 

 

3 CLUSTERS
 

Ao pé da letra, cluster quer dizer grupo, também definido em informática como a menor unidade de 
armazenamento em um disco. Porém, este trabalho aborda cluster em seu sentido mais amplo, como um 
grupo, ou agrupamento de computadores semelhantes que fornecem, juntos, a ilusão de um recurso único, 
disponibilizando suporte a um ou mais domínios.

 

Há vários tipos de cluster, cada tipo atendendo a uma necessidade específica, dentre eles os que oferecem 
alta disponibilidade, os que são tolerantes a falhas, os que executam transações paralelas, os que oferecem 
redundância  física  e  lógica,  os  que  executam  balanceamento  de  carga,  sendo  que  embora  um  tipo 
predomine, o cluster pode possuir várias características de outros tipos.

 

Uma dentre as várias vantagens da utilização de clusters,  é que empresas que já  investiram em PCs 
podem aproveitar estas máquinas no cluster, desde que atendam aos requisitos de hardware necessários 
para o tipo de cluster a ser implantado. Outra é que a expansão do cluster é relativamente simples, pela 
adição de novos nós – cada máquina que compõe o cluster – ao cluster.

 

Balanceamento de carga é uma característica extremamente importante, principalmente em clusters de 
servidores Web,  onde não se pode prever  com certeza a  quantidade de  requisições  que  chegará aos 
servidores. Se um servidor ficar sobrecarregado, as requisições serão encaminhadas a  outro servidor com 
mais capacidade para atendimento. A máquina que faz o balanceamento de carga, também pode entregar 
a requisição para um canal de comunicação dela mesma, ou seja, além de efetuar os serviços necessários 
para  balancear  a  carga  de  requisições  que  chega,  ela  também poderá  processar  algumas  requisições 
localmente.  Algumas  características  são  desejadas  em  um  cluster  como  alta  disponibilidade,  alto 
desempenho e balanceamento de carga, mas um cluster nem sempre possui todas estas características.

 

Com a crescente oferta de serviços pela Internet, muitos Web Sites têm procurado soluções para fornecer 



alta disponibilidade a seus sites, o que significa dizer que não é desejável que uma máquina, ou várias, 
parem de funcionar deixando o site fora do ar por alguns momentos ou por um grande intervalo de tempo.

 

O termo alta disponibilidade define a garantia da continuidade das operações do sistema, na prestação dos 
serviços a que se dispõe, mesmo que haja uma falha em algum ponto do cluster. Um cluster tolerante a 
falhas é aquele que consegue continuar executando suas tarefas mesmo se ocorrerem falhas de hardware 
ou software.  Um cluster  que  possua alto  desempenho e balanceamento de carga,  se  não possuir  um 
mecanismo que gerencie as falhas, não será um cluster de alta disponibilidade.

 

Existem soluções  para  tratar  falhas,  baseadas  em software,  que  podem detectar  quando um servidor 
falhou  e  redirecionar  novas  requisições  a  outro  membro  do  cluster  que  estiver  disponível 
automaticamente.  Alguns dispositivos  possuem a capacidade  para  detectar  falhas,  porém requerem a 
intervenção do administrador do sistema quando uma falha acontece. Muitos sistemas de computador 
tolerantes a falhas espelham todas as operações, ou seja, toda operação é executada em dois ou mais 
sistemas duplicados, então, se um deles falha, o outro poderá assumir o comando.

 

Em condições ideais, processamento paralelo faz um programa executar rapidamente porque há muitos 
processadores executando a tarefa designada. Na prática, é freqüentemente difícil dividir um programa de 
forma que CPUs separadas possam executar partes diferentes sem interferir com as outras partes.

 

A maioria dos computadores possui apenas uma CPU, mas alguns modelos podem possuir uma grande 
quantidade delas. A utilização de todas as CPUs para executar uma mesma tarefa exige programas que 
estejam preparados para este tipo de processamento. Estes programas são mais complexos e denominados 
softwares para computação paralela, neste tipo de máquina/programa, as tarefas são executadas ao mesmo 
tempo, simultaneamente, diferente de processamento multitarefa, onde as tarefas são executas 
concorrentemente pela mesma CPU.

 

A execução de sistemas distribuídos também é possível utilizando computadores com apenas uma CPU. 
O cluster para computação paralela trata as máquinas do cluster como se fossem várias CPUs dentro de 
uma mesma máquina, permitindo assim que a execução da computação paralela, onde cada máquina do 
cluster deverá executar uma parte da tarefa.

 

3.1 SOLUÇÃO BASEADA EM HARDWARE
 



A  solução  baseada  em  hardware  está  voltada  para  a  redundância  de  sistemas.  É  possível  manter 
redundância  de  discos,  rede,  e  vários  outros  recursos  necessários  para  o  correto  funcionamento  do 
sistema,  se  o  equipamento  que  está  ativo  falhar.  Os  equipamentos  redundantes  devem estar  sempre 
preparados e sincronizados, para assumir o controle de forma transparente e imediata.

 

Outra solução é colocar um roteador para redirecionar as requisições que chegam em um roteador, o qual 
deve direcionar as requisições para os servidores que possam atender melhor à requisição, analisando o 
volume de pacotes IP que chega e a velocidade de tráfego. Este processo é rápido e eficiente. O roteador 
mais popular é o CISCO System, e o conjunto formado pelo roteador e os servidores web é denominado 
servidor virtual.

 

Roteadores podem detectar falhas em servidores e redirecionar as requisições para outros servidores. 
Porém, enquanto eles podem redirecionar requisições quando eles descobrem a falha, eles não permitem 
que se configure o re-direcionamento para servidores individuais. Eles também não fornecem aplicações 
para balanceamento de carga. A figura 3.1 mostra um servidor virtual.

 

Figura 3.1: Servidor Virtual

 

As soluções baseadas em hardware oferecem maior índice de segurança, mas o custo para investimento 
elevado, mesmo assim possui a vantagem da tecnologia comprovada, baixa complexidade. Outro ponto 
de atenção é que se ocorrer uma falha no roteador, a estratégia de tratamento de falhas estará 
comprometido. Alguns roteadores possuem sistema secundário, mas como nem todos os equipamentos 
possuem as mesmas características, um hardware adicional pode elevar bastante o custo da solução 
baseada em hardware.

 

3.2 SOLUÇÃO BASEADA EM SOFTWARE
 

Enquanto as soluções baseadas em hardware oferecem redundância de sistemas, e em alguns casos, re-
direcionamento de requisições, as soluções baseadas em software têm buscado a alta disponibilidade para 
o cluster. Há vários softwares, para diferentes tipos de clusters no mercado. Alguns destes são softwares 
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proprietários, mas há também soluções open source. 

 

O RR-DNS (Round Robin DNS) é uma escolha muito popular por causa de sua simplicidade e baixo 
custo de implementação, mas ele não fornece nenhuma capacidade para balanceamento de carga ou 
reação para falhas nos servidores. O RR-DNS não previne a sobrecarga dos servidores ou eventuais falhas 
em sites com alto tráfego. Vejamos então algumas soluções baseadas em software, disponíveis no 
mercado.

 

3.2.1 – SOLUÇÃO MICROSOFT

 

O MSCS (Microsoft Cluster Service) é uma tecnologia de cluster embutida no Windows NT 4.0 e versões 
posteriores, que suporta o agrupamento de dois servidores NT para fornecer um sistema tolerante à falhas. 
Durante o estágio de desenvolvimento o código do MSCS foi denominado Wolfpack. O Wolfpack foi 
liberado em setembro de 1997 como parte do Windows NT 4.0, edição Enterprise. [MIC99]

 

O  objetivo  chave  foi  fazer  do  cluster  um  serviço  separado,  um  conjunto  isolado  de  componentes, 
reduzindo assim a possibilidade de introduzir problemas no código base do sistema operacional Windows 
NT e  evitar  dependências  de  um algoritmo  de  escalonamento  mais  complexo.  O  serviço  de  cluster 
aparece no NT como servidores virtuais, ou seja, estações de trabalho acreditam estar conectadas com um 
sistema físico, mas na verdade, estão conectadas com um serviço, o qual pode ser oferecido por um ou 
outro sistema.

 

O tipo de cluster que o MSCS fornece é conhecido como cluster Primário/backup, no qual dois sistemas 
clonados fornecem redundância um do outro. Este tipo de cluster não fornece nenhum serviço paralelo ou 
de  balanceamento  de  carga.  Adicionalmente,  MSCS possui  algumas  limitações.  Ele  possui  algumas 
desvantagens incluindo a demora na detecção de falhas no servidor, não sendo capaz de fornecer detecção 
de falhas de troca específicas.

 

O serviço de cluster é implementado como bibliotecas de vínculo dinâmico (DLL – Dinamically Linked 
Library). Estes executam em uma conta de sistema e são considerados códigos privilegiados, que podem 
executar em separado ou dependentes de outros recursos. Os recursos de interface (DLL) são 
formalmente especificados e publicados como partes do kit de desenvolvimento de software para cluster. 
Esta interface permite o desenvolvimento de aplicações que criam outros recursos.

 



3.2.2 – SOLUÇÃO DA UNIVERSIDADE HEBREW DE JERUSALÉM

 

O MOSIX é um pacote de softwares desenvolvido para trabalhar em conjunto com o kernel do linux, 
oferecendo-lhe capacidades de cluster. O MOSIX opera de forma transparente, de modo que o usuário 
possa continuar a ver e controlar todos os seus processos como se eles estivessem sendo executados em 
um único nó.

Toda vez que um processo é criado o MOSIX escolhe o nó que melhor atenderá o processo. O MOSIX 
também pode mover os processos entre os nós para maximizar a performance. Isto é feito sem alterar a 
interface do Linux. 

 

O MOSIX melhora a performance do Linux pela melhor utilização dos recursos da rede e dos nós do 
cluster. Como os algoritmos são descentralizados, novos nós podem ser adicionados ou removidos do 
cluster  a  qualquer  momento,  com  um  mínimo  de  perturbação  para  os  processos  que  estiverem 
executando. O MOSIX se avalia monitorando os algoritmos, os quais detectam a velocidades dos nós, e 
monitora a carga, memória disponível,  assim como IPC e velocidade de I/O de cada processo. Estas 
informações são utilizadas para tomar a melhor decisão de onde colocar os processos.

 

Até  agora  foram  desenvolvidas  sete  versões  do  MOSIX,  para  as  diferentes  versões  do  UNIX  e 
arquiteturas. A primeira versão para PC foi desenvolvida para o BSD/OS, e a última versão para o Linux 
na plataforma Intel. [HUJ__]

 

O MOSIX pode suportar um grande número de computadores, com um aumento mínimo de overhead. 
Sua configuração pode variar da mais simples que é formada por PCs conectados por uma rede Ethernet 
até uma mais complexa composta por um grande número de estações de trabalho SMP e não SMP e 
servidores que são conectados por uma LAN de alta performance (Gigabit-Ethernet).

 

3.2.3 – SOLUÇÃO DA ALLAIRE

 

A Allaire também possui uma solução de software embutida para cluster, o ClusterCATS, para 
balanceamento de carga e alta disponibilidade, permitindo que se crie, otimize e mantenha cluster 
“espertos” para suportar aplicações Web desenvolvidas com ColdFusion. O ClusterCats roda em 
plataformas Windows NT, Solaris e Linux e trabalha com missões críticas em servidores Web, incluindo 
Microsoft IIS, Netscape Enterprise Server e Apache. Ele oferece facilidade para administração remota e 
características robustas, incluindo habilidade para configuração de carga e re-direcionamento por 
servidor; otimização do esquema de balanceamento de carga com identificação de aplicação e sessão; 



detecção de falhas; re-direcionamento do tráfego para servidores disponíveis e notificação ao 
administrador sobre os problemas automaticamente. [SEC__]

 

3.2.4 – PROJETO LINUX VIRTUAL SERVER

 

O Linux Virtual Server (LVS), iniciado por Wenzong Zhang, é um projeto com código fonte aberto e tem 
como objetivo primário o balanceamento de carga, alta performance e alta disponibilidade, distribuídos 
por um cluster de servidores representados por um único servidor virtual.

 

A máquina que realiza o balanceamento de carga, em caso de falha, ativa um backup (redundância) 
utilizando o software Fake para ativar este backup. O LVS suporta três tipos diferentes de algoritmos para 
entregar os pacotes aos servidores reais, que são o roteamento direto, tunelamento ou o NAT.

 

O LVS unifica funcionalidades de vários produtos comerciais com toda qualidade, flexibilidade e 
vantagens de preço que o desenvolvimento de código aberto traz. O próximo capítulo trata 
exclusivamente deste projeto, o qual é o objeto de estudo e implantação deste trabalho.

 

 

3.4 CONCLUSÃO
 

A solução baseada em software possui atrativos como custo relativamente baixo, comparado ao custo de 
dispositivos de hardware, tais como roteadores ou switches. Ao contrário do que acontece quando se 
adota uma solução baseada em hardware, aqui, se um servidor falhar, o sistema não para, pois há no 
cluster outros servidores com capacidade de balanceamento de carga e tratamento de falhas.

 

Alguns softwares de clustering podem expandir dispositivos de hardware existentes, fornecendo através 
disso uma solução em software para balanceamento de carga e tratamento de falhas mais robusto, pela 
interação do hardware com o software.



 

A solução baseada em software permite que sejam aplicados somente os recursos básicos necessários para 
o cluster, como balanceamento de carga, e os demais sejam implantados gradualmente, de acordo com as 
possibilidades da empresa. Embora esta característica seja aceitável, uma empresa que pretende adotar a 
solução baseada em software deve analisar bem se é vantajoso aplicar somente uma parte da solução, 
baseada em sua necessidade e projeto.

 

Na  escolha  de  uma  solução  baseada  em  software,  nem  todas  as  soluções  possuem  as  mesmas 
características e capacidades. Algumas soluções não possuem detecção de falhas, notificação ou captura 
de endereço IP automáticos, e outras possuem uma demora significativa no tempo gasto para detecção de 
alguma falha. Determinar a necessidade de escalabilidade e tratamento de falhas para sua aplicação é de 
extrema importância para se escolher uma solução adequada.

 

Não menos importante no momento da escolha é determinar se a solução escolhida está de acordo com a 
plataforma ou se opera com seu Web server, se os dados e a garantia recebidos do fornecedor asseguram 
que as características robustas desejadas estão disponíveis nesta plataforma.

 

Outra saída é escolher uma combinação de ambos os tipos de opções de clustering. A combinação das 
soluções de hardware e software certamente fornece uma maior escalabilidade e disponibilidade para o 
cluster. Adicionalmente, uma combinação das soluções é uma opção atrativa se a organização já possuir 
investimentos em uma, mas estiver buscando uma solução mais abrangente.



 

 

 
 

4 PROJETO LINUX VIRTUAL SERVER
 

Como o capítulo 3 mostrou, há várias formas de implantar um cluster, como também há vários softwares 
no mercado para este fim. O projeto Linux Virtual Server (LVS) oferece qualidades encontradas 
separadamente em vários destes produtos comerciais, alta disponibilidade e alta performance, com toda a 
qualidade, flexibilidade e vantagens de preço que o desenvolvimento de código aberto traz. Este projeto 
possui registrados os seguintes domínios www.LinuxVirtualServer. org e www.Linux-VS.org.

 

Iniciado por Wensong Zhang, através do Laboratório Nacional para Processamento Paralelo e distribuído 
– China, o LVS combina os recursos de outras ferramentas para Linux e DNS inteligentes, para fornecer 
uma solução  que  possibilite  o  agrupamento  de  vários  servidores  ao  mesmo tempo e a  utilização de 
somente  uma  máquina  no  front-end,  que  é  chamada  de  Servidor  Virtual.  Algumas  das  ferramentas 
utilizadas pelo LVS são o Fake, que faz o chaveamento entre servidores redundantes, o Heartbeat, que 
permite o monitoramento da rede, e a comunicação entre os nós do cluster, entre outras.

 

É possível construir cluster para uma grande variedade de aplicações, especialmente para plataformas de 
E-commerce. A combinação de várias ferramentas, incluindo DNS inteligente, permite a realização de 
balanceamento de carga no cluster, fornecendo serviços com recuperação de falhas. O balanceamento de 
carga pode inclusive ser realizado geograficamente, com segurança.

 

O LVS suporta múltiplos algoritmos de escalonamento para re-envio dos pacotes aos servidores reais. A 
conexão com os servidores reais pode ser realizada utilizando NAT, tunelamento ou roteamento direto, de 
forma totalmente transparente. O código base do LVS é robusto e estável, pois como o código fonte é 
aberto,  conta com grande quantidade de usuários e desenvolvedores pelo mundo todo, o que oferece 
maturidade  devido  a  revisões  realizadas  em  todas  as  partes  do  mundo,  oferecendo  segurança  das 
aplicações.

 



4.1 O SERVIDOR VIRTUAL

 

O LVS implementa o balanceador de carga, que é uma máquina colocada no  front-end do cluster. O 
balanceador de carga possui o IP e domínio conhecidos na Internet, e tem a função de receber as conexões 
vindas da Internet e distribuí-las no cluster, aos servidores reais, efetuando o balanceamento da carga 
destas  conexões.  O  balanceador  de  carga  pode  ser  configurado  para  também  processar  requisições 
localmente. O conjunto formado pelo balanceador de carga e os servidores reais colocados no back-end, é 
denominado servidor virtual.

 

Como os servidores reais do cluster não são conhecidos pela Internet, a arquitetura do cluster é 
transparente para o usuário. Os servidores reais do cluster podem estar conectados por uma rede LAN de 
alta velocidade, no mesmo espaço físico ou geográfico; ou podem estar geograficamente dispersos, neste 
caso, conectados por uma rede WAN. A figura 4.1 mostra o esquema do LVS.

 

O conjunto de servidores reais do cluster, oferece alta performance, alta escalabilidade e alta 
disponibilidade, uma vez que as requisições dos usuários são atendidas por vários servidores. A 
escalabilidade do cluster é alcançada através da adição ou remoção de nós, de forma transparente. Já a 
alta disponibilidade, que garante a continuidade das operações do sistema mesmo se houver falha em um 
ou mais nós, é fornecida pela detecção e re-configuração apropriada do sistema.
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Figura 4.1: Linux Virtual Server[ZHA__]

 

Um dos métodos muito utilizados é o RR-DNS (Round-Robin DNS), pois ele mapeia um domínio para 
vários endereços IP, de servidores no cluster. Mas como o DNS possui caching (armazenamento de 
informações temporárias) dos endereços acessados, em momentos de pico pode haver desbalanceamento 
na distribuição da carga entre servidores, em virtude deste cache.

 

Com o RR-DNS usuários diferentes podem ser mapeados para servidores diferentes. O mapeamento de 
cada servidor tem um tempo de vida chamado TTL (Time TO Live). O valor do TTL não pode ser 
escolhido num RR-DNS. A atribuição de valor pequeno ao TTL possibilita a configuração de um gargalo 
no DNS, pois os mapeamentos precisarão ser refeitos várias vezes. Se este valor for grande, o 
mapeamento dura tempo demais, possibilitando a escolha de um servidor que não seja a melhor escolha. 
Ao passo que se for zero, o balanceamento passa a ser por host e não por tempo de vida do mapeamento, 
o que pode causar desbalanceamento dinâmico em virtude de alguns usuários acessarem muitas páginas 
enquanto outros acessam poucas.

 

Outra característica quando se utiliza RR-DNS é que se um nó falhar, o usuário pode tentar recarregar a 
página. Como o mapeamento anterior ainda está no cache, a conexão será enviada para o mesmo servidor 
anterior o qual não estará respondendo, então o problema persistirá para o usuário.

 

A utilização de um balanceador de carga ao invés do RR-DNS, oferece a vantagem de que a 
granularidade do escalonamento é sempre por conexão, tornando o balanceamento seguro. Neste caso, se 
um servidor falhar, e o usuário tentar recarregar a página, a conexão será atendida por um servidor ativo e 
não mais pelo mesmo servidor anterior. O balanceador de carga consegue mascarar a falha retirando o 
servidor que falhou da lista de servidor do cluster e o usuário terá a impressão de ter sido atendido pelo 
mesmo servidor.

 

Esta facilidade permite manutenção corretiva ou preventiva em um ou mais servidores ao mesmo tempo, 
sem a necessidade de interromper as operações do sistema. Se a falha ocorrer no balanceador de carga, o 
LVS oferece opção de se trabalhar com um servidor de backup que assume sempre que uma falha é 
detectada.

 

O balanceamento de carga do LVS é efetuado a nível de IP por apresentar menor overhead que o 
balanceamento a nível de aplicação. Neste segundo, o balanceador de carga precisa replicar as requisições 
para os servidores reais, receber a resposta e então devolvê-las ao usuário. O balanceamento a nível de 
aplicação depende diretamente da velocidade e capacidade de transferências no barramento de dados de 
cada servidor, o que limita a quantidade de nós em torno de uma dezena. A nível de IP, o cluster pode 
chegar à casa de centenas.



 

4.2 FORMAS DE IMPLEMENTAÇÃO
 

Após  a  conexão  passar  pelo  balanceador  de  carga  ela  precisa  chegar  ao  servidor  real,  onde  será 
efetivamente atendida, e para isso o balanceador de carga possui três técnicas para o balanceamento ao 
nível de IP. A seguir serão descritos os métodos de servidor virtual através de NAT, tunelamento IP e 
roteamento direto.

 

Conforme  visto  no  capítulo  2,  quando  se  utiliza  NAT,  as  máquinas  da  rede  interna  podem utilizar 
endereços de rede privados e somente a máquina que faz a ligação com a rede externa precisa ter um 
endereço IP registrado. Analogamente, no servidor virtual através de NAT, os servidores reais podem 
possuir  endereços  privados e  somente o  balanceador  de  carga  precisa  de  um endereço IP  válido na 
Internet.

 

Assim como ocorria na comunicação entre duas redes, aqui também todos os pacotes que chegam no 
balanceador de carga precisam ser reescritos para serem enviados aos servidores reais e as respostas 
vindas destes servidores também precisam passar pelo mesmo processo, na ordem inversa.

 

A escalabilidade do servidor virtual que utiliza NAT é limitada, uma vez que  todas as requisições que 
chegam e que saem devem obrigatoriamente passar e serem reescritas por ele. A medida que a quantidade 
de servidores reais aumenta, a quantidade de processamento exigida do balanceador de carga aumenta, 
tornando-o o gargalo do sistema. A figura 4.2 mostra o esquema de um servidor virtual através de NAT.

 

Uma possível solução para o problema do gargalo é uma aproximação híbrida, onde se utiliza um DNS. 
Esta aproximação consiste de alguns clusters independentes, cada um com seu balanceador de carga. 
Estes balanceadores de carga recebem o mesmo nome de domínio em um RR-DNS. Outra é a utilização 
de outro método como o tunelamento IP ou roteamento direto.

 



Figura 4.2: Servidor Virtual através de NAT. [ZHA__]

 

Diferente do servidor virtual através de NAT, quando se utiliza tunelamento IP, as conexões que chegam 
passam pelo balanceador de carga e são encaminhadas aos servidores reais, mas aqui as respostas são 
enviadas diretamente ao usuário, sem passar novamente pelo balanceador, conforme a figura 4.3. Para 
este tipo de servidor virtual o protocolo para tunelamento IP deve estar habilitado em todos os servidores.

 

Uma vez que os pacotes de requisição são normalmente pequenos e os de resposta maiores, o balanceador 
de carga poderá escalonar uma quantidade de servidores reais muito maior que no método anterior. O 
ritmo de transferência de um servidor virtual através de tunelamento IP pode chegar a 1Gpbs, mesmo que 
o balanceador de carga tenha um adaptador de rede full-duplex de 100Mbps.
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Figura 4.3: Servidor Virtual através de tunelamento IP. [ZHA__]

 

A figura 4.4 mostra o terceiro método, que é o servidor virtual através de roteamento direto. Este tipo de 
servidor é mais próximo do servidor  virtual  através de tunelamento IP,  pois  o  balanceador de carga 
processa somente o lado do usuário. As respostas seguem diretamente para o usuário e podem seguir por 
rotas diferentes durante o trajeto. O fato deste tipo de servidor virtual processar somente um lado da 
conexão aumenta a escalabilidade do cluster,  mas se por um lado, este servidor virtual não possui o 
overhead do tunelamento, por outro requer que o balanceador de carga e os servidores reais estejam 
conectados no mesmo segmento físico.

 

Ao receber um pacote, o balanceador de carga muda o endereço MAC, que é o endereço de hardware, do 
frame de dados e retransmite o pacote para o servidor real escolhido pelo escalonamento.
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O protocolo de endereçamento utilizado para transmitir os pacotes através da rede física, não reconhece 
os endereços de alto nível, ou seja os endereços IP reconhecidos pelos softwares. Os endereços IP devem 
então  ser  traduzidos  para  endereços  de  hardware,  através  do  protocolo  ARP  (Address  Resolution 
Protocol),  mas uma máquina só consegue resolver endereços físicos de sua própria rede, por isso os 
servidores reais e o balanceador de carga deste tipo de LVS devem estar na mesma rede física.

 

Todos os  servidores  reais  possuem um  alias com o  IP  do  balanceador  de  carga  como endereço  de 
loopback, isso faz com que o servidor real processe o pacote vindo do balanceador de carga, sem tentar 
enviar uma resposta ao servidor virtual e envia o resultado ao usuário.

 

Como todos os servidores reais possuem o endereço IP do servidor virtual configurado em um de seus 
dispositivos,  é  necessário  ocultar  este  dispositivo que  responde a  pacotes  ARP,  deixando somente  o 
balanceador de carga responsável por responder estes pacotes, e os servidores reais respondendo somente 
ao balanceador de carga.
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Figura 4.4: Servidor Virtual através de roteamento direto. [ZHA__]

 

4.3 ALGORITMOS DE ESCALONAMENTO PARA O 
SERVIDOR VIRTUAL.
 

Assim como há três formas diferentes para o balanceamento de carga entregar o pacote aos servidores 
reais, também há várias formas para ele escolher para qual servidor vai entregar o pacote. Estas formas 
são os algoritmos de escalonamento, os quais serão vistos a seguir.

 

4.3.1 ROUND-ROBIN

 

Como  visto  anteriormente,  o  RR-DNS  resolve  um  único  domínio  para  vários  endereços  IP,  a 
granularidade do escalonamento é baseada em hosts e o caching impede que o algoritmo seja eficiente, o 
que pode causar desbalanceamento da carga. O escalonamento Round-Robin direciona conexões de rede 
para vários servidores, sem considerar o número de conexões naquele servidor ou o tempo de resposta, 
tratando  todos  os  servidores  igualmente.  A  diferença  é  que  no  escalonamento  Round-Robin  a 
granularidade é fina, baseada em conexões de rede e não possui caching, o que o torna muito superior ao 
RR-DNS.

 

4.3.2 ROUND-ROBIN COM PESO

 

O escalonamento Round-Robin com peso, ao contrário do Round-Robin simples,  pode diferenciar os 
servidores do cluster que possuam capacidade de processamento diferentes, baseado no peso que é dado a 
cada um. Este peso é um valor numérico e inteiro que indica a capacidade de processamento de cada um. 
A seqüência de escalonamento é gerada após a definição dos pesos de cada um dos servidores e as 
conexões de rede são direcionadas a eles baseado nesta seqüência de escalonamento.

 

Este algoritmo pode escalonar muitos servidores reais, pois ele não precisa contar as conexões de rede 
para cada servidor real; então o  overhead do algoritmo é menor que de algoritmos de escalonamento 
dinâmico. Mas se a carga de conexões variar muito, pode haver desbalanceamento. O Round-Robin sem 
peso é uma instância deste, onde todos os servidores possuem peso um (1). Para alterar o algoritmo basta 
diferenciar os pesos dos servidores e gerar a seqüência de escalonamento que é um processo fácil e não 



adiciona overhead ao escalonamento real.

 

4.3.3 MENOR QUANTIDADE DE CONEXÕES

 

O algoritmo de escalonamento da menor quantidade de conexões, é um algoritmo dinâmico, pois precisa 
contar a quantidade de conexões ativas de cada servidor, para poder direcionar as conexões que chegam 
ao servidor com menor quantidade de conexões. Em clusters compostos por servidores com capacidade 
igual ou semelhante, este algoritmo funciona, balanceando com sucesso a carga de conexões, mesmo que 
esta varie muito.

 

O  algoritmo  deveria  funcionar  bem  em  clusters  com  servidores  de  capacidades  de  processamento 
diferentes, enviando mais conexões aos servidores com maior capacidade. A característica responsável 
por este não funcionamento adequado do algoritmo é o estado de TIME_WAIT do TCP. O TIME_WAIT 
pode variar de sistema para sistema, mas normalmente é de dois (2) minutos, e durante dois minutos um 
servidor web pode receber milhares de conexões. Um servidor com grande capacidade de processamento, 
pode atender a várias requisições e ficar ocioso até o final do estado de TIME_WAIT, ao passo que um 
servidor com capacidade menor de processamento estará processando requisições enquanto o outro está 
ocioso.

 

4.3.4 MENOR QUANTIDADE DE CONEXÕES COM PESO

 

Similar ao algoritmo anterior, o algoritmo de escalonamento do menor número de conexões com peso, 
permite  que  computadores  com  maior  poder  de  processamento  recebam  mais  conexões, 
proporcionalmente. Aqui, cada computador receberá um peso de acordo com seu potencial, sendo que o 
peso default é 1. 

 

4.4 SOFTWARES UTILIZADOS
 

A alta disponibilidade do LVS é atestada pelo gerenciamento de falhas em nós do cluster, onde o nó 



defeituoso é retirado do conjunto de servidores operantes de forma transparente para o usuário, bem como 
a ativação de um servidor de backup, se ocorrer alguma falha no balanceador de carga. Esta 
disponibilidade é alcançada com o apoio de um conjunto de softwares, integrados, conforme mostra a 
figura 4.6.

 

Figura 4.6: Alta disponibilidade do Servidor Virtual Linux.[ZHA__]

 

O  Mom  é  um  software  de  propósito  geral,  que  pode  ser  utilizado  para  várias  finalidades  como 
monitoramento de serviços, servidores, temperatura de uma sala, entre outros. No LVS o Mom executa no 
balanceador de carga, e backup se ativo, com a finalidade de monitorar os nós e/ou daemons de serviços 
do cluster.

 

A cada intervalo de tempo pré-determinado o Mom verifica os nós e os serviços, tais como FTP e HTTP, 
entre outros, e se algum deles falhar ou retornar após uma falha, uma entrada na tabela do LVS será 
adicionada ou removida.

 

Para que os arquivos não sejam perdidos em caso de falha em algum nó ou no balanceador de carga, é 
utilizado o CODA, que é um sistema de arquivos distribuído, tolerante a falhas. 

 

Uma vez que falhas ocorridas em servidores reais possam ser mascaradas, o ponto de falha vulnerável 
passa a ser o balanceador de carga. Visando excluir esta possibilidade, são utilizados um servidor de 
backup e os softwares Heartbeat e Fake.
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O Heartbeat é um software que permite monitorar dois nós de um cluster, neste caso o balanceador de 
carga e o backup. O Heartbeat executa tanto no balanceador como no backup e em intervalos de tempo 
regulares, trocam mensagens informando o status um do outro.

 

Se no tempo esperado o backup não receber a mensagem do balanceador de carga, informando o status de 
que ele esta funcionando corretamente, o Fake, que executa no servidor de backup é ativado.

 

O Fake é um software para apropriação de IP, utilizando o método de ataque ARP spoofing. Ele então 
assume o endereço IP virtual do balanceador de carga, passando a assumir o balanceamento. O Heartbeat 
continua tentado receber  a  mensagem de  status “ok” do balanceador  e  quando ela  ocorre,  o  Fake é 
desativado, liberando o endereço IP de volta ao balanceador de carga.

 

Mascarar uma falha no balanceador de carga é possível, com a utilização do servidor de backup, porém 
haverá uma perda de implementação das conexões correntes, a qual necessitará que os usuários reenviem 
suas requisições.

 

Uma outra  opção é utilizar o ldirectord (Linux Director Daemon) para efetuar o monitoramento dos 
servidores reais.  Escrito por  Jacob Rief,  ele  é  específico para o LVS, sendo que utiliza  arquivos  de 
configuração do Linux para obter informações necessárias.

 

As  informações  necessárias  podem  ser  salvas  em  vários  arquivos,  possibilitando  a  modificação  de 
parâmetros  para  alguns  serviços  sem  parar  outros  serviços.  O  ldirectord  pode  ser  inicializado  ou 
interrompido pelo Heartbeat ou manualmente e pode ser utilizado sem o backup.

 

4.8 CONCLUSÃO
 

O LVS parte para uma solução um pouco diferenciada onde uma máquina é colocada no “front-end” 
recebendo conexões externas e repassando estas conexões, de uma forma balanceada, para o cluster que 
ela esconde. A alta disponibilidade é atingida através do monitoramento das máquinas que compõem o 
cluster,  e quando alguma delas falha, ela é excluída da lista de máquinas receptoras de pacotes. Esta 
solução possui também a vantagem de possibilitar que novas máquinas sejam acrescentadas ao cluster, ao 



invés de se fazer upgrade nas máquinas existentes.

 

Se o atributo de nó local estiver habilitado, o balanceador de carga não só poderá redirecionar os pacotes 
de uma porta especificada para serem processados por outros servidores remotos, mas poderá também 
processar pacotes localmente. Cada nó é escolhido dependendo do algoritmo de escalonamento. Para 
habilitar o balanceador de carga a processar um serviço localmente, é preciso adicionar uma entrada no 
serviço virtual, onde o endereço de destino é o endereço IP do balanceador de carga. O endereço 
127.0.0.1 é muitas vezes utilizado com este propósito.

O pacote mais recente para o Linux Virtual Server, é o Versão 0.9.12 – para o Linux 2.2.14, liberado em 
XX  de  XX  de  2000,  e  o  download  pode  ser  feito  em  qualquer  um  dos  sites  do  projeto, 
www.LinuxVirtualServer.org ou www.Linux-VS.org. [ZHA__]

 

A Red Hat Inc. desenvolveu um produto para configuração do LVS, denominado PIRANHA, que inclui o 
código do LVS para o kernel, uma ferramenta gráfica para configuração do cluster e uma ferramenta de 
monitoramento do cluster, disponível a partir da versão 6.1.



 
 

 

 

5 IMPLANTAÇÃO DO CLUSTER 
UTILIZANDO LVS 
 

Este capítulo destina-se a relatar a implantação de um cluster utilizando o LVS. A implantação ocorrerá 
no laboratório de informática do Centro Universitário do Triângulo - UNIT, devendo utilizar-se de três 
(3)  computadores  da  referida  instituição.  O cluster  implantado  destina-se  a  demonstrar  que  não  são 
necessários grandes investimentos em equipamentos e softwares, uma vez que os pacotes necessários 
estão disponíveis para download nos sites oficiais do projeto LVS.

 

A arquitetura utilizada nesta demonstração é simples,  composta por um balanceador de carga e dois 
servidores reais. Como se trata de uma implantação para fins de demonstração, não será implantado o 
servidor de backup.

 

5.1 HARDWARE

 

Foram utilizados três (3) computadores PC com as seguintes configurações, sendo que as mesmas são 
comuns para os três:

Processador:         133Mhertz

Memória:              16MB

HD (hard disk):     1.2GB

Placa de vídeo:     S3



Monitor:               Compaq, colorido, 14”

CDROM:             Não tem

Placa de rede:       IBM Etherjet 10BAE T – adaptador ISA

Mouse:                 Compaq, dois botões

Teclado:               Compaq, padrão português

 

5.2 SOFTWARE E IMPLANTAÇÃO

 

Uma vez que as máquinas já foram devidamente escolhidas e alojadas para o cluster, o próximo passo é a 
instalação dos softwares e sua configuração adequada. A versão de kernel do Linux utilizada foi a 2.2.14, 
Linux Red Hat versão 6.2, o qual já possui todos os componentes necessários, bastando para tal habilitar a 
opção CLUSTER, dentre os pacotes a serem instalados.

 

A  instalação  do  linux  limitou-se  apenas  aos  pacotes  mínimos  necessários  para  oferecer  os  serviços 
normais  de  uma  máquina  com  Linux,  mais  o  serviço  de  HTTP  a  ser  disponibilizado  pelo  cluster 
implantado. Uma vez que o linux foi instalado, há duas maneiras de se configurar o cluster, através do já 
citado piranha. O primeiro é através do modo texto, utilizando-se o Lynx para configuração através de 
páginas HTML em modo texto. Para este caso o acesso ao meio de configuração é dado pelo comando 
lynx http://<endereço da máquina local>/piranha. A segunda forma é chamando-se uma aplicação, no 
modo gráfico. O nome do executável é piranha.

 

As características do cluster implantado são as seguintes:

•        Método de envio dos pacotes: roteamento direto

•        Algoritmo de escalonamento: Round-Robin

•        Serviço oferecido: HTTP

•        Quantidade de nós no cluster: dois (2)

•        Servidor de backup: não foi utilizado

•        Método de sincronismo: rsh (Shell remoto)



•        Endereço IP servidor virtual: 192.168.205.147

•        Balanceador de carga processa requisições localmente: não

 

Conforme o capítulo 4, o balanceador de carga também pode atender requisições localmente, desde que 
esteja  habilitado  para  atuar  como  um  servidor  real,  ao  mesmo  tempo  que  executa  as  funções  de 
balanceamento da carga. No cluster implantado, a máquina responsável pelo balanceamento de carga é 
dedicada, ou seja, não realiza outras funções que não sejam do balanceador de carga.

 

Para qualquer um dos três tipos de LVS, as máquinas utilizadas como servidores reais não necessitaram 
de  nenhuma  configuração  adicional,  uma  vez  que  já  estão  funcionando  em  rede  com  sucesso,  no 
laboratório de informática. A única configuração foi a disponibilização dos recursos Web – páginas – em 
todas, para que possam oferecer os mesmos serviços.

 

A configuração do LVS e seu respectivo monitoramento através do piranha é simples, bastando para tal 
apenas  informar  os  campos exigidos  pela  aplicação,  a  qual  possui  um formato  muito  parecido  com 
programas windows ou mesmo os programas gráficos para Linux.

 

A figura 5.1 mostra a primeira tela do piranha, dedicada ao controle e monitoramento do LVS. Nesta tela, 
é possível ativar e desativar o LVS, bem como monitorar o estado atual do mesmo.

 

A  segunda  tela  do  piranha refere-se  a  informações  específicas  para  o  balanceador  de  carga,  como 
endereço  IP do  LVS,  método de  comunicação entre  o  balanceador  de  carga e  os  servidores  reais  e 
sincronismo dos mesmos, conforme mostra a figura 5.2.

 



Figura 5.1: Controle e Monitoramento do LVS.

 

Se desejado, conforme dito no capítulo 4, o LVS pode utilizar um servidor de backup, para assumir as 
funções do balanceador de carga, caso este venha a ficar indisponível, a figura 5.2 mostra a terceira tela 
do piranha, onde este recurso deve ser configurado, se for utilizado.
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Figura 5.2: Configurações do LVS.

 

Figura 5.3: Redundância do LVS.

Uma vez que o cluster está tomando forma, falta adicionar as informações pertinentes aos servidores reais 
e virtuais. A figura 5.4 mostra a quarta tela do piranha, dedicada a estas configurações. Nesta tela são 
informados e ativados ou desativados os servidores do cluster.
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Figura 5.4: Adicionando servidores ao LVS.

 

5.3 EXEMPLOS DE CONFIGURAÇÃO SEM O piranha

 

Para utilizar o LVS sem utilizar o piranha (modos gráfico ou texto), as configurações devem ser feitas na 
linha de comando. A seguir estão listados exemplos de configuração para os três tipos de LVS, porém o 
Linux Red Hat a partir da versão 6.1 já possui os pacotes e a ferramenta de configuração e administração 
inclusos.

5.3.1 SERVIDOR VIRTUAL ATRAVÉS DE NAT

 

Kernel 2.0.x
-habilita a capacidade de exportar pacotes

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

-habilita mascaramento de endereço IP, tradução

ipfwadm –F –a m –S <endereço da rede/ tipo> -D 0.0.0.0/0
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-adiciona servidores reais

ippfvsadm –a –t <IP balanceador de carga> -R <IP servidor real> [-w<valor peso>]

 

Kernel 2.2.x

-habilita a capacidade de exportar pacotes

echo 1 > /proc/sys/net/ip_forward

-habilita mascaramento de endereço IP, tradução

ipchains –A forward –j MASQ –s <endereço da rede/tipo> -d 0.0.0.0/0

-escolhe o método de escalonamento dos pacotes

ipvsadm –A –t<IP balanceador de carga> -s <método (ex. wlc)> 

- adicionando servidores reais/serviço, métodos de envio e peso

ipvsadm –a –t <IP balanceador de carga:porta> -R <IP servidor real:porta> -m [-w <valor peso>]

 

5.3.2 ROTEAMENTO DIRETO

 

Kernel 2.0.36

balanceador de carga

-Configura a interface de rede do balanceador de carga
ifconfig eth0 <IP balanceador de carga> netmask 255.255.255.0 broadcast x.x.x.255 up
-Adiciona uma (1) rota de rede na tabela de rotas
route add -net <endereço da rede> netmask 255.255.255.0 dev eth0
-Configura a interface de rede para o servidor virtual
ifconfig eth0:0 <IP virtual> netmask 255.255.255.255 broadcast <IP virtual>up
-Adiciona uma (1) rota de host na tabela de rotas
route add -host <IP virtual> dev eth0:0
-Relaciona um (1) serviço do servidor virtual com servidor real
ippfvsadm -A -t <IP virtual:porta> -R <IP servidor real>

Servidor real (IP forwarding enabled)
-Configura a interface de rede para o servidor real
ifconfig eth0 <IP servidor real> netmask 255.255.255.0 broadcast x.x.x.255 up
-Adiciona uma (1) rota de rede na tabela de rotas
route add -net <endereço da rede> netmask 255.255.255.0 dev eth0
-Configura o endereço de loopback para o servidor virtual
ifconfig lo:0 <IP virtual>netmask 255.255.255.255 broadcast <IP virtual>up
-Adiciona uma (1) rota de host na tabela de rotas



route add -host <IP virtual>dev lo:0
 
kernel 2.2.x

Balanceador de carga
-Configura a interface de rede do balanceador de carga
ifconfig eth0 <IP balanceador de carga> netmask 255.255.255.0 broadcast x.x.x.255 up
-Adiciona uma (1) rota de rede na tabela de rotas
route add -net <endereço de rede> netmask 255.255.255.0 dev eth0
-Adiciona uma (1) rota de rede na tabela de rotas
ifconfig eth0:0 <IP virtual> netmask 255.255.255.255 broadcast <IP virtual> up
-Adiciona uma (1) rota de host na tabela de rotas
route add -host <IP virtual> dev eth0:0
-habilita a capacidade de exportar pacotes
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
-Configura o método de escalonamento para o serviço no servidor virtual
ipvsadm -A -t <IP virtual:porta> -s wlc
-Relaciona um (1) serviço do servidor virtual com servidor real
ipvsadm -a -t <IP virtual:porta> -r <IP servidor real> -g

Servidor real (IP forwarding enabled)

-Configura a interface de rede do servidor real
ifconfig eth0 <IP servidor real> netmask 255.255.255.0 broadcast x.x.x.255 up
-Adiciona uma (1) rota de rede na tabela de rotas
route add -net <endereço da rede> netmask 255.255.255.0 dev eth0
-Configura o endereço de loopback para o servidor virtual
ifconfig lo:0 <IP virtual> netmask 255.255.255.255 broadcast <IP virtual> up
-Adiciona uma (1) rota de host  na tabela de rotas
route add -host <IP virtual> dev lo:0

 
kernel 2.2.14 ou posterior, escondendo o dispositivo de resposta a pacotes ARP

Balanceador de carga
-habilita a capacidade de exportar pacotes
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
-Configura o método de escalonamento para um serviço no servidor virtual
ipvsadm -A -t <IP virtual:porta> -s wlc
-Relaciona um (1) serviço do servidor virtual com servidor real
ipvsadm -a -t <IP virtual:porta> -r <IP servidor real> -g

Servidor real
-habilita a capacidade de exportar pacotes
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
-Configura o endereço de loopback para o servidor virtual
ifconfig lo:0 <IP virtual> netmask 255.255.255.255 broadcast <IP virtual>up
-Adiciona uma (1) rota de host  na tabela de rotas
route add -host <IP virtual> dev lo:0
-Oculta os dispositivos configurados
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/hidden
-Oculta o dispostivo configurado como loopback
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/lo/hidden

Nas versões anteriores ao kernel 2.2.14:

-habilita a capacidade de exportar pacotes
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
-Habilita o redirecionamento de pacotes



ipchains –A input –j REDIRECT porta –d <IP virtual> porta –p tcp
 
Criando várias interfaces ocultas

-habilita a capacidade de exportar pacotes
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
-Cria um alias para o dispositivo
ifconfig dummy0 up
-Oculta o dispositivo
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/hidden
-Oculta o alias
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/dummy0/hidden
-Cria um alias para o servidor virtual
ifconfig dummy0:0 <IP virtual>up
-Relaciona esse alias com um (1) servidor virtual e adiciona na tabela de rotas
route add -host <IP virtual>dev dummy0:0
-Relaciona outro alias com outro servidor virtual e adiciona na tabela de rotas
ifconfig dummy0:1 <outro IP virtual> up

Servidores reais utilizando várias rotas para responder ao usuário
kernel 2.2.14 

 

Balanceador de carga
-Configura a interface de rede do servidor virtual
ifconfig eth0 <primeiro endereço IP> netmask 255.255.255.0 broadcast x.x.x.255 up
-Adiciona a rota da rede da primeira máquina na tabela de rotas
route add -net <endereço de rede> netmask 255.255.255.0 dev eth0
-Configura a interface de rede do servidor virtual
ifconfig eth0:0 <IP virtual> netmask 255.255.255.255 broadcast <IP virtual> up
-Adiciona uma rota de host  na tabela de rotas para o servidor virtual
route add -host < IP virtual > dev eth0:0 
-Configura a interface de rede da segunda máquina
ifconfig eth1 <outro endereço IP> netmask 255.255.255.0 broadcast x.x.x.255 up 
-Adiciona a rota de rede da segunda máquina na tabela de rotas
route add -net <x.x.x.0> netmask 255.255.255.0 dev eth1
-Adiciona o serviço ao servidor virtual
ipvsadm -A -t < IP virtual:porta>
-Relaciona um (1) serviço do servidor virtual com servidor real
ipvsadm -A -t < IP virtual :porta> -r <segundo endereço IP> -g

 
Kernel 2.0.36

Servidor real
-Configurar e adicionar as rotas de rede das máquinas e servidor virtual
-Configura o endereço de loopback para o servidor virtual
ifconfig lo:0 <IP virtual> netmask 255.255.255.255 broadcast < IP virtual > up 
-Adiciona uma (1) rota de host  na tabela de rotas
route add -host < IP virtual > dev lo:0

 

5.3.3 ATRAVÉS DE TUNELAMENTO

 
Este comando configura as regras do sistema para balancear a carga entre os servidores reais, de acordo com o 



peso de cada um
 
Kernel 2.0.x

ippfvsadm -A -t <IP virtual>:<porta> -R <IP servidor real 1> -w 1
ippfvsadm -A -t <IP virtual>:<porta> -R <IP servidor real n> -w 2

 

kernel 2.2.x

ipvsadm -A -t <IP virtual>:<porta> -s wlc
ipvsadm -a -t <IP virtual>:<porta> -R <IP servidor real 1> -i -w 1
ipvsadm -a -t <IP virtual>:<porta> -R <IP servidor real n> -i -w 2

 
kernel 2.0.36

balanceador de carga
-Configura o dispositivo de rede do balanceador de carga
ifconfig eth0 <IP balanceador de carga> netmask 255.255.255.0 broadcast x.x.x.255 up
-Adiciona uma (1) rota de rede na tabela de rotas
route add -net <Endereço da rede> netmask 255.255.255.0 dev eth0
-Configura a interface de rede do servidor virtual
ifconfig eth0:0 <IP virtual> netmask 255.255.255.255 broadcast <IP virtual> up
-Adiciona uma rota de host  na tabela de rotas
route add -host <IP virtual> dev eth0:0
-Relaciona um (1) serviço do servidor virtual com servidor real
ippfvsadm -A -t <IP virtual:porta> -R <IP servidor real>

servidor real (IP forwarding enabled)
-Configura a interface de rede o servidor real
ifconfig eth0 <IP servidor real> netmask 255.255.255.0 broadcast x.x.x.255 up
-Adiciona uma (1) rota de rede na tabela de rotas
route add -net <Endereço da rede> netmask 255.255.255.0 dev eth0
-Configura o dispositivo de tunelamento para o servidor virtual
ifconfig tunl0 <IP virtual> netmask 255.255.255.255 broadcast <IP virtual> up
-Adiciona uma (1) rota de host  na tabela de rotas
route add -host <IP virtual> dev tunl0

kernel 2.2.14

balanceador de carga
-Configura o dispositivo de rede do balanceador de carga
ifconfig eth0 <IP balanceador de carga> netmask 255.255.255.0 broadcast x.x.x.255 up
-Adiciona uma (1) rota de rede na tabela de rotas
route add -net <endereço da rede> netmask 255.255.255.0 dev eth0
-Configura o dispositivo de rede do servidor virtual
ifconfig eth0:0 <IP virtual> netmask 255.255.255.255 broadcast <IP virtual> up
-Adiciona uma (1) rota de host  na tabela de rotas
route add -host <IP virtual> dev eth0:0
-Habilita a capacidade de exportar pacotes
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
-Escolhe o método de escalonamento para o tipo de serviço
ipvsadm -A -t <IP virtual:porta> -s wlc
-Relaciona um (1) serviço do servidor virtual com servidor real
ipvsadm -a -t <IP virtual:porta>-r <IP servidor real> -i

kernel 2.0.36



Servidor real (IP forwarding enabled)
-Configura o dispositivo de rede do servidor real
ifconfig eth0 <IP servidor real> netmask 255.255.255.0 broadcast x.x.x.255 up
-Adiciona uma (1) rota de rede na tabela de rotas
route add -net <Endereço da rede> netmask 255.255.255.0 dev eth0
-Configura o dispositivo de tunelamento do servidor virtual
ifconfig tunl0 <IP virtual> netmask 255.255.255.255 broadcast <IP virtual> up
-Adiciona uma (1) rota de host  na tabela de rotas
route add -host <IP virtual> dev tunl0

 
Criando várias interfaces ocultas
kernel 2.2.14 ou posterior, escondendo o dispositivo de resposta a pacotes ARP
 
balanceador de carga

-habilita a capacidade de exportar pacotes
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
-Escolhe o método de escalonamento para o tipo de serviço
ipvsadm -A -t <IP virtual:porta> -s wlc
-Relaciona um (1) serviço do servidor virtual com servidor real
ipvsadm -a -t <IP virtual:porta> -r <IP servidor real> -i

 
Servidor real

-habilita a capacidade de exportar pacotes
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
-Se o ipip (responsável pelo tunelamento) tiver sido compilado como um módulo, -habilita a 
capacidade de tunelamento
insmod ipip
-Configura o dispositivo de tunelamento para o servidor virtual
ifconfig tunl0 <IP virtual> netmask 255.255.255.255 broadcast <IP virtual> up
-Adiciona uma (1) rota de host  na tabela de rotas
route add -host <IP virtual> dev tunl0
-Esconde os dipostivos
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/hidden
-Esconde o dispostivo de tunelamento
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/tunl0/hidden

 
Até o kernel 2.2 só havia um dispositivo de túnel tunl0, para configurar mais de um endereço IP virtual, é 
necessário configurar um dispositivo de túnel e criar aliases do dispositivo tunnel/dummy/loopback e 
esconder este dispositivo. Segue abaixo um exemplo:

-habilita a capacidade de exportar pacotes
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
-Se o ipip (responsável pelo tunelamento) tiver sido compilado como um módulo, -habilita a 
capacidade de tunelamento
insmod ipip
-
ifconfig tunl0 up
-
ifconfig dummy0 up
-Oculta o dispositivo
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/hidden
-Oculta o alias
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/dummy0/hidden
-Relaciona um alias com um servidor virtual e adiciona na tabela de rotas
ifconfig dummy0:0 <IP virtual> up
-Adiciona uma rota de host  na tabela de rotas



route add -host <IP virtual> dev dummy0:0
-Relaciona outro alias com outro servidor virtual e adiciona na tabela de rotas
ifconfig dummy0:1 <outro IP virtual> up

kernel 2.2.x com redirect approach

The load balancer's configuration is the same as the example above. Real servers running kernel 2.2.x can be 
configured as follows: 

-habilita a capacidade de exportar pacotes
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
-Se o ipip (responsável pelo tunelamento) tiver sido compilado como um módulo, -habilita a 
capacidade de tunelamento
insmod ipip
-Configura o dispostivo de tunelamento
ifconfig tunl0 up
-Habilita o redirecionamento de pacotes
-ipchains -A input -j REDIRECT porta -d <IP virtual> porta -p tcp

 

5.5 CONCLUSÃO

 

A implantação deste cluster LVS demonstra a relativa facilidade para a implantação deste recurso sem a 
necessidade de grandes investimentos em equipamentos robustos e softwares caros e exigentes quanto ao 
conhecimento específico do software.

O grau de investimento necessário para implantar um LVS que atenda às necessidades da empresa vai 
variar de acordo com estas necessidades. Um LVS que destina-se a atender uma quantidade de 
requisições elevada e tenha necessariamente que prover, além de bom desempenho em termos de 
velocidade, disponibilidade e segurança, exigirá muito mais que o cluster implantado para fins deste 
trabalho, porém, este trabalho teve a intenção de demonstrar que mesmo com necessidades específicas, o 
código fonte aberto e gratuito pode oferecer soluções eficientes para inúmeras empresas.

 

Os testes efetuados após a implantação, mostraram que o acesso ao recurso disponibilizado pelo cluster 
mostrou-se mais rápido, em virtude de agora estar sendo oferecido por duas máquinas (servidores reais) 
ao invés de uma (máquina isolada) com a garantia de que se uma falhar durante a utilização dos serviços, 
a outra assume as conexões que seriam destinadas a esta sem causar traumas ao usuário.

 

Os efeitos não puderam ser claramente sentidos durante a utilização dos recursos, devido ao fato de serem 
duas (2) máquinas para atenderem a um número pequeno de requisições. A análise do resultado foi 
baseada nos arquivos de log que são gerados pelo LVS e que possibilitam avaliar o desempenho deste.



 

 

 

 

6 CONCLUSÃO
 

As empresas que oferecem serviços e realizam grandes negócios através da Internet estão buscando cada 
vez mais a excelência em seus serviços. Excelência em seus serviços inclui segurança dos dados, 
disponibilidade e alta performance dos sites. Não se fala aqui em algumas centenas de acessos 
simultâneos, mas a milhares de acessos. Uma estrutura de servidores clusterizada deve garantir a 
performance e segurança destas transações, sem sair do ar por alguma falha em momentos de pico.

 

Para estas empresas que necessitam de disponibilidade, clusters oferecem o recurso de gerenciar falhas 
eliminando o nó que apresentou falhas do conjunto e mantendo o sistema funcionando normalmente. Uma 
parada no sistema, seja planejada ou não, pode causar para estas empresas a perda de valores na casa mil 
a milhões.

 

Manter um sistema seguro e disponível requer investimentos altos em servidores web escaláveis, e outros 
dispositivos. Sendo que é necessário manter uma folga na utilização dos recursos de modo que em um 
momento de sobrecarga ou pico, seja evitado o surgimento de gargalos. Não só a capacidade e 
escalabilidade dos servidores devem ser levadas em consideração, a performance da aplicação deve ser 
considerada. Existem hoje no mercado máquinas dedicadas a tipos específicos de aplicações, como por 
exemplo ERP (Gestão Empresarial) e ebusiness, que em conjunto com o software aumentam a 
performance do sistema.

A utilização de cluster oferece também maior controle dos dados, por estarem reunidos em um único 
conjunto, facilitando o acesso e manutenção das máquinas e sistemas. Estando todas as máquinas em um 
único grupo, o custo com mão-de-obra com manutenção tende a cair pois a mesma equipe de manutenção 
poderá atender a qualquer situação exigida pelo cluster.

 

Empresas que têm necessidade de processamento de grande volume de dados têm no cluster a opção de 
utilizar os recursos de várias máquinas para o mesmo fim, sem a necessidade de grandes investimentos 



em equipamentos robustos, utilizando máquinas de menor porte, mas que em conjunto executarão tarefas 
de complexidade relativamente alta.

 

A falta de recursos para investir em equipamentos robustos e softwares proprietários, não exclui empresas 
do acesso a esta tecnologia. O Linux Virtual Server permite a estas empresas a implantação de soluções 
satisfatórias, aproveitando PCs de capacidade de processamento diferentes e sem nenhum gasto adicional, 
pois o código fonte é aberto e os pacotes são gratuitos, podendo ser adquiridos juntamente com o Linux 
de alguns fabricantes, ou através de download do site oficial do projeto.

 

Além do Linux Virtual Server, existem outros projetos em código fonte aberto, como o já citado Linux 
HA, entre outros. Investir nestas tecnologias, conta com o benefício da confidencialidade do software 
apurada em virtude da grande quantidade de testes realizados por colaboradores dispersos em todo o 
mundo, com as mais variadas situações e finalidades.

 

Este trabalho demonstrou a uma implantação simples do Linux Virtual Server, com apenas dois 
servidores reais e sem um servidor de backup para assumir em situações onde o servidor virtual falhar, se 
falhar. Porém a intenção desta implantação foi demonstrar na prática, a teoria abordada como tema central 
deste trabalho, bem como ratificar que a utilização de sistemas abertos pode ser aplicada no meio 
acadêmico, para ensino, mas também no mercado a baixo custo com resultados satisfatórios.
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APÊNDICE A - ABREVIAÇÕES, SÍMBOLOS E 
NOTAÇÕES
 

Este capítulo traz uma breve descrição a respeito das siglas utilizadas no decorrer deste trabalho, e que 
fazem parte da bibliografia de redes, sistemas operacionais, e áreas de tecnologia afins.

 

Cache: local de armazenamento que contém dados que um computador precisará usar em curto tempo ou 
usa com mais freqüência.

 

CPU (Central Processor Unit): Unidade Central de processamento.

 

Download: efetuar a transferência de um arquivo que se encontra em uma máquina remota, para a 
máquina local.

 

Ethernet: Tecnologia utilizada em redes LAN com velocidade de operação de 10Mbps

 

FTP (File  Transfer  Protocolo):  Fornece  um mecanismo de  propósito  geral  para  manipulação  de  um 
sistema de  arquivos  de um servidor  para um cliente.  Isto  inclui  não só  a  capacidade  para transferir 
arquivos, como também para listar ou criar diretórios, apagar ou renomear arquivos, etc.

 

Host : computador de um usuário conectado a uma rede.



 

HTTP (HyperText  Transfer  Protocol):  Protocolo  utilizado  por  servidores  Web  para  transportar  uma 
página do servidor para o cliente. 

 

I/O (In Out): Dispositivos de entrada e saída, como por exemplo vídeo(saída) e teclado(entrada).

 

IP: Número de 32 bits que identifica um computador que utiliza o protocolo TCP/IP.

 

IANA (Internet Assigned Number Authority): Organização responsável pela distribuição dos números 
utilizados pelo TCP/IP, como endereços IP.

 

IP (Internet Protocol): protocolo que define o formato dos pacotes utilizados na Internet (TCP/IP) e o 
mecanismo de roteamento de um pacote para o destino.

 

ISP (Internet Service Provider): Organização comercial que fornece acesso à Internet mediante contrato 
de prestação de serviços.

 

Job: tarefa a ser realizada.

 

LAN (Local Área Network): Rede de computadores que utiliza tecnologia desenvolvida para cobrir uma 
pequena área geográfica.

 

Lynx: Programa utilizado no Linux para acessar páginas e exibição de páginas HTML em formato texto. 
São exibidos apenas textos e links.

MAC (Media Access Control): Controle de acesso ao meio.

 

NFS (Network File System): Criado pela Sun Microsystems como uma forma de habilitar estações de 



trabalho Unix a compartilharem seu sistema de arquivos para a rede. Hoje, as versões do Unix (e Linux) 
incluem um cliente NFS, como parte da distribuição básica.

 

Nó: Cada unidade do cluster, ou seja, cada servidor real que compõe o cluster.

 

Overhead:  Retardo  na  performance  introduzido  em  virtude  de  realização  de  processamentos  de 
informações adicionais no cabeçalho dos pacotes.

 

Pacote: Uma mensagem, ou parte dela, que viaja através da rede física, de um host  para outro.

 

PC (Personal Computer): Computadores de pequeno porte, utilizado por pessoas e empresas.

 

S-HTTP (Secure HyperText Transfer Protocol): Desenvolvido pela Enterprise Integration Technologies 
Corporation (EIT). Este protocolo é inteiramente compatível com o HTTP, já contém as extensões de 
segurança que fornecem autenticação de origem, confidencialidade e integridade da mensagem, e a 
capacidade do receptor provar que alguém de fato lhe enviou uma determinada mensagem, 
independentemente da disposição do emissor em aceitar ou não tal fato.

 

SMP (Symmetric Multi-Processors): Sistemas que trabalham com mais de uma CPU.

 

TCP (Transmission Control Protocol): protocolo que garante a entrega do pacote enviado ao destino.

 

TCP/IP: combinação de protocolos utilizados na Internet. Existem outras combinações, porém esta é a 
mais importante.

TIME_WAIT: tempo que uma máquina que recebeu uma conexão espera pelo encerramento desta, por 
parte da máquina que conectou – cliente.

 

TTL (Time To Live): Tempo de vida de uma conexão de rede.

 

Upgrade: Atualização. Instalação de versão mais nova, ou novo programa; ou até a troca do dispositivo 
físico por um mais novo.



 

 

 

 

APÊNDICE B – LINKS RELACIONADOS
 

•         Projeto Linux de Alta Disponibilidade (Linux-HA), de onde surgiu o Heartbeat e outras ferramentas 
para Linux: http://www.linux-ha.org/

•         Projeto Tradução de Endereços de Rede para Linux, contém uma boa coleção de recursos NAT para 
Linux: http://linas.org/linux/load.html

•         Mom,  software  para  monitoramento  de  propósito  geral  escrito  em  Perl: 
http://www.kernel.org/software/mon/

•         Fake,  software  para  apropriação  de  IP,  utilizando  o  método  de  ataque  ARP  spoofing;  faz 
chaveamento entre servidores: http://vergenet.net/linux/fake/

•         EDDIE: oferece escalabilidadade de servidores Web, disponível para Solaris, Linux e FreeBSD: 
http://www.eddieware.org/

•         Coda: sistema de arquivos distribuídos tolerante a falhas: http://www.coda.cs.cmu.edu/

•         Intermezzo, sistema de arquivos distribuídos inspirado no Coda: http://inter-mezzo.org/

•         GFS:  sistema  de  arquivos  distribuídos  tolerante  a  falhas  com  gerência  de  lock  distribuído: 
http://www.globalfilesystem.org/

•         Dtfs:  sistema  de  arquivos  distribuído  para  Linux: 
http://www.complang.tuwien.ac.at/czezatke/lfs.html

•         LVM: Gerenciador de volumes lógico para Linux: http://linux.msede.com/lvm/

•         Beowulf, Linux supercomputing clusters. http://www.beowulf.org/

•         Mosix:  software  para  cluster  que  oferece  migração de  processos  de  forma transparente  para  o 
usuário, para Linux: http://www.mosix.cs.huji.ac.il/

•         BitCluster: ferramentas para computação distribuída: http://www.bitmover.com/bitcluster/

•         Recursos  para  computação  clusterizada  de  alta  performance: 
http://www.dgs.monash.edu.au/~rajkumar/cluster/index.html

•         Projeto Escalabilidade do Linux, objetiva otimizar um único sistema para suportar grande carga de 



serviços de rede: http://www.citi.umich.edu/projects/citi-netscape/

•         JAWS: seu objetivo é  construir  um sistema Web de alta  performance,  em redes  ATM de alta 
velocidade: http://www.cs.wustl.edu/~jxh/research/research.html

•         IBM  eNetwork  Dispatcher  ou  Interactive  Network  Dispatcher,  fornecer  escalabilidade, 
disponibilidade e performance para Web sites: http://www.ibm.com/software/enetwork/dispatcher

•         Network  Address  Translation  em  roteadores  Cisco: 
http://www.cisco.com/warp/public/751/lodir/index.html

•         Alteon  ACEDirector:  utiliza  NAT.  Possui  processadores  RISC  e  cicuitos  desenvolvidos 
especificamente: http://www.alteon.com/

•         F5 Big: balanceamento de carga.  Solução baseada na combinação de software e hardware, utiliza 
NAT: http://www.bigip.com/bigip
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