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Resumo: Este trabalho apresenta a construção de um cluster virtualizado de alta disponibilidade baseado no 

projeto Linux-HA para a empresa da área agrícola Agropecuária Boa Vista PE Ltda, a solução apresentada reside 

na implementação da arquitetura Heartbeat e DRBD num cluster com dois nodos, testou-se a viabilidade e 

adaptabilidade em um servidor de arquivos, os testes efetuados pretendem demonstrar o potencial dessa 

arquitetura, por parada de hardware. Foram realizados pesquisas bibliográficas, do tipo analítica e descritiva para 

o desenvolvimento do cluster e também foram realizados testes de rede e armazenamento com intuito de validar 

tal cluster como cluster de alta disponibilidade. Os testes realizados demostraram que o cluster possui um grande 

potencial, os discos de ambos os nós são replicados através da ferramenta DRBD e os nós sendo monitorados 

pelo Heartbeat que soluciona os failover (falhas) e failback (recuperação de falhas). Assim cada nó detectando a 

falha do outro, assume a posição para responder aos clientes com um tempo de parada muito pequeno. 
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Abstract: This work presents the construction of a high-availability virtualized cluster based on the Linux-HA 

project for the agricultural company Agropecuária Boa Vista PE Ltda. The solution presented resides in the 

implementation of the Heartbeat and DRBD architecture in a cluster with two nodes, tested The feasibility and 

adaptability in a file server, the tests carried out intend to demonstrate the potential of this architecture, by 

stopping hardware. Analytical and descriptive bibliographic research was carried out for the development of the 

cluster, and network and storage tests were also carried out to validate such cluster as a high availability cluster. 

The tests performed demonstrated that the cluster has a great potential, the disks of both nodes are replicated 

through the DRBD tool and the nodes being monitored by Heartbeat that solves failover and failback. Thus each 

node detecting the failure of the other, takes the position to respond to customers with a very short downtime. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atualmente as empresas precisam prover serviços sem paradas. Essa ininterrupção 

é de grande importância para qualquer empresa que deseja manter-se competitiva no mercado, 

possuir uma estratégia envolvendo alta disponibilidade para serviços, e estar preparada para 

qualquer falha inesperada.  
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Weber (2000), fala que a disponibilidade é considerada um dos pilares da 

pirâmide da segurança de informação. Disponibilidade refere-se a capacidade de um cliente 

de determinado sistema acessar, incluir ou modificar os dados existentes, assegurando a 

integridade de quaisquer alterações realizadas em qualquer intervalo de tempo. 

A procura para garantir o máximo de disponibilidade dos serviços, a robustez, 

confiabilidade no sistema, configuração e manutenção não muito complexa, foram fatores que 

levaram a escolha do sistema operacional Linux e as ferramentas Heartbeat e DRBD para a 

criação do cluster. Os servidores Linux tornaram a implantação de clusters de alta 

disponibilidade mais acessível. Sistemas de alta disponibilidade provêm um aumento da 

disponibilidade de serviços através de técnicas computacionai.  

O objetivo deste trabalho de pesquisa, é mostrar o desenvolvimento em ambiente 

virtual de um cluster de alta disponibilidade, no qual é uma possível solução para o problema 

da empresa Agro Boa Vista. O controle de produção da empresa Agropecuária Boa Vista será 

mantida em funcionamento devido alta disponibilidade, assim o cluster irá possuir dois nós, se 

ocorrer qualquer problema, a disponibilidade dos serviços não será afetada. Terá tolerância à 

falhas com o aumento da confiabilidade do sistema como um todo.  

Os testes realizados provarão as vantagens e desvantagens que um cluster pode ou 

não trazer para um servidor de arquivos. Caso o servidor de arquivos da empresa falhe, sem o 

nó backup, toda comercialização de grãos para, pelo fato de que todo controle não poderá ser 

acessado. Se tal problema for resolvido com o cluster de alta disponibilidade, será possível 

manter o servidor sempre online garantindo controle das vendas para a empresa. 

Existem diversas soluções para clusters de alta disponibilidade, entre as soluções 

abertas, o projeto Linux-HA foi escolhido como guia para a criação deste cluster, tal projeto 

utiliza o Heartbeat, um daemon
4
 responsável por monitorar o status dos servidores do cluster 

e permitir que o segundo servidor assuma as funções do primeiro em caso de pane. A 

ferramenta Heartbeat é utilizada em conjunto com a ferramenta DRBD, o Distributed 

Replicated Block Device (DRBD) assume a função de manter os hds dos dois servidores 

sincronizados como uma espécie de raid 1 (espelhamento) via rede.  

 

 
4
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2. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

É o processo de proteção da informação das ameaças a sua integridade, 

disponibilidade, confidencialidade, autenticidade e o não repúdio. Sêmola (2003), define 

segurança da informação como uma área do conhecimento dedicada à proteção de ativos da 

informação contra acessos não autorizados, alterações indevidas ou sua indisponibilidade.  

A segurança da informação abrange muitos campos, como, a segurança da 

comunicação, segurança física e segurança de rede. Um profissional nesta área busca proteger 

e detectar um comprometimento ou ataque sobre os atributos, a fim de garantir a continuidade 

do negócio e minimizar os riscos. Com isso o que o Cluster de alta disponibilidade busca é a 

garantia de um dos pilares da segurança da informação que é a disponibilidade. 

A alta disponibilidade é a garantia do funcionamento de sistemas de rede, 

armazenamento ou processamento, mesmo se um ou mais dispositivos falharem. As falhas 

podem ser tanto de software como de hardware. Para se obter uma boa qualidade de serviço, o 

funcionamento do sistema deverá ser ininterrupto.  

A alta disponibilidade tem como função essencial deixar um sistema no ar vinte e 

quatro horas por dia, sete dias da semana, ou que não suportem paradas de meia hora 

ou alguns minutos. São estas paradas não planejadas que influenciam diretamente a 

qualidade do serviço e os prejuízos financeiros que possam acarretar (PITANGA, 

2008, p. 26). 

A alta disponibilidade é de suma importância nos dias de hoje pelo fato da 

demanda da tecnologia. Manter as informações disponíveis sempre, só é possível através de 

sistemas complexos de tolerância a falhas. O objetivo dos sistemas tolerantes a falhas é 

detectar, confinar, avaliar, recuperar e tratar os erros, no qual assume que a falha não causará 

a perda de dados. 

 

3.  CLUSTER 

Cluster é formado por dois ou mais computadores ou sistemas (denominado nó), 

que trabalham em conjunto trazendo transparência de um único sistema para o usuário. O 

cluster pode trazer confiança, distribuição de carga ou performance. Os tipos de cluster são de 

Alta Disponibilidade (High Availability HA), Balanceamento de Carga (Load Balancing) e 

Processamento Distribuído (High Performace Computing HPC).  
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PITANGA (2003), fala que um cluster na forma mais básica é um sistema que 

possui dois ou mais computadores ou sistemas na qual em conjunto executam aplicações ou 

realizam outras tarefas, de tal forma para que os usuários tenham a impressão que somente um 

único sistema responde a eles, criando assim uma ilusão de um recurso único (computador 

virtual). 

3.1.  Cluster de Alta Disponibilidade 

É formado por dois ou mais nós no qual a única função do segundo é substituir o 

primeiro, assim se mantém os serviços e servidores ativos através da replicação, esse método 

é conhecido como Ativo/Passivo.  

A disponibilidade dos sistemas torna-se então uma questão vital de sobrevivência 

empresarial, ou seja, se o sistema parar a empresa para. Um sistema de comércio 

eletrônico, como venda de livros, por exemplo, não admite indisponibilidade. De 

maneira geral um servidor de boa qualidade apresenta uma disponibilidade de 99,5% 

enquanto uma solução através de cluster de computadores apresenta uma 

disponibilidade de 99,99% (PITANGA, 2008, p. 26). 

Para se obter um ambiente com uma taxa de disponibilidade alta é necessário 

eliminar os pontos de falha, que seriam, discos rígidos, placa de rede, fonte de alimentação 

entre outros. Quanto mais pontos forem eliminados maior o custo com o ambiente, para isso a 

melhor forma de aumentar a disponibilidade é utilizando estatísticas. Desta forma escolhe-se 

os dispositivos com maior chances de falhar.  

A forma mais comum de comunicação dos nós é através de placas de rede. Para 

evitar que os nós percam a comunicação entre si, é realizada uma boa prática que seria a 

aplicação de uma placa redundante, assim as chances de ocorrer problemas como Split Brain 

(cérebro divido) serão reduzidos. 

Split Brain é ocasionado em um cluster a partir da falta de comunicação dos nós, 

com isso as partições assumem acreditando serem os únicos em execução e começam a 

responder aos clientes ao mesmo tempo, esse armazenamento múltiplo pode acarretar dados 

corrompidos. 

Uma das formas de evitar o Split Brain seria o Fencing (Cercamento) no qual 

tenta-se isolar os nós que falharam. Os métodos mais comuns de Fencing são FiberChannel 

Switch Lockouts (Bloqueio das saídas do switch FiberChannel), Self-Fencing 

(Autocercamento) e STONITH (Traduzindo a sigla para o português Atirar no outro nó na 

cabeça, Shoot The Other Node in The Head). 
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3.2  Ambiente do Cluster 

Independente do sistema operacional usado, é preciso usar um software que 

permita a montagem do cluster de alta disponibilidade em si. Esse software é responsável, 

entre outras coisas, pelo monitoramento dos nós, esse é um ponto crucial na montagem de um 

cluster de alta disponibilidade. É preciso que o software trabalhe de forma que erros e defeitos 

sejam detectados, oferecendo meios de providenciar reparos, mas sem interromper as 

atividades do cluster. Alguns softwares utilizados para tal projeto foram escolhidos com base 

no projeto LINUX-HA sendo eles os principais Heartbeat e DRBD. 

O Heartbeat pode ser considerado o núcleo do ambiente de alta disponibilidade, 

pois é sua a responsabilidade de monitorar os servidores em produção, em caso de falha, 

precisa realizar automaticamente os procedimentos para preservar o funcionamento do 

sistema como um todo. 

O DRBD (Distributed Replicated Block Device) consiste em um módulo para o 

kernel Linux que faz o espelhamento dos dados de um dispositivo de bloco (partições de 

disco) entre diferentes servidores, interligados através de uma rede Ethernet. O DRBD pode 

ser muito bem explicado como sendo um RAID-1 via rede. 

O SAMBA é um gerenciador de compartilhamento de recursos (arquivos, 

impressoras, e controle de acesso) para Windows através de servidores Unix no qual ilude o 

sistema Windows a pensar que o acesso está sendo feito a outro sistema Windows. 

O cluster implementado com tais ferramentas possui uma arquitetura que visa 

eliminar as paradas não planejadas que são falhas, e suporta as paradas planejadas, que são 

atualizações, manutenção e etc. O ambiente deste cluster é apresentado da seguinte forma. 

A figura 1 mostra o nó master que está conectado ao nó slave por duas placas a 

eth1 e eth2 no qual ambas estão trabalhando por um canal em modo “Round-Robin” ou 

“ciranda cirandinha” no qual este canal é usado para balancear a carga na comunicação dos 

dois nós. Este canal é utilizado no monitoramento do Heartbeat e também na sincronização 

dos discos pelo DRBD. Já a placa eth0 é utilizada na comunicação para a rede externa, 

permitindo a comunicação com os clientes favorecidos de tal serviço. 
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Figura 1 – Ambiente do cluster de alta disponibilidade. 

Fonte: Próprio autor (2016) 

Todo esse ambiente e configurações planejadas foram aplicadas em um ambiente 

virtual que possibilitou a pesquisa de uma forma que simula-se um ambiente real.  

 

4.  IMPLEMENTAÇÃO EM AMBIENTE SIMULADO 

O programa utilizado para virtualizar o cluster foi o Oracle VM VirtualBox 

versão 5.1.4. Para preparar o ambiente os nós receberam 10 Gbs de armazenamento para o 

sistema operacional, 2 Gbs de memória RAM e mais um disco de 8 Gbs para fazer um 

espelhamento de disco entre os nós, Ativou-se a primeira placa de rede para acesso externo 

em modo bridge (Ponte), a segunda para rede interna e a terceira para rede interna. O sistema 

operacional utilizado foi a distribuição Linux CentOs 6.8.  

Iniciando na instalação do Sistema operacional foi criado uma partição swap com 

2Gbs, ela é uma memória virtual (também é conhecido como área de troca). A memória 

virtual funciona como uma extensão da memória RAM, que fica armazenada no disco, se a 

memória acabar, o sistema falha. O swap fica como uma reserva emergencial caso a memória 

RAM acabe. O restante que no caso são 8Gbs foi utilizado o sistema de alocação de espaço 

ext4 que reduz a fragmentação dos arquivos e com isso melhorando no desempenho. As 

opções do Sistema operacional foram de um servidor básico com poucas funcionalidade.  
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4.1. Local 

A empresa Agropecuária Boa Vista possui um escritório na fazenda, a 200 km da 

cidade de Balsas-MA e um escritório na cidade de Balsas-MA, a estrutura tecnológica da 

fazenda é relativamente pequena mas com um grau de importância muito grande devido ao 

controle de toda a fazenda estar no servidor de arquivos. Caso haja uma falha no servidor toda 

a empresa para pelo fato de todos os controles estarem concentrados em apenas um servidor. 

Nos dias de hoje a comunicação não pode parar, pelo fato de tudo ser interligado, 

essas paradas acarretam para as empresas um grande prejuízo dependendo do ramo em que 

atuam e pela quantidade de cliente que atendem. 

Figura 2 – Simulação da rede da empresa Agropecuária Boa Vista. 

Fonte: Próprio autor (2016) 

A figura 2 mostra como se encontra a rede da empresa Agropecuária Boa Vista no 

presente momento, a rede LAN da fazenda possui uma topologia estrela com uma largura de 

banda 10/100 Mbs, com cabeamento não estruturado, a comunicação entre os escritórios é 

feita através de uma rede terceirizada, o escritório de Balsas é configurado da mesma forma. 

4.2. Desenvolvendo o Cluster HA 

Todo o desenvolvimento deste cluster é baseado no projeto Linux-HA. Este 

projeto é muito usado para implementar sites Web, servidores de correios eletrônicos, 

servidor de arquivo, e outros. O projeto Linux HA conta com Heartbeat como núcleo do 

cluster de alta disponibilidade. Antes de configurar os softwares que permitem a alta 

disponibilidade, configurou-se toda a estrutura do cluster, as redes, placas, canais e servidores 

de tempo. 
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4.2.1 Configuração da rede 

Os ips das placas de rede externa eth0 dos nós foram configurados em modo 

estático com ip 192.168.0.50 para o nó master e 192.168.0.51 para o nó slave, máscara 

255.255.255.0, gateway 192.168.0.10, dns primário 8.8.8.8 e secundário 8.8.4.4. 

Figura 3 – Configurando a placa eth0 do nó master. 

Fonte: Próprio autor (2016) 

A figura 3 mostra à configuração da placa de rede do nó master, as configurações 

das placas eth0 foram editadas no arquivo “ifcfg-eth0” com caminho “etc/sysconfig/network-

scripts/”. Com isso os nós conseguem acessar a rede externa. 

4.2.1.1 Channel bonding 

Channel bonding é uma técnica para unir canais para caminhos alternativos para 

cada placa de rede. De acordo com PITANGA (2008), essa técnica aumenta a largura de 

banda e o desempenho da rede. O desempenho chega a aumentar 75% com duas placas, 

aumentar a quantidade de placas mais do que duas não aumenta o desempenho e sim acarreta 

a saturação por aplicações de comunicação intensiva. O channel bonding não diminui a 

latência apenas aumenta a banda. 

Para a criação do canal de balanceamento e com alta disponibilidade entre as 

placas eth1 e eth2 de ambos os nós, é necessário uma channel bonding "Round-Robin" que 

envia informação entre ambas as placas possibilitando uma maior banda e maior 

disponibilidade, a nomeação padrão desta placa se chama bond0, no nó master com ip 

172.16.0.1 e no lado do nó slave 172.16.0.2. 

A placa bond0 é criada na pasta "/etc/sysconfig/network-scripts/" com arquivo 

chamado ifcfg-bond0. 
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Figura 4 – Configuração da placa bond0 no master. 

Fonte: Próprio autor (2016) 

Como mostra a figura 4 a placa bond0 responde pelo ip 172.16.0.1, na 

configuração "BONDING_OPTS="mode=0 miimon=100", significa que ele está em modo 

"Round-Robin" com tempo de verificação de 100 milissegundos. Todas as configurações 

posteriores foram realizadas no nó slave também. 

4.2.1.2 Placas escravas 

As placas escravas (slave) são as placas eth1 e eth2 de ambos os nós slave e 

master, que irão trabalhar para o channel bonding, essas placas são unidas para trabalharem 

em conjunto. Para a configuração da placa eth1 foi necessário editar o arquivo com caminho 

"/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1" e foi configurada como mostra a figura 5. 

Figura 5 – Configuração da placa de rede eth1. 

 

Fonte: Próprio autor (2016) 

A figura 5 mostra a interface eth1 com a configuração de slave (escrava) e aponta 

o canal bond0 como master (mestre). A mesma configuração é feita na placa eth2. As mesmas 

configurações acima aplicam-se nos nós master e slave. 

 



10 

 

4.2.3. Servidor de tempo 

NTP (Network Time Protocol) ou Protocolo de Tempo para Redes. É o protocolo 

que permite a sincronização dos relógios dos dispositivos de uma rede como servidores, 

estações de trabalho, roteadores e outros equipamentos a partir de referências de tempo 

confiáveis.  

A importância dessa sincronização se deve ao fato de que os sistemas distribuídos 

utilizam algoritmos distribuídos onde as informações estão dispersas pelos nodos, os 

processos executam suas funções no nodo em que está alocado e não existe uma 

fonte de clock globalizado (PITANGA, 2008, p. 114). 

Para que haja sincronismos no cluster entre o master e slave é necessário a 

configuração do NTP. No link “www.pool.ntp.org/pt/zone/br” se encontrão os servidores de 

tempo do Brasil os quais serão usados para substituir os servidores que estão no arquivo 

“ntp.conf” com caminho “/etc/”, é necessário restringir apenas a rede local “restrict 

192.168.0.0 mask 255.255.255.0 nomodify notrap”, e modificar os servidores de tempo que 

estão no arquivo pelos servidores que estão no link anterior. 

Para sincronizar os nós com o servidor de hora atualizado executa-se o comando 

“chkconfig ntpd on” e depois “service ntpd restart” com isso os servidores de hora 

sincronizaram os nós. Para verificar se estão realmente sincronizando o comando “ntpq -p” 

mostra a tabela de sincronização. Estas configurações são realizadas em todos os nós. 

4.2.4.  Heartbeat 

O Heartbeat comunica-se, através da Ethernet ou serial no qual um servidor 

redundante verifica a disponibilidade do servidor em produção enviando-lhe uma mensagem e 

exigindo a resposta. Essa checagem é feita entre as instâncias do Heartbeat instaladas nos dois 

servidores. Se por algum motivo o servidor em produção não responder, ele será considerado 

indisponível, e então o Heartbeat do servidor redundante automaticamente providencia a 

configuração e inicialização dos serviços locais, além de outros recursos, como o endereço IP, 

partições de disco, etc.  

Assumindo o controle total dos serviços e recursos do ambiente de alta 

disponibilidade, o Heartbeat evita qualquer tipo de conflito que possa afetar o correto 

funcionamento do sistema. Entretanto, não é seu objetivo garantir a sincronia e a integridade 

dos dados entre os servidores. Para conseguir isso, o Heartbeat tem a necessidade de trabalhar 

em conjunto com algum software, que se encarregue de manter os dados no servidor 

http://www.pool.ntp.org/pt/zone/br
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redundante. Após todas as configurações da estrutura do ambiente os servidores estão prontos 

para o início da configuração da ferramenta que aplica a alta disponibilidade, o coração deste 

cluster, o Heartbeat. O Heartbeat é configurado basicamente por três arquivos o "ha.cf" ele é o 

arquivo principal de configuração, o "haresourses" no qual controla todos os recursos que o 

cluster precisa disponibilizar e o "authkeys" que são as chaves de autenticação das duas 

máquinas. 

Inicialmente foi necessário a criação de um acesso ssh entre o nó master e o slave 

para não utilizar senha como autenticação e sim chaves. Para criar uma chave é executado o 

comando "ssh-keygen -t rsa", não utilizou-se nenhuma palavra chave e não foi informado o 

local onde seria salvo as chaves.  

Após a criação o envio das chaves para o outro nó é feito com o comando "ssh-

copy-id slave" no caso o envio foi feito do nó master para o slave, então o nó slave solicita a 

senha para permitir o recebimento da chave. No nó slave é apenas executado os mesmos 

comandos apenas trocando o nome do nó. Assim criou-se o relacionamento de confiança entre 

ambos os lados, sem a necessidade de senha. O próximo ponto é a criação do arquivo "ha.cf" 

dentro da pasta com caminho "/etc/ha.d". 

Figura 6 - configuração do arquivo "ha.cf". 

Fonte: Próprio autor (2016) 

Na figura 6 a configuração do arquivo "ha.cf" é feita da seguinte forma, o 

"autojoin none" significa que nenhum nó poderá se juntar automaticamente ao cluster, já nas 

linhas "debugfile /var/log/ha-debug" e "logfile /var/log/ha-log" são os arquivos de logs para 

monitorar, para a forma de registrar as mensagens de log é usado "logfacility local0". Para 

direcionar os pacotes é configurado desta forma: "ucast bond0 172.16.0.1 ucast bond0 
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172.16.0.2", no qual o Heartbeat utilizará as duas extremidades da bond0 para se comunicar 

entre os nós.  

O comando "respawn hacluster /usr/lib64/heartbeat/ipfail" indica que caso um dos 

ips externos falhe automaticamente o Heartbeat envia uma requisição para que o outro nó 

assuma, essa verificação é feita para ver se o nó perdeu a comunicação, é através do ping para 

o ip do gateway que no caso é 192.168.0.10. Para mostrar para o Heartbeat quais nós 

participam da comunicação foram identificados com as linhas "node master" e "node slave" a 

identificação é feita através do hostname dos nós. 

A linha "auto failback on" indica que se caso o servidor master esteja desligado e 

o slave em seu lugar, se o master retornar com esta configuração ligada, o master assume 

automaticamente os serviços novamente. Na configuração "keepalive 2" os pulsos do 

Heartbeat são enviados a cada 2 segundos, "deadtime 10" após 10 segundos sem comunicação 

os nós são declarados como mortos, "warntime 5" essa configuração é uma forma de alerta 

após 5 segundos que não se recebeu pulso do outro nó, "initdead 30" após 30 segundos 

declara um nó morto quando o Heartbeat é iniciado pela primeira vez. "udpport 694" porta 

padrão upd do Heartbeat para comunicação. 

Para definir quais serviços serão levantados quando um dos nós assumir é 

necessário um arquivo chamado “haresources”. 

Figura 7 - configuração do arquivo "haresources". 

Fonte: Próprio autor (2016) 

 A figura 7 mostra o arquivo haresources que se encontra na pasta “/etc/ha.d/”, o 

código especificado "master Ipaddr::192.168.0.200/24/eth0 smb", levanta o serviço SAMBA 

no ip virtual  192.168.0.200 na placa eth0 no servidor master, a mesma configuração é 

utilizada no servidor slave.  

4.2.5.  DRBD 

Atualmente na versão 8.0, do DRBD suporta uma configuração com dois 

dispositivos primários (Dual-primary mode), permitindo, além da alta disponibilidade, o 

balanceamento de carga através da distribuição das operações de leitura e escrita. Entretanto, 
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a tradicional configuração primário/secundário é o suficiente para construir um ambiente de 

alta disponibilidade. 

Cada dispositivo de bloco envolvido na configuração do DRBD tem um estado, 

que pode ser primário ou secundário. Todas as operações de escrita feitas no primário são 

replicadas para o secundário, sendo que o protocolo padrão de replicação garante a sincronia e 

a integridade dos dados replicados. Quanto as operações de leitura, elas são sempre realizadas 

localmente. 

O Heartbeat fornece scripts para controlar partições DRBD de acordo com a 

disponibilidade dos servidores. Em um ambiente integrado, o servidor em produção faz a 

replicação dos arquivos para um servidor redundante através do DRBD. O servidor 

redundante, por sua vez, faz o monitoramento do servidor em produção usando o Heartbeat. 

Em caso de indisponibilidade, ele automaticamente monta o dispositivo DRBD para leitura e 

escrita e inicia os demais serviços, mantendo o sistema em perfeito funcionamento e com os 

arquivos atualizados. Nessa situação, o Heartbeat configura o dispositivo DRBD do servidor 

redundante para primário, quando o servidor em que houve a falha ficar novamente 

disponível, o Heartbeat assume a responsabilidade de iniciar os serviços, sincronizar as 

partições DRBD e configurá-lo novamente como primário, fechando o ciclo. 

O arquivo utilizado para configurar o DRBD é o drbd.conf este arquivo é dividido 

em secções e parâmetros. As secções começam com uma palavra-chave, por vezes, um nome 

adicional, e uma chave de abertura ("{"), e a secção termina com uma chave de fechamento 

("}"). A figura 8 mostra a edição do arquivo "drbd.conf" que se encontra na pasta "/etc/", 

neste arquivo especifica tudo que o DRBD deverá fazer. As mesmas configurações feitas no 

master são aplicadas no slave. 

A lista a seguir mostra as secções de configuração do arquivo “drbd.conf”: 

 Secção global (utilizada para aplicar configurações a todas as sincronizações); 

 Secção common (todos os resource herdaram as opções definidas dentro dela); 

 Secção resource (configura-se a sincronização identificado com um nome); 

 Secção disk (utilizada para configurar propriedades minuciosas do DRBD, no que diz 

respeito ao armazenamento); 

 Secção net (utilizada para configurar as propriedades da rede); 
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 Secção syncer (utilizada para configurar o daemon de sincronização dos dispositivos); 

 A secção on host-name (serve para se configurar os parâmetros de um dispositivo 

DRBD). 

Figura 8 – Configuração do arquivo "drbd.conf". 

Fonte: Próprio autor (2016) 

A secção global é utilizada para se configurar alguns parâmetros. Um dos 

parâmetros permitidos na secção global é o usage-count, este parâmetro serve para gerar 

estatísticas de uso para o DRBD o valor poderá ser yes no caso de concordar ou no para não 

enviar estatísticas.  

Na secção common configurou-se o parâmetro protocol. Existem 3 protocolos de 

replicação no DRBD o A, B e C. O protocolo escolhido foi o C, no qual uma operação de 

escrita é considerada completa após a confirmação de escrita do nó secundário.  

A secção resource é identificado com um nome, o nome utilizado foi “resource 

r0” para indicar a secção resource. Cada secção resource precisa ter dois ou mais secções on 

host-name dentro dela. Pode-se configurar dentro da secção resource outras secções, sendo 
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elas, startup, syncer, handlers, net e disk nas quais são especificados configurações mais 

avançadas. 

Na secção on host-name, o host-name é obrigatório e deve ser igual ao nome do 

host Linux (uname -n) de cada um dos nós. Está secção on host-name pode ser aplicada mais 

de uma única vez dependendo da quantidade de nós.  

Os on host-name foram “on master” e “on slave”. Um dos parâmetros que podem 

ser aplicados dentro de on host-name são device, disk, address, e meta-disk. O device é o 

parâmetro que indica o nome do dispositivo de bloco “device /dev/drbd0”. O disk é o 

parâmetro que indica o disco que será utilizado para armazenar e recuperar os dados “disk 

/dev/sdb1”. O address é o parâmetro onde se coloca o ip e a porta dos nós “address 

172.16.0.1:7789”. O parâmetro meta-disk é usada para dizer onde serão armazenados os meta 

dados “meta-disk internal” significa que a última parte do dispositivo é usada para armazenar 

os meta dados. A figura 9 mostra o diagrama de sincronização do recurso r0 criado no arquivo 

“drbd.conf”, o qual demostra o nó master em modo primário (primary) sincronizando o nó 

slave em modo secundário (secondary). 

Figura 9 – Diagrama de sincronização do recurso r0. 

Fonte: O autor (2016) 

Após as configurações do arquivo “drbd.conf” foi preciso executar alguns 

comandos no terminal. O comando “drbdadm create-md r0” inicializa o armazenamento dos 

meta dados. Isso precisa ser feito antes dos recursos do DRBD estarem online pela primeira 

vez, depois foi desligado o serviço do DRBD “service drbd stop” e foi levantado somente o 

modulo com o comando “modprob drbd”, assim pode-se levantar o modulo de sincronização 

r0 com o comando “drbdadm up r0” esses comandos foram executados em ambos os nós 

master e slave. 

Para dizer quem será a partição primária é necessário executar o seguinte 

comando “drbdadm – --overwrite-data-of-peer primary r0” e o comando “drbdsetup 
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/dev/drbd0 primary - -o” para ativar a configuração da partição primária. Esses comandos são 

executados apenas no master. Após essas configurações a sincronização dos discos já estão 

ativadas e o DRBD começa a construir o ambiente. A figura 10 mostra a sincronização de 

disco entre o nó master e o slave que se encontram conectados em modo primary o master e 

secondary o slave e ambos estão uptodate disponíveis para sincronizar quando ocorre 

mudanças nos discos.  

Figura 10 – Sincronização dos nós master e slave. 

 

Fonte: Próprio autor (2016) 

Após essas configurações é necessário formatar o sistema de arquivos do master 

com o comando “mkfs -t ext3 /dev/drbd0”. Para que o DRBD crie o ponto de montagem de 

disco de forma manual e não automática quando um nó cair e o outro assumir é necessário 

editar o arquivo “fstab” tanto no slave quanto no master que se encontra na pasta “/etc”, no 

final do arquivo é adicionado a seguinte linha de comando “/dev/drbd0 /dados ext3   

defaults,noauto 0 0”, esse comando cria o ponto de montagem /dados manualmente, após isso 

é necessário apenas atualizar a linha do arquivo “haresources” que fica na pasta “/etc/ha.d/” e 

colocar o seguinte comando “master IPaddr::192.168.0.200/24/eth0 drbddisk::r0 

Filesystem::/dev/drbd0::/dados::ext3 smb”, esse comando colocado no arquivo do Heartbeat 

comanda o DRBD para montar manualmente o ponto de montagem “/dados” e também ativa 

o serviço SAMBA. Esta configuração é feita em ambos os nós.  

4.2.6.  Samba 

O software SAMBA nada mais é do que um servidor de compartilhamento de 

recursos em rede, no qual se compartilha arquivos, impressoras, controle de acesso e etc. Para 

seu funcionamento o SAMBA utiliza o protocolo SMB, este protocolo é utilizado para o 

compartilhamento de arquivos e impressoras no sistema operacional Windows.  

A ferramenta SAMBA é configurada a partir de um arquivo chamada “smb.conf” 

que se encontra dentro da pasta com caminho “/etc/samba/”. As configurações feitas no 
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servidor de arquivos foram as mais simples, apenas para demonstração do funcionamento do 

Cluster HA. A figura 11 mostra as configurações realizadas no arquivo “smb.conf”, neste 

arquivo configurou-se apenas uma pasta chamada “arquivos”, seu caminho foi o ponto de 

montagem “/dados” que se encontra sincronizado entre os nós master e slave, e é montado 

manualmente pelo Heartbeat. 

 Figura 11 – Configuração do arquivo “smb.conf” 

Fonte: Próprio autor (2016) 

A Configuração feita no arquivo “smb.conf” é aplicada em ambos os nós, apenas 

modificando o netbios name e server string para o nome referente a cada nó. Após as 

configurações é necessário apenas reiniciar o serviço no nó master, assim o servidor de 

arquivos já está disponível para as máquinas Windows acessarem a pasta compartilhada.  

Figura 12 – Acesso ao servidor de arquivos do Cluster HA

 

Fonte: O autor (2016) 

A figura 12 mostra o compartilhamento da pasta “arquivos” sendo acessada a 

partir do ip virtual “192.168.0.200” com o nó master provendo o serviço e sincronizando com 

o slave. 
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5.  TESTE DO CLUSTER HA 

Com o término das configurações do cluster deu-se início aos testes, o intuito foi 

testar a rede do cluster, avaliar a adaptabilidade em falhas (Failover) e recuperação de falhas 

(Failback) e realizar testes na sincronização dos dispositivos de bloco. 

5.1.  Avaliando a rede 

Os testes da rede foram realizados na rede interna, que interliga os dois nós do 

cluster através das duas placas de rede eth1 e eth2 por um Channel Bonding em modo Round  

Robin. Para testar a rede interna utilizou-se a simulação de uma falha em uma das placas, no 

caso a falha ocorreu na placa eth2. Está falha não causa a parada de comunicação entre os nós, 

pelo fato do canal possuir outra placa (eth1) para a comunicação. 

Figura 13 – Teste do Channel Bonding com placa eth2 desligada 

 

Fonte: Próprio autor (2016) 

A figura 13 mostra três terminais abertos do master, sendo o terminal 1 

executando um comando “watch cat /proc/net/bonding/bond0” exibindo os status das placas 

slave (eth1 e eth2) e também o status da placa bond0. O terminal 2 mostra a execução do 

comando “ifdown eth2” que desliga a placa eth2. O terminal 3 mostra o ping para o ip 

“172.16.0.2” da placa bond0 do nó slave em interrupção. O funcionamento da rede interna 

não é afetado caso ocorra uma falha na placa eth2, com isso diminui-se as chances de ocorrer 

um Split-Brain. 
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Figura 14 – Teste do Channel Bonding com as placas eth1 e eth2 ligadas 

Fonte: Próprio autor (2016) 

A figura 14 mostra a ativação da placa eth2 assim o bond0 volta a funcionar 

utilizando as duas placas em modo Round Robin. Com isso pode-se verificar a grande 

vantagem na utilização de um Channel Bonding, e a desvantagem sendo a necessidade de 

compra de uma segunda placa de rede, o qual acarreta custos a mais na implantação. 

5.2.  Adaptabilidade em failover e failback 

O failover nada mais é do que o nó do cluster que assume os serviços de outro nó. 

Para isso ocorrer é necessário uma parada no servidor, ou seja, algum problema que venha 

afetar o servidor que está respondendo aos clientes. Para demostrar como o nó se adapta a um 

failover primeiramente é necessário visualizar como se encontra o estado dos nós antes do 

failover. A figura 15 é dividida em três (3) partes, a parte um (1) mostra a conexão do cliente 

ao ip virtual “192.168.0.200” para acessar ao servidor SAMBA, a parte dois (2) é a execução 

do comando “ip addr show” no servidor master, demonstrando que este nó que está 

disponibilizando o ip virtual para acesso ao servidor SAMBA pelos clientes. A parte três (3) é 

execução do comando “ip addr show” no nó slave mostrando que o ip virtual “192.168.0.200” 

não está levantado nele. 
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Figura 15 – Situação do Cluster antes de um failover 

Fonte: Próprio autor (2016) 

Para que o nó slave assuma os serviços é necessário que o servidor master pare, 

com isso simulou-se uma falha, desligando o servidor. Outro caso de parada do servidor, 

poderia ser uma manutenção programada, assim com o cluster de alta disponibilidade os 

serviços não seriam afetados com a parada de um nó. Após aproximadamente 10 segundos o 

servidor slave assumiu a posição do servidor master. Para confirmar se o serviço estava 

executando no nodo slave, acessou-se o mesmo ip “192.168.0.200” e os serviços do servidor 

de arquivos estavam disponíveis novamente. Realizando cálculos bem básicos como um mês 

de trinta (30) dias possui dois milhões quinhentos e noventa e dois mil (2592000) segundos, 

caso o nó que responde aos clientes pare quatro (4) vezes em um mês, ou seja, quarenta (40) 

segundos, o servidor terá uma disponibilidade de 99,85 % e 0,15% indisponível. 

A figura 16 mostra o cliente acessando normalmente o servidor de arquivos, 

mesmo com a parada do nó master (simulação de uma parada com o comando reboot). Com a 

parada do nó master quem assume é o nó slave o qual levanta o ip virtual “192.168.0.200” e 

dá um start no servidor de arquivos, assim quem responderá aos clientes enquanto o master 

não retornar será o nó slave. 
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Figura 16 – Failover com o slave assumindo os serviços do servidor de arquivos 

Fonte: Próprio autor (2016) 

Como foi configurado neste cluster o auto failback on todos os serviços são 

retornados ao servidor master quando o mesmo é ligado novamente, assim fecha-se o ciclo do 

cluster de alta disponibilidade e finaliza-se os testes de adaptabilidade. 

5.3.  Sincronização dos dispositivos de bloco 

Para testar a sincronização dos dispositivos de bloco deste cluster iniciou-se pela 

inserção de um arquivo de imagem de disco dentro do servidor de arquivos dentro da pasta 

“arquivos”. Assim o DRBD do servidor master sincroniza com o DRBD do servidor slave e 

as duas partições de ambos os servidores ficam sincronizadas, sendo o servidor master em 

modo primário (primary) e o servidor slave em modo secundário (secondary).  

Depois da inserção completa do arquivo dentro do servidor SAMBA, como dito 

anteriormente, simulou-se uma parada no servidor master, assim o servidor slave assumiu 

depois de dez (10) segundos, passado este tempo o servidor estava funcionando com 

dispositivo de bloco montado “/dados/” e com o servidor de arquivos ativo, com isso inseriu- 

se mais um arquivo, e após isso ligou-se o servidor master. Quando o servidor master inicia, 

seu disco é sincronizado, pois se encontra inconsistente devido a inserção de um novo arquivo 

no servidor com o nó master desligado. Assim o servidor master assume novamente, monta o 

diretório “/dados/” e termina a sincronização, fechando assim o ciclo. 
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Figura 17 – Teste de sincronização entre os nós master e slave 

Fonte: Próprio autor (2016) 

A figura 17 é dividida em 3 partes, a parte um (1) mostra a inserção do arquivo de 

imagem de disco “Elastix-4.0.74-Stable-x86_64.iso” no servidor de arquivos, a parte dois (2) 

mostra a utilização do comando “watch cat /proc/drbd” que disponibiliza em tempo real os 

status do servidor master que encontra-se em modo primário (primary) e pronto para escrita 

(uptodate), a parte 3 também mostra a utilização do comando “watch cat /proc/drbd” que 

disponibiliza em tempo real os status do nó slave que encontra-se em modo secundário 

(secondary) e está pronto para escrita (uptodate).  

Figura 18 – Teste de sincronização após retorno do servidor master 

 

Fonte: Próprio autor (2016) 
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A figura 18 é dividida em duas (2) partes, a parte 1 mostra a inserção de mais um 

arquivo chamado “Google” no servidor de arquivos com o nó slave respondendo aos clientes 

e o nó master desligado. A parte dois (2) mostra a utilização do comando “watch cat 

/proc/drbd” para visualizar em tempo real a sincronização dos nós, depois da inicialização do 

nó master mostra-se que seu disco encontra-se inconsistente (inconsistent) e mostrando o 

percentual de sincronização em 10.6% que quando atingir 100% mudará o status do disco de 

inconsistent para uptodate. 

Para concluir os testes foi realizado uma comparação do hash do arquivo de 

imagem de disco “Elastix-4.0.74-Stable-x86_64.iso” que estava na máquina do cliente e o 

hash do arquivo de imagem de disco “Elastix-4.0.74-Stable-x86_64.iso” que estava no 

servidor de arquivos. Foi realizada a comparação após o arquivo ter sido sincronizado no 

servidor slave, assim pode-se concluir que os arquivos estavam realmente consistentes. 

A figura 19 mostra a comparação entre o hash do arquivo ISO do servidor de 

arquivos e o hash do arquivo ISO que estava no cliente, ambos mostrando o mesmo MD5. 

Figura 19 – Teste de comparação de hash md5

 

Fonte: Próprio autor (2016) 

Com isso o cluster estava funcionando e testado, garantindo disponibilidade, 

sincronização entre os dispositivos de bloco e dados consistentes entre as sincronizações dos 

discos.  

5.4.  Análise dos testes 

Com a análise dos testes podemos concluir que um cluster que utiliza uma rede 

com balanceamento de carga entre os nós, uma ferramenta que monitora e controla os nós 
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(Heartbeat) e uma ferramenta que faz a sincronização dos discos e garante a consistência dos 

dados (DRBD), pode ser uma ferramenta viável para ser implantada na empresa Agropecuária 

Boa Vista PE Ltda. 

 

6. CONCLUSÃO 

Pela observação dos testes analisados percebe-se que um cluster de alta 

disponibilidade traz um grande impacto no que diz respeito à disponibilidade, um dos pilares 

da segurança da informação, estão evidentes as vantagens de sua implantação. Os testes 

realizados em ambiente virtual mostraram que um cluster de alta disponibilidade traz 

resultados satisfatórios e que seria possível sua aplicação no ambiente tecnológico da empresa 

Agropecuária Boa Vista Pe Ltda, com isso a utilização do cluster HA poderá ser uma possível 

solução para o problema de indisponibilidade e assim diminuiria o risco de todo o sistema 

ficar indisponível e seu controle de produção não seria atingido. 

O conceito de alta disponibilidade, que não é recente, está sendo amplamente 

disseminado, e ganha importância diretamente proporcional a influência que os sistemas de 

computação exercem nas empresas ou entidades que sustentam. Não se especificou neste 

trabalho a utilização de monitoramento de serviços para alta disponibilidade, cuja finalidade, 

poderia ser, a ativação do nó secundário caso o serviço SAMBA no nó primário venha a 

falhar. A utilização desse recurso é realizado através do software livre MON, este recurso será 

implantado posteriormente em uma pesquisa futura. 

Este trabalho mostrou que a implantação de uma solução de alta disponibilidade, 

utilizando cluster de alta disponibilidade traz grandes benefícios, como um sistema confiável 

e altamente disponível, discos sincronizados, e dados sincronizados consistentes. A 

implementação das ferramentas abordadas no trabalho foram configurações relativamente 

básicas, mas as ferramentas possuem uma infinidade de configurações que trazem um poder 

de controle fenomenal, os quais elevam a quantidade de informações que os gestores de TI 

precisam para um sistema confiável, altamente disponível e seguro. 
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