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"Me dê o zero e o um que eu tiro o tudo e o nada lá de dentro.” 

·              Júlio Felipe Szeremeta 
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RESUMO 

 

A utilização dos sistemas computacionais em ambientes reais de 

produção, tem a cada dia nos indicado a necessidade do continuo 

funcionamento desses sistemas. Desta forma, muitos serviços têm que estar 

disponíveis de forma ininterrupta. Possíveis falhas podem causar erros, 

fazendo com que o sistema apresente um defeito. Por esta razão, uma forma 

de  redundância se faz necessária para evitar que tais defeitos acarretem 

prejuízos ao ambiente de produção.  

Este trabalho apresenta uma pesquisa em alta disponibilidade, utilizando 

um estudo de caso do ambiente de imagem única OSCAR (Open Source 

Cluster Application Resource) visando sua utilização em sistemas reais de 

produção. 
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ABSTRACT 

 

The use of computationals systems in real production environments, has 

indicated us every day the necessity of the continuous functionament of theses 

systems. This way, many services have to be avalaible uninterruptedly. 

Possible failures may cause error, so the system can present defects. Because 

of it, one way of redundancy is necessary to avoid that those defects prejudice 

the production environment.  

This work presents a research of high availability, using a case study  of 

the only image environment OSCAR (Open Source Cluster Application 

Resource). The idea is to use it in real production systems. 
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CAPÍTULO 1 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

Quando uma organização precisa montar uma estrutura computacional 

para atender um serviço que exija alto desempenho e confiabilidade, dois 

caminhos podem ser seguidos: adquirir um servidor robusto de ultima geração 

ou desenvolver sua própria solução. A primeira opção muitas vezes é inviável, 

devido ao alto custo dessas configurações. Por outro lado, apesar de exigir um 

pouco mais esforço, a opção de desenvolvimento de uma solução própria com 

software aberto pode representar  um retorno em serviços com qualidade 

semelhante à primeira opção. 

Este trabalho apresenta um estudo de caso na utilização de um software 

aberto, cujo objetivo foi o desenvolvimento de uma solução de alta 

disponibilidade, com custos reduzidos,  sem a perda de eficiência. O ambiente 

experimental, considerou a implementação de uma solução em um cluster de 

alto desempenho com disponibilidade para suportar uma aplicação real. 

No ambiente, uma determinada maquina funcionou como espelho de 

outra, assumindo seu papel quando um defeito foi verificado, sem acarretar em 

prejuízos para os usuários que estavam utilizando a configuração e executando 

suas aplicações. 

A divisão deste trabalho é a seguinte: um embasamento teórico do 

assunto e o estudo de caso de tal sistema. 
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Os capítulos 3 e 4 são teóricos, onde o primeiro descreve o 

funcionamento de um cluster e suas características, e o segundo fala sobre a 

alta disponibilidade em sistemas computacionais. 

Por fim, o capitulo 4 descreve um estudo de caso de um cluster de Alta 

Disponibilidade, assim como sua configuração, gerenciamento e testes. Para 

tal, utilizou-se o software OSCAR (Open Source Cluster Aplication Resouces) 

[14] para montar o ambiente cluster e o HA-OSCAR (High Availability OSCAR) 

[7] para prover a alta-disponibilidade no mesmo. 
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CAPÍTULO 2 
 

2 CLUSTERS 
  

A abordagem cluster computacional não é um paradigma novo na área 

de computação. Todavia, tem sido verificado uma crescente popularização no 

uso dessa configuração em várias as áreas, onde usuários necessitam do uso 

de plataformas computacionais que possam melhorar o desempenho de suas 

aplicações. Como aumento de desempenho, entende-se uma maior velocidade 

na execução dos aplicativos e um maior número de dados a serem 

considerados na execução da própria aplicação [4].  

Pode-se definir um cluster como sendo um sistema que compreende 

dois ou mais computadores (denominados nodos ou nós) trabalhando 

simultaneamente para executar aplicações e/ou tarefas, de maneira 

transparente, fazendo com que o usuário que utilize tenha a impressão que 

somente um único sistema responde para ele, como se fosse um recurso único 

(imagem única). Como motivações principais para a construção de um cluster, 

está a elevação da confiança, distribuição de carga e aumento de desempenho  

[16].  

[9] define um cluster como sendo um grupo de máquinas físicas 

fracamente acopladas capazes de suportar o mesmo conjunto de máquinas 

virtuais. Qualquer máquina em um cluster pode substituir qualquer outra 

máquina no mesmo cluster. 
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A Arquitetura de um cluster possui vários elementos que fornecem a 

funcionalidade desejada. Abaixo está a descrição dos principais elementos que 

formam um cluster [15]:  

• Nó: O nó é o componente básico do cluster. Um cluster é formado por 

um grupo de nós. Em um cluster, um nó comunica-se com os outros 

nós através de troca de mensagens sobre conexões de rede. As falhas 

ocorridas em um nó podem ser detectadas através de timeouts de 

comunicação (ping). 

• Recurso: Um recurso representa uma determinada funcionalidade em 

um nó, podendo ser físico, como uma impressora ou lógico, como um 

endereço IP. Um recurso pode migrar de um nó a outro. Esse processo 

de migração é denominado failover. Recursos devem ser monitorados 

a fim de observar seu status, pois como representa uma funcionalidade 

ele pode falhar. Caso isso aconteça, monitores devem tomar atitudes 

para solucionar essa falha, como por exemplo, inicializar o serviço em 

outro nó. Cada recurso deve possuir um tipo, que descreve seus 

atributos genéricos e seu comportamento. Cada tipo deve ter 

associado a si mecanismos de inicialização eparada para que possam 

ser manipulados pelo gerenciador do cluster. 

• Dependência de Recursos: Em um cluster, recursos dependem da 

disponibilidade de outros recursos. Por exemplo, um servidor HTTP 

depende da presença de uma interface de rede on-line e de um 

sistema de arquivos operacional para fornecer os arquivos que por 
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outro lado podem depender de um volume manager. Para descrever 

essas dependências, utiliza-se um grafo de dependências de recursos, 

no qual deve descrever a seqüência em que os recursos devem ser 

inicializados assim como quais recursos devem ser migrados 

simultaneamente.  

• Grupo de Recursos: Um grupo de recursos é a unidade de migração. 

Mesmo existindo um grafo de dependências descrevendo os recursos 

que devem ser migrados juntos, pode haver considerações adicionais 

para agrupar os mesmos. O administrador de sistemas pode associar 

uma coleção de recursos independentes em um único grupo de 

recursos, com o objetivo de garantir que todo o grupo seja migrado 

junto. Políticas de migração são definidas baseadas em grupos. As 

dependências de recursos vistas acima não podem ultrapassar as 

barreiras de um grupo.  

 Porém, de maneira isolada, os elementos descritos acima não provêem 

a funcionalidade desejada do cluster. É necessário que haja uma arquitetura 

para unir todos esses elementos e fornecer o funcionamento que cada um 

espera do outro. [19] descreve uma abstração de arquitetura baseada em 

componentes, formada pelas seguintes camadas básicas:  

• Camada de Comunicação: trata das comunicações ponto-a-ponto 

entre os nós.  

• Camada de Ligação: agrupa canais de comunicação em uma única 

ligação entre dois nós.  
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• Camada de Integração: forma a topologia do cluster.  

• Camada de Recuperação: executa a recuperação (failover) e a 

inicialização/parada controlada de serviços depois de uma transição 

do cluster.  

 

2.1 Tipos de Cluster 
 

 Basicamente, as principais razões para se utilizar um cluster são as 

seguintes [15]: 

• Alta Disponibilidade, quando se deseja que o cluster forneça 

determinados serviços, sendo que estes devem estar sempre (ou quase 

sempre) disponíveis para receber solicitações. Esta probabilidade do 

serviço estar apto a receber solicitações é um fator dependente do 

cluster.  

• Alto Processamento, quando se deseja que o cluster execute 

determinadas tarefas, sendo que elas são divididas (na sua íntegra ou 

em frações de uma mesma tarefa) e processadas separadamente em 

vários nós, a fim de a velocidade de processamento seja incrementada.  

É possível também unir as duas características acima em um único 

cluster aumentando assim a disponibilidade e escalabilidade de serviços e 

recursos. Este tipo de configuração de cluster é bastante utilizado em 

servidores de web, mail, news ou ftp. 
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O presente trabalho trata de um estudo de caso em um cluster de Alta 

Disponibilidade, que será mostrado em maiores detalhes nos próximos 

capítulos. 
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CAPÍTULO 3 
 

3 ALTA DISPONIBILIDADE 
 

Com o crescente avanço das atividades que fazem uso de sistemas 

computacionais, surge uma preocupação muito grande no que diz respeito a 

problemas causados por eventuais defeitos destes sistemas. A alta 

disponibilidade é uma das soluções para evitar os defeitos. 

Disponibilidade é definida como sendo a probabilidade de um sistema 

estar disponível para uso em dado momento. Ela pode ser classificada como 

[5]: 

• Básica: é aquela encontrada em qualquer computador comum de 

mercado, tendo algo em torno de 99% de disponibilidade; 

• Alta: Encontrada em sistemas mais especializados, que garantem 

soluções em torno de 99,99%  a 99,9999% de disponibilidade. A briga 

entre as empresas é para ver  quais conseguem adicionar mais noves à 

sua solução; 

• Contínua: A disponibilidade é contínua quando ela é igual a 100%, ou 

seja, o sistema está sempre disponível. É a situação ideal, porém teórica 

e hipotética. Apesar de se poder garantir muitos noves, sempre irá existir 

uma possibilidade do sistema parar. 
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Pode-se dizer que a disponibilidade de um sistema é a relação entre o 

tempo de vida útil deste sistema e seu tempo total de vida. Essa relação está 

representada na seguinte fórmula [6]: 

 

Disponibilidade = MTTF / (MTTF + MTTR) 

 

Onde MTTF (Medium Time Till Failure) é o tempo médio até a máquina 

falhar e MTTR (Medium Time Till Repair) é o tempo médio até que essa falha 

seja reparada. Observa-se que quanto mais se demora em reparar as falhas, 

maior é o MTTR e, conseqüentemente, menor a disponibilidade. Ao avaliar 

essa fórmula, é importante observar se na medição do MTTF as paradas 

planejadas são consideradas como falha ou não. 

A Alta Disponibilidade também é identificada como um item a ser 

avaliado na questão de segurança de sistemas. Assim como controle de 

acesso, permissões, segurança física, a preocupação com a disponibilidade do 

sistema é essencial. Muitos a consideram uma sub-área de Tolerância a 

Falhas, pois tem como principal objetivo à continuidade do sistema em 

situações em  que o mesmo apresente falhas e pare [5]. 

Alta disponibilidade se difere de tolerância à falhas, pois a computação 

com alta-disponibilidade é pró-ativa detectando e prevenindo potenciais falhas. 

Em contraste, a abordagem de tolerância à falha é normalmente mais 

dispendiosa e reativa. Em uma configuração tolerante à falhas, componentes 

replicados executam as mesmas instruções ao mesmo tempo. Ainda assim, se 

um dispositivo apresentar defeito, a aplicação continua sua execução, sem 
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nenhuma outra diferença a não ser no nível de desempenho reduzido com 

base na porcentagem dos recursos perdidos. Um custo significante da 

tolerância à falhas é a execução redundante de tarefas e a verificação de 

pontos de checagem freqüentemente,   mesmo quando não há ocorrência de 

falhas. 

Um sistema tem alta disponibilidade se foi desenhado, implementado e 

desenvolvido com um número suficiente de componentes (hardware, software 

e procedimentos) para satisfazer sua funcionalidade e também possuir 

redundância suficiente nesses componentes para mascarar certas falhas 

definidas [17].  

Para se entender melhor a Alta Disponibilidade, faz-se necessário o 

conhecimento de alguns conceitos, como falha, erro, defeito e failover [6].  

• Falha: Uma falha acontece no meio físico, ou seja, no nível mais baixo 

do hardware. Uma flutuação da fonte de alimentação ou uma 

interferência eletromagnética são exemplos de falha. Estes são dois 

eventos indesejados, que acontecem no meio físico e afetam o 

funcionamento de um computador ou de partes dele. 

• Erro: A ocorrência de uma falha pode acarretar um erro, que é a 

representação da falha no meio informacional. Um computador trabalha 

com bits, cada um podendo conter 0 ou 1. Uma falha pode fazer com 

que um ou mais bits troquem de valor inesperadamente, o que afeta o 

funcionamento normal do computador. Uma falha, portanto, pode gerar 

um erro em alguma informação. 
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• Defeito: O erro, se não for percebida e tratado, poderá gerar o que se 

conhece por defeito. O sistema simplesmente trava, mostra uma 

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

avisos. Isto é percebido no universo do usuário. Uma falha no meio físico 

pode causar um erro no meio informacional, que por sua vez pode 

causar um defeito percebido no meio do usuário. A Tolerância a Falhas 

tem como objetivo acabar com as falhas, ou tratá-las enquanto ainda 

são erros. Já a Alta Disponibilidade permite que máquinas travem ou 

errem, contanto que exista outra máquina para assumir seus serviços.  

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

descubra que a outra falhou. Isso é feito através de testes periódicos, 

cujo período deve ser configurável, nos quais a máquina secundária 

testa não apenas se a primária está ativa, mas também fornecendo 

respostas adequadas a requisições de serviço. Por serem periódicos, 

existe um intervalo de tempo durante o qual o sistema pode ficar 

indisponível sem que a outra máquina o perceba. 

• Failover: O processo no qual uma máquina assume os serviços de outra, 

quando esta última apresenta falha, é chamado failover, podendo este  

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

espera de uma solução de Alta Disponibilidade. Entretanto, algumas 

aplicações não críticas podem suportar um tempo maior até a 

recuperação do serviço, podendo então utilizar failover manual (feito por 

um administrador ou operador do sistema). Além do tempo entre a falha 

e a sua detecção, existe também o tempo entre a detecção e o 
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restabelecimento do serviço. Bancos de dados de grande porte, por 

exemplo, podem exigir um considerável período de tempo até que 

atualizem os índices de suas tabelas e, durante este tempo, o serviço 

ainda estará indisponível. Para se executar o failover de um serviço, é 

fundamental que as duas máquinas envolvidas possuam recursos (uma 

placa de rede, um disco rígido, os dados neste disco, e todo e qualquer 

elemento necessário à prestação de um determinado serviço) 

equivalentes. É vital que uma solução de Alta Disponibilidade mantenha 

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

possa ser retomado sem perdas. Executar um failover  pode significar 

interromper as transações em andamento, perdendo-as, sendo 

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

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

então que dependendo da aplicação envolvida, o failover pode ou não 

ser um processo transparente. 

 

3.1 Um Cluster de Alta Disponibilidade (HA-CLUSTER) 

 

Um ambiente de cluster pode ser definido como um conjunto de 

computadores que trabalham em cooperação, mas vistos como apenas uma 

unidade. Os clusters são construídos para balancear serviços entre 

computadores, para obtenção de um ambiente com um maior poder 

computacional, entre outras facilidades. Agregando a estes ambientes uma 

abordagem de alta disponibilidade, podemos entender essa nossa 
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configuração como sendo um conjunto de computadores responsáveis que se 

comunicam para a manutenção de serviços, de uma forma transparente ao 

usuário final, e usualmente classificados como clusters de alta disponibilidade 

[5].  

Um cluster de alta disponibilidade consiste em múltiplas maquinas 

interconectadas por um dispositivo de rede comum (hub ou switch) e um 

pacote de software para fornecer um serviço com maior disponibilidade. Dados 

são replicados entre um nó primário (servidor) e um nó secundário (ou standby, 

que é uma cópia do servidor). Dados são acessados no nó primário, usando 

um mecanismo de localização independente que assegura a integridade dos 

dados. Se o acesso aos dados no nó primário falhar, o acesso é recuperado 

alternando para a cópia para nó secundário. Esta tarefa é efetuada de uma 

maneira transparente para a aplicação [2].  

A implementação de um cluster de Alta Disponibilidade objetiva manter a 

disponibilidade dos serviços prestados por um sistema computacional 

replicando serviços e servidores, através da redundância de hardware e 

reconfiguração de software. Dois ou mais computadores juntos agindo como 

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

deles venha a falhar. A complexidade do sistema deve estar no software que 

deve se preocupar em monitorar outras máquinas de uma rede, saber que 

serviços estão sendo executados, quem os está executando, e o que e como 

proceder em caso de uma falha. Perdas na performance e/ou na capacidade 

de processamento são normalmente aceitáveis pois o objetivo principal é não 
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parar. Existem algumas exceções, como sistemas de tempo real e de missão 

crítica [16].  

A implementação de um cluster de alta-disponibilidade é o tema central 

do trabalho, que será abordado no próximo capítulo. 

 

3.2 Aplicações Práticas 
 

O uso da alta disponibilidade já esteve presente em várias aplicações 

comercias: 

A IBM [10] desenvolveu uma solução baseada em AIX, denominada 

HACMP/ES (High Availiability Cluster Multiprocessor Enhanced Scalability). 

Esta solução fornece alta disponibilidade entre dois servidores, onde o servidor 

secundário fica inativo até que o servidor primário venha a falhar. 

 Outra grande empresa a utilizar a alta disponibilidade foi a HP [8], 

utilizando um software que inclui a restauração de capacidades de aplicativos 

proporcionados pelo HP MC/ServiceGuard; ferramentas de administração e 

monitoramento para recursos de servidores de missão crítica fornecidos pelo 

HP Process Resource Manager e HP Service Control Manager; e soluções de 

clustering e de disaster-tolerant para sistemas UNIX, Linux, e Windows. 

 A Microsoft [12], com a solução chamada “missão crítica” também busca 

desenvolver soluções onde o fator principal é a alta disponibilidade e a alta 

confiabilidade do serviço prestado.  
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CAPÍTULO 4 
 

4 AMBIENTE EXPERIMENTAL 
 

 O ambiente de cluster foi montado no Labweb, pertencente ao Centro 

Tecnológico (CTC) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), no 

Departamento de Informática e Estatística (INE). Este ambiente foi montado 

para a execução de uma aplicação real, que tinha como requerimento seu 

serviço no ar por vinte e quatro horas durante sete dias por semana. Para tal, 

utilizamos três computadores, sendo um como o nó cliente, e outros dois para 

os servidores (primário e secundário). Ambos os computadores tinha as 

seguintes características: 

 

• Processador Intel Pentium 4 1.8 Ghz 

• Disco Rígido de 40 GB 

• 512 MB de Memória RAM 

 

O sistema operacional utilizado foi RedHad Linux versão 9.0. No 

ambiente do cluster de alta disponibilidade, foram utilizados os pacotes de 

software OSCAR (Open Source Cluster Application Resource) [14][18][3] e HA-

OSCAR (High Availability OSCAR) [7], que são descritos  nas próximas seções 
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4.1 OSCAR 3.0 
 

O projeto do OSCAR [14][11] foi desenvolvido pelo Open Cluster Group 

(OCG) [13]. Este grupo é voltado para o desenvolvimento de soluções para 

clusters, objetivando alto desempenho computacional. O OSCAR, é um 

ambiente de imagem única, que foi essencialmente desenvolvido com objetivo 

de alto desempenho. O ambiente pode perfeitamente ser utilizado por qualquer 

aplicação, que necessite das funcionalidades de um cluster, para obter um 

aumento de desempenho através da exploração do paralelismo. O OSCAR é 

uma ferramenta que busca facilitar a criação do ambiente de software para o 

cluster, assim como sua utilização, manutenção e gerenciamento [14]. 

 

4.1.1 Arquitetura do OSCAR 3.0 
 

Um cluster OSCAR consiste em um nó servidor e um (ou mais) nó(s) 

cliente(s). Todos os nós clientes devem possuir hardware homogêneo. A 

estrutura básica de um cluster OSCAR é apresentada na figura 1. 

No próximo capitulo será mostrado os procedimentos necessários para a 

instalação de um cluster OSCAR. 

 

4.1.2 Instalação do OSCAR 3.0 
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O software OSCAR, na sua versão 3.0, foi instalado sobre o Red Hat 

9.0, distribuição para a qual ele é certificado e totalmente suportado pelo 

ambiente. Existem ainda duas outras alternativas para instalação do OSCAR, 

sendo elas: a distribuição Red Hat Linux 8.0 e Mandrake Linux 9.0. A escolha 

pela distribuição Red Hat Linux 9.0, deveu-se ao fato desta ser considerada em 

nossos testes uma distribuição Linux robusta e estável, quando comparada 

com as demais distribuições suportadas pelo ambiente. 

 

 

FIGURA 1 – Estrutura de um cluster OSCAR 

 

Para a correta instalação do cluster OSCAR, algumas configurações 

prévias tiveram de ser satisfeitas, como:   

 

• A criação do diretório /tftpboot/rpm – para onde foram copiados todos os 

pacotes RPM da instalação da versão do Linux utilizada(Red Hat Linux 
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9.0), por isso, é sugerido no documento de instalação do OSCAR que 

seja reservado um espaço de 2GB para este diretório criado: 

 

# mkdir -p /tftpboot/rpm 

# ln -s /tftpboot  /tftpboot 

 

• Criação de um novo diretório, agora em “/var/lib/systemimager” – neste 

diretório serão geradas as imagens para os nós; para criação deste   

diretório utilizou-se o seguinte comando: 

 

# mkdir -p /var/lib/systemimager 

 

• Modificação no arquivo sshd_config, situado no caminho 

/etc/ssh/sshd_config, onde comando permitrootlogin  foi alterado para 

yes. 

 

• Execução do script configure situado em /root/oscar-3.0/configure: 

 

# ./configure 

 

• Execução do script make install, localizado também em /root/oscar-

3.0/make install, para que fossem configuradas as variáveis de ambiente 

com o caminho OSCAR_HOME: 
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# ./make install 

 

Apesar de haver necessidade de reserva de espaço em disco 

especificamente para os dois diretórios citados acima, não é obrigatória a 

criação destas partições no momento da instalação do Linux. O ideal seria a 

prévia criação de todas as partições necessárias.  

Após estes requisitos serem atendidos, a instalação do cluster OSCAR foi  

iniciada através do seguinte comando: “./install_cluster <interface>”, localizado 

também no diretório “/root/oscar-3.0”. Obs: A interface de rede ulitizada foi a 

eth0. 

No caso do OSCAR já estar instalado e haver a necessidade de ser 

adicionado novo nó cliente ao cluster, os mesmos comandos devem ser 

seguidos. 

Feito isso, o script de instalação iniciou sua execução. Após alguns 

minutos, foi exibida uma janela onde há um campo para ser digitada uma 

senha de entrada para o cluster OSCAR. Esta senha é utilizada para proteger a 

base de dados MySQL do OSCAR de acessos indevidos, não havendo 

necessidade desta senha ser previamente definida. Em um segundo momento, 

mais uma janela foi exibida, como demonstrado na figura 2, informando todos 

os passos necessários para o término da instalação. 
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FIGURA 2 - Instalação do Oscar versão 3.0 

 
O primeiro passo é a escolha dos pacotes OSCAR a serem instalados, 

como não havia conhecimento da necessidade de instalação de pacotes 

extras, foi escolhida a opção default.(figura 3). 

O segundo passo (figura 4) consiste da configuração dos pacotes. Em 

Environment Switcher, se optou pela implementação MPI já selecionada, 

LAM/MPI. Existe, ainda uma segunda opção para implementação MPI: MPICH. 
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FIGURA 3 - Passo 1 da instalação do Oscar 
 

Ainda no segundo passo, na configuração do kernel_picker, necessário 

quando se opta por alterar a versão do Kernel do Linux usada para uma nova 

versão, também optou-se pela configuração padrão (default), pois não foi 

verificada a necessidade de atualização do kernel. 

Em seguida, na etapa 3, é iniciada a instalação de vários pacotes RPMs 

adicionais requeridos, além de uma configuração auxiliar no nó servidor. 

 

 

FIGURA 4 - Passo 2 da Instalação do Oscar 
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A fase seguinte,  etapa 4 (figura 6), consiste na criação da imagem para 

os nós escravos. Neste momento, um determinado tempo é necessário para a 

construção da imagem, sendo que uma barra de progresso indica o status de 

instalação do processo. Note, que na opção “Package File” devemos selecionar 

o pacote de arquivo adequado à distribuição Linux utilizada para a instalação 

(Red Hat Linux 9.0). A opção correta é demonstrada a seguir:  

 

“/opt/oscar/oscarsamples/redhat9-i386.rpmlist”.  

 

Em package directory o caminho é /tftpboot/rpm.  

Na definição do caminho em Disk Partition File, não é recomendado 

optar pelo default da instalação do Oscar, pois ocasionou o seguinte erro 

durante o processamento deste passo: 

 

# fatal error: cannot open file ‘/etc/fstab’ for reading 

 

Para solucionar esse problema,  escolheu-se a opção 

“/opt/oscar/oscarsamples/samples.disk.ide”. Sendo assim, foi alterado 

manualmente o arquivo de configuração “samples.disk.ide” localizado em 

“/opt/oscar/oscarsamples”, realizando um particionamento adequado ao 

tamanho do disco rígido presente nos nós escravos. A figura 5 mostra a 

alteração feita no arquivo:          
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/dev/hda1  37135             ext3  /  defaults 

/dev/hda2  1028  swap   

nfs_oscar:/home  -  nfs  /home rw 

 

FIGURA 5 - Arquivo samples.disk.ide Modificado 

 
 

Com relação ao item “IP Assignment Method”, alterou-se  esta opção para 

DHCP. Dependendo da opção escolhida em “Post Install Action”, no final da 

instalação do nó escravo, esta irá emitir sinal sonoro ou reinicializar 

automaticamente o nó escravo. Na instalação realizada, optou-se pela emissão 

de sinal sonoro (beep). Os demais itens devem permanecer com as opções 

default. 

 

 

FIGURA 6 - Passo 4 da Instalação do Oscar 

 

A etapa 5, como apresentado na figura 7, tem como finalidade definir 

informações apropriadas para os nós escravos do gerenciador OSCAR. Nesta 
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fase, são configuradas informações como: número de hosts, atribuição de IP 

aos nós escravos, mascara da subrede e gateway, por exemplo. O campo 

“Number of Hosts” especifica o número de nós escravos presentes no cluster, 

tendo sido atribuído 1 em nossa configuração, sendo que o nó mestre não deve 

ser considerado nesta definição. Os campos restantes podem permanecer com 

suas opções default, uma vez que o gerenciador OSCAR possui as 

informações necessárias para a atribuição dos mesmos 

 

 

           FIGURA 7 - Passo 5 da Instalação do Oscar 

 

A seguir, na etapa 6 (figura 8), é realizada a detecção dos nós escravos 

através do endereço MAC, identificado de forma única em uma rede, para 

posterior atribuição do endereço IP ao nó escravo. Dois métodos possíveis 

podem ser utilizados para a inicialização pela rede. O primeiro utiliza uma 

entrada PXE (Preboot eXecution Environment), opção de inicialização da BIOS 

do nó escravo, se disponível. Se esta opção não for possível, pode-se criar um 

disco de inicialização. A detecção é iniciada no momento em que se pressiona 
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o botão “Start Collecting MACs”. Uma vez encontrado o endereço MAC dos nós 

escravos, pode-se encerrar a detecção, pressionando novamente o mesmo 

botão. Neste momento foi associado o endereço MAC ao endereço IP do nó 

através do botão “Assign MAC to Node” para um nó especifico, podendo 

também ser feito através do botão “Assign All MACs”, neste caso para todos os 

nós escravos disponíveis. Cabe lembrar ainda, que no final deste passo, antes 

de ser iniciado o passo seguinte, foi necessário esperar algum tempo para que 

fosse completada a instalação dos nós escravos 

   

 

FIGURA 8 - Passo 6 da Instalação do Oscar 

 

 A próxima etapa completa  a instalação do gerenciador OSCAR. Na fase 

seguinte, são executados apenas scripts de configurações complementares 
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4.1.3 Testes 
 

No passo 8 foram efetuados os testes no ambiente instalado. Os 

resultados destes testes são mostrados em uma janela, certificando-se desta 

maneira do seu perfeito funcionamento como apresentado na figura 9, após 

sua execução 

 

 

FIGURA 9 - Janela de teste do cluster 

  

A figura 10 mostra o uso do processamento do servidor no momento dos 

testes. Observa-se que o processador foi bastante exigido durante a etapa de 

testes. 
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FIGURA 10 – Uso da CPU durante testes no cluster 

 

Uma vez que o cluster foi instalado, pôde-se listar a partir do servidor os 

nós clientes pertencentes a ele e sua estrutura através do comando: 

 

#cexec ls –la 

 

Como o cluster em questão tem apenas um nó, foi listado apenas o 

Oscarnode1 . A figura 11 mostra isso. 
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FIGURA 11 – Listagem dos nós do cluster 

 

4.2 HA-OSCAR 
  

A alta-disponibilidade, quando utilizada no cluster OSCAR, possibilita 

prevenir possíveis defeitos que ocasionalmente possam ocorrer. Na prática, 

alta-disponibilidade torna-se fundamental para aquelas aplicações 

consideradas críticas que se beneficiam da computação de alto desempenho. 

No caso deste projeto, esta facilidade era um ponto fundamental para a 

execução da aplicação.  Para executar eficientemente uma aplicação de âmbito 

crítico como aquela instalada no cluster, técnicas de computação com alta-

disponibilidade se faziam necessárias para prevenir defeitos, caso as mesmas 

viessem a ocorrer. 

Desenvolvido pelo OCG [13], o HA-OSCAR (High Availability OSCAR) 

[7] tem como principal objetivo aprimorar a arquitetura e administração de um 

cluster, enquanto provê a alta disponibilidade [7]. 



 

 

38

 
 

O HA-OSCAR deve ser instalado em um ambiente que já tenha o pacote 

OSCAR previamente instalado e introduz na configuração novas 

funcionalidades, principalmente na área de disponibilidade, escalabilidade e 

segurança 

 

4.2.1 ARQUITETURA DO HA-OSCAR 
 

A figura 12 contempla a arquitetura do ambiente HA-OSCAR. A versão 

instalada foi a 1.0 beta, pois era a única desenvolvida até o presente momento.  

O HA-OSCAR consiste basicamente dos seguintes componentes [7]: 

• Servidor Primário: responsável por receber e distribuir requisições de 

clientes específicos. Cada servidor tem três interfaces de rede: uma é 

conectada na Internet por um endereço publico. As outras duas são 

conectadas em uma LAN privada, que consiste na LAN ethernet 

primaria e a LAN secundaria(standby).  

• Servidor Secundário: monitora o servidor primário e assume seus 

serviços caso seja detectado um defeito no mesmo. 

• Múltiplos Clientes: Nós clientes de um cluster. 

• Switches: Provê conexão local entre nós clientes e servidores 

(primário e secundário). 

O monitoramento entre os servidores é feio através de um heartbeat, 

que fica observando se um dos servidores apresenta algum defeito. 
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O heartbeat é o programa responsável por monitorar os serviços em 

ambientes de alta disponibilidade. Além disso, também presta os serviços de 

comunicação intra-cluster, que faz a troca de mensagens entre os servidores 

[1]. 

O conceito de IP virtual, também, é importante em um ambiente HA-

OSCAR. Ele é definido como o endereço IP do serviço, e não o endereço IP 

real da máquina que o presta. Desta forma, o endereço IP virtual é assumido 

pela máquina momentaneamente responsável pelo serviço e pode ser 

assumido por outra máquina de backup quando a primeira falha [1]. 

A seguir, são descritos os procedimentos e demais configurações que 

foram necessárias para a instalação do HA-OSCAR 1.0 em sua versão beta.       

 

 

FIGURA 12 – Arquitetura do HA-OSCAR 
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4.2.2 Instalação do HA-OSCAR 
 

Para a instalação do cluster HA-OSCAR 1.0 (figura 13), versão beta, 

utilizamos o OSCAR 3.0 sob o Red Hat Linux 9.0. A escolha ocorreu, uma vez 

que a versão beta do HA-OSCAR foi testada apenas utilizando o OSCAR 3.0 e 

o Red Hat Linux 9.0. A versão final do HA-OSCAR ainda encontra-se em fase 

de desenvolvimento. 

 

 

FIGURA 13 - Instalação do HA-OSCAR 1.0 
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Os procedimentos necessários para instalar o HA-OSCAR consistem 

essencialmente em: 

• Etapa 1  -  Instalar pacotes do HA-OSCAR;  

• Etapa 2  -  Criar imagem para o servidor secundário;  

• Etapa 3  -  Configuração inicial do servidor secundário;  

• Etapa 4  -  Configurar a rede e replicar a imagem no servidor 

secundário; 

• Etapa 5  -  Término da instalação. 

A etapa um tem como objetivo instalar todos os pacotes requeridos pelo 

HA-OSCAR e preparar também o ambiente para as próximas etapas que 

seguem. Alguns minutos foram dedicados à execução desta tarefa. 

No passo seguinte, ou etapa dois, uma vez que o ambiente já se 

encontrava devidamente configurado, foi possível iniciar a criação da imagem 

para o servidor secundário no servidor primário. Ao se clicar nesta opção, 

apareceu uma tela (figura 14) onde foi possível definir um nome para a 

imagem. O nome definido foi serverimage (constava como default) e 

pressionou-se o botão “Fetch Image” para iniciar o processo de criação da 

imagem. Essa imagem criada possui exatamente todos os dados contidos no 

servidor, por isso o processo de criação foi bastante demorado, levando em 

torno de duas horas. Uma vez completada esta etapa, uma tela apareceu 

informando seu sucesso, logo, a imagem foi criada corretamente. 
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FIGURA 14 – Criação de imagem para servidor secundário 

 

A seguir (etapa três), foi especificado um endereço IP público, como 

apresentado na figura 15. Esse endereço IP é utilizado normalmente como um 

ponto de acesso virtual para acessar o nó principal. Quando um defeito ocorrer, 

o servidor secundário utilizará este endereço, assim os usuários poderão 

continuar usando o cluster como se nada tivesse acontecido. Os seguintes 

procedimentos foram configurados nesta etapa: 

• Entrou-se com o IP público para a interface, isto é, eth1. Quando 

ocorrer um defeito, o servidor secundário irá automaticamente 

substituir o IP público do cluster na interface de rede designada, ou 

seja, eth1. 

• Na hora de entrar com o IP local para o servidor secundário foi 

necessário verificar se este estava sendo usado por outro nó. 

Como não estava, manteve-se o IP default. 

• Não houve a necessidade de alterar os outros dois itens. 
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• Feito isto,  clicou-se em  “Add Standby Server” e foi exibida uma 

tela confirmando que esta etapa foi realizada com sucesso. 

 

 

FIGURA 15 – Configuração inicial de rede para servidor secundário 

 

Na etapa quatro, quando o servidor primário estiver pronto para criar a 

imagem no servidor secundário, se iniciará a clonagem com os endereços 

coletados. A seguir, o servidor secundário irá copiar a imagem pela rede do 

servidor primário. A inicialização pode ocorrer via entrada PXE (Preboot 

eXecution Environment) ou através de um disco de inicialização. No caso, 

utilizou-se um disco de inicialização.  Quando o servidor tiver sido replicado 

com sucesso,  o mesmo será reiniciado pelo próprio disco rígido. Esse 

procedimento completa a instalação do servidor secundário. Ao se clicar na 

opção 4, foi  exibida uma tela de configuração figura 16), onde se procedeu da 

seguinte maneira: 
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• Clicou-se  no botão “Setup Network Boot” e em seguida em “Start 

Collect MAC Address” para permitir ao servidor primário coletar o 

endereço MAC do servidor secundário; 

 

 

FIGURA 16 – Configuração do endereço MAC do servidor secundário 

  

• Feito isso, alternou-se para o terminal do servidor secundário e 

modificou-se a sua seqüência de inicialização para iniciar com  o 

disco de inicialização, e o sistema foi reiniciado; 

• Retornando  para a tela do servidor primário (figura 17), e no painel 

da esquerda selecionou-se o endereço MAC do servidor 

secundário; 
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• Em seguida, foi atribuído o endereço MAC para a interface de rede 

do servidor secundário, como mostrado na figura 6, e clicou-se no 

botão “Configure DHCP Server”; 

• Retornando para o terminal do servidor secundário, o nó foi 

reiniciado. O ambiente então estava preparado para criar a imagem 

local no servidor secundário. O termino deste processo levou em 

torno de 90 minutos; 

• Uma vez que a imagem do servidor secundário foi criada, teve-se 

que configurar o dispositivo do servidor para inicializar pelo disco 

rígido. 

 

 

FIGURA 17  – Detecção do endereço MAC do servidor secundário 

 



 

 

46

 
 

A etapa 5 completou a instalação do cluster HA-OSCAR. O ambiente de 

alto desempenho provendo alta-disponibilidade encontrou-se devidamente 

configurado para o uso e testes. 

 

4.3 Resultados 
 
 

Após a instalação do HA-OSCAR o ambiente cluster ficou constituído de 

3 nós, sendo o servidor primário e o nó cliente construído através da instalação 

do OSCAR 3.0 e o servidor secundário com todos os dados que compõe o 

servidor primário replicados nele. A figura 18 mostra a estrutura básica do 

ambiente montado. A diferença entre o cluster da figura 12 e este foi que se 

utilizou apenas um nó cliente e um switch (ao invés de dois), uma vez que a 

versão beta do HA-OSCAR suporta apenas uma interface de rede privada. 

 

 

FIGURA 18 – Estrutura do ambiente montado 
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Pode-se acessar o nó cliente (oscarnode1) via ssh através do terminal 

do servidor (primário ou secundário), com o seguinte comando: 

 

[root@Oscarsever root]# ssh oscarnode1  

 

A partir de então, tem-se acesso aos arquivos do nó cliente pelo 

servidor. A figura 19 exemplifica a descrição acima. 

 

 

FIGURA 19 – Acesso via SSH do nó cliente 
 

4.3.1 Configurações da Rede 

 

A interface ethernet utilizada para a rede privada (cluster OSCAR) foi a 

eth0 e para a rede pública, a eth1. 

No servidor primário, todas as interfaces devem permanecer ativas, 

como se pode ver na figura 20. A interface eth0 terá IP´s diferentes para os 

dois servidores. Através dela, os servidores acessam o nó cliente. Já a eth1 é 
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definida dinamicamente (DHCP) A eth1.1 foi criada após a instalação do HA-

OSCAR. Nesta é configurado um IP virtual, que é o mesmo tanto no servidor 

primário quanto no secundário. Esta interface deve ficar inativa no servidor 

secundário (figura 21). Quando o defeito ocorrer no servidor primário, o 

servidor secundário assume o papel e a ele é atribuído este IP virtual na 

interface de rede pública.  Sendo assim, quem está acessando o cluster, 

poderá continuar usando o sistema normalmente. 

A tabela  a seguir mostra a configuração dos endereços de IP para cada 

interface. 

TABELA 1 Configuração das Interfaces de Rede 
 

Interfaces de 
Rede 

Servidor  
Primário 

Servidor  
Secundário 

Eth0 10.0.0.1 10.0.0.3 
Eth1 DHCP DHCP 

Eth1.1 138.47.51.120 138.47.51.120 
 

 

FIGURA 20 - Estado das Interfaces de Rede no Servidor Primário 
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FIGURA 21 - Estado das Interfaces de Rede no Servidor Secundário 

 

4.3.2 Estudo de Caso 1 

 

Para testar o ambiente, foi simulado um defeito desligando um dos 

servidores. Em um primeiro momento, desligou-se o servidor primário (Figura 

22), fazendo com que o secundário assumisse seu papel após 

aproximadamente 15 segundos. Este tempo se deve ao fato do heartbeat ficar 

executando ping a cada 15 segundos entre ambos os servidores. Neste 

momento, todas as interfaces de rede do servidor secundário ficaram ativas. 

A partir de então, o servidor secundário passou a agir como primário. 

Após o restabelecimento do servidor primário, a eth1.1 do mesmo ficou inativa, 

ficando assim esperando o secundário apresentar um defeito para reassumir o 

papel inicial de servidor primário. 
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FIGURA 22 – Desligamento do Servidor Primário 

 

4.3.3 Estudo de Caso 2 

 

O inverso também foi testado: no momento em que se desligou o 

servidor secundário (Figura 23), o primário assumiu seu papel novamente, 

demonstrando assim, a eficiência do sistema.  

 

FIGURA 23 – Desligamento do Servidor Secundário 
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CAPÍTULO 5 
 

5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 
 

Neste trabalho de pesquisa foi apresentada uma solução de alta 

disponibilidade de software aberto, considerando o ambiente de imagem única 

OSCAR. Todo esforço foi focado na utilização de um ambiente que pudesse 

suportar uma aplicação que tinha como requisito seu funcionamento vinte e 

quatro horas durante toda uma semana. Interessante observar que a solução 

HA-OSCAR, ainda que na sua versão beta, atendeu perfeitamente ao objetivo 

principal, que era a implementação de um ambiente de alta disponibilidade e 

desempenho.   

Como trabalho futuro, sugere-se a implementação de um módulo  de 

monitoração que envie uma notificação a um dispositivo móvel, assim que o nó 

primário seja substituído pelo secundário. Este módulo tem por objetivo alertar 

o responsável pelo ambiente do cluster sobre possíveis ocorrências de defeitos 

na configuração. 
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Resumo 
 

A utilização dos sistemas computacionais em 
ambientes reais de produção, tem a cada dia nos 
indicado a necessidade do continuo funcionamento 
desses sistemas. Desta forma, muitos serviços têm 
que estar disponíveis de forma ininterrupta. 
Possíveis falhas podem causar erros, fazendo com 
que o sistema apresente um defeito. Por esta razão, 
uma forma de  redundância se faz necessária para 
evitar que tais defeitos acarretem prejuízos ao 
ambiente de produção. Neste artigo, apresentamos 
um trabalho de pesquisa em alta disponibilidade, 
utilizando um estudo de caso do ambiente de 
imagem única OSCAR (Open Source Cluster 
Application Resource) visando sua utilização em 
sistemas reais de produção. 

  
 
1. Introdução 
 

Quando uma organização precisa montar uma 
estrutura computacional para atender um serviço 
que exija alto desempenho e confiabilidade, dois 
caminhos podem ser seguidos: adquirir um servidor 
robusto de ultima geração ou desenvolver sua 
própria solução. A primeira opção muitas vezes é 
inviável, devido ao alto custo dessas configurações. 
Por outro lado, apesar de exigir um pouco mais 
esforço, a opção de desenvolvimento de uma 
solução própria com software aberto pode 
representar  um retorno em serviços com qualidade 
semelhante a primeira opção. 

Neste artigo, apresentamos um estudo de caso na 
utilização de um software aberto, cujo objetivo foi o 
desenvolvimento de uma solução de alta 
disponibilidade, com custos reduzidos,  sem a perda 
de eficiência. Nosso ambiente experimental, 
considerou a implementação de uma solução em um 

cluster de alto desempenho com disponibilidade 
para suportar uma aplicação real. 

No ambiente, uma determinada maquina 
funcionou como espelho de outra, assumindo seu 
papel quando um defeito foi verificado, sem 
acarretar em prejuízos para os usuários que estavam 
utilizando a configuração e executando suas 
aplicações. 

 
2. Cluster 
 

A abordagem cluster computacional não é um 
paradigma novo na área de computação. Todavia, 
tem sido verificado uma crescente popularização no 
seu uso dessa configuração em várias as áreas, onde 
usuários necessitam do uso de plataformas 
computacionais que possam melhorar o desempenho 
de suas aplicações. Como aumento de desempenho, 
podemos entender uma maior velocidade na 
execução dos aplicativos e um maior número de 
dados a serem considerados na execução da própria 
aplicação [5].  

Pode-se definir um cluster como sendo um 
sistema que compreende dois ou mais computadores 
(denominados nodos ou nós) trabalhando 
simultaneamente para executar aplicações e/ou 
tarefas, de maneira transparente, fazendo com que o 
usuário que utilize tenha a impressão que somente 
um único sistema responde para ele, como se fosse 
um recurso único (imagem única). Como 
motivações principais para a construção de um 
cluster, está a elevação da confiança, distribuição de 
carga e aumento de desempenho [6].  

 
3. Alta Disponibilidade 
 

Com o crescente avanço das atividades que 
fazem uso de sistemas computacionais, surge uma 
preocupação muito grande no que diz respeito a 
problemas causados por eventuais defeitos destes 
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sistemas. A alta disponibilidade é uma das soluções 
para evitar os defeitos. 

Disponibilidade pode ser definida como sendo a 
probabilidade de um sistema estar disponível para 
uso em dado momento. Ela pode ser classificada 
como [11]: 

• Básica: é aquela encontrada em qualquer 
computador comum de mercado, tendo algo 
em torno de 99% de disponibilidade. 

• Alta: encontrada em sistemas mais 
especializados, que garantem soluções em 
torno de 99,99%  a 99,9999% de 
disponibilidade. Existe uma disputa entre 
empresas visando saber qual consegue 
adicionar mais noves à sua solução. 

• Contínua: A disponibilidade é contínua 
quando ela é igual a 100%. Em outras 
palavras, o sistema está sempre disponível. É 
a situação ideal, porém teórica e hipotética. 
Apesar de se poder garantir muitos noves, 
sempre irá existir uma possibilidade do 
sistema parar. 

Pode-se dizer que a disponibilidade de um 
sistema é a relação entre o tempo de vida útil deste 
sistema e seu tempo total de vida [3].  

A alta disponibilidade, também, é identificada 
como um item a ser avaliado na questão de 
segurança de sistemas. Assim como controle de 
acesso, permissões, segurança física, a preocupação 
com a disponibilidade do sistema é essencial. 
Muitos a consideram uma sub-área de tolerância a 
falhas, pois tem como principal objetivo a 
continuidade do sistema em situações em  que o 
mesmo apresente falhas e pare [11]. 

Alta disponibilidade se difere de tolerância à 
falhas, pois a computação com alta-disponibilidade 
é pró-ativa detectando e prevenindo potenciais 
falhas. Em contraste, a abordagem de tolerância à 
falha é normalmente mais dispendiosa e reativa. Em 
uma configuração tolerante à falha, componentes 
replicados executam as mesmas instruções ao 
mesmo tempo. Ainda assim, se um dispositivo 
apresentar defeito a aplicação continua sua 
execução, sem nenhuma outra diferença a não ser no 
nível de desempenho reduzido com base na 
porcentagem dos recursos perdidos. Um custo 
significante da tolerância à falha é a execução 
redundante de tarefas e a verificação de pontos de 
checagem freqüentemente,   mesmo quando não há 
ocorrência de falha. 
     Um sistema tem alta disponibilidade se foi 
projetado, implementado e desenvolvido com um 
número suficiente de componentes (hardware, 
software e procedimentos) para satisfazer sua 
funcionalidade e também possuir redundância 
suficiente nesses componentes para mascarar certas 
falhas definidas [9].  

 

3.1 Um Cluster de Alta Disponibilidade 
 

Um ambiente de cluster pode ser definido como 
um conjunto de computadores que trabalham em 
cooperação, mas vistos como apenas uma unidade. 
Os clusters são construídos para balancear serviços 
entre computadores, para obtenção de um ambiente 
com um maior poder computacional, entre outras 
facilidades. Agregando a estes ambientes uma 
abordagem de alta disponibilidade, podemos 
entender essa nossa configuração como sendo um 
conjunto de computadores responsáveis que se 
comunicam para a manutenção de serviços, de uma 
forma transparente ao usuário final, e usualmente 
classificados como clusters de alta disponibilidade 
[11].  

Um cluster de alta disponibilidade consiste em 
múltiplas maquinas interconectadas por um 
dispositivo de rede comum (hub ou switch) e um 
pacote de software para fornecer um serviço com 
maior disponibilidade. Dados são replicados entre 
um nó primário (servidor) e um nó secundário (ou 
standby, que é uma cópia do servidor). Dados são 
acessados no nó primário, usando um mecanismo de 
localização independente que assegura a integridade 
dos dados. Se o acesso aos dados no nó primário 
falhar, o acesso é recuperado alternando para a cópia 
para nó secundário. Esta tarefa é efetuada de uma 
maneira transparente para a aplicação [1].  
 
4. Ambiente Experimental 
 

O nosso ambiente de cluster foi montado no 
Labweb, pertencente ao Centro Tecnológico (CTC) 
da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 
no Departamento de Informática e Estatística (INE). 
Este ambiente foi montado para a execução de uma 
aplicação real, que tinha como requerimento seu 
serviço no ar por vinte e quatro horas durante sete 
dias por semana. Para tal, utilizamos três 
computadores, sendo um como o nó cliente, e outros 
dois para os servidores (primário e secundário). 
Ambos os computadores tinha as seguintes 
características: 

• Processador Intel Pentium 4 1.8 GHz; 
• Disco  de 40 Gbytes; 
• 512 MB de memória RAM. 
No ambiente do cluster de alta disponibilidade, 

utilizamos os pacotes de software OSCAR (Open 
Source Cluster Application Resource) [8][2][12] e 
HA-OSCAR (High Availability OSCAR) [4], que 
são descritos  nas próximas seções. 

 
4.1. OSCAR 
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 O projeto do OSCAR [8][13] foi desenvolvido 
pelo Open Cluster Group (OCG) [7]. Este grupo é 
voltado para o desenvolvimento de soluções para 
clusters, objetivando alto desempenho 
computacional. O OSCAR, é um ambiente de 
imagem única, que foi essencialmente desenvolvido 
com objetivo de alto desempenho. O ambiente pode 
perfeitamente ser utilizado por qualquer aplicação, 
que necessite das funcionalidades de um cluster, 
para obter um aumento de desempenho através da 
exploração do paralelismo. O OSCAR é uma 
ferramenta que busca facilitar a criação do ambiente 
de software para o cluster, assim como sua 
utilização, manutenção e gerenciamento [8]. 

Um cluster OSCAR consiste em um nó servidor 
e um (ou mais) nó(s) cliente(s). Todos os nós 
clientes devem possuir hardware homogêneo. A 
estrutura básica de um cluster OSCAR é 
apresentada na figura 1. 

 

 
Figura 1 – Estrutura de um Cluster OSCAR 

 
O software OSCAR, na sua versão 3.0, foi 

instalado sobre o Red Hat 9.0, distribuição para a 
qual ele é certificado e totalmente suportado pelo 
ambiente. Existem ainda duas outras alternativas 
para instalação do OSCAR, sendo elas: a 
distribuição Red Hat Linux 8.0 e Mandrake Linux 
9.0. A escolha pela distribuição Red Hat Linux 9.0, 
deveu-se ao fato desta ser considerada em nossos 
testes uma distribuição Linux robusta e estável, 
quando comparada com as demais distribuições 
suportadas pelo ambiente 

Os procedimentos para a instalação do OSCAR 
3.0 consistem basicamente em: 

• Instalação e configuração dos pacotes; 
• Criação da imagem para os nodos 

clientes; 
• Configuração dos nodos clientes; 

Após concluídas essas etapas, o cluster encontra-
se pronto para testes e utilização, sendo composto de 
um servidor e um nó cliente. Todavia, novos nós 
clientes podem ser facilmente adicionados (ou 

removidos) sem a necessidade de instalar o OSCAR 
novamente. 

A próxima etapa foi a replicação dos dados do 
servidor em um novo nó servidor, chamado servidor 
secundário. Este foi adicionado e configurado 
através do HA-OSCAR, para prover a alta 
disponibilidade da configuração. 

 
4.2. HA-OSCAR 
 
    A alta-disponibilidade, quando utilizada no 
cluster OSCAR, possibilita prevenir possíveis 
defeitos que ocasionalmente possam ocorrer. Na 
pratica, alta-disponibilidade torna-se fundamental 
para aquelas aplicações consideradas críticas que se 
beneficiam da computação de alto desempenho. No 
nosso caso, esta facilidade era um ponto 
fundamental para a execução da aplicação.  Para 
executar eficientemente uma aplicação de âmbito 
crítico como aquela instalada no cluster, técnicas de 
computação com alta-disponibilidade se faziam 
necessárias para prevenir defeitos, caso as mesmas 
viessem a ocorrer. 
     Desenvolvido pelo OCG [7], o HA-OSCAR 
(High Availability OSCAR) [4] tem como principal 
objetivo aprimorar a arquitetura e administração de 
um cluster, enquanto provê a alta disponibilidade 
[4]. 

O HA-OSCAR deve ser instalado em um 
ambiente que já tenha o pacote OSCAR previamente 
instalado e introduz na configuração novas 
funcionalidades, principalmente na área de 
disponibilidade, escalabilidade e segurança. 
     O HA-OSCAR consiste basicamente dos 
seguintes componentes [4]: 

• Servidor Primário: responsável por receber 
e distribuir requisições de clientes 
específicos. Cada servidor tem três 
interfaces de rede: uma é conectada na 
Internet por um endereço publico. As 
outras duas são conectadas em uma LAN 
privada, que consiste na LAN ethernet 
primaria e a LAN secundaria(standby).  

• Servidor Secundário: monitora o servidor 
primário e assume seus serviços caso seja 
detectada uma falha no mesmo. 

• Múltiplos Clientes: Nós clientes de um 
cluster. 

• Switches: Provê conexão local entre nós 
clientes e servidores(primário e 
secundário). 

     A figura 2 ilustra a arquitetura do HA-OSCAR. 
O monitoramento entre os servidores é feio através 
de um heartbeat, que fica observando se um dos 
servidores apresenta algum defeito. 

O heartbeat é o programa responsável por 
monitorar os serviços em ambientes de alta 
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disponibilidade. Além disso, também presta os 
serviços de comunicação intra-cluster, que faz a 
troca de mensagens entre os servidores [10]. 

O conceito de IP virtual, também, é importante 
em um ambiente HA-OSCAR. Ele é definido como 
o endereço IP do serviço, e não o endereço IP real 
da máquina que o presta. Desta forma, o endereço IP 
virtual é assumido pela máquina momentaneamente 
responsável pelo serviço e pode ser assumido por 
outra máquina de backup quando a primeira falha 
[10] 

Os procedimentos necessários para a instalação 
do HA-OSCAR consistem essencialmente em: 

• Criação da imagem para o servidor 
secundário  

• Configuração do servidor secundário  
• Configuração da rede e replicação da 

imagem no servidor secundário  
    Com o cumprimento destas etapas, o ambiente de 
alta disponibilidade encontrou-se pronto para uso e 
testes 
 

 
Figura 2 – Estrutura do HA-OSCAR 

 
4.3. Resultados 

 
Após concluída a instalação do HA-OSCAR, 

nosso ambiente ficou semelhante ao apresentado na 
figura 2, exceto que utilizamos apenas um nó cliente 
e um switch (ao invés de dois), por se tratar de um 
ambiente experimental. 

A interface ethernet utilizada para a rede privada 
(cluster OSCAR) foi a eth0 e para a rede pública , a 
eth1. 

A tabela  a seguir mostra a configuração dos 
endereços de IP para cada interface. 
 

Tabela 1 – Configuração das Interfaces 
de Rede 

Interfaces 
de Rede 

Servidor 
Primário 

Servidor 
Secundário 

Eth0 10.0.0.1 10.0.0.3 
Eth1 DHCP DHCP 
Eth1.1 138.47.51.120 138.47.51.120 

 
No servidor primário, ambas as interfaces devem 

permanecer ativas. A interface eth0 terá IP´s 
diferentes para os dois servidores. Através dela, os 
servidores acessam o nodo cliente. Já a eth1 é 
definida dinamicamente (DHCP) A eth1.1 foi criada 
após a instalação do HA-OSCAR. Nesta é 
configurado um IP virtual, que é o mesmo tanto no 
servidor primário quanto no secundário. Esta 
interface deve ficar inativa no servidor secundário. 
Quando o defeito ocorrer no servidor primário, o 
servidor secundário assume o papel e a ele é 
atribuído este IP virtual na interface de rede pública.  
Sendo assim, quem está acessando o cluster, poderá 
continuar usando o sistema normalmente. 

Para testar o ambiente, foi simulado um defeito 
através do desligando um dos servidores. Em um 
primeiro momento, desligou-se o servidor primário, 
fazendo com que o secundário assumisse seu papel 
após aproximadamente 15 segundos. Este tempo se 
deve ao fato do heartbeat ficar executando ping a 
cada 15 segundos entre ambos os servidores. Neste 
momento, todas as interfaces de rede do servidor 
secundário ficaram ativas. 

A partir deste momento, o servidor secundário 
passou a agir como primário. Após o 
restabelecimento do servidor primário, a eth1.1 do 
mesmo ficou inativa, ficando assim esperando o 
secundário falhar para reassumir o papel inicial de 
servidor primário. 

O inverso também foi testado: no momento em 
que se desligou o servidor secundário, o primário 
assumiu seu papel novamente, demonstrando assim, 
a eficiência do sistema. 

 
5. Conclusões e Trabalhos Futuros 
 

Neste trabalho de pesquisa apresentamos uma 
solução de alta disponibilidade de software aberto, 
considerando o ambiente de imagem única OSCAR. 
Nosso esforço foi focado na utilização de um 
ambiente que pudesse suportar uma aplicação que 
tinha como requisito seu funcionamento vinte e 
quatro horas durante toda uma semana. Interessante 
observar que a solução HA-OSCAR, ainda que na 
sua versão beta, atendeu perfeitamente ao objetivo 
principal, que era a implementação de um ambiente 
de alta disponibilidade e com um desempenho.   
     Como trabalho futuro, estamos implementando 
um módulo  de monitoração que envie uma 
notificação a um dispositivo móvel, assim que o nó 
primário seja substituído pelo secundário.  Este 
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modulo tem por objetivo alertar o responsável pelo 
ambiente do cluster sobre possíveis ocorrências de 
defeitos na configuração. 
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