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Resumo. A comunicação através da Internet vem sendo cada vez mais usada pelas

empresas para realizar suas transações. Transações estas que devem ser garantidas

por um serviço de conexão de qualidade e confiável, onde a indisponibilidade do

mesmo pode trazer prejuízos incalculáveis a tais empresas. O presente artigo

apresenta um modelo de sistema que foi desenvolvido, com código aberto, tendo

como objetivos principais o controle de links redundantes de acesso a Internet e o

Balanceamento da Carga.

 Abstract. The communication via Internet has become each time more and more used

for the corporative transactions. Those transactions must be guaranteed by a high

quality service and fault tolerant systems since the unavailability of any service might

cause incalculable lost revenue to these companies. This paper presents a system

modeling that has been implemented, with open sources, having as main goals the

links control of redundant accesses to the world Internet as well as the load

balancing on those links.

1. Introdução

Atualmente a comunicação via Internet vem sendo usada por muitas empresas na realização de

transações que devem ser garantidas por um serviço de conexão confiável e de qualidade, onde

a indisponibilidade deste pode trazer, em muitos casos, prejuízos incalculáveis a tais empresas.

Este artigo descreve um método que foi implementado sobre uma plataforma de software livre

para diminuir a probabilidade de falhas nas conexões devido a erros nos provedores de serviço,

bem como a possibilidade de balancear o tráfego da rede. Por estas razões o sistema

implementado foi especificado com links redundantes de acesso. No testbed foram utilizados,

no acesso, dois tipos de tecnologias distintas (tecnologia ADSL e Cable Modem) e na

montagem do modelo de rede é utilizado um roteador open source Linux para gerenciar as

conexões com a Internet.

2. Aspectos Importantes

No momento de se planejar uma alternativa com conexões redundantes, alguns aspectos devem

ser analisados para que a solução apresente uma maior confiabilidade e imunidade contra

possíveis falhas nas conexões. A primeira delas é a escolha de diferentes tecnologias de

conexão, por exemplo, usar um link ADSL e outro Cable Modem, ou também, um link dedicado 

e outro ADSL ou um link Cable Modem e outro discado, etc. Desta forma é menor a

probabilidade das duas fornecedoras de conexão Internet pararem ao mesmo tempo. Pode-se ter

duas conexões com a Internet e utilizando a mesma tecnologia, desde que a estrutura destas

conexões seja com operadoras diferentes, como por exemplo, dois links ADSL, um fornecido

pela Operadora “A” e o outro pela Operadora “B”. Esta é uma medida clássica, em termos de
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confiabilidade, cuja redundância permite diminuir muito a probabilidade que ambos sistemas de

conexão venham a falhar simultâneamente. No entanto alguns outros aspectos complementares

a serem analisados sobre o funcionamento das tecnologias escolhidas, podem determinar o que

pode deixar a conexão fora de funcionamento, e até mesmo descobrir se existem pontos em

comuns, os quais podem fazer com que parem de funcionar as duas tecnologias de conexão

escolhidas, como por exemplo, o mesmo provedor de serviços de Internet (ISP).

Analisando as características específicas de cada tecnologia, podemos observar que a estrutura

ADSL especifica um endereço IP da própria fornecedora do serviço, usando apenas o ISP para

autenticação do usuário. Já a tecnologia Cable Modem é dependente do ISP para fornecer um

endereço IP para conexão. Com isso, caso o ISP apresente problemas, a conexão através do

Cable Modem também irá apresentar, enquanto que o ADSL não, pois como já foi dito, só

utiliza o ISP para autenticação. Diante desses aspectos pode ser utilizado o mesmo provedor de

acesso tanto na estrutura ADSL quanto para a estrutura Cable Modem.

O balanceamento do tráfego é então viabilizado devido à disponibilidade de duas conexões, pois 

seria um desperdicio usar-se apenas uma das conexões para o acesso à Internet, deixando a

outra apenas como um link stand by de conexão. O modelo especificado faz com que o tráfego

prioritário utilize sempre a conexão de maior velocidade de comunicação.

3. Testbed e Estrutura da Rede de Teste

A figura 1 ilustra a topologia utilizada como testbed e a estrutura da rede com conexão

redundante. A rede possui um roteador Linux e duas conexões com a Internet, uma através da

tecnologia ADSL e outra através da tecnologia Cable Modem. O roteador Linux gerencia as

conexões de forma que se possa acessar a Internet tanto pelo link ADSL como pelo link Cable

Modem. Ainda permite que o tráfego da rede local seja balanceado, ou seja, parte do tráfego é

direcionada para um dos links, e o restante é escoado pelo outro. No entanto, se alguma das

conexões apresentar problema, todo o tráfego da rede local é imediatamente encaminhado para

a outra conexão.

Figura 1. Estrutura da Rede

4. Descrição do Sistema

O sistema foi desenvolvido utilizando-se apenas ferramentas disponíveis na maioria das

distribuições atuais do Linux, entre elas podemos citar: Iproute2, IPTables, ping, Shell Script,

etc.

Conforme definido em [SHE 04], Shell é o interpretador de linha de comando do Linux e Shell

Script é uma linguagem de programação que interpreta e executa comandos no Shell. Com esta

linguagem é possível o desenvolvimento de aplicativos de forma rápida.
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4.1 Iproute2

Segundo [FRE 02], o Kernel do Linux, a partir da série 2.2, evoluiu para um subsistema de rede

completamente novo e remodelado. O código deste subsistema é extremamente flexível e

robusto, graças a funções especiais contido nele. Tais funções existentes neste subsistema do

Linux incluem diretivas diversas de roteamento, controle, filtragem e priorização de tráfego.

Embora o Linux possua tanta flexibilidade, perdemos o uso de tais funções pelo simples fato de

que na maior parte dos sistemas a configuração é baseada em utilitários presentes em toda base

UNIX, nos quais a configuração e uso das funções especiais do Kernel do Linux não são

acessíveis, como os comandos arp, ifconfig e route. Estes comandos, embora utilizem syscalls

adaptadas ao novo subsistema, fazem as chamadas passando diversos argumentos com valores

padrões, perdendo-se a flexibilidade de configuração neles existente. Contudo, um pacote

chamado iproute2 liberta o poder do subsistema de rede do Linux, permitindo a configuração de 

sistemas com toda a flexibilidade existente no Kernel, de forma poderosa, sem perder a

facilidade de uso das ferramentas anteriores. Portanto o iproute2 disponibiliza um maior poder

de “roteamento” ao sistema Linux, como, por exemplo, permitir a criação de várias tabelas de

roteamento, especificar regras de roteamento para os pacotes de redes que chegam no sistema

entre outros [LIN 04].

4.2 IPTables

Como nossa rede local utiliza IPs com endereços não roteaveis é preciso fazer o NAT (Network

Address Translation). NAT não é um protocolo nem um padrão, e sim uma série de tarefas que

um roteador, ou equipamento equivalente, deve realizar para converter endereços IPs entre

redes distintas [ROD 03]. Um equipamento que tenha o recurso de NAT deve ser capaz de

analisar todos os pacotes de dados que passa por ele e trocar os endereços desses pacotes de

maneira adequada. Para realizar o NAT nos pacotes que trafegam entre uma rede e outra, foi

adicionado nas distribuições Linux que usam kernel 2.4 a ferramenta IPTables, a qual trabalha a

nível de pacotes baseado no endereço/porta de origem/destino [SIL 03]. Em Kernels anteriores

ao 2.4 este mesmo recurso poderia ser alcançado com uma ferramenta semelhante chamada

IPChains

4.3 Descrição do Funcionamento

No roteador Linux foram criadas duas tabelas de roteamento, uma para cada link de conexão.

Nestas tabelas estão definidas as informações para o roteamento, a interface de rede usada bem

como o gateway das conexões. Além das tabelas são também criadas regras de roteamento,

através do conjunto de ferramentas IPRoute2, mais especificamente a ferramenta “IP”, para os

pacotes que chegam ao roteador.

Uma dessas tabelas de roteamento é definida como “padrão”. O endereço de origem do pacote,

ao chegar no roteador Linux, é analisado para que seja definido, de acordo com as regras

previamente configuradas, o que deve ser feito com o pacote. As regras se resumem em definir

a direção dos pacotes entre o link1 e link2. O balanceamento de carga pode se dar de forma

estática, ou seja, o administrador determina qual o caminho dos pacotes de um determinado host

deve usar para acessar a Internet ou o sistema pode determiná-la de forma dinâmica a partir de

uma máquina de estados finitos controlada pelas regras de decisão.

Para o monitoramento do estado dos links, de tempos em tempos, é enviado um pacote ICMP ao 

gateway do provedor de conexão de cada link. Caso não houver um pacote de retorno, o link em 

questão é considerado inativo, e o tráfego da rede é encaminhado imediatamente para o outro

link de acesso. 

Como o sistema de configuração é desenvolvido em Shell Script, o administrador pode

facilmente modificar conforme as necessidades de sua rede apenas editando arquivos texto.
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A figura 2 ilustra o funcionamento do sistema proposto por completo.

Figura 2 – Funcionamento do Sistema

5. Conclusão

Empresas que possuem conexões fornecidas por operadoras de serviços de Internet, muitas

vezes ficam de mãos atadas e tendo que arcar com os inúmeros prejuízos em seus negócios

devido às falhas no serviço de comunicação. 

Este artigo apresentou uma forma de conexão alternativa, possibilitando que as redes das

empresas fiquem menos vulneráveis aos problemas que podem ocorrer com os fornecedores de

serviço de comunicação. Além de demonstrar que é possível desenvolver ferramentas simples e

eficiente no sentido de resolver os mais variados problemas nos sistemas de informação, apenas

usando software livre. Em nossas redes de teste o sistema desenvolvido apresentou ótimos

resultados, tanto no sentido da conexão com a Internet, pois dificilmente a rede local ficou sem

conexão, e na melhora do tráfego dos dados, devido ao balanceamento das informações pelos

dois links.
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