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RESUMO 

Nesse artigo, descrevemos o processo de criação de uma infra-

estrutura básica de serviços de data certer para Instituições de 

Ensino Superior (IES). Uma pesquisa foi feita com algumas 

instituições da região para identificar os serviços comuns, e assim 

construir o modelo automatizado de data center que atende às 

necessidades comuns. 

Palavras Chave 

DataCenter, IaaS, Computação em Nuvem, Puppet, Automação  

de Implantação de Serviços, IES. 

1. INTRODUÇÃO 
Implantar serviços em um data center é uma tarefa normalmente 

grande e repetitiva, que envolve vários profissionais para atender 

a demanda em tempo hábil aos negócios [1]. No momento das 

IES, o tempo é ainda uma necessidade maior, pois existem dois 

tipos de requisitos da TI da instituição: estruturantes e para 

pesquisa. 

Os requisitos estruturantes definem os serviços e a comunição 

básica da instituição. Logins centralizados, espaços de 

armazenamento centralizados, monitoramento de infra-estrutura, 

web sites são alguns deles. Requisitos de pesquisa podem mudar 

muito de uma instituição para outra e de um momento para outro. 

As pesquisas em instituições de ensino podem ter necessidades de 

TI muito variadas. 

O que propomos é uma arquitetura de serviços padronizada, para 

que a implantação destes seja feita com o mínimo de tempo gasto 

em uma infra-estrutura virtualizada, com automação desde o 

princípio. Para isso, usamos um utilitário de gerência de 

configuração [2], o puppet. 

2. DEFININDO OS SERVIÇOS 

2.1 Identificação dos cenários 
A pesquisa procurou buscar nas instituições de ensino da região 

quais os serviços utilizados e quais as arquiteturas de serviços 

utilizadas. Conseguimos os seguintes dados brutos: 

Tabela 1. Visão Geral dos Serviços por IES 

Serviços/IES IES1 IES2 IES3 

Firewall X X X 

DHCP X X X 

DNS X X X 

AD X X X 

Email X X X 

SGBD X X X 

WebServer  ? ? 

Controlador 

de Banda 
X   

Backup 

Server 
X X X 

Portal 

Acadêmico 
X X X 

 

Existe muita convergência na utilização de determinados serviços, 

porém estão todos em modelos diferentes de implantação.  

2.2 Arquitetura Geral 
A arquitetura vai definir objetivamente como determinadas 

aplicações serão implantadas e suas configurações iniciais. 

Também definem níveis de isolamento e segurança dos softwares. 

Atendendo a essas necessidades, propomos a seguinte estrutura: 

Firewall

Firewall

Web Server E-mail

SGBD DHCP DNS AD

 

Figura 1: Organização geral dos serviços 

A Figura 1 mostra 2 redes isoladas por firewall, a de serviços de 

acesso externo (em laranja) e a estrutura interna (em amarelo), que 

apoia a configuração dos outros serviços a serem implantados. 

A nossa definição de tecnologias obedece à Tabela 2: 

 Tabela 2. Visão Geral dos Serviços por IES 

Serviço Tecnologia 

Firewall iptables [3] 

DHCP Microsoft DHCP 

DNS Microsoft DNS 

Gestão de Identidades Active Directory 



Email postfix [4] 

RoundCube 

SpamAssassin 

ClamAV 

Postgrey 

Amavis 

Postfix Admin 

Dovecot 

SGBD SQL Server 2016 

WebServer Apache HTTPD [5] 

 

A preferência pelos softwares de infra-estrutura da Microsoft se 

acontece pela preferência dessas instituições nessa plataforma. 

Apesar disso representar um custo maior pra o inicio do projeto de 

datacenter, (pois além de comprar hardware, será preciso licenciar 

o software também) as instituições possuem alguma demanda que 

só poderá ser concluída em ambiente Windows.  

Para que se mantivesse a qualidade sem aumentar o custo do 

licenciamento, a mensageria é construída com software livre. O 

postfix é um servidor padrão do mercado para soluções de email, 

mesmo embutido em outras soluções mais complexas (Zimbra, 

Gmail for Enterprises, Microsoft Exchange). Porém ele precisa de 

outros softwares complementares à sua função pra fornecer o 

mínimo de qualidade de serviço. Na Seção 6, são explicados quais 

são e por que foram escolhidos. 

As instituições usam mais de um SGBD, normalmente o MySQL 

e outro, que é usado para o Sistema Acadêmico. 

As páginas Web em geral são implantadas em servidores Apache 

HTTPd. Foi considerada uma mudança para outros servidores, 

mas o conforto das equipes de TI com este não faz acreditar que a 

mudança poderia ser bem gerida. 

Algumas instituições usam o Firewall da Microsoft e sua 

appliance de segurança, o ISA Server. Pela complexidade de 

implantação, foi escolhido o iptables, que é uma solução que 

oferece boa parte das funcionalidades da aplicação da Microsoft, e 

já vem na maior parte das distribuições Linux. 

3. Automatizando a Configuração 
Em um sistema operacional, temos os recursos que podem ser: 

arquivos, pacotes, processos, serviços e outros objetos que podem 

ser geridos por humanos. Neles, encontramos atributos, que são as 

características que os definem. Dessa maneira, os sistemas de 

automação para administradores de sistemas conseguem conectar 

a noção de Objetos da POO com os recursos acima definidos. O 

que ajuda a automatizar, é que com essa transformação, o que 

existe em um Sistema Operacional (SO) é conceitualmente 

idêntico a todos os outros. 

Podemos exemplificar isso com os arquivos, pois todo SO tem 

arquivos (recurso), e cada um deles tem nome, caminho e dono 

(atributos), mas é possível estender a definição a todo elemento 

gerenciável do SO. 

No Puppet, o conjunto de recursos e atributos formam uma ampla 

biblioteca de elementos que podem ser utilizados para configurar, 

implantar e refinar as definições do ambiente, e de uma maneira 

que não obriga o administrador a saber diferenciar com precisão 

as idiossincrasias de cada SO, com a vantagem de estar 

trabalhando com as mesmas características de configuração [6]. A 

esse conjunto, chamaremos de RAL, a camada de abstração de 

recursos (resource abstraction layer). 

 

Figura 2: Exemplo configurando um usuário 

Para o exemplo mostrado na Figura 2 mostra como se define um 

usuário de nome avahi configurado em um Linux. 

Usamos essa tecnologia para criar receitas (no vocabulário do 

puppet, manifests) que serão usados para que as máquinas, 

serviços e configurações sejam criados com o mínimo de esforço 

da equipe de TI. A seguir, algumas definições serão delineadas 

para orientar a construção dos manifests. 

4. Serviços de Rede  
Por serviços de rede chamamos o DNS e o DHCP. Nas IES que 

analisamos, esses serviços ajudam a estruturar as redes, definindo 

nomes e as sub redes. 

O desenho da rede que construímos é feito considerando que a 

IES trabalhará com redes distintas. Leva-se em consideração a 

possibilidade de integração das máquinas e serviços de todas as 

camadas lógicas, e por isso, é adotada uma rede 172.16.0.0/16, 

que oferece 65534 ips. Isso dará a liberdade para agregar todos os 

dispositivos fixos e os móveis, habilitando o gestor de TI a 

agregar o suporte ao conceito de BYOD[7], apesar disto não ter 

sido pensado aqui. 

Dessa maneira, os ips para serviços de acesso externo estarão na 

rede 172.16.251.0 - 172.16.251.254, oferecendo uma quantidade 

suficiente para a colocação de novos serviços além do previsto 

inicialmente e também a mobilidade para que processos 

administrativos também ocorram com tranquilidade. 

Os ips dos serviços de estruturas internas residem na rede 

172.16.250.0.0 - 172.16.250.254 e 172.16.252.0 - 172.16.252.254. 

Esses números foram escolhidos para permitir associar o 3º octeto 

com um código de sala, facilitando a localização geográfica de 

dispositivos na instituição. As salas serão associadas da seguinte 

maneira: subredes 172.16.11 para os dispositivos da sala 1, 

172.16.12 para sala 2 e assim por diante. Os dispositivos que não 

estão associados a nenhuma sala da instituição possuem como 

reserva a faixa 172.16.100.0 – 172.16.250.255. 

Com essa organização, as camadas de firewall serão os 

limitadores de comunicação entre as salas e os dispositivos 

conectados, mas não associados a nenhum local geográfico, e será 

possível de auditar e limitar as até as tentativas com os softwares 

que foram previstos nesse projeto. 

O serviço de DNS vai guardar alguns nomes padrão para os 

serviços criados, segundo o modelo: 



#ordem de criação da máquina + Nome Serviço 

O que facilita a busca por máquinas e serviços na rede com 

ferramentas bem simples, que normalmente já existem nos 

sistemas operacionais. É encorajado que após a configuração 

inicial, o administrador crie alias (e no caso das máquinas que são 

acessadas pelo mundo externo, mude o nome) dos hosts criados. 

O DHCP vai ser importante para a definição das entregas de ips 

automaticamente para todos os dispositivos conectados. 

5. SGBD 
Foi percebido nas IES que para seus sistemas internos o SQL 

Server é o banco de dados usado. Porém, também existem 

instâncias de MySQL para alguns softwares menores e não 

planejados. Dessa maneira, não cobrimos aqui este último. 

Além disso, é comum que seja possível que as aplicações que 

utilizem o MySQL possam ser implantadas de maneira a utilizar o 

SQL Server, em alguns casos removendo a necessidade de outra 

base de dados; 

Essa instância precisa estar com o modelo de autenticação 

chamado de Mixed, admitindo conexões com logins gerenciados 

pelo SGBD e credenciais dadas pela gestão de identidades 

definida pelo Active Directory. Isso eleva o nível de segurança do 

banco de dados e permite que um maior número de aplicações 

consiga se conectar e realizar suas operações. 

6. Servidor de Email 
As instituições têm opiniões mistas com relação à tecnologia 

empregada. Por facilidade de integração com o Puppet e por 

atender ao mesmo propósito e funcionalidades, o postfix foi 

definidido. 

Com o postfix instalado, qualquer cliente de email desktop poderá 

ser conectado e trabalhará perfeitamente com ele. Para que seja 

possível utilizar o email sem depender de uma aplicação 

específica, será necessário que um front-end seja instalado, que 

fornecerá o acesso web ao email de cada usuário. Esse serviço é 

chamado de webmail, e uma escolha definida foi o RoundCube, 

que pode ser facilmente customizado para as identidades visuais 

das IES. 

Dentro das questões de segurança do email, são atacadas as 

ameaças de spam com o software SpamAssassin, de vírus e 

trojans trafegados por e-mails maliciosos com o ClamAV, o 

gerenciamento de listas negras de remetentes com o Postgrey. 

Essas são as ameaças comuns, e esses softwares precisarão passar 

por ajustes de configuração e adaptação após a instalação. 

Para facilitar o gerenciamento e dessas aplicações todas, 

acrescenta-se como interface administrativa o PostFix Admin para 

os usuários de email e domínios, o Dovecot para adicionar a 

comunicação pelo protocolo IMAP e gerenciar a autenticação de 

usuários, e o Amavis para auxiliar na organização de filtros de 

spam e de anti-virus. 

7. Servidor de Página Institucional 
Existem muitas opções no mercado, mas as instituições são muito 

fiéis ao Apache HTTPd, com php e MySQL, o conhecido pacote 

LAMP ou WAMP (a depender de qual Sistema Operacional se 

use, Linux ou Windows respectivamente). 

O MySQL não foi trabalhado nesse projeto, mas as aplicações de 

páginas institucionais normalmente são o WordPress ou um CMS 

como o Joomla ou o Drupal. Todos eles são compatíveis com o 

SQL Server e, portanto, o primeiro SGBD só será obrigatório no 

caso de alguns plug-ins específicos serem usados.  

É uma combinação que precisa de cuidados com a segurança da 

aplicação, e se habilita o mod_security no HTTPd para mitigar os 

problemas mais comuns. 

Aqui serão admitidas a geração de chaves ssl para habilitar o 

tráfego em HTTPS, mas será preciso comprar o certificado, já que 

os navegadores atuais não identificam os certificados auto-

assinados (os únicos que podem ser automatizados nesse projeto) 

como validadores de segurança de tráfego.  

8. Definições de Firewall e Segurança 
O controle de acesso de rede é controlado por um conjunto de 

Firewalls que dividem a responsabilidade sobre as camadas [3]. O 

primeiro deles fica na camada de acesso externo e tem não só a 

responsabilidade de controlar o tráfego de rede aos serviços de 

acesso externo, mas também de oferecer meios de auditar as 

ações, com o registro adequado das tentativas de conexão, e 

ferramentas para detecção de intrusão [7] .  

Nesse contexto, as técnicas de proteção adicionadas serão a 

detecção de verificação de portas (Port Scan Attack), detecção de 

vários backdoors e DDoS.  

Na segunda camada, o firewall tem a função de garantir 

estritamente as comunicações que serão permitidas entre os 

serviços desta camada com os da camada anterior, tanto os 

tráfegos de entrada quanto os de saída. Fica definido aqui que as 

máquinas inseridas na segunda camada têm livre acesso entre si. 

As pessoas e dispositivos da instituição devem ser gerenciados 

pelo Active Directory, que promoverá as políticas de ACL. 

9. Conclusões e Trabalhos Futuros 
O trabalho busca resolver as questões comuns, a todas as 

instituições, mas é natural que algumas instituições tenham até 

mais serviços que os que foram apontados aqui. Uma ferramenta 

de automação que permitisse a seleção de novos serviços providos 

pelas empresas, ou até um repositório de receitas privado acessado 

por uma aplicação interna podem ser boas saídas não 

desenvolvidas aqui. 

Consideramos aqui uma organização da comunicação dos 

sistemas que torna equilibrada a relação segurança/facilidade de 

gerenciamento, mas outras opções poderiam ser consideradas, 

talvez até a possibilidade de escolha dessa organização dos 

serviços de maneira gráfica. 

A solução apresentada ajuda na implantação e na configuração 

inicial dos serviços básicos de uma IES de maneira a reduzir a 

ação humana nos momentos iniciais, diminuindo a chance de 

erros estruturais e também o tempo necessário para a tarefa. 
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