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ABSTRACT  
This work has as its main objective to explore Open-Source tools 

that enable the implementation of a high availability cluster 

system, offering a fault-tolerant environment, increasing the 

availability of computing resources. For it will be implemented a 

file server based on free software using the Samba, as well as 

software, Heartbeat, DRBD and Mon. 
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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo principal explorar 

ferramentas Open-Source que possibilitem a implementação de 

um sistema cluster de alta disponibilidade, propondo um ambiente 

tolerante a falhas, aumentando a disponibilidade dos recursos 

computacionais. Para isso será implementado um servidor de 

arquivos baseado em software livre utilizando o Samba, bem 

como os software, Heartbeat, DRBD e Mon.   

Palavras chave: Alta Disponibilidade, Heartbeat, DRBD, Mon, 

Samba.  

 

1. INTRODUCÃO 
Há alguns anos vem se observando uma crescente dependência do 

mercado por sistemas informatizados. Sistemas estes que em sua 

maioria concentram boa parte, senão todas as informações 

necessárias para realização das atividades das mais variadas 

empresas e instituições [9]. 

Entretanto nem sempre estes sistemas estão disponíveis, falhas de 

hardware ou software são fatores que podem ocasionar a 

interrupção de serviços de extrema importância causando 

transtornos irreparáveis, como prejuízos financeiros ou à 

reputação da organização. Estes tipos de incidentes são 

inevitáveis, mas podem ser amenizados através da utilização de 

tecnologias como: sistemas redundantes com conceito de master e 

slave, balanceamento de carga, software de gerenciamento, entre 

outros trazendo à tona o conceito de (HA) alta disponibilidade. 

Para Bruschi [7], alta disponibilidade consiste na característica de 

um sistema informatizado resistente a falhas, visando manter os 

serviços disponíveis por um maior período de tempo possível. 

Apesar de sistema algum ser totalmente seguro, confiável ou 

disponível na presença de falhas [4], ao longo deste artigo serão 

abordadas tecnologias que possibilitem a implementação de um 

sistema de alta disponibilidade, tendo como foco a construção de 

um servidor de arquivos Open-Source tolerante a possíveis falhas 

provendo a continuidade dos serviços. 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

2.1 Justificativa 

Atualmente no mundo corporativo o sucesso de qualquer negócio 

está diretamente relacionado à disponibilidade das informações, 

motivando a adoção de tecnologias que possibilitem níveis 

aceitáveis de disponibilidade, provendo a continuidade dos 

serviços. No entanto essas soluções demandam certos 

investimentos, tornando-se muitas vezes inviáveis em alguns 

cenários [1]. 

Com a possibilidade de se alcançar níveis de alta disponibilidade 

com software Open-Source, o presente trabalho propõe a 

utilização conjunta do Heartbeat, Mon e DRBD (Distributed 

Replicated Block Device), empregando-se técnicas de redundância 

e contingência visando disponibilidade das informações no 

ambiente corporativo. 

Será utilizado para exemplificar as funcionalidades da 

implementação o Samba, que consiste de um software de código 

aberto, que permite interoperabilidade entre sistemas operacionais 

Unix e Windows.  

 

2.2 Objetivos 

2.2.1  Geral 
Implementar através de ferramentas Open-Source um ambiente de 

alta disponibilidade utilizando-se de técnicas de redundância, 

contingência e monitoramento dos serviços em servidores de 

arquivos utilizando o Samba, evitando assim sua inoperabilidade, 

otimizando a utilização dos recursos computacionais de forma 

imperceptível para o usuário. 

2.2.2 Específicos 
 Tornar transparente, do ponto de vista do usuário, 

possíveis falhas de hardware ou software, provendo a 

continuidade do serviço. 
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 Manter o sincronismo das informações em servidores 

distintos de forma dinâmica. 

 Amenizar danos provocados por falhas, reduzindo o 

período de indisponibilidade dos serviços. 

3. DESENVOLVIMENTO 
O desenvolvimento tem por objetivo apresentar os conceitos que 

serão abordados, que se fazem necessários para uma boa 

compreensão da implementação aqui proposta. Entre os temas 

abordados, destacam-se os itens “Falha, Erro e Defeito”, 

“Cluster”, “Alta Disponibilidade” e “Aplicações Utilizadas”.  

3.1 Falha, erro e defeito 
A interrupção de serviços de crucial importância para as 

organizações ocorre devido à existência de falhas de diversas 

naturezas. Falhas de hardware, software ou links de rede são 

alguns dos motivos mais comuns da paralização dos sistemas e 

consequentemente dos serviços por eles providos.  

Segundo Conceição [8], a identificação precisa de uma falha é de 

extrema importância para implementação de mecanismos 

tolerantes que possam suporta-las. No universo computacional, 

falha, erro e defeito possuem definições distintas que estão 

relacionadas, podendo uma falha levar ao surgimento de um erro e 

por sua vez um erro a ocorrência de um defeito [14]. 

Em Silva [17], falha, erro e defeito são definidos da seguinte 

forma: 

 Falha: Consiste de um fenômeno natural que possui 

origem interna ou externa proveniente de ações 

humanas intencionais ou acidentais e estão relacionadas 

tanto a hardware como software. Desgaste de 

componentes ou interferência externa são exemplos que 

podem provocar falhas; 

 Erro: É definido como um estado errôneo, o erro é 

ocasionado devido à ocorrência de uma falha; 

 Defeito: É o não cumprimento de finalidade para a qual 

o sistema foi projetado, desvio de especificação. 

A Imagem 1 ilustra o modelo de três universos adotado por 

Kruger [14]. Este modelo define que as falhas estão relacionadas 

ao universo físico, os erros ao universo da informação e os 

defeitos ao universo do usuário. 

Imagem 1: Modelo de três universos 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado (SILVA D.S, 2012) 

3.2 Cluster 
Quando se utiliza de soluções para prover alta disponibilidade o 

sistema cluster se torna uma escolha imprescindível, já que na 

maioria das vezes falhas existirão ocasionando indisponibilidade 

de serviços, além de sobrecarga do servidor que provém o serviço, 

esse não conseguindo processar múltiplas tarefas. Por esse aspecto 

faz-se necessário a utilização de um sistema cluster almejando um 

nível maior de disponibilidade.     

Para Pintanga (2014), cluster é um sistema distribuído de 

computadores conectado em rede, cujo objetivo é suprir a 

necessidade de um grande poder computacional, melhorando o 

desempenho de aplicações e criando redundância para que em 

caso de falhas de hardware ou software, os recursos e aplicativos 

continuem disponíveis para o usuário final.  

O cluster consegue dividir processos de uma aplicação ou serviço 

para os demais nodes aparentando ser um único computador. 

Cada computador em um sistema cluster é denominado (nó ou 

node), os nodes são interconectados formando uma rede onde a 

mesma deva ter uma capacidade de crescimento [15]. A utilização 

de um sistema cluster proporciona diversas vantagens como: 

 Escalabilidade: capacidade de processar uma grande 

quantidade de dados ao mesmo tempo; 

 Alto desempenho: Consegue processar os dados com 

mais rapidez já que utiliza a distribuição dos serviços 

por entre os nodes; 

 Alta disponibilidade: Utiliza redundância tanto de 

hardware quanto de software através de replicação de 

serviços e servidores mantendo assim serviços, 

aplicações e dados armazenados sempre disponíveis; 

 Uso de hardware de baixo custo: Podendo utilizar 

máquinas de uso diário sem a necessidade de hardware 

para um alto desempenho. 

 Facilidade de manutenção: Uma vez que pode ser 

realizada a paralização em um dos nodes sem afetar o 

funcionamento dos serviços. 

 

3.3 Níveis de disponibilidade 
Nesta seção serão abordados detalhadamente os conceito de Alta 

Disponibilidade HA (HighAvailability), níveis de disponibilidade 

e cálculo de disponibilidade. 

 

3.3.1 Disponibilidade básica 
Primeiro nível de disponibilidade é voltado para máquinas 

comuns que são implementadas com componentes de (hardware e 

software), não possui habilidade de ocultar falhas encontradas, 

deste modo a visualização da mesma fica visível para usuários. 

Este nível apresenta uma porcentagem de disponibilidade de 99% 

a 99.9% com isso os equipamentos podem ficar inativos 8 horas e 

45 minutos por ano [5]. 

 

3.3.2 Alta disponibilidade  
Em seu trabalha Aguiar [2], define alta disponibilidade sendo um 

sistema voltado para resistência a falhas objetivando manter os 

serviços de um determinado sistema disponível por um tempo 

máximo, garantindo a ausência de paradas de serviços, sendo 

necessário muitas vezes dispor de hardware ou serviços 

redundantes que entre em funcionamento automaticamente caso 



3 

 

haja uma inoperabilidade, quanto mais redundância se tiver 

menores serão os pontos únicos de falhas SPOF (Single Point Of 

Failure), garantindo assim uma menor interrupção no serviço 

proporcionando menor probabilidade dessas interrupções 

ocorrerem com frequência. 

De acordo com Neves [15], ativos que apresentem um nível de 

porcentagem de disponibilidade elevado entre quatro e cinco 

noves (99.99%, 99.999%), podem ficar inativos por cinco 

minutos a uma hora em um ano de funcionamento. 

 

3.3.3 Disponibilidade continuada 
Alta disponibilidade continuada aumenta os níveis conseguindo 

obter uma disponibilidade próxima aos 100% a vantagem desta 

disponibilidade é que suas inatividades tanto planejadas ou não 

são mascaradas por se utilizar redundância e replicação deixando 

assim o sistema sempre disponível. Esse nível nos dar uma 

porcentagem de 99.9999% onde o sistema ou serviço pode ficar 

32 segundos inativos por ano, em termos práticos é muito difícil 

obter esse nível [16]. 

 

3.3.4 Cálculo da disponibilidade 
Uma forma para verificar quanto tempo um sistema ou serviço 

ficaria disponível em um determinado ano é utilizar o cálculo que 

é voltado tanto para equipamentos em uma topologia de rede 

quanto em sistemas, o cálculo é baseado nas taxas de falhas 

podendo apresentar um parâmetro de confiabilidade. Para se 

calcular a disponibilidade é de fundamental importância conhecer 

as siglas MTBF, MTTR, MTTF isso irá facilitar o entendimento 

do cálculo [3]. O Quadro 1 mostra os significados das mesmas.  

Quadro1: Médidas de confiabilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (NEVES, 2012) 

 

Segundo Brandão [6], para calcular a disponibilidade de um 

equipamento é utilizado uma fórmula que mostra todo o 

detalhamento do processo.  Exemplificando considerando que em 

um período de 4 anos um equipamento tenha ficado indisponivel 

por 6 horas, utilizando o cálculo pode-se analisar que a 

disponibilidade desse equipamento foi: 

24 = Horas; 

365 = Dias; 

8760 = Total de horas em um ano. 

 

 

 

 

 

 

 

Como já foi obtida a disponibilidade do equipamento calculado 

será necessário encontrar o tempo em que o mesmo ficou fora do 

ar por ano primero se pega a parte total de 100% e subtrai a 

disponibilidade assim é possível encontrar a indisponibilidade que 

nesse caso foi 0, 0002% [3]. 

 

 

Sabendo que o valor 0,0002 é o percentual de tempo em que o 

equipamento ficou em (downtime) em um período de 35040 horas 

(4 anos) que foi o MTBF do equipamento é importante descobrir 

o tempo que esse equipamento ficou realmente em (downtime) em  

um ano. Onde um ano tem 8760 horas utilizando a formula: 

 

 

 

O resultado mostrou que em um ano o equipamento ficou em 

(downtime) 1,752 horas dando aproximadamente 2 horas de 

indisponibilidade. Abaixo temos a Tabela 1 que ilustra as medidas 

da disponibilidade [3]. 

 

Tabela 1: Medidas da Disponibilidade 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (SILVA, J W, 2011) 

3.4 Aplicações utilizadas 
Nesta seção será abordada as ferramentas Open-Source utilizadas 

na implementação do cluster de alta disponibilidade, com objetivo 

de alcançar altos níveis de disponibilidade em servidores de 

arquivos. Para isto serão utilizadas as seguintes aplicações: 

Heartbeat, que terá a função de monitorar a disponibilidade dos 

servidores; DRBD que ficará encarragado da replicação dos dados 

entre os servidores; o Mon que é uma ferramenta open-source que 

será utilizada para monitorar o serviço do Samba; e o próprio 

Samba que será utilizado para o compartilhamento dos arquivos, 

ambos descritos a seguir. Entretanto por ser utilizado apenas para 

exemplificar as funcionalidades do cluster, não serão abordados 

detalhes como, instalação, configuração e demais funcionalidades 

do Samba. 
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3.4.1 Heartbeat 
O Heartbeat foi desenvolvido de um projeto chamado (High 

Availability Linux) Projeto de Alta disponibilidade Linux voltado 

para soluções GNU/Linux o objetivo dessa aplicação é prover 

confiabilidade, disponibilidade e suportabilidade em 

determinados serviços.  

Essa ferramenta funciona verificando sistemas redundantes de 

tempo em tempo utilizando a rede como meio, fazendo envios de 

mensagens e aguardando suas respostas porém, para que haja um 

funcionamento correto a ferramenta Heartbeat terá que está 

instalada em ambos servidores, deste modo se o sistema principal 

não responder as requisições enviadas pela ferramenta à mesma 

irá considerar o sistema indisponível independente da falha ou 

ocorrência, assim o Heartbeat do servidor secundário 

automaticamente irá providenciar as configurações e inicialização 

dos serviços locais utilizando recursos como (IP, partições de 

disco e arquivos).  

Essa comunicação entre o servidor principal e o secundário pode 

ser feita através broadcast, multicast e anycast, isso dependerá da 

implementação que o Heartbeat irá atuar, caso utilize de conexão 

Peer-to-Peer (Ponto-a-Ponto) entre os servidores é aconselhável 

utilizar comunicação unicast, esse método evita o 

congestionamento da rede já que essa comunicação faz envio de 

um único pacote na mesma [5].  

A configuração do Heartbeat utiliza três arquivos:  

 ha.fc: Responsável pelas configurações dos 

computadores que estão envolvidos e o meio 

de comunicação utilizado entre os nodes. 

 haresources: Responsável pela configuração 

de endereço IP do cluster e o grupo de 

serviços que serão executados 

preferencialmente em cada um dos nodes. 

 authkey: Faz armazenamento e autenticações 

necessárias entre os dois nodes.         

                  

Os três arquivos devem está configurado do mesmo modo em 

ambos os nodes, podendo configurar tanto o tempo entre os 

Heartbeats quanto o tempo de alerta caso o mesmo não chegue a 

tempo.  

O Heartbeat utiliza a porta 694 UDP (User Datagram Protocol), 

tanto para comunicação broadcast quanto unicast, ao configurar o 

Heartbeat pode se utilizar uma opção denominada auto_failback 

onde se opta entre o modo ON e OFF, optando-se pelo modo ON 

o sistema primário consegue retorna de uma determinada falha,  

voltando a readquirir seu controle nos serviços, em quanto no 

modo OFF o sistema primário não será mais o principal devido a 

ocorrência da falha deste modo o nó secundário passa a ser o 

sistema principal do cluster  [13]. 

Conforme a Imagem 5 o endereço IP 187.10.20.50 é um IP virtual 

onde sua gerência é provida pelo próprio Heartbeat, funcionando 

deste modo, quando os usuários desejarem acessar os recursos do 

servidor em produção, será através desse IP virtual que suas 

requisições serão enviadas e respondidas. Os endereços IPs 

187.10.20.100 e 187.10.20.200 são IPs fixos sendo usados apenas 

para permitir o gerenciamento remoto, independente de qual 

servidor estará utilizando o IP virtual, é importante ressaltar que 

esse mecanismo se torne imperceptível para os usuários da rede. 

É possível detalhar seu funcionamento, analisando a Imagem 2, 

onde o Heartbeat do servidor secundário ficará enviando 

mensagens para o servidor primário através da conexão por cabo 

crossover ou serial; se por um período de tempo o servidor 

secundário não conseguir obter respostas das mensagens que 

foram enviadas para o servidor primário, automaticamente o 

Heartbeat do servidor secundário irá iniciar o serviço e 

configurará o IP 187.10.20.50, passando a operar como o servidor 

em produção. Quando o servidor primário voltar (failback) a ser 

disponível, através da comunicação pelo meio escolhida o mesmo 

enviará um pacote informando sobre sua disponibilidade para o 

servidor secundário. 

Deste modo servidor secundário irá parar seu serviço liberando o 

IP virtual 187.10.20.50, tudo isso sendo feito por envio de 

mensagem ao servidor primário, informando ao mesmo que o IP 

virtual 187.10.20.50 encontra-se disponível. Assim o servidor 

primário volta assumir os serviços novamente iniciando os seus 

que ocasionaram interrupção voltando a ser o servidor em 

produção [15]. 

 

           Imagem  2: Heartbeat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptada (NEVES, 2012) 

 

3.4.2 DRBD (Distributed replicated block device) 

O Site oficial [11] define o DRBD (Distributed Replicated Block) 

sendo uma arquitetura de armazenamento distribuído para GNU / 

Linux, o que permite a replicação de dispositivos de bloco entre 

os servidores, o DRBD é um software livre, sendo um apoio 

existente composto por um módulo central contendo ferramentas 

de administração de espaço do usuário. As replicações dos dados 

são feitas em tempo real enquanto as aplicações modificam os 

dados no dispositivo. 

Segundo Silva [18], o DRBD funciona semelhante a um sistema 

RAID voltado a rede tendo a função de criar um sistema que seja 

tolerante a qualquer tipo de falha, seja em equipamentos ou 

software a função do DRBD é fazer replicação de dados entre os 

nós, primário e secundário fazendo o espelhamento (mirroning) 

de um dispositivo de blocos através da rede, conforme ilustrado 

na Imagem  3. O DRBD pode ser entendido com RAID 1 

(Redundant Array of Independent Disks). 



5 

 

 

 

Imagem 3: Replicação de dados no DRBD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fonte: Adaptada (DIGG,2011) 

 

3.4.3 Mon 
De acordo com Trocki [19], o Mon é um software de código 

aberto que tem como finalidade monitorar a disponibilidade de 

serviços, caso seja detectada alguma falha é possível enviar um 

alerta para o administrador da rede, esses alertas podem ser 

enviados diretamente do servidor ou por e-mail quando 

configurado, podendo criar script podendo acionar o Heartbeat 

como auxílio podendo tomar alguma decisão para a solução do 

problema. 

O Mon possui métodos de alertas através de uma interface 

comum, que são facilmente implementadas através de scripts 

escritos em Perl, Shell ou até mesmo em linguagem C (TROCKI, 

2008). 

3.4.4 Samba 
Segundo Ferraz [12], o Samba é um sistema frequentemente 

usado para compartilhamento de arquivos e impressoras em redes, 

o nome Samba vem de SMB, (Server Message Block), usado para 

comunicação entre processos em diferentes sistemas. O SMB 

apareceu no início do IBM-PC, por volta de 1982 quando a IBM 

desenvolveu um sistema para comunicação em pequenas LANs. O 

Samba foi desenvolvido para que sistema do tipo UNIX pudessem 

compartilhar recursos em uma rede de computadores com 

caractéristicas híbridas Linux e Windows. 

 

3.5 Análise dos dados 
Nesta seção serão analisados os resultados obtidos com a 

implementação do cluster open-source proposto neste trabalho. 

Primeiramente será realizada uma comparação entre o cenário 

convencional e o cenário proposto, dando uma visão geral de suas 

características. Posteriormente, serão realizados diversos 

experimentos com objetivo de verificar possíveis melhorias e 

limitações alcançadas com a implementação. 

3.5.1 Cenário convencional 
Em um cenário convencional é utilizada uma simples topologia 

em estrela composta por estações de trabalho, dispositivo 

comutador e o servidor de aplicação, como pode ser visto na 

Imagem 4. No entanto a utilização dessa topologia em ambientes 

críticos pode acarretar sérios problemas, uma vez que a ocorrência 

de falhas no servidor de aplicação, que é denominado um SPOF 

(Single Point of Failure) pode ocasionar a paralização total dos 

serviços [10]. 

                      Imagem 4: Cenário convencional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprios autores 

3.5.2 Cenário proposto 
Nesse cenário foi utilizada a técnica de redundância dinâmica, 

onde se utiliza de técnica de detecção, localização e recuperação 

de falhas. Conforme ilustrado na Imagem 5. 

 

       Imagem 5: Cenário proposto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: Próprios autores 

                O cenário proposto está organizado da seguinte forma: 

  

 O servidor de aplicação foi replicado, bem como 

interfaces de rede e discos de armazenamento; 

 As interfaces eth1, presentes em ambos os servidores, 

foram interconectadas por um cabo UTP do tipo 

crossover para possibilitar o envio de mensagens do 

Heartbeat; 

 Por sua vez, as interfaces eth0 são utilizadas para 

gerenciamento e acesso aos recursos pelos usuários 

através do endereço IP virtual; 
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 Por se tratar de um software o Mon não é descrito na 

topologia. O Mon realiza o monitoramento dos 

processos da aplicação e em caso de falhas o Heartbeat 

é paralisado no node1 forçando o node2 a assumir o 

controle dos serviços.  

 

No primeiro momento é possível notar as seguintes características 

em relação a implementação anterior, conforme Quadro 2. 

 

Quadro 2: Descrição das características dos cenários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprios autores 

3.5.3 Análise do funcionamento 
Com o objetivo de reunir mais detalhes a respeito do 

funcionamento do cluster e verificar seu comportamento nas mais 

variadas situações, foram realizados diversos testes, utilizando 

para isso as ferramentas Tcpdump e Wireshark. 
 

3.5.3.1 Simulação de falha no heartbeat 
Conforme Imagem  6: é possível verificar o funcionamento do 

Heartbeat no node1 através do comando ifconfig que possibilita a 

visualização das configurações de rede, bem como do IP virtual 

pertencente ao cluster. 

Imagem 6: Node1 com IP virtual 

                               Fonte: Próprios autores 

 

Durante os testes de paralização do processo do Heartbeat no 

node1 através do comando /etc/init.d/heartbeat stop ou 

interrupção na comunicação entre os nodes desconectando o cabo 

de rede, o node2 assumiu o IP virtual como esperado conforme 

Figura 7, levando para isso aproximadamente 2 segundos. 
 

 
 
                    Imagem  7: Node 2 assumindo o IP virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fonte: Próprios autores 

 

3.5.3.2 Simulação de falha no drbd 
O Heartbeat não possui qualquer mecanismo que possibilite o 

sincronismo das informações em ambos os nodes. Para essa 

finalidade foi utilizado o software DRBD (Distributed Replicated 

Block) configurado com o Protocolo C. Na Imagem 8 é possível 

observar o processo de transferência de um arquivo de mídia, com 

tamanho de 594 MB realizado por um cliente com IP 

192.168.1.106 no node primário, que faz uso IP virtual 

192.168.1.30, nesse mesmo instante o node primário inicia o 

envio das informações para o node secundário, mantendo assim o 

sincronismo das informações, conforme pode ser verificado na 

Imagem 9. 

 

Imagem 8: Transferência de arquivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fonte: Próprios autores 
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Imagem 9: Sincronismo dos DRBDs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Próprios autores 

 

O DRBD se mostrou eficaz no sincronismo das informações, 

replicando as alterações realizadas no node primário para o 

secundário em tempo real.  

Nos testes em que foram simuladas as falhas no node primário, o 

node secundário mudou seu estado para primário, assumindo o IP 

virtual e montando a partição administrada pelo DRBD, 

sincronizada anteriormente, conforme Imagem 10 e  Imagem 11. 

 

Imagem 10: Partição montada node1 

  
Fonte: Próprios autores 

 

Imagem 11: Partição montada node2 

 

Fonte: Próprios autores 

Para os casos em que foram simuladas falhas no node primário, 

que tenham afetado a comunicação do DRBD entre os nodes 

(desconexão do cabo de rede da interface eth0 ou paralização 

total do servidor) foi observado no processo de failback um 

fenômeno denominado Split Brain. Para solucionar esse problema 

o DRBD possui em seu arquivo de configuração instruções que 

fazem o servidor dado como morto anteriormente desligar, 

evitando inconsistência entre as informações em ambos os nodes. 

Caso o administrador opte por remover esse recurso no arquivo de 

configuração do DRBD, o cluster irá comportar-se normalmente, 

exceto no processo de failback, necessitando de intervenção para 

remover o Split Brain. 

 

Outro teste realizado foi na interrupção do servidor primário 

durante a transferência de um arquivo realizada por um cliente, 

embora o servidor secundário tenha assumido o controle dos 

serviços, outrora administrados pelo servidor primário, foi 

observada a ocorrência de um erro, conforme Imagem 12. Esse 

erro está relacionado a inconsistência da tabela ARP (Address 

Resolution Protocol) presente no host do cliente, que ainda indica 

o MAC address do servidor dado como morto como endereço 

físico do IP virtual, ocasionando duplicidade de endereço IP, 

como ilustrado na Imagem 13.  

 

Imagem 12: Erro de transferência de arquivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprios autores 

 

Imagem 13: Duplicidade de IP 

Fonte: Próprios autores 

 

A modificação da tabela ARP no host ocorre automaticamente 

após nova tentativa de comunicação com o IP virtual, agora em 

posse do host secundário denominado node2, conforme a Imagem 

14 onde é possível observar a saída do comando arp -a, onde o 

endereço IP virtual (192.168.1.30) antes associado ao mesmo 

endereço físico (00-0C-29-6F-2C-09) do node1 (192.168.1.10), 

agora é associado ao endereço IP do node2 (192.168.1.20). 
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Imagem 14: Tabela ARP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprios autores 

3.5.3.3 Simulação de falha no serviço smb  samba 
A utilização conjunta do Heartbeat e DRBD não proporciona 

total automação do cluster e consequentemente continuidade dos 

serviços, pois uma falha no processo da aplicação que fornece o 

serviço, neste caso o Samba, pode ocasionar a paralização total 

dos serviços, uma vez que o Hertbeat não possui mecanismos que 

possam identificar a paralização da aplicação. Para essa finalidade 

foi utilizado o software Mon. 

Na Imagem 15 pode ser observado o Mon monitorando o serviço 

do Samba, o smb que se encontra ativo mostrado na coluna sete 

(Sumary), com a mensagem Ok. Após a simulação da ocorrência 

de falha no serviço do Samba no node1, o software Mon que se 

encontra instalado no node primário irá parar o funcionamento do 

Heartbet forçando o node secundáro a assumir o controle dos 

serviços bem como do IP virtual 192.168.1.30, até o momento 

administrado pelo node primário. Na Imagem16 pode ser 

observada a detecção da interrupção do smb mostrada na coluna 

três (Status), onde a mensagem presente é Fail. 
 

Imagem 15: Mon monitorando o Samba no node 1 

 
Fonte: Próprios autores 

Imagem 16:  Mon notificando a paralização do Samba no node1 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprios autores 

 

4. CONCLUSÃO 
Nos dias atuais, mesmo em organizações que não têm a tecnologia 

como atividade fim, há a necessidade de dispor de recursos que 

possibilitem o bom funcionamento da instituição, bem como a 

entrega satisfatória de serviços ou produtos a seus clientes. 

Paralizações constantes nos serviços podem ocasionar insatisfação 

dos clientes, levando a prejuízos, muitas vezes irreversíveis, a 

reputação da organização, dado o grau de exigência dos clientes.  

As aplicações analisadas mostraram-se bastante customizáveis, 

podendo ser utilizadas em diversos cenários.  Por se tratar de um 

sistema constituído por aplicações Open-Source, a implementação 

do cluster aqui proposto torna-se bastante atrativa por não exigir 

altos investimentos, podendo ser implementado em computadores 

de pequeno porte de uso pessoal.  

Durante a análise dos dados foram constatadas algumas 

limitações, embora funcionem totalmente sincronizados, caso 

ocorra falha no node principal durante o processo de Download 

ou Upload de arquivos realizado por um usuário, o node 

secundário irá assumir o controle dos serviços, no entanto as 

informações trafegadas pelo usuário referente ao momento da 

falha serão perdidas, no caso de Download, ou corrompidas, no 

caso de Upload. 

Em virtude dos aspectos analisados, os objetivos deste artigo são 

dados por alcançados, uma vez que a implementação do cluster 

aqui proposto possibilitou uma rápida recuperação do sistema em 

caso de falhas, aumentando significativamente a disponibilidade 

dos serviços. Embora tenha sido utilizado nesse artigo o serviço 

de compartilhamento de aquivos e diretórios para demonstrar o 

funcionamento da implementação, a solução proposta pode ser 

empregada para aumentar a disponibilidade de outros serviços 

como, serviços de Proxy, Firewall, servidores Web, dentre outros.   
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