
 

 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO BRASILEIRO - UNIBRA 

CURSO DE GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA EM REDES DE 

COMPUTADORES 
 

DÊNISSON CLAUDIO LOPES DOS SANTOS 

MATEUS CARVALHO DA SILVA 

PALOMA THAIS DE OLIVEIRA ARRUDA 

 

 

INOVANDO O ENSINO NOS CURSOS DE TI DA 

UNIBRA COM OPENSTACK 

 

 

 

 

 

 

RECIFE/2020 

 
 



 

 
 

 

DÊNISSON CLAUDIO LOPES DOS SANTOS 

MATEUS CARVALHO DA SILVA 

PALOMA THAIS DE OLIVEIRA ARRUDA 

 

 

 

INOVANDO O ENSINO NOS CURSOS DE TI DA 

UNIBRA COM OPENSTACK 

 

Artigo apresentado ao Centro Universitário Brasileiro –       
UNIBRA, como requisito parcial para obtenção do título de         
tecnólogo em Redes de Computadores.  

Professor Orientador: MSc. Renan Costa Alencar 

 

 

 

RECIFE/2020 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
 
S237i 

  
   

Santos, Dênisson Claudio Lopes dos. 
Inovando o ensino nos cursos de ti da Unibra com 

openstack. / Dênisson Claudio Lopes dos Santos; Mateus Carvalho 
da Silva; Paloma Thais de Oliveira Arruda. - Recife: O Autor, 2020. 

40 p. 
            

Orientador(A): Renan Costa Alencar. 
. 

Trabalho De Conclusão De Curso (Graduação) Centro 
Universitário Brasileiro – UNIBRA. Graduação Tecnológica em 
Redes de Computadores, 2020 
 

1.   Openstack. 2.   Virtualização. 3.   Cloud Computing.  4.  
Open Source. .l. Centro Universitário Brasileiro. – Unibra.Il. Título.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                           
                                                                        CDU: 658.9 

                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                  

                                                                                                          
 



 

 
 

 

DÊNISSON CLAUDIO LOPES DOS SANTOS 

MATEUS CARVALHO DA SILVA 

PALOMA THAIS DE OLIVEIRA ARRUDA 

INOVANDO O ENSINO NOS CURSOS DE TI DA 

UNIBRA COM OPENSTACK 

 
Artigo aprovado como requisito parcial para obtenção do título de Tecnólogo           

em Redes de Computadores, pelo Centro Universitário Brasileiro – UNIBRA, por           

uma comissão examinadora formada pelos seguintes professores: 

   
 

______________________________________________________________ 

Prof.º MSc. Renan Costa Alencar 

Professor Orientador 

 

 

______________________________________________________________ 

Prof.º MSc. Adilson da Silva 

Professor Examinador 

 

 

______________________________________________________________ 

Prof.º MSc. Bruno Roberto Silva 

Professor Examinador  
Recife, ___/___/____ 

NOTA:_______________  

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicamos esse trabalho aos nossos familiares e amigos. 

 
 



 

 
 

AGRADECIMENTOS 

Dedicamos este trabalho a todos nossos familiares e amigos, e uma           

dedicação especial ao nosso professor Alex Cunha, que trouxe-nos o pensamento           

crítico que nos ajudou a questionar todas as coisas e sempre ir em busca do               

conhecimento. 

 

 

 

  

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Uma vida não questionada não merece ser 

vivida.” 

(Platão) 

 
 



 

 
 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 - Visão Geral Openstack ………………………………………………..19 

Figura 2 - Seção de criação, alteração e remoção de sabores (flavors) …….25 

Figura 3 - Seção de criação, alteração e remoção de usuários ……………...26 

Figura 4 - Criação do vRouter através do Openstack Horizon Dashboard ….28 

Figura 5 - Criação de sub-redes .....................................................................28 

Figura 6 - Adição de regras de firewall no grupo de segurança ……………...29 

Figura 7 - Importação de chave pública do SSH ……………………………….30 

Figura 8 - Instância criada ………………………………………………………...31 

Figura 9 - Alocação de IP Flutuante à instância ………………………………..32 

Figura 10 - Liberação de portas HTTP/HTTPS na instância WEB…………...33 

Figura 11 - Acesso a página Web default do Apache ……………..………….33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 - Configuração da VM utilizada…………………….…………………..19 

Tabela 2 - Configuração do sabor (flavor)………………………………...……..25 

Tabela 3 - Configuração de usuários e projetos……………………...………...26 

 

 
 



 

 
 

LISTA DE SIGLAS 

 

TI 

DNS 

IaaS 

PaaS 

SaaS 

VM 

AWS 

LDAP 

SAML  

SQL 

 

 

 

 

 

 

  

 
 



 

 
 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO 10 
1.1 - Delimitação do tema 10 
1.2 - Justificativa 10 
1.3 - Hipóteses 11 
1.4 - Objetivo Geral do Artigo 11 
1.5 - Objetivos específicos 11 

2 DELINEAMENTO METODOLÓGICO 12 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 12 

3.1 Histórico da Computação em nuvem 12 
3.2 Tipos de computação em nuvem 13 

3.2.1 Nuvem pública 13 
3.2.2 Nuvem privada 14 
3.2.3 Nuvem comunitária 14 
3.2.4 Nuvem híbrida 14 

3.3 Camadas da computação em nuvem 15 
3.3.1 Infrastructure as a Service (IaaS) 15 
3.3.2 Platform as a Service (PaaS) 15 
3.3.3 Software as a Service (SaaS) 16 

3.4 VIRTUALIZAÇÃO 16 
3.4.1 Lista de atributos de uma máquina virtual: 17 
3.4.2 Vantagens da virtualização 17 
3.4.3 Desvantagens da Virtualização 18 

4 OPENSTACK 18 
4.1 Histórico 19 
4.2 Arquitetura 19 

4.2.1 Nova (Compute Service) 20 
4.2.2  Swift (Object Storage) 21 
4.2.3  Keystone (Identity Service) 21 
4.2.4 Neutron (Network Service) 21 
4.2.5 Cinder (Block Storage) 21 
4.2.6 Glance (Image Service) 22 
4.2.7 Heat (Orchestration) 22 
4.2.8 Placement (Openstack Placement) 22 

 
 



 

 
 

4.2.9 Horizon (Openstack Dashboard) 23 

5 - Estudo de caso 23 
5.1 Ambiente de teste 24 

O Ambiente de testes para a instalação do Openstack foi implementado           
utilizando uma máquina virtual com um hypervisor chamado VMware Player.          
A máquina virtual utilizada possui as configurações mostradas na Tabela 1,           
que é um pouco superior as configurações mínimas recomendadas para          
instalação e configuração do Openstack, servindo como nó controlador e nó           
de computação em um mesmo servidor, esse tipo de implementação que           
também é chamada de all-in-one, quando todos os módulos e serviços do            
Openstack é instalado em uma única máquina. O sistema operacional          
inicialmente escolhido para instalar o Openstack foi o CentOS 7, e a versão             
do Openstack foi a de codinome Train na qual instalamos utilizando um script             
onde já é realizada a instalação automática dos principais módulos          
necessários para o funcionamento do Openstack chamado PackStack. Para         
configuração do ambiente em si foram adicionados dois usuários e dois           
projetos independentes, configuradas uma instância para cada um. Para o          
usuário Aluno1 foi configurado uma instância com um servidor WEB e para o             
usuário Aluno2 foi configurado uma instância com um servidor DNS. 24 
5.1.1 Flavors 25 
5.1.2 Usuários e Projetos 27 
5.1.3 Pré-requisitos 28 

5.1.3.1 Configurando Rede 28 
5.1.3.2 Configurando acesso SSH 30 

5.1.4 Instâncias 31 
5.1.4.1 Web Server 33 
5.1.4.2 DNS Server 35 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 35 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

INOVANDO O ENSINO NOS CURSOS DE TI DA UNIBRA COM 

OPENSTACK 

 

Dênisson Claudio Lopes dos Santos 

Mateus Carvalho da Silva 

Paloma Thais de Oliveira Arruda 

 

 Renan Costa Alencar  1

 

Resumo: O estudo realizado neste trabalho busca avaliar através de          
experimento prático a capacidade de utilização do sistema Openstack para gerenciar           
um ambiente de nuvem privada para fins acadêmicos. E com isso trazer inovação ao              
método de aprendizagem nos cursos de Tecnologia da Informação (TI), de forma            
que os usuários possam configurar projetos de rede em um ambiente próprio do             
início ao fim do curso. 

Abstract: The study carried out in this work seeks to evaluate, through a             
practical experiment, the ability to use the Openstack system to manage a private             
cloud environment for academic purposes. And with that, bring innovation to the            
learning method in Information Technology (IT) courses, so that users can configure            
network projects in their own environment from the beginning to the end of the              
course. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho apresenta, através de aplicação em ambiente de testes, um           

estudo referente a usabilidade do sistema Openstack em ambientes acadêmicos          

voltado para a instituição UNIBRA, inovando no modo de lecionar utilizando um            

ambiente mais dinâmico e entregando recursos para que os alunos do curso na área              

de TI (Tecnologia da Informação), tenham acesso a um ambiente em nuvem próprio             

podendo virtualizar sistemas e servidores de rede e do início ao fim do curso, ainda               

podendo ter a possibilidade de acesso a esse ambiente de qualquer lugar. 

1.1 - Delimitação do tema 

De acordo com o NIST - (National Institute of Standards and Technology)            

Cloud computing (Computação em Nuvem) é um conceito definido como um modelo            

que habilita, sob demanda, o acesso à um pool de recursos compartilhados, tais             

como virtualização de servidores, roteadores e firewalls, capaz de virtualizar          

qualquer ativo na rede, e podem ser facilmente disponibilizados e entregues com o             

mínimo de esforços possíveis de manutenção. (MELL (NIST), GRANCE (NIST),          

2011, p.2) 

1.2 - Justificativa 

O gerenciamento de ambientes virtualizados em computadores tradicionais        

pode ser uma tarefa árdua e lenta, podendo exigir um pouco mais de recursos              

computacionais necessários em cada computador, como memória, processador e         

leitura de disco, só com esses recursos de sobra podemos executar a virtualização             

de forma estável. Com esse ponto, o ganho de tempo e performance de alunos e               

professores utilizando uma cloud privada como virtualizador seriam grandes, além          

da elasticidade de manipulação das máquinas virtuais, é possível criar ambientes           

completos de rede utilizando switches, roteadores e firewalls virtuais.  
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1.3 - Hipóteses 

Estudar um modelo computacional de nuvem privada exclusiva para utilização          

acadêmica dos discentes, docentes e equipe de TI de uma determinada instituição,            

utilizando, para isto, a plataforma open source utilizada no gerenciamento de nuvens            

públicas e privadas chamada Openstack. Com o Openstack numa rede acadêmica           

poderíamos fornecer uma conta no ambiente de cloud durante todo o período de             

curso, sendo fornecida uma cota de utilização de recursos computacionais, como           

por exemplo quantidade de instâncias, vCPU, memória RAM, espaço de          

armazenamento, roteadores, dentre outros recursos, para que o aluno pudesse          

desenvolver projetos próprios que auxiliassem em seu aprendizado durante os          

estudos. Além disso, a instituição teria a possibilidade de utilizar a infraestrutura da             

cloud privada para serviços internos, como armazenamento e compartilhamento de          

arquivos, páginas Web, DNS e demais serviços de rede internos, diminuindo assim a             

quantidade de ativos na rede, como servidores ou switches internos, tornando o            

gerenciamento da rede mais centralizado. 

1.4 - Objetivo Geral do Artigo 

Demonstrar através de um estudo prático em ambiente de teste, a instalação            

e implementação do um serviço que provê um ambiente de computação em nuvem             

através da ferramenta open source Openstack, estudo esse voltado para a análise            

desse serviço em ambientes acadêmicos, permitindo aos usuários, administrar,         

gerenciar e configurar um ambiente em nuvem próprio.  

 

1.5 - Objetivos específicos 

● Apresentar um pouco sobre a história da computação em nuvem e seus pontos              

positivos e negativos em relação a computação tradicional 
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● Apresentar diferentes conceitos relacionados à virtualização e sua relação com a            

computação em nuvem 

● Apresentar os principais componentes e capacidade da ferramenta de          

gerenciamento de nuvem proposta para desenvolvimento deste trabalho  

● Buscar por meio do estudo de caso uma inovação da forma de aprendizado prático               

de criação de ambientes de computação em geral, com a possibilidade de            

desenvolvimento de projetos com foco em cursos de tecnologia, utilizando a           

ferramenta Openstack. 

2 DELINEAMENTO METODOLÓGICO   

Este trabalho de conclusão de curso seguirá os procedimentos provenientes          

de Pesquisa Aplicada, pois tem-se por objetivo realizar experimentos práticos          

específicos, simulando a implantação de um ambiente computacional de nuvem          

privada, utilizando os recursos e componentes necessários para o correto          

funcionamento dos serviços desejados a serem disponibilizados. As simulações a          

serem realizadas tem caráter exploratório, pois abordará os resultados obtidos          

através dos testes realizados, onde serão verificados e observados os resultados           

para analisar a capacidade do Openstack ser utilizado em um ambiente acadêmico. 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1 Histórico da Computação em nuvem 

A ideia inicial de cloud computing surgiu a um bom tempo atrás, porém só se               

tornou algo prático e viável a alguns anos com algumas empresas colocando seus             

esforços na implementação e aperfeiçoamento desse modelo de serviços. 
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“Apesar de ser uma tecnologia nova, o conceito de Cloud Computing é antigo. Os              
relatos históricos dão conta de que a ideia sobre esse modelo de fornecimento de              
TI surgiu no início da década de 1960, quando o cientista da computação             
norte-americano, John McCarthy, inventor do termo “Inteligência Artificial”,        
defendeu a proposta de “time-sharing” ou computação por tempo compartilhado. 

McCarthy disse que a computação poderia permitir que um computador fosse           
utilizado simultaneamente por dois ou mais usuários. Desta forma, as pessoas           
poderiam realizar tarefas, aproveitando o período de tempo disponível dos          
recursos. Na visão do cientista, o compartilhamento, além de reduzir gastos,           
permitiria pagamento somente pelo período utilizado. 

 
Esse modelo foi apresentado por McCarthy durante um discurso no          
Massachusetts Institute of Technology (MIT), nos EUA, em 1961. Ele sugeriu a            
criação da “Utility Computing” ou computação como serviço de utilidade pública,           
no mesmo sentido do fornecimento de água, luz ou telefone, que chega às             
residências ou empresas, sem que as pessoas saibam de onde vem. 

 
Em 1962, Joseph Carl Robnett Licklider, do MIT, já falava sobre a criação de uma               
Rede Intergalática de Computadores. Logo depois, em 1969, Leonard Kleinrock,          
cientista norte-americano que chefiava o Advanced Research Projects Agency         
Network (Arpanet), órgão que criou a Internet, endossou o conceito de Utility            
Computing de McCarthy.” (RACHID, 2017). 

Em 2006 o Amazon Web Services (AWS) foi lançado pela gigante do            

comércio eletrônico Amazon. Tendo um crescimento muito rápido e tomando a           

liderança de mercado em poucos anos o que veio a transformar o setor de TI como                

um todo numa era em que a computação em nuvem vem se generalizando cada vez               

mais. (AMAZON, 2020) 

3.2 Tipos de computação em nuvem 

3.2.1 Nuvem pública 

De acordo com a Amazon no modelo de Nuvem pública, a disponibilidade da             

infraestrutura da nuvem é pensada para utilização do público em geral. Podendo ser             

acessado por qualquer usuário que conheça a localização do serviço. Essa           

infraestrutura pode ser gerenciada e operada pela instituição ou empresa que a            

disponibiliza ao público. Um benefício da nuvem pública é que elas tendem a ser              
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bem maiores e com muito mais recursos que as redes privadas, permitindo uma             

maior escalabilidade e provisionamento de recursos. (AMAZON, 2020). 

3.2.2 Nuvem privada 

Conforme a Amazon, no modelo de Nuvem Privada, o provisionamento da           

infraestrutura da nuvem é realizado para uso exclusivo de uma única empresa ou             

organização. Podendo ser gerenciada e operada pela própria organização, ou até           

mesmo por terceiros, podendo também ser alocada localmente ou remotamente.          

(AMAZON, 2020). 

3.2.3 Nuvem comunitária 

É um modelo de infraestrutura de nuvem construído e compartilhado entre           

empresas que compartilham de interesses em comum. A infraestrutura pode ser           

administrada pela comunidade de empresas ou igualmente por terceiros.         

Comparado a outros modelos, em relação a custo é semelhante ao modelo de             

nuvem privada, e a segurança é mais eficiente que em nuvem públicas. (AMAZON,             

2020). 

3.2.4 Nuvem híbrida 

No modelo de Nuvem híbrida, a parte de infraestrutura é uma junção de duas              

ou mais infraestruturas de nuvem divergentes incluindo a mencionadas         

anteriormente (pública, privada ou comunitária) que permanecem entidades únicas,         

mas são unificadas através de tecnologia proprietária ou padronizada que permite a            

utilização de aplicativos e dados entre si. (AMAZON, 2020). 
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3.3 Camadas da computação em nuvem 

Existem 3 modelos de computação em nuvem que abrem as possibilidades           

para a seleção do nível de controle das informações e serviços a ser oferecido. As               

principais são IaaS, SaaS e PaaS, chamados de pilha ou aglomerado de            

computação em nuvem, pois são montados e compilados um em cima do outro.             

(AMAZON, 2020). 

3.3.1 Infrastructure as a Service (IaaS) 

Este modelo oferece ao consumidor a infraestrutura em forma de serviço,           

provisionando o processamento, rede armazenamento e outros recursos        

computacionais. O cliente não controla recursos da infraestrutura, mas pode rodar           

qualquer sistema operacional e provisionar seus recursos de acordo com a demanda            

dos serviços que serão configurados. Geralmente consumido por um público que já            

tem experiência em gerenciamento de sistemas operacionais. Um exemplo desse          

serviço é a Amazon Web Service (AWS) que é a empresa pioneira nesse segmento.              

(AMAZON, 2020). 

3.3.2 Platform as a Service (PaaS) 

Neste modelo de serviço é oferecido ao cliente a possibilidade de instalar na             

nuvem suas próprias aplicações, permitindo que seja adicionados sistemas ou          

códigos desenvolvidos pelo próprio cliente. Desta forma, o cliente não tem controle            

sobre os recursos referentes à infraestrutura por trás da plataforma que é            

disponibilizada, como capacidade de armazenamento, definições de rede, e         

sistemas operacionais. Um exemplo deste modelo é o Heroku, onde o usuário tem             

um plataforma em nuvem onde é possível programar em diversas linguagens de            

programação e testar suas aplicações. (AMAZON, 2020). 
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3.3.3 Software as a Service (SaaS) 

Esse modelo oferece ao consumidor o acesso direto ao software como           

serviço, cliente não detém controle sobre a infra de onde é rodado o software,              

recebe o software pronto para ser usado. Exemplo de serviços desse tipo são:             

Google Drive e Netflix. (AMAZON, 2020). 

3.4 VIRTUALIZAÇÃO 

De acordo com o VMWARE, empresas que possuem servidores físicos          

tendem a ter um provisionamento do hardware descontrolado para mais ou para            

menos, deixando de usar todo seu processamento ou com falta de processamento            

para suas aplicações. A virtualização pode ser a solução desse problema, instalando            

um hypervisor no servidor, o mesmo tem o total controle do hardware onde é              

distribuído para máquinas virtuais de acordo com as necessidades delas, podendo           

realizar modificações de hardware muito mais rápidas. (VMWARE, 2020) 

Virtualizando seus serviços, a empresa pode reduzir gastos reduzindo         

servidores físicos e maximizar seus recursos, resultando em um servidor mais           

consolidado e elástico. (VMWARE, 2020) 

Virtualização às vezes é confundida com cloud computing, porém não deve           

ser, mas o cloud computing pode ser criado com a virtualização. A virtualização             

como já citado trás diversos benefícios às empresas, como agilidade em criação de             

novos serviços, elasticidade e o fácil dimensionamento da infraestrutura, trazendo          

assim a economia nos custos. A administração do ambiente de servidores é            

facilitada com a virtualização agilizando o processo de implantação de novos           

serviços, trazendo agilidade também na recuperação de um servidor que ocorreu           

algum problema nele. Essa tecnologia permite a alocação de recursos de acordo            

com a demanda. Essa otimização toda também trás vantagens com relação ao            
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espaço alocado nos datacenters, diminuindo consideravelmente os espaços físicos,         

melhor aproveitamento do consumo de energia e agilidade na recuperação dos           

serviços. (VMWARE, 2020). 

3.4.1 Lista de atributos de uma máquina virtual: 

Particionamento 

● Possibilidade de executar diversos sistemas operacionais em um único hardware           

(VMWARE, 2020). 

● Compartilhamento de recurso de hardware entre as virtualização (VMWARE,          

2020) 

Encapsulamento 

● Cópia de um estado completo de uma máquina virtual (VMWARE, 2020) 

● Flexibilidade de poder mover máquinas virtuais (VMWARE, 2020) 

Isolamento 

● Capacidade de isolamento de falhas e uma segurança no mesmo nível do             

hardware (VMWARE, 2020) 

● Precaução do desempenho com gerenciamento avançado de recurso (VMWARE,          

2020) 

Independência de hardware 

● Autonomia de a partir de uma máquina virtual migrar para um hardware físico.              

(VMWARE, 2020) 

3.4.2 Vantagens da virtualização 

Disponibilidade 

● O processamento não é centralizado gerando uma garantia de disponibilidade           

maior. (VMWARE, 2020) 

Escalabilidade 

● Não há limite de armazenamento devido ao conceito de escalabilidade, permitindo            

o crescimento de armazenamento de forma transparente ao usuário. (VMWARE,          
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2020) 

Acessibilidade 

● O acesso as VMs são pela internet, gerando um conforto ao usuário, pois não               

necessita de um local específico para interação com o servidor. (VMWARE, 2020) 

3.4.3 Desvantagens da Virtualização 

Vulnerabilidade 

● O acesso ao servidor sendo pela internet gera vulnerabilidade, pois está sujeito a              

ataques que podem prejudicar a integridade das informações. As configurações de           

segurança são primordiais nesse caso. (VMWARE, 2020) 

Dependência 

● A necessidade de conexão com a internet leva a dependência da mesma, sem a               

conexão não existe comunicação como o serviço. (VMWARE, 2020) 

4 OPENSTACK  

De acordo com os desenvolvedores do Openstack, a ferramenta trata-se de           

um sistema de código aberto que reúne diversos projetos específicos que são            

utilizados para controle de grandes conjuntos de recursos de computação, rede e            

armazenamento em um datacenter, todos sendo gerenciados e provisionados por          

meio de APIs com mecanismos de autenticação comuns. Um painel web está            

disponível dentre os componentes do Openstack para auxiliar o administrador no           

controle e gerência dos recursos disponíveis a serem providos para os usuários.            

Além de funcionalidades padrões de infraestrutura como serviço, existem         

componentes adicionais que permitem uma melhor organização, gerenciamento de         

serviços e gerenciamento de falhas. (OPENSTACK.ORG, 2020) 
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4.1 Histórico 

Openstack foi desenvolvido durante o ano de 2010, desenvolvimento esse          

que foi iniciado pela NASA (Agência espacial americana) que tinha recém publicado            

um código beta para NOVA, que foi o primeiro projeto e que hoje é uma das bases                 

para o Openstack até hoje. A Rackspace (provedora de serviços em nuvem            

Americana) foi responsável pelo desenvolvimento pelo compartilhamento do código         

do "Cloud Files" um de seus serviços em nuvem utilizado para gerenciamento de             

armazenamento que mais tarde veio a ser implementado no Openstack como o            

projeto Swift. Ambos os esforços foram aperfeiçoados com o tempo e atualmente            

formam a base para Openstack (OPENSTACK.ORG, 2020) 

4.2 Arquitetura 

O Openstack é composto basicamente por alguns módulos/projetos que         

fazem parte do seu núcleo de funcionalidades e que podem ser instalados tanto             

separadamente com a configuração mais simples de 2 a 3 nós onde os módulos são               

separados em um nó controlador, nó de computação ou até um nó de rede. A               

configuração ficaria separada da seguinte forma: nó de controlador: Keystone,          

Glance, Cinder e Neutron. E nó de computação: Nova. 

Ou também existe a opção de configuração all-in-one, onde por meio de            

pacotes pré-configurados que contém os serviços básicos para o funcionamento do           

sistema de nuvem são instalados todos num único host, alguns desses serviços são             

o: Compute (Nova), Storage (Swift), Networking (Neutron), Orchestration (Heat),         

Identity Service (Keystone), Block Storage (Cinder), Image Service (Glance),         

Openstack Dashboard (Horizon), Placement service (Placement) e Bare Metal         

Provisioning Service (Ironic). A Figura 1, mostra uma visão geral da arquitetura atual             

do Openstack (OPENSTACK.ORG, 2020). 
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Figura 1: Visão Geral Openstack.  

Disponível em: www.openstack.org/software (Openstack). Fonte: Openstack Website 
Acessado em 25/04/2020. 

4.2.1 Nova (Compute Service) 

Este projeto é responsável por todo provisionamento das instâncias de          

máquinas virtuais, e também por todo gerenciamento de seus recursos          

computacionais como, CPU, memória, rede, autorização e escalabilidade.        

(OPENSTACK.ORG, 2020). O Nova por si só não tem a capacidade de            

virtualização, para isso ele utiliza soluções de Hypervisors open source integradas,           

um exemplo é o driver do KVM (Kernel Virtual Machine) que foi desenvolvida para o               

sistema Linux e foi integrada ao seu kernel a partir da versão 2.6.20. O Nova foi                

criado para ter uma alta compatibilidade e facilitação em adicionar novos           

equipamentos em sua infraestrutura.  
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4.2.2  Swift (Object Storage) 

O Swift é o projeto responsável por armazenamento de objetos não           

estruturados, sendo bem distribuído, com alta disponibilidade e eventualmente         

consistente. De forma geral pode ser utilizado para armazenar uma grande           

quantidade de dados de maneira eficiente, segura e barata (OPENSTACK.ORG,          

2020). O Swift tem a capacidade de armazenar até dezenas de Petabytes devido ao              

conceito de clusterização de servidores. 

4.2.3  Keystone (Identity Service) 

O Keystone é um serviço do Openstack que provê uma API client para             

autenticação, descoberta de serviços, e autorização de multi usuários distribuídos.          

Ele entrega suporte a diversos sistemas de autenticação e autorização que podem            

ser implementados ao sistema como por exemplo: LDAP, OAuth, OpenID Connect,           

SAML e SQL. (OPENSTACK.ORG, 2020). 

4.2.4 Neutron (Network Service) 

O Neutron é um serviço focado em networking as a service (NaaS), que             

entrega uma API que permite ao usuário gerenciar toda a parte de rede do sistema               

Openstack, podendo ser criadas, Sub-redes, Redes e Roteadores. O Neutron          

também possibilita ao usuário a criação de topologias de redes virtuais avançadas            

que podem incluir firewalls, balanceadores de carga e Redes Privadas Virtuais           

(VPN). (OPENSTACK.ORG, 2020). 

4.2.5 Cinder (Block Storage) 

Cinder é um serviço de armazenamento em bloco para o Openstack. Ele            

virtualiza o gerenciamento de dispositivos de armazenamento em bloco e fornece           
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aos usuários finais uma API de autoatendimento para solicitar e consumir esses            

recursos sem exigir nenhum conhecimento de onde o armazenamento é realmente           

implantado ou em que tipo de dispositivo. Isso é feito através do uso de uma               

implementação de referência (LVM) ou de drivers de plug-in para outro           

armazenamento (OPENSTACK.ORG, 2020). 

4.2.6 Glance (Image Service) 

Os serviços de imagem fornecidos pelo Glance incluem descoberta, registro e           

recuperação de imagens de máquinas virtuais. O Glance possui uma API RESTful            

que permite consultar os metadados da imagem da VM, bem como recuperar a             

imagem real. As imagens de VM disponibilizadas pelo Glance podem ser           

armazenadas em vários locais, de sistemas de arquivos simples a sistemas de            

armazenamento de objetos, como o projeto Openstack Swift. (OPENSTACK.ORG,         

2020). 

4.2.7 Heat (Orchestration) 

O Heat orquestra os recursos de infraestrutura para um aplicativo em nuvem            

com base em modelos na forma de arquivos de texto que podem ser tratados como               

código. O Heat fornece uma API REST nativa do Openstack e uma API de consulta               

compatível com CloudFormation. O Heat também fornece um serviço de          

dimensionamento automático integrado aos serviços de Telemetria do Openstack,         

para que você possa incluir um grupo de dimensionamento como recurso em um             

modelo. (OPENSTACK.ORG, 2020). 

4.2.8 Placement (Openstack Placement) 

Placement é um serviço Openstack que fornece uma API HTTP para rastrear            

inventários e usos de recursos da nuvem para ajudar outros serviços a gerenciar e              

alocar com eficiência seus recursos. (OPENSTACK.ORG, 2020). 
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4.2.9 Horizon (Openstack Dashboard) 

O Horizon é a implementação da Canonical do painel do Openstack, que é             

extensível e fornece uma interface gráfica de usuário baseada na Web para gerência             

dos serviços do Openstack. (OPENSTACK.ORG, 2020). 

5 - Estudo de caso 

Neste capítulo é demonstrado as etapas necessárias para a implementação          

de um modelo básico de infraestrutura para nuvem, onde apresenta parte da            

capacidade de configuração que pode ser realizada no sistema Openstack. 
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5.1 Ambiente de teste 

O Ambiente de testes para a instalação do Openstack foi implementado           

utilizando uma máquina virtual com um hypervisor chamado VMware Player. A           

máquina virtual utilizada possui as configurações mostradas na Tabela 1, que é um             

pouco superior as configurações mínimas recomendadas para instalação e         

configuração do Openstack, servindo como nó controlador e nó de computação em            

um mesmo servidor, esse tipo de implementação que também é chamada de            

all-in-one, quando todos os módulos e serviços do Openstack é instalado em uma             

única máquina. O sistema operacional inicialmente escolhido para instalar o          

Openstack foi o CentOS 7, e a versão do Openstack foi a de codinome Train na qual                 

instalamos utilizando um script onde já é realizada a instalação automática dos            

principais módulos necessários para o funcionamento do Openstack chamado         

PackStack . Para configuração do ambiente em si foram adicionados dois usuários e            2

dois projetos independentes, configuradas uma instância para cada um. Para o           

usuário Aluno1 foi configurado uma instância com um servidor WEB e para o usuário              

Aluno2 foi configurado uma instância com um servidor DNS. 

 

Componente Descrição 

Processador 4 vCPU 

Memória 8 GB 

Armazenamento 50 GB 

Adaptador de Rede 1x 1 Gb/s 

Sistema Operacional CentOS 7 minimal install 
Tabela 1 - Configuração da VM utilizada 

Fonte: o próprio autor 
 

2 Disponível em: <https://www.rdoproject.org/install/packstack/> Acesso em: 20 abr, 2020 

 
 

https://www.rdoproject.org/install/packstack/
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Visando o objetivo do trabalho de apenas realizar a construção de um            

ambiente de teste computacional que visa atestar a eficácia da capacidade do            

Openstack em forma de ensino acadêmico, foi realizada a instalação de alguns            

usuários e instalado um servidor de rede para cada um deles. Com isso, realizamos              

a importação de 2 imagens de sistemas operacionais ao Glance utilizando o Horizon             

Dashboard, os sistemas operacionais escolhidos foram o Ubuntu 18.04.4 LTS e o            

Debian 10.  

5.1.1 Flavors 

Para preparar a criação das instâncias criamos também um novo “flavor” ou            

“sabor” que é um template utilizado para subir a instância com uma quantidade             

exata de recursos pré-definidos, e que pode ser alteração ou adicionados novos à             

medida que o administrador da rede achar necessário. Para o seguinte experimento            

foi utilizada as configurações de flavor como pode ser visto na Tabela 2. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



26 

 

Nome  Processador Memória  Disco Rígido 

mi.tiny+ 1 vCPU 512MB 10GB 
Tabela 2 - Configuração do sabor (flavor) 

Fonte: o próprio autor 

Acessando o ambiente web (Horizon Dashboard) como visto na Figura 2, com            

o usuário “Admin” do Openstack que é o usuário padrão que tem o privilégio de               

realizar qualquer alteração desejada no ambiente como um todo, com isso,           

acessando a seção de criação de sabores, criamos o sabor informado acima onde             

iremos utilizá-lo para subir as instâncias em cada um dos usuários que serão criados              

posteriormente. 

 
Figura 2: Seção de criação, alteração e remoção de sabores (flavors).  

Fonte: o próprio autor 
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5.1.2 Usuários e Projetos  

A criação dos usuários também foi realizada através do Horizon como mostra            

na Figura 3, cada usuários necessita estar alocado a um projeto que é o local onde                

suas instâncias ficarão salvas e ele terá controle sobre seu ambiente. Criamos os             

usuários e alocamos cada um ao seu respectivo projeto de acordo com o mostrado              

na Tabela 3: 

 
Figura 3: Acesso a seção de criação, alteração e remoção de usuários. 

 Fonte: o próprio autor. 

 

Usuário Projeto 

Aluno1 Projeto-Aluno1 

Aluno2 Projeto-Aluno2 
Tabela 3 - Configuração de usuários e projetos 

Fonte: o próprio autor 
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5.1.3 Pré-requisitos 

5.1.3.1 Configurando Rede 

Para que os laboratórios possam ter uma comunicação com uma rede           

externa é necessário a configuração prévia da rede como usuário “admin”, esta rede             

ficará disponível para todos os projetos possam utilizar, para realizar esta           

configuração basta acessar o servidor Openstack via linha de comando, e adicionar            

o seguinte comando: 

#neutron net-create external_network --provider:network_type    

flat -provider:physical_network extnet --router:external 

#neutron subnet-create --name public_subnet    

--enable_dhcp=False -allocation-pool  

start=192.168.1.100,end=192.168.1.120 --gateway=192.168.1.254  

external_network 192.168.1.0/24 

No primeiro comando utilizamos o Neutron para criar uma rede e defini-la            

como rede externa de nosso ambiente, onde associamos a mesma a interface física             

do servidor em que conseguimos acesso externo. 

Após a criação da rede externa é essencial que seja criado um roteador             

virtual (vRouter), onde será alocada a interface de rede externa que acabamos de             

criar. Esse processo de criação de um vRouter deverá ser executado em cada novo              

projeto e adicionado as interfaces das sub-redes que forem criadas pelo usuário. 

Para o projeto do Aluno1, antes de iniciarmos a configuração da instância            

iremos preparar o ambiente de rede, criando um vRouter e uma sub-rede interna             

que será usada nas máquinas que forem instanciadas. Como mostra na Figura 4,             
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criamos o vRouter demos o nome de R1 e adicionamos a “external_network” criada             

anteriormente para que ele receba o IP válido que configuramos para a nossa rede              

externa. 

 
Figura 4: Criação do vRouter através do Openstack Horizon Dashboard.  

Fonte: O próprio autor. 

Configuramos também a sub-rede interna que será utilizada para         

comunicação interna entre as instâncias no ambiente do projeto do Aluno1. Como            

mostrado na Figura 5, escolhemos a rede 10.6.6.0/24, esta rede não tem            

comunicação externa, de toda forma, é necessário que uma interface de rede com             

esta sub-rede seja alocada ao nosso vRouter R1 para que a comunicação com a              

rede externa e com outras instâncias na mesma rede seja possível. 

 
Figura 5: Criação de sub-redes. Fonte:o próprio autor. 
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5.1.3.2 Configurando acesso SSH 

Outro pré-requisito antes de configurarmos a instância é adicionarmos         

algumas regras de firewall através das configurações de “Grupos de Segurança”           

alterando o grupo default no próprio Horizon. Sem essas configurações não           

conseguiremos sucesso de ping e nem acesso remoto via SSH as instâncias            

criadas, a Figura 6 demonstra as regras que foram criadas: 

Figura 6:Adição de regras de firewall no grupo de segurança.  
Fonte: o próprio autor. 

Para que possamos ter acesso a instâncias via SSH é também necessário            

que seja gerada um par de chaves (pública e privada) no host que utilizaremos para               

acessar as instâncias e que essa chave pública seja importada para o Openstack             

para que nosso acesso seja validado. Com isso o usuário tem uma maior facilidade              

de execução de comandos na instância sem necessitar utilizar o console           

diretamente no Horizon. 
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Geramos o par de chaves SSH utilizando um programa de acesso remoto de             

nova preferência e realizamos a importação da chave pública diretamente ao           

Openstack como demonstrado na Figura 7.  

 
Figura 7: Importação de chave pública do SSH. 

 Fonte: o próprio autor. 

 

5.1.4 Instâncias 

Cada máquina durou cerca de 2 minutos para ser instanciada pela           

primeira vez e poder ser acessada através do cliente SSH. Para os próximos             

acessos a inicialização das instâncias caem para menos de 1 minuto. 

Para o usuário Aluno1 configuramos uma instância utilizando a imagem do           

Debian 10 (buster) que recebeu o nome de “Web Server” como podemos visualizar             

na Figura 8.  
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Figura 8: Instância criada.  

Fonte: o próprio autor. 
 

Para que possamos acessar a instância através de nossa máquina ou de            

algum local externo devemos alocar um IP flutuante à nossa instância, que tem a              

função de permitir o acesso da instância à internet com um endereço de IP válido ao                

qual é provido pela interface externa do nosso servidor Openstack. O IP flutuante é              

provido através da sub-rede externa que foi configurada anteriormente, com isso           

alocamos um IP externo 192.168.1.106 à nossa instância e agora poderemos           

acessá-la através da máquina hospedeira utilizando um cliente SSH. Como pode ser            

observado na Figura 9. 
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Figura 9: Alocação de IP Flutuante à instância.  

Fonte: o próprio autor. 

Assim como realizado na configuração do ambiente do Aluno1 todos          

os passos de pré-requisitos também foram refeitos para o usuário Aluno2. 

Para o Aluno2 criamos uma instância utilizando a imagem do Ubuntu Server            

18.04.4 LTS (Bionic) e a nomeamos de DNS Server. Para ela foi adicionada a              

sub-rede interna 172.16.1.83 /16 e alocamos o IP externo 192.168.1.113 para que a             

mesma pudesse ser acessada externamente através do cliente SSH. 

5.1.4.1 Web Server 

Antes de tudo, para que possamos acessar as páginas HTTP/HTTPS          

do servidor web externamente deveremos liberar as portas referentes a estes           

protocolos no Grupo de Segurança do projeto do Aluno1, como podemos observar            

na Figura 10. 
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Figura 10: Liberação de portas HTTP/HTTPS na instância WEB.  

Fonte: o próprio autor. 

Para configuração do servidor web escolhemos o servidor open source          

Apache 2.4. Para instalação foi utilizado o comando “apt install apache2”, que            

serve para realizar a instalação do serviço de Web ao servidor. Após a instalação foi               

possível acessarmos a página web default que vem pré-configurada no servidor,           

como demonstrado na Figura 11. 

 
Figura 11: Acesso a página Web default do Apache  

Fonte: o próprio autor. 
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5.1.4.2 DNS Server 

Assim como realizado no servidor Web também é necessário realizar a           

liberação das portas que são utilizadas pelo servidor DNS no Grupo de Segurança             

do ambiente do projeto do Aluno2 para que possamos acessar os recursos do             

servidor da nossa rede externa. 

Para configuração do servidor DNS escolhemos o servidor open source bind9           

que é uma solução bastante utilizada para implementação de servidores DNS. Para            

instalação foi utilizado o comando “apt install bind9 dnsutils”. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este projeto teve como objetivo estudar a capacidade de utilização do sistema            

Openstack para utilização na área acadêmica da Unibra e validar sua aplicabilidade            

no ensino, entregando um ambiente interativo e prático para discentes e docentes.  

Foi possível avaliar através do ambiente de teste que o sistema Openstack            

apresenta capacidade de criação de usuários, divisão de cotas para utilização           

limitadas de recursos do servidor, e para adição de determinadas imagens de outros             

sistemas, com isso, concluímos que o sistema tem aplicabilidade para determinados           

ensinos relacionados à teste de implementação de serviços e servidores de redes. O             

que serve de base para futuros estudos onde pode-se estudar a possibilidade de             

implementação deste sistema no ambiente da Unibra. 

Devido a este tipo de implementação de nuvem privada ter normalmente um            

custo elevado de investimento, para manutenção e configuração do serviço desse           

sistema achamos válido apenas em casos que a instituição já tenha uma            

infraestrutura capaz de suprir as necessidades mínimas para comportar uma          

implementação para ambiente de produção. 
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