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Resumo:

Redundância voltada à internet no mundo contemporâneo, se faz

necessário dentro de um provedor especializado em telecomunicações, e qualquer
outro tipo de serviço que demande o uso efetivo da comunicação com a rede de
internet. De um modo geral, essa redundância vem por meio de dois ou mais meios
físicos de acesso à internet, de origens destintas ou da mesma origem, a fim de
possibilitar um uso ininterrupto de um serviço. Para que tal feito seja possível e tenha
eficiência dentro das condições abordadas, é necessário a utilização de algum
recurso da camada 3 e 4 do modelo OSI, para que realize a utilização desses meios
físicos, e assim possibilitando múltiplas saídas para o funcionamento do acesso à
internet.

Palavras-chave: Redundância. Telecomunicações. Internet. Modelo OSI.
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Abstract: Internet-oriented redundancy in the contemporary world, it is necessary
within a provider specialized in telecommunications, and any other type of service that
requires the effective use of communication with the internet network. In general, this
redundancy comes through two or more physical means of accessing the internet, from
different sources or from the same source, in order to enable an interrupted use of a
service. In order for this to be possible and to be efficient within the conditions
addressed, it is necessary to use some layer 3 and layer 4 of the OSI model, so that
you can use these physical means, and thus allowing multiple outputs for the operation
of the system. Internet access.

Keywords: Redundancy. Telecommunications. Internet. OSI model.
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1 INTRODUÇÃO
Através da camada de aplicação do modelo OSI, é possível que o usuário final
consiga o acesso efetivo à internet, todavia, para que esse caminho seja realizado,
existe um trajeto a ser percorrido, que para muitos dos usuários é algo desconhecido.
Nos bastidores, o modo de entrega de dados dentro da rede de internet funciona
através do encapsulamento, ao encaminhamento, até à abertura deste pacote, e pôr
fim a apresentação do conteúdo. O balanceamento de carga contribui com saídas
redundantes para internet a fim que o encaminhamento dos pacotes cheguem ao seu
destino de forma íntegra, sem interrupções, trazendo múltiplas possibilidades para
que o mesmo chegue até o seu destino, envolvendo assim a qualidade do serviço
prestado entre as pontes (provedores de telecomunicações e o usuário final). Por
meio desta prática, é possível que seja escolhida a melhor rota para saída de um
cliente, um serviço, ou um estilo de tráfego, fazendo assim com que os links de
internet sejam aproveitados da melhor forma. Para Arthur, Balanceamento de carga
na internet é a habilidade para balancear tráfegos entre dois ou mais links WAN sem
o uso de protocolo tipo o BGP. Estes métodos podem ser por meio de pacotes ou por
base de conexões (ARTURS C. WIKI MIKROTIK 2020).
A rede de internet vem sendo aprimorada a cada ano que se passa, uma das
evoluções é a da nova versão do protocolo IPv6(Internet Protocol Version), e alguns
novos hardwares que tem prometido maior capacidade de repasse de pacotes sem o
roteamento direto deles, através do Switch chip. Por fim, é visível a evolução da
comunicação e da forma que se acessa a internet. (TENENBAUM, 2011)
Com o objetivo de informar e instruir sobre o balanceamento de carga, e ainda
quais tipos de balanceamento se tem disponível para um determinado tipo de
equipamento, utilizado comumente em provedores de acesso à internet e empresas
corporativas. O estudo será apresentado através de uma pesquisa de campo
realizada em cenário real. O meio praticado dentre os provedores com maior
frequência para o Load balance é o por classificação de conexão, dentre políticas de
roteamento e por destino. Também será apresentado neste estudo o porquê ele tem
tido uma certa preferência.
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1.1 A BUSCA POR UMA SOLUÇÃO SEM FALHAS
A busca por um sistema sem falhas, ou uma solução sem falhas, parte do
princípio que um sistema deva ter alta disponibilidade, que não fique inoperante de
forma alguma. Desde o início da comunicação de dados foi visto a necessidade por
redundância de aplicações, e quando se é falado sobre redundância, refere-se
necessariamente a disponibilidade de qualquer aplicação, seja ela um site, ou sobre
um serviço, esse tipo de prevenção tem como intuito mitigar impactos ocasionados
por desastres naturais, incidentes energéticos, falta de internet, rompimento de um
enlace, enfim, qualquer prática que possa fazer com que o sistema possa ficar de fato
inoperante. Por fim, essa prática é realizada através de técnicas e equipamentos que
vão garantir sua sobrevivência a qualquer tipo de desastre, fazendo com que estejam
“sempre” disponíveis. Dentro de uma rede WAN, pode-se buscar por tais meios que
possam promover uma alta disponibilidade, através do fechamento de nós de
comunicações, mitigando falhas externas. (MACEDO, 2008)
1.2 ESTUDO DE RISCO
A análise e gestão de risco é uma tarefa mais que necessária a um profissional
de TI. Identificar onde estão as sensibilidades de um serviço irá auxiliar na busca por
uma solução que não falhe com frequência, promovendo um sistema mais confiável.
Desde o fornecimento de energia, ao caminho pelo qual o link de internet percorre,
são situações que devem ser estudadas com a intenção de analisar possíveis riscos
que provoquem indisponibilidade nos serviços prestados, e que seja possível a
tomada de decisão que auxilie em um possível problema. Algumas operadoras de
internet fecham comunicação ponto a ponto entre um provedor ISP através da mesma
malha de outras operadoras, por meio do compartilhamento (neutralidade das redes)
de fibra óptica (procedimento outorgado pela Anatel em 2018 (BERBERT, 2021)). A
partir deste princípio, se existe o risco de adquirir um link redundante com outra
operadora e o mesmo percorrer pelo mesmo caminho que o link principal, por sua
vez, no caso de uma catástrofe natural, o provedor certamente passará pela
possibilidade de ter o seu serviço indisponível por falta de análise. O estudo de risco
também pode prevenir possíveis indisponibilidades por meio de eventuais falhas que
venha acontecer através da companhia energética, se é sabido que as redes de
fornecimento de energia para distribuição de baixa tensão, normalmente não tem
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carga suficiente que possa atender as regiões de forma precisa. Não adianta adquirir
redundância com o mesmo fornecedor, é a mesma coisa que ter uma “redundância
de energia” através de bancos de bateria com autonomia de 4 horas, mas em um dia
atípico em que a companhia energética fique por mais de 4 horas sem fornecer
energia, o provedor de serviço certamente ficará fora do ar. É necessário buscar
fontes viáveis de redundância, que promova autonomia e alavanque a alta
disponibilidade do serviço prestado. (MACEDO, 2008)
1.3 DISPONIBILIDADE
Interligado a entrega de um tipo de serviço, disponibilidade se refere a oferta
de infraestrutura adequada e confiável para garantia de operações de um serviço
dentro de uma empresa, viabilizando a execução de atividades de forma eficiente
com ausência de problemas técnicos. Segundo a ITIL (Information Technology
Infrastructure Library), o objetivo do Gerenciamento da disponibilidade é fornecer um
ponto de foco e gerenciamento de todos os problemas relacionados à disponibilidade,
dentro dos termos disponibilidade existe a necessidade da consolidação do serviço
prestado entre contratada e contratante, algo que garanta a funcionalidade do serviço.
Existem alguns acordos feitos entre contratada e contratante, que garantem até
99,75% de disponibilidade, referente ao tempo de funcionamento anual para o serviço
prestado, que já é algo considerável, para Cartlidge et al, o gerenciamento da
disponibilidade devem ocorrer em dois níveis entrelaçados cujo visam otimizar e
melhorar a disponibilidade da TI, que são elas; atividades reativas, monitoramento,
medição, análise e gestão de eventos, incidentes e problemas envolvendo
indisponibilidade do serviço. E o ponto dois; atividades proativas: planejamento
proativo, design, recomendação e melhoria da disponibilidade (CARTLIDGE, et al,
2007).
2 REFERENCIAL TEÓRICO
Neste capítulo são apresentados os conceitos básicos sobre o funcionamento
da internet, e o comportamento dela dentre os roteadores, passando por pontos
fundamentais para que exista a comunicação entre os dispositivos. Da seção 2.1 até
a 2.3 se é referenciado a convergência entre as camadas do modelo OSI, as
similaridades entre o TCP, na sequência, o funcionamento da camada de rede, junto
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com os padrões desenvolvidos a fim de viabilizar uma utilização mais robusta do
protocolo. A seção 2.4 e a 2.4.1 são apresentados o NAT e os seus meios funcionais.
Da seção 2.5 até 2.5.3, se é mostrado o balanceamento de carga, e os 3 tipos de
balanceadores para o MikroTik, juntamente com os cálculos necessários para
implementação destes. Na seção 2.6 se é citado de forma breve o conceito das vlans.
Seção 2.7, 2.7.1 e 2.7.2, é introduzido o MikroTik e seus conceitos.
2.1 DO OSI AO TCP
O modelo OSI produzido e criado pela empresa ISO, teve como objetivo se
tornar um padrão de referência para os protocolos de telecomunicações dentre os mais
diversos sistemas em uma rede local. Criado em 1971, porém só foi formalizado 11
anos depois, em 1982, e por fim, está sendo utilizado apenas para fins didáticos,
segundo o Andrew S. o modelo não fornece os serviços e protocolos que devem ser
usados em cada camada, deixando algumas camadas mais sobrecarregadas do que
outras. O modelo OSI é dividido em 7 camadas, mais à frente, será possível visualizar
que o seu sucessor com apenas 4 camadas (corrigindo a problemática abordada por
Andrew), tem sido mais eficiente para utilização na rede do que o modelo OSI,
suprimindo o modelo convencional foi dado a origem ao TCP/IP. Cada camada tem sua
respectiva função, e desempenham papéis importantes para leitura de dados dentro da
rede de computadores, estas camadas são, física, enlace, rede, transporte, sessão,
apresentação e aplicação. A camada física é responsável pela transmissão e recepção
de dados crus não estruturados entre um dispositivo e um meio de transmissão físico,
convertendo diretamente o que é digital para sinal elétrico no caso das redes cabeadas,
ou por emissão de ondas nos casos das transmissões via rádio, ou sinal óptico. Na
camada de enlace de dados, acontece a transferência de nó para nó sobre a
transferência de dados. Nela é possível detectar e corrigir erros que talvez possam ter
ocorrido na camada anterior(física). Camada de rede, fornece os meios funcionais e
procedimentais de transferência de pacotes de um nó para outro conectado em "redes
diferentes". Camada de transporte, fornece os meios funcionais e procedimentais de
transferência de sequências de dados de comprimento variável de uma origem para
um host de destino, enquanto mantém a qualidade das funções de serviço. A camada
de sessão, controla os diálogos (conexões) entre os computadores. Ele estabelece,
gerencia e encerra as conexões entre o aplicativo local e remoto. A camada de
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apresentação, estabelece o contexto entre as entidades da camada de aplicativo, nas
quais as entidades da camada de aplicativo podem usar sintaxe e semântica diferentes
se o serviço de apresentação fornecer um mapeamento entre elas. A camada de
aplicação é a camada OSI mais próxima do usuário final, o que significa que esta
camada e o usuário interagem diretamente com o aplicativo de software (Tanenbaum,
2003).
A principal diferença entre as arquiteturas OSI e a TCP, é na união da camada
de sessão, apresentação e aplicação dentro da camada de uma única camada,
aplicação. Em outro momento, foi mencionado que o modelo OSI não tem um completo
aproveitamento sobre o uso de suas camadas, perdendo um pouco da sua eficiência
no cenário real. Por fim, o modelo TCP/IP tem essa arquitetura, Inter rede, internet,
transporte e aplicação. Outra fusão que foi realizada neste protocolo foi a união da
camada de enlace com a física, transformando-a na atual Host-to-network, ou apenas
camada de rede. As diferenças entre os modelos TCP e OSI podem ser observadas na
figura 1 (Tanenbaum, 2003).

Figura 1: O modelo de referência TCP/IP

Fonte: TANENBAUM 2003, p. 52.
2.2 CAMADA DE REDE
Tabelas de roteamento são como os trânsitos das grandes cidades, os veículos
são os pacotes com os conteúdos, e estes, seriam os condutores, o seu
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endereçamento de origem e destino pode ser equiparado a uma rota de um GPS que
visa levar o viajante ao seu destino. Os termos, repasse e roteamento são usados
constantemente para definir os estudos abordados na camada de Rede, conforme
mencionado acima; esta camada fornece os meios funcionais e procedimentais de
transferência de pacotes de um nó para outro conectado em redes diferentes, ela é
quem organiza o “trânsito” de toda a rede. A eleição da utilização de protocolos neste
caso, fez com que a camada de redes ficasse mais robusta, dividindo os serviços por
portas chamadas de portas conhecidas, que vão de 0 até 1023 (MICHELLE COTTON
et al., 2021), dentro dessas portas se tem protocolos importantes tais como TCP, HTTP,
SSH (James F. Kurose, 2013).
Dentro dessa estrutura, se faz necessário uma linguagem interpretativa, a fim
de que todos os pacotes sejam recebidos e repassados, para tanto, é utilizado um
protocolo central de conexão à internet, ou protocolos orientados a conexão, este hoje
está em duas versões, à 4 e a 6, conhecidos também por IPv4 e IPv6. O IPv4 contém
uma base binária, o IPv6 uma base hexadecimal. Dentro da estrutura do IPv4 se tem
4 octetos com 255 posições dando um valor aproximado de 4,2 Bilhões de
combinações diferentes com um tamanho de 32 bits, para realização da formulação
desses endereços a IANA, o órgão responsável pelo compartilhamento e distribuição
de endereços nas versões IPv4 e IPv6 estabeleceu alguns padrões. Por meio da RFC
791 foram realizados os padrões de identificação desses endereços, posteriormente
com a RFC 1918 as suas reservas. Para identificação dos endereços, também foi
definido dois termos, endereços de público, e endereço privado, onde um é usado
para as redes externas e o outro para conexão das redes internas. Na classe A, o bit
de ordem superior é zero, os próximos são 7 bits para endereço de rede, e os 24 bits
restantes para o endereço local; na classe b, os 2 bits de ordem superior são um-zero
em 0 os próximos 14 são os endereços de rede, o último endereço da rede local é 16
bits; na classe C os 3 bits de alta ordem são um-um-zero, os próximos 21 bits são para
endereço de rede, os 8 bits restante são endereços locais. Se for dividido os
endereços do IPv4 entre IP público e IP privado, dentro das classes citadas acima, se
tem a reserva da classe A, 10.0.0.0/8, contendo mais de 16 milhões de endereços
reservados para host ou sub redes locais, classe B 172.16.0.0/12, contendo mais de
10 milhões de endereços reservados para host ou sub redes, classe C 192.168.0.0/16,
contendo mais de 65 mil endereços reservados para host ou sub redes, salientando
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que todos esses padrões são destinados a endereço de redes locais, além destes,
existem outros, como a Classe D, os endereços de CGNAT, endereços de Loopback
e os endereços Apipa, reservados para comunicação de rede local quando os
computadores não encontram servidor DHCP. (ARLINGTON et al., 1981).
2.3 PROTOCOLO DE ROTEAMENTO
Na camada de rede do modelo OSI, atuam os protocolos de roteamento, cujo
são responsáveis pelo repasse do datagrama entre as redes, onde envolve todos os
roteadores de uma rede. Para que o repasse deles seja efetuado, não é preciso
necessariamente de um protocolo tangível aos nossos olhos, isto pode ser feito por
meio de algoritmos estáticos, indicando para as rotas diretamente conectadas qual
será o gateway que resolverá as requisições destinadas à internet, estes gateways
também são conhecidos como next-hop. Através destes pacotes contém algumas
informações importantes, tais como endereço de origem e destino, na tabela de
roteamento, este é o recurso necessário a fim de realizar o repasse de pacotes. Com
o crescimento das redes, as tabelas de roteamento passaram a ter uma alta
quantidade de informação em seus algoritmos, os conhecidos como roteador de
borda (roteador principal de uma rede, onde recebe as rotas para internet, e
encaminha para os dispositivos diretamente conectados) passaram a conter muito
mais rotas, isto começou a se tornar um problema, pois, desta forma, a tabela de
roteamento estaria muito mais vulnerável a falha humana. Acerca deste problema,
foram desenvolvidos os algoritmos de roteamento dinâmico, onde neles se é
possível suavizar o problema dos protocolos estáticos. RIP, OSPF e o BGP, são
alguns desses protocolos (James F. Kurose, 2013).
O RIP é um protocolo que conta com métrica, vetor de distância, essa métrica
possibilita que seja possível calcular o caminho de um ponto até outro da rede,
traçando dessa forma o melhor caminho. O RIP foi protocolado na RFC 1058, nela, é
indicado que este protocolo utiliza uma contagem de salto como base te custo, isto
é, cada enlace tem 1 custo. Esses custos são definidos do roteador de origem até a
sub rede de destino. O termo hop (Salto), é utilizado para indicar o caminho mais
curto realizado esses meios. Por fim, o RIP ainda não faz parte dos protocolos
autônomos, pois ele se limita a um custo máximo de 15 saltos de diâmetro, já outros
protocolos que desfrutam desse sistema tem menos de 15 saltos de distância. A
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negociação entre os roteadores neighbors é realizada entre 30 s para mais ou
menos, usando uma mensagem de retorno RIP. A resposta de retorno do RIP estará
limitada a uma quantidade de até 25 sub redes, independente da máscara, logo se
houver mais de 30 sub redes o RIP não seria mais trivial (James F. Kurose, 2013).
Em grafo de redes mais robustas, o OSPF é utilizado para o roteamento
dinâmico daquela topologia. Desse modo, ele ganhou o título de sucessor do RIP
trazendo uma grande quantidade de evoluções referente ao seu antecessor. O SPF
funciona de modo diferente do vetor de distância, ao invés de ter na tabela as
melhores rotas, todos os nós possuem todos os links da rede. Cada rota contém o
identificador de interface, o número do enlace e a distância ou métrica. Com essas
informações, os nós (roteadores) descobrem sozinhos a melhor rota, vantagens do
OSPF sobre o RIP, o que explica a preferência pelo OSPF em casos em que os
roteadores suportam os dois protocolos. Convergência rápida e sem loop, enquanto
o RIP converge proporcionalmente ao número de nós da rede, o OSPF converge em
uma proporção logarítmica ao número de enlaces. Isto torna a convergência do
OSPF muito mais rápida. Além disso, no protocolo RIP, a mensagem é proporcional
ao número de destinos, sendo assim, se a rede for muito grande, cada mensagem
terá de ser subdividida em vários pacotes, diminuindo mais ainda a velocidade de
convergência. Caminhos Múltiplos, nem sempre a melhor rota entre X e Y deve ser a
única utilizada, pois isso pode implicar em sua sobrecarga. Análises matemáticas
provaram que a divisão do tráfego em duas rotas é mais eficiente (FELISBERTO,
2021).
Marques Neto e Bezerra (2002, p.16) afirmam que
Por isso o OSPF utiliza esse método de divisão de caminhos. Essa divisão é
realizada por um algoritmo muito complexo, pois, como dificilmente uma
fonte e um destino tem duas rotas possíveis exatamente iguais, é feita uma
análise se as rotas são suficientemente iguais.

O BGP tem um certo nível de complexidade, considerado para Kurose como
um protocolo crítico para internet, na essência é o que agrega tudo, este algoritmo
faz parte dos algoritmos autônomos que leva em consideração o vetor de distância
em sua bagagem só que de forma mais robusta. Este algoritmo possui uma métrica
diferente dos outros protocolos mencionados até aqui, pois ele utiliza uma conexão
fechada ponto a ponto entre os gateways da rede, fazendo com que todos os
vizinhos (neighbors) sejam enxergados em qualquer parte da topologia, apenas se
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estiverem com o seu AS devidamente configurado. Os vizinhos trocam informações
de roteamento através da conexão TCP, quase que permanente por meio da porta
179. (James F. Kurose, 2013)
Kurose (2013, p.289) afirma que
no BGP, os destinos não são hospedeiros, mas prefixos ciderizados, e cada
prefixo representa uma sub rede ou um conjunto delas. Assim, por exemplo,
suponha que haja quatro sub redes conectadas ao AS2: 138.16.64/24,
138.16.65/24, 138.16.66/24 e 138.16.67/24. O AS2 então poderia agregar
os prefixos dessas quatro sub redes e utilizar o BGP para anunciar ao AS1 o
prefixo único 138.16.64/22. Como outro exemplo, suponha que apenas as
primeiras três estão em AS2 e que a quarta sub rede, 138.16.67/24, está em
AS3. Então, os roteadores usam combinação de prefixo mais longo para
repassar datagramas, o AS3 poderia anunciar a AS1 o prefixo mais
específico 138.16.67/24 e o AS2 ainda poderia anunciar ao AS1 o prefixo
agregado 138.16.64/22.

2.4 NAT
NAT é uma sigla para network address translation, em português, tradução de
endereço de rede. E é um modo de mapear múltiplos endereços privados locais para
um endereço público antes de transmitir a informação. Organizações como
operadoras e provedores de internet usam o NAT para conectar múltiplos dispositivos
a um endereço de IP único, como fazem a maioria dos roteadores domésticos. (F.
Audet, 2007)
2.4.1 OS MEIOS DE FUNCIONAMENTO PARA O NAT
Em um cenário real, onde se tem um notebook conectado a um roteador
doméstico, e na sequência alguém utiliza desse notebook para encontrar rotas em um
estabelecimento, seja ele qual for. Este notebook, enviará uma requisição através de
um pacote para o roteador, que passará este pacote à internet. Mas primeiramente, o
roteador muda o endereço IP de saída deste pacote de um endereço de IP privado
para um endereço de IP público. Se o pacote permanecer com endereço de IP privado,
o receptor deste pacote não saberá para quem transmitir de volta esse pacote com as
informações requisitadas – é como se alguém enviasse uma carta para alguém
requisitando retorno dela, porém sem fornecer um endereço de remetente. Usando o
NAT, essa informação retornará para o notebook utilizando o endereço público do
roteador, e não o privado do notebook. Atualmente existem 3 tipos de nat; NAT
estático - Quando um endereço de rede local é convertido para um endereço de rede
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público, este NAT escolhe o mesmo. Isso significa que haverá um endereço de IP
público consistente associado com aquele roteador ou dispositivo de nateamento;
NAT dinâmico – Ao invés de escolher o mesmo endereço de IP todas as vezes, este
NAT funciona através de um pool de endereços públicos. (Jason Weil, 2012).
Isso resulta no roteador ou dispositivo de nateamento pegando um endereço
de IP diferente cada vez que o roteador traduz o endereço local para um endereço
público; PAT - É um acrônimo para Port Address Translation, em português, tradução
de endereço de porta. É um tipo de NAT dinâmico, mas este traduz muitos endereços
de IP locais em apenas um endereço de IP público. É a técnica de NAT presente na
maioria dos equipamentos de rede que se tem disposto no mercado. Os dispositivos
de uma rede local adquirem um endereço de IP privado deste equipamento de rede.
No entanto, todos eles podem ter acesso à internet através de um único endereço de
IP público. Isso é possível porque a técnica de nateamento recorre às portas para
distinguir as requisições dos clientes locais. Existem 65535 portas, da porta 0 à porta
1023, estas estão habilitadas para uso de aplicações homologadas pela IANA e
chamadas de portas conhecidas, 1024 a 49151 são definidas como portas registradas,
servem para responder as requisições feitas as portas conhecidas, por fim 4915265535 são definidas como portas dinâmicas ou portas privadas. (Jason Weil, 2012)
2.5 BALANCEAMENTO
Referente a entrega de pacotes citado por Tanenbaum, pode ser facilmente
transportado para o meio ao qual se retrata esse trabalho. Habitualmente dentre um
meio corporativo, algumas empresas têm apenas uma única fonte de saída para
internet, e por vezes, essa fonte provém de um fornecedor “confiável”, cujo não se
tem problemas de disponibilidade, isto pode ser relacionado a criptografia usada nos
últimos 3 bytes do pacote para que não fosse fácil a descoberta da troca de
mensagens entre um usuário e uma pessoa mal-intencionada. Todos os serviços
estão suscetíveis a indisponibilidade, nos dias de hoje não poderia ser diferente. De
novembro de 2020 a abril de 2021 o google ficou indisponível por mais de 20 vezes
(Downdetector, 2021). Contudo, ter uma fonte de saída redundante pode parecer um
custo desnecessário, quando se fala da necessidade de alta disponibilidade, o uso
de fontes alternativas passa a ser indispensável (TANENBAUM, 2003, p. 533).
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Na redundância de camada 2, é possível que os pacotes possam percorrer por
caminhos alternativos caso exista a indisponibilidade da fonte principal para saída à
internet. A redundância de camada 2, pode ser resolvida sem nenhum tipo de
algoritmo tão robusto, ou protocolos sofisticados, um bom exemplo seria o protocolo
STP. O Spanning Tree Protocol (STP) é um protocolo de rede que cria uma estrutura
sem a presença de loops. E essa é sua função básica deste protocolo, prevenindo a
irradiação de broadcast. Assim, uma infraestrutura que contenha este protocolo
promoverá a possibilidade de backups, dando alternativas diferentes para saída da
internet, isto é, quando a principal vier a falhar. (Cisco Systems, 2021)
Esse protocolo tem o intuito de resolver problemas de looping de pacotes, em
consequência possibilita o ganho de uma redundância na camada 2. Permitindo
assim a possibilidade de ligação de vários nós, assim como é dentro de uma topologia
estrela por exemplo, dispensando a necessidade de algum tipo de roteamento,
utilizando apenas o Switch-chip do equipamento. Para Megis, existem vários tipos de
chips de switch em Routerboards, e eles têm um conjunto diferente de recursos. A
maioria deles (de agora em diante "Outros") tem apenas o recurso básico de
"Comutação de portas", mas existem alguns com mais recursos (Megis, 2009).
Em datacenters como os da Google, Microsoft, Amazon, Facebook, ou outros
servidores que forneçam serviços na internet, tais como e-mail, mídia social,
streaming de vídeo, ou de algum outro tipo de serviço, tem uma necessidade
diferenciada em relação a disponibilidade para com seus serviços fornecidos dentro
da rede. Com o intuito de dar suporte a toda a demanda solicitada por meio da
internet, cada aplicação é associada a um endereço de IP válido para internet,
reconhecido pela IANA como IP público, por meio dele os clientes realizam suas
requisições para os servidores, e por meio deles são respondidos (James F. Kurose,
2013).
Acerca do problema indisponibilidade, ou sobrecarga dos servidores, foi
desenvolvido um segundo servidor, onde nele é usado algoritmos de balanceamento
de carga, no qual todas as requisições chegam por primeiro ao mesmo, que na
sequência repassa todas as solicitações, por meio dele é recebido o retorno das
requisições feitas através dos usuários ao qual redistribui a informação ao
hospedeiro. Dessa maneira, é possível equilibrar o consumo dos recursos
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computacionais, fazendo com que os hosts sejam utilizados de forma proporcional,
sem que haja sobrecarga dos mesmos. Dentro de um datacenter, existem diversos
servidores com algoritmos de balanceamento de carga, cada um dedicado a uma
atividade específica dentro dos serviços fornecidos através das aplicações. No
mesmo, esses balanceadores de carga por vezes são reconhecidos como
comutadores de camada 4, em decorrência da sua tomada de decisão para direcionar
o tráfego, que é baseada no número de porta de destino. Sabendo dessas ideias, é
notório a necessidade de promover redundância em todas as partes dentro de um
provedor de telecomunicações, a fim de mitigar qualquer impacto ocasionado por
algum desastre natural ou humano. (James F. Kurose, 2013)
Figura 2: Tipo de balanceamento

Fonte: WIKI.MIKROTIK.COM/PER-TRAFFIC_LOAD_BALANCING
Na figura 2, se tem uma Lan, um roteador, e dois links de acesso à internet, na Wiki
da MikroTik, esse cenário está sendo apresentado como uma imagem demonstrativa
para aplicação do balanceamento por tráfego. Apesar de existir múltiplas saídas para
internet, não necessariamente um cenário com essa topologia deva conter múltiplas
saídas de forma simultânea, e sim como forma de backup, por meio de um Failover;
outro tipo de balanceamento. Para Tanenbaum, ter uma criptografia redundante em
seu sistema é algo indiscutível, buscando promover a integridade e a segurança do
sistema em questão (TENENBAUM, 2003).
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2.5.1 BALANCEAMENTO POR CLASSIFICAÇÃO DE CONEXÃO
Este tipo de balanceamento acontece por meio dos pacotes que são
requisitados ao host, cujo está realizando o balanceamento dessas cargas, no
MikroTik, ele é chamado de Peer Connection Classifier, ou simplesmente, marcador de
conexão. Este tipo de balanceador consiste no cálculo dos pacotes que são recebidos
através dos dispositivos diretamente conectados, usando o tamanho total de um pacote
enviado até o balanceador, dividindo o pacote recebido pelo custo da conexão, e
fazendo com que o último dígito do valor desse pacote seja o delimitador para que a
conexão saia por um link ou outro, aumentando o nível de aleatoriedade, dando a
impressão de que eles estão sendo usados de forma unificada. Neste tipo de algoritmo,
para o guest acontece de fato a junção das cargas, em um exemplo com o ISP 1 de 2
Mb e o ISP 2 com 5 Mb, o balanceador resultará para guest em um link de 7 Mb. Cálculo
para o PCC: máximo divisor comum entre 2 e 7 é 1. 7/1 e 2/1, logo será possível obter
o resultado de 7 marcações de pacotes para o ISP 2, e duas marcações de pacotes
para o ISP 1. Na figura 3, é mostrado como é o resultado e o funcionamento do cálculo
de links assimétricos. (ARTHUR C CLARKE, 2021; Megis, MikroTik, 2021)
Figura 3: Peer connection Classifier

Fontes: autores
2.5.2 POLÍTICAS COM BASE EM ROTEAMENTO
Políticas com base em roteamento ou policy based routing, é um tipo de
balanceamento estático, cujo toma as suas decisões com base nas configurações
feitas na tabela de roteamento de um roteador. Na recepção de um pacote o roteador
toma como base o endereço de origem, consultando a tabela de roteamento para tomar
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a sua decisão e por fim direciona o pacote pelo link de saída para internet que recebeu
a marcação. Um tipo de balanceamento eficiente pelo fato de ser estático, porém não
visa escalabilidade, quando houver o crescimento da rede, será necessário que a
política seja atualizada, repetindo o procedimento de tempos em tempos. Por meio do
PBR é possível obrigar que um determinado cliente saia por uma determinada rota,
sem precisar contar com o menor custo, como normalmente é feito por meio de outros
tipos de algoritmos. (MACEDO, 2008)
2.5.3 BALANCEAMENTO POR DESTINO
Este tipo de balanceamento tem seus benefícios, ele traz mais flexibilidade para
o balanceador, tendo em vista que ele marcará as conexões e enviará as respectivas
requisições por tipos diferentes de destino. Selecionando as portas de saída é possível
configurar os links por tipo de requisição, exemplo; todas as requisições da porta 443
TCP, serão destinadas ao link do ISP1, todas as conexões 53 sairão pelo link do ISP2
(MyThoughts, MikroTik, 16)
2.6 Vlan 802.1Q
É um protocolo reservado a criação de túneis cujo tem a finalidade de realizar
ligações de interfaces físicas para interfaces digitais. Na documentação da IEEE, é dito;
O padrão também contém disposições para um esquema de priorização de qualidade
de serviço comumente conhecido como IEEE 802.1q e define o Protocolo de Registro
de Atributo Genérico. Existem alguns tipos de vlans e formas diferentes de realizar vlan,
dentro do roteador utilizado para realizar esse trabalho, existem quatro formatos de
vlans, que se resumem a Vlan Tagged e Vlan Acess (Corrigendum to IEEE Std 802.1Q2005, 2008).
A MikroTik desde sempre vem otimizando a comutação de pacotes dentro dos
seus roteadores, e agora, criaram a possibilidade de apenas realizar a comutação dos
pacotes, ou seja, o roteador tem a possibilidade de se transformar em um switchs. Para
tanto, a MikroTik desenvolveu a sua linha de switchs que tem o enfoque na comutação
de pacotes, normalmente são mais baratos, e tem uma alta capacidade no transporte
de dados (MIKROTIK et al., 2021).

27

2.7 MikroTik
Fundada na Latvian, em 1996 com o anseio de atender as necessidades
relacionadas a provedores de serviço a internet (ISP), iniciaram seu ramo vendendo
equipamentos para distribuição Wireless, posteriormente, galgando o aprofundamento
dentre o ramo, e visualizando o alto custo dos equipamentos de comunicação à internet
da época, a MikroTik lança em 1997, o seu primeiro sistema operacional com uma
solução voltada à roteamento de pacotes, visando promover um sistema barato, porém
mais robustos e capaz de realizar mais coisa que roteamento. O primeiro RouterOS foi
desenvolvido para trabalhar em computadores comuns, em parceria com a Intel foi
desenvolvido o sistema que posteriormente estaria entrelaçado aos equipamentos da
MikroTik. Em 2002 foi lançada a primeira RouterBoard, trabalhando das camadas mais
baixas à mais altas do modelo OSI, revolucionou o mercado, e desde então a MikroTik
começou a ganhar força e notoriedade no nicho. É manifesto que quanto mais recursos
um equipamento tiver, menor será o seu desempenho em relação ao poder de
processamento da máquina, o poder de processamento do hardware desenvolvido pela
empresa, costumava ser razoável, não havia tanto poder computacional, o segredo
sempre esteve na arquitetura do seu sistema operacional. Baseado em CentOS, o
sistema operacional da MikroTik conta com um tamanho aproximado de 30 Mb (SIA
Mikrotīkls, 2021)
Figura 4: Clientes e parceiros MikroTik

Fonte: https://www.MikroTik.com/download/share/mt_profile.pdf
Bem como foi dito, a MikroTik vem ganhando espaço no mercado, de forma
considerável, conforme o passar dos anos, a empresa também foi se adequando em
relação aos seus equipamentos, no princípio, era apenas um sistema operacional, hoje,
a empresa trabalha com Routers, Wireless para ISP, Switch, uma vasta variedade de
equipamentos para ligação de redes ópticas, Wireless para residência e área de
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trabalho, produtos voltados para IoT e vários outros. Na figura 4 estão alguns dos
clientes que hoje estão fechados com a MikroTik. O equipamento foi escolhido para
resolução deste trabalho, pois hoje é a realidade de muitos provedores de serviço a
internet (SIA Mikrotīkls, 2021).
2.7.1 RouterOS
Bem como citado acima, o RouterOS é um sistema operacional desenvolvido
pela empresa MikroTik com a intenção de resolver problemas na área de roteamento
e compartilhamento de dados em geral. Seu sistema operacional será utilizado nas
informações das configurações realizadas no equipamento para realização deste
estudo (Mikrotīkls, 2021).
A linguagem desse sistema operacional se assemelha ao CentOS baseado na
linha de comando (Linux), a empresa promoveu uma interface gráfica para que os
administradores de rede pudessem ter mais agilidade nas configurações dos
equipamentos com esse tipo de sistema. Dentro dele, é possível encontrar
configurações tais como Firewall, serviço DHCP, serviço PPPoE, controle de banda,
comunicação via Radius, tem alguns protocolos famosos, e usados em vários outros
roteadores concorrentes, como o RIP, OSPF, BGP, SNMP, configuração de serviço
DNS, SNTP, VLAN (LEANDRO, 21).
2.7.2 INTRODUÇÃO AO CLI (command-line interface) DO ROUTEROS
Na linha de comando da MikroTik se tem recursos que não são possíveis
visualizar na interface gráfica, fazendo com que seja necessário a introdução à alguns
comandos básicos para esse sistema, é ressaltado que todos os comandos utilizados
no sistema estarão em inglês;
O RouterOS tem comandos de seleção ou configuração na cor rosa, e os de caminho
na cor azul, e os de configuração na cor verde bem como é mostrado na figura 4.1.
Interface; Utilizado para entrar dentro da aba de interfaces do hardware.
Quando se entra dentro de uma interface, ou alguma variável que contenha outros
suplementos, essa será a coloração das funções conforme figura ...
add; usado para adicionar recursos dentro dos caminhos, seria equivalente ao add na
área de configuração de redes do Ubuntu.
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print; utilizado para que seja possível a verificação dos itens no local que está,
equivalente ao “ls” do Ubuntu.
Com a utilização da tecla TAB é possível visualizar em qualquer posição opções
viáveis para adição em um comando no MikroTik, facilitando na busca pelos protocolos
e auxiliando nas configurações desejadas.
interface; dentro de alguns caminhos haverá variáveis de configuração que serão
equivalentes.
Alguns comandos ficaram em preto quando estes não estiverem presentes na
interface virtual, à exemplo do aggregate (MikroTik, Normunds R., 2021)
Figura 4.1: CLI do RouterOS

Fonte: autores
3 METODOLOGIA
Tendo em vista o objetivo principal dessa pesquisa de campo, foi definido como
procedimento metodológico um conjunto de etapas: iniciando com a preparação, onde
se foi checado as necessidades dessas práticas a fim de alcançar uma melhora
referente ao fornecimento de serviço a internet; coleta de dados; e por fim foi
promovido uma análise com base nos dados coletados através de um estudo de caso;
um provedor de acesso à internet. Salienta-se que este trabalho teve embasamento
através de livros e artigos voltados a área de redes de computadores dentro do que
se refere à disponibilidade e redundância, para que assim fosse possível a
compreensão de todo conteúdo abordado. Para que fosse possível viabilizar esse
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estudo, a grande maioria dos conteúdos utilizados para este trabalho se encontram
em inglês, uma outra parte em português. Dado a introdução de alguns conceitos
referente ao balanceamento de carga, a partir deste ponto será abordado o que se é
necessário para alcançar estes resultados, através desse material será disponibilizado
o conhecimento necessário para implementação dos algoritmos apresentados para o
MikroTik, e assim, seja possível avaliar o melhor uso dessa prática (balanceamento
de carga dentro de um provedor ISP).
4 ESTUDO DE CASO
Nessa instância, será apresentado todos os testes referentes ao desempenho
e aos impactos nos balanceadores de carga apresentados neste trabalho. Cada
avaliação terá um período de 6 horas, dentro dos horários de alto fluxo. O estudo de
caso será feito em um pequeno provedor de acesso à internet, cujo nele contêm a
quantidade aproximada de 50 clientes. Foi utilizado dois Link de internet com a
capacidade de 100 Mbps um chega diretamente na interface 1 do equipamento, e o
outro link chega através de uma interface virtual (Vlan). Alguns tipos de
balanceamento tem sido um problema dentre os provedores devido ao seu alto
consumo de processador através do firewall, normalmente os equipamentos que
utilizam esses algoritmos, tem um perca de desempenho, fazendo com que o repasse
dos pacotes termine ficando comprometidos. Balanceamento através do Firewall é um
dos mais eficientes quando se fala de autonomia e responsividade, porém, tem
mostrado a necessidade de um alto custo no consumo do hardware para que o
mesmo funcione, hoje existem algumas técnicas que podem ser abordadas dentro de
um ISP que pode otimizar e viabilizar esse tipo de algoritmo, que seria o
escalonamento de processos, como esse não é o intuito do trabalho, será apresentado
dentro de um sistema simples os algoritmos na sequência os seus resultados, ao
modo que seja possível eleger um que seja adequado e que resolva este estudo de
caso. Informações adicionais:
Gateways de comunicação
IP ISPI=192.168.88.1/30
IP ISPII=192.168.98.1/30
Rede1=10.0.1.1/25
Sobre o gráfico gerado pelo Zabbix; Tipo, normal, contendo informações de consumo
de utilização. Para este estudo foi contabilizado apenas a taxa de Download, o upload
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não foi computado. Download em Verde, Upload em Azul. Tiggers, foram definidos
alertas para utilização >=90% de CPU, estas estão representadas pela linha horizontal
próximo a representação dos 100% de consumo no grafo. Para colisões de pacotes a
linha roxa. Abaixo do gráfico será possível contar com as datas dos testes e as horas
em que eles se passaram, juntamente com as legendas para utilização dos recursos.

4.1 AVALIAÇÃO PEER CONNECTION CLASSIFIER (PCC)

Figura 5: Ocupação da CPU dia 1

Fonte: autores
Figura 6: Uso do link ISPI dia 1

Fonte: autores
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Figura 7: Uso do link ISPII dia 1

Fontes: autores
No que se refere a balanceamento de carga, foi possível obter um bom
desempenho sobre do que se é designado a este tipo de algoritmo, tendo uma máxima
do ISPI de 36 Mbps e uma mínima de 7.76 Mbps (figura 6), já no link dois, conforme
a figura 7, é mostrado um valor bem próximo do primeiro link no ISPII contando com
30.14 Mbps de máxima e 11.7 Mbps de mínima (figura 7), nos gráficos é possível
visualizar uma preferência para o primeiro link referente ao segundo, pois as suas
médias tiveram valores diferenciados 21,17 Mbps contra 15,04 Mbps, (configurações
em, anexo1 – peer connection classifier)
Para esse tipo de configuração, não deveria haver preferência por determinado
tipo de link, os cálculos apresentados neste trabalho para execução desse algoritmo
foi;
100/100 = 1, maior divisor comum entre 100 e 100, é o próprio 100, e o resultado não
poderia ser outro senão 1, se refere a quantidade de marcações que serão feitas nas
conexões de entrada. Nas linhas 7 e 8 deste algoritmo, é possível visualizar como é
aplicada essa divisão, no campo peer-connection-classifier se é colocado a
quantidade total de marcações, que seria a divisão do divisor comum dentre os links
de saída, se com 2 links tendo proporções igualitárias, logo será necessário pegar o
divisor comum dentre os mesmos e realizar a divisão de forma separada, ou seja
100/100 = 1 marcação para o primeiro link de internet, na sequência 100/100 = 1
marcação para o segundo link de internet, sendo assim, se obtém o resultado de 2
marcações, uma para o ISPI e o segundo para ISPII.
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7. add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=nomark \
connection-state=established,related,new disabled=no dst-address-type=\
!local new-connection-mark=conn_isp1 passthrough=yes \
per-connection-classifier=both-addresses:2/0
8. add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=nomark \
connection-state=established,related,new disabled=no dst-address-type=\
!local new-connection-mark=conn_isp2 passthrough=yes \
per-connection-classifier=both-addresses:2/1

Como o cálculo do PCC é feito com base no tamanho da PDU e dividido pelo
valor total de marcações, provavelmente houve uma quantidade maior de resultados
0 referente a segunda marcação que deveria conter o resultado 1, fazendo com que o
link 1 tivesse uma preferência nesse tipo de utilização. Quando um usuário local faz
uma requisição, é disparado um pacote com um tamanho, o valor do tamanho desse
pacote é dividido pelas razões que se foi informado na tabela Mangle do MikroTik até
que o valor seja igual 0 ou a 1, que são os resultados possíveis sobre este algoritmo.
Após os pacotes serem devidamente calculados, eles sairão à internet por meio da
rota que deva conter a marcação de roteamento, com base na marcação da conexão,
onde foi feito o cálculo do balanceamento, fazendo o direcionamento da requisição do
guest por um link de saída compatível com seu resultado.
4.2 AVALIAÇÃO BALANCEAMENTO POR DESTINO (PD)
Este algoritmo apesar de ter uma composição mais simples, apresentou 5%
acima da média de consumo da CPU referente ao algoritmo anterior, tendo um
consumo maior no ISPII, com uma média de 12 Mbps para o ISPI (figura 9) contra 27
do ISPII (figura 10), pelas configurações abordadas para esse provedor, pode-se
concluir que o maior consumo é através do tráfego SSL.
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Figura 8: Ocupação da CPU dia 2

Fonte: autores
Figura 9: Uso do link ISPI dia 2

Fonte: autores
Figura 10: Uso do link ISPII dia 2

Fonte: autores

Dia 2, foi utilizado as configurações do balanceamento por destino, neste
primeiro momento decorreu que a boa parte do tráfego passante (forward) nessa rede
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estavam destinadas as requisições de porta segura, a 443, nisso foi feito um
redirecionamento de portas, e tudo que viesse das portas 443 e da porta 80 fosse
redirecionado através do canal de pré-roteamento, com o gateway do ISPII, e os
demais tráfegos saíssem pelo link primário. Desta forma foi possível balancear bem o
tráfego, ficando com uma prioridade no ISP2 devido a necessidade da rede por tráfego
SSL.
Na figura 11, é possível visualizar as rotas default para internet com marcações nas
rotas do tipo SSL e o HTTP;
Figura 11: Tabela de roteamento – rotas default

Fonte: autores
Dessa forma, foi possível obter o resultado apresentado nas figuras 8, 9 e 10.
(Configuração encontra-se no anexo 1 – 2 por tipo de conexão)

4.3 AVALIAÇÃO BALANCEAMENTO POR POLÍTICAS DE ROTEAMENTO (PBR)

Figura 12: Ocupação da CPU dia 3

Fonte: autores
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A figura 12 mostra um alto consumo de CPU entre a metade do horário de pico,
chegando a uma máxima de 88% no consumo, e estabilizando posteriormente em
uma média de 61%;

Figura 13: Uso do link ISPI dia 3

Fonte: autores
Dentro da figura 13 é possível visualizar o gráfico do link de internet do ISPI no
terceiro dia com o balanceamento do tipo PBR, nesse teste foi possível verificar que
o tráfego do mesmo teve variações bem significativas, entre a mínima de 9.97 Mbps
e a máxima de 26.94 Mbps;

Figura 14: Uso do link ISPII dia 3

Fonte: autores
O link 2 no terceiro dia contou com um desempenho bem equilibrado
comparado ao balanceamento anterior, desse modo, foi possível balancear bem as
cargas com este tipo de balanceamento;
Figura 15: Lista de endereços
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Fonte: autores
Na lista de endereços (figura 15) foi realizada uma divisão de sub redes para
viabilizar o balanceamento por políticas de roteamento, quebrando assim o /25 em 2
/27 totalizando 64 ips, e depois quebrado em 2 /28, os clientes estavam conectados
com ip distribuído de forma dinâmica através de uma piscina de IP’s /25 e o final deles
estavam indo de 1 até 85, apesar de ser um /25 o MikroTik quando redistribui os IP’s
dinamicamente ele entrega os endereços aleatoriamente, por isso foi adicionado 2 /28,
que poderia facilmente ser substituído pode mais 2 /27 e completar a máscara de rede.
Neste momento, foi onde ocorreu a primeira parte da definição da política de
roteamento, a segunda etapa se dará na figura 16;

Figura 16: Firewall Mangle

Fonte autores
E por fim a aplicação da política de roteamento acontece dentro da tabela de
roteamento, onde se é marcado as rotas padrões para internet conforme é mostrado
na figura 17;

Figura 17: Tabela de roteamento PBR
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Fonte: autores

5 DISCUSSÕES
Contudo, é concluso que os balanceamentos realizados através do firewall do
MikroTik funcionam bem, e que cada tipo tem uma aplicação diferenciada. Foi possível
obter resultados dentro do esperado, e as práticas para este tipo de aplicação foram
todas viáveis para este cenário. Portanto, houve uma em que promoveu um melhor
resultado dentro do que se esperava para este estudo. Balanceamento por destino
(PD), promoveu um menor esforço para o equipamento, fazendo com que fosse
possível repassar os pacotes de forma fluída. Antes de eleger um algoritmo que
promova esta solução, é imprescindível observar os cenários. Neste caso em
específico, foi observado que a CPU do equipamento não houve folga, tal fato se deu
motivado pela quantidade de atividades que estão sendo destinadas a este
equipamento, conforme foi mencionado no tópico 2.7 - MikroTik, quanto mais
atividades for designada a um equipamento, menor será o seu desempenho perante
as atividades entregues ao mesmo. Neste equipamento é possível contar com regras
de firewall entre Nat e Mangle, além de outros recursos, como a entrada de link e
garantia de banda. Como foi mencionado no tópico 2.4 – Nat, a tradução de endereços
privados para um único endereço público, ou múltiplos endereços públicos. Este tipo
de atividade dentro de um equipamento da MikroTik termina proporcionando um alto
consumo de processamento, penalizando o desempenho do equipamento e podendo
impactar nos resultados de outras aplicações. A fim de resolver essa problemática se
é citado mais uma vez neste trabalho o escalonamento de processos.
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Tabela 1: Evidências
Resultado - Balanceamento de carga
PCC
PD
Max. Down ISPI
36
28
Avg. Down ISPI
21
12
min. Down ISPI
7
5
Max. Down ISPII
30
46
Avg. Down ISPII
15
27
min. Down ISPII
3
15
MÉDIA GERAL
18
22
max. CPU
80%
85%
min. CPU
0%
0%
Avg. CPU
57%
58%
46%
48%

PBR
26
17
7
37
23
12
20
88%
0%
61%
50%

Fonte: autores

Os resultados da tabela 1, mostra as adversidades sobre cada tipo de
balanceamento, o PCC, teve um desempenho dentro do aceitável para um sistema
que busca essa solução, conforme foi mencionado neste material, o balanceamento
consiste na divisão de tarefas possibilitando um aproveitamento igualitário entre
recursos dispostos para realizar uma determinada atividade. O balanceamento PBR
promoveu um desempenho bem próximo do balanceamento por destino, a única
diferença entre eles está nas vantagens que um tem entre o outro, com este
balanceamento é possível forçar a saída de um cliente por uma determinada rota, e
podendos ser usado até mesmo em paralelo com o PD, em situações de prioridade
de tráfego ou customização da rede. Uma situação em que pode ser feita a utilização
do balanceamento PD, é com uso do link CDN (Content Delivery Network) atrelado a
um link de saída direta para internet. É sabido que um link CDN tem rotas específicas
para determinado tráfego, ou seja, não é possível acessar toda a internet com esse
tipo de link, apenas conteúdos carregados previamente nos servidores, que em sua
grande maioria se baseia nos sites ou sistemas mais acessados na atualidade. Para
uma comunicação P2P por exemplo, se é usado a internet diretamente, um link com
CDN, não possibilitaria este tipo de conexão. Dessa forma é necessário eleger as
portas TCP ou UDP que deverão sair através do link CDN, e direcionar para os clientes
com uma marcação de rota para esse link juntamente com o tráfego devidamente
marcado no Mangle. Todas as outras portas e serviços devem sair por meio do link
que promova o acesso a toda a internet. Contratar um Link CDN, e um link de acesso
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total a internet pode reduzir os custos do provedor no que se refere a link dedicado,
tendo em vista que atualmente se é cobrado R$ 1,50 no link CDN e R$ 7,00 no link
com rota default a internet, ou seja, quem contratar 100 Mbps do link CDN teria um
custo aproximado de R$ 150,00, para o link com a rota default pagaria um total de R$
700,00. Devido essa alta variação de valores muitos provedores de acesso à internet
tendem a buscar um link do tipo misto, deste modo é possível ter redundância por
meio de um único meio físico, auxiliando em problemas mais pontuais, no caso de
falha de um dos servidores CDN ao qual se tem contrato, é possível utilizar o Link com
rota Default para aquele caso. Por fim o balanceamento por conexão tem tido um bom
resultado, tanto no quesito balanceamento quanto no consumo de CPU, mesmo tendo
mais regras no firewall o RouterOS conseguiu gerenciar melhor o seu funcionamento
em questões de overhead.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS

O desenvolvimento deste trabalho se baseia em trazer soluções que promovam um
sistema sem falha para o serviço de telecomunicações, focando em alta
disponibilidade. Entendendo a demanda pelo consumo da internet nos últimos tempos,
algumas empresas buscam fornecer um serviço de qualidade, este trabalho evidencia
e possibilita que um ISP consiga atingir tal objetivo. Adverte-se ao final deste trabalho
que a boa prática da alta disponibilidade não deva ser considerada penas para
provedores de acesso à internet ou empresas, mas também em outros lugares, como
âmbitos residenciais e públicos, trazendo melhor desempenho e promovendo um
sistema funcional dentro de ambientes simples.
Para os próximos trabalhos, planejamos explorar alguns termos citados nesse
documento, tais como escalonamento de processos e o balanceamento por meio de
protocolos de roteamento como BGP, a fim de proporcionar melhor utilização dos
equipamentos e consequentemente propor uma ótima performance.
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