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RESUMO
A consulta a sítios na Internet através da utilização de navegadores é
atualmente uma das aplicações mais utilizadas na Internet e o seu tráfego, se não
for controlado, pode causar problemas de congestionamento na rede ou
indisponibilidade do servidor.
Uma maneira de controlar esse tráfego é utilizar servidores proxy para agirem
como intermediários entre os usuários e os servidores que hospedam os sítios
desejados. Um dos servidores proxy mais utilizados na Internet é o Squid (SQUID,
2005).
Conforme o número de acessos ao servidor proxy cresce e o consumo dos
recursos do servidor como disco, memória e CPU ficam sobrecarregados
prejudicando o desempenho, novos recursos devem ser agregados ou aumentado o
número de servidores
Com o aumento do número de servidores para atender as funções de proxy,
surge o conceito de cluster de proxy onde novas funcionalidades se tornam
necessárias para atender a demanda com maior eficiência como balanceamento de
carga e alta disponibilidade.
Diante desse cenário, o gerenciamento dos servidores individualmente não é
mais satisfatório, pois o cluster deve ser encarado como um único servidor.
Na área de gerenciamento de redes, estão surgindo algumas abordagens que
se destinam a monitorar e controlar não apenas dispositivos de hardware da rede,
mas também as aplicações que estão disponíveis nos servidores como é o caso do
serviço de proxy, porém esse gerenciamento é individualizado por servidor.
Este trabalho propõe uma possível solução para o gerenciamento de cluster
de servidores de proxy e cache, utilizando a MIB (Management Information Base) do
servidor Squid.

Palavras-chave: Gerenciamento, servidor de cache, proxy, SNMP

ABSTRACT
The search to Internet sites using browsers is today one of the most used
applications in the Internet. If not controlled, the traffic it generates can cause
network traffic problems or server unavailability.
A way to control such traffic is the use of proxy servers for they act as a
middleware between users and servers that host the required sites. One of the most
used proxy servers in the Internet is Squid (SQUID, 2005).
While the number of accesses to the proxy server increases and server
resources consumption such as disk, memory and CPU get overloaded affecting
performance, new resources must be added or the number of servers must be
increased.
By increasing the number of servers to assist proxy functions, the concept of
proxy cluster emerges, in which new functionalities are needed to assist more
efficiently the demand as load balance and high availability.
According to this scenery, servers individual management is not satisfactory
anymore, because cluster must be considered as a single server.
In the network management area, some approaches are emerging destined to
monitor and to control not only devices of network hardware, but also applications
available in the servers such as proxy service. However, this management is server
individualized.
This work proposes a possible solution for proxy and cache cluster servers
management, using Squid servers MIB (Management Information Base).

Keywords: Management, cache server, proxy, SNMP
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1 Introdução
A tarefa de gerenciamento de redes cobre principalmente o monitoramento e
controle dos dispositivos de hardware da rede como: roteadores, switches, hubs e
servidores onde são monitorados a ocupação de memória, a utilização do
processador e o espaço físico disponível do disco rígido.
Recentemente esta visão está mudando e o gerenciamento do software
instalado nos servidores tem se tornado um ponto importante em uma arquitetura de
gerenciamento.
O acesso à Internet através de navegadores está aumentando cada vez mais
e a utilização de servidores proxy se faz necessária para controlar o tráfego do
protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol).
O proxy é um serviço que deve ser gerenciado, pois o excesso de tráfego
HTTP, pode causar problemas no desempenho total da rede ou causar a
indisponibilidade do serviço.
1.1 Motivação
Com o crescimento e o aumento da complexidade das redes de
computadores, surgiu a necessidade de gerenciamento dos vários componentes de
hardware da rede. Porém, uma rede não é formada apenas por elementos de
hardware como switches e roteadores, mas também por aplicações. Portanto,
gerenciar uma aplicação é tão importante para o bom desempenho da rede quanto
gerenciar um componente de hardware.
Nas redes corporativas, um dos serviços mais utilizados é o proxy de acesso
às páginas da Internet e muitas vezes são utilizados mais que um servidor proxy
para atender a demanda de acessos, formando assim um cluster de servidores.
Com o aumento do número de servidores do cluster, novas funcionalidades
se tornam necessárias para atender a demanda com maior eficiência como
balanceamento de carga e alta disponibilidade.
Diante desse cenário, o cluster deve ser encarado como um único servidor e
o seu gerenciamento têm por objetivo fornecer informações sobre o hardware dos
servidores e das próprias aplicações ao administrador desse serviço. Estas
informações auxiliarão o monitoramento e controle, através do acompanhamento do
tráfego de requisições e da utilização de memória e processamento dos servidores,
buscando melhor desempenho, qualidade e prevenção contra falhas. Também
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poderão ajudar na previsão de expansão do hardware ou do número de servidores
que compõem o cluster.
1.2 Objetivo do Trabalho
O tráfego HTTP tem crescido muito nos últimos anos e uma maneira de
controlar este tráfego é através de servidores proxy que atuam como intermediários
entre os usuários e os servidores que hospedam os sítios desejados. Um servidor
proxy também pode atuar como servidor de cache, armazenando as páginas
requisitadas para otimizar futuros acessos.
Em redes corporativas, é comum a utilização de mais de um servidor proxy
para atender a demanda, formando assim um cluster de proxy.
A proposta deste trabalho é apresentar uma solução de gerenciamento para
um cluster de servidor proxy utilizando o Squid, através do monitoramento do tráfego
desses servidores com a Internet e de algumas outras variáveis. Também será
monitorado o tráfego de mensagens trocadas entre os servidores proxy dentro de
uma mesma hierarquia.
Apresenta-se uma proposta para analisar o tráfego gerado por todos os
servidores proxy de um grupo de servidores, ajudando na decisão sobre a
necessidade ou não de aumentar a oferta do número de servidores proxy ou apenas
atualizar o hardware dos servidores existentes e atender a um aumento de
demanda.
1.3 Contribuições
Este trabalho contribui para a área de gerenciamento de rede ao propor uma
solução de gerenciamento que auxilia os administradores de servidores proxy
agrupados em cluster, no monitoramento e controle do tráfego HTTP, tanto dos
usuários acessando o servidor proxy como do servidor acessando a Internet, a fim
de detectar mais rapidamente problemas como paralisação do serviço ou queda no
desempenho.
Outra contribuição é prover informações que serão úteis para a tomada de
decisão sobre a expansão da capacidade de atendimento dos servidores proxy, seja
pelo aumento do número de servidores que formarão o grupo de servidores, seja
pela atualização do hardware dos servidores existentes.

16

1.4 Metodologia
O desenvolvimento do trabalho tem início com um estudo das necessidades
de gerenciamento do servidor proxy Squid, levantando-se quais informações são
relevantes para esse gerenciamento e formas de identificar o aumento da demanda
do tráfego HTTP.
Posteriormente, serão mostradas as necessidades de se monitorar algumas
informações relativas aos servidores Squid, utilizando o protocolo SNMP (Simple
Network

Management

Protocol)

(CASE,

1990)

e

a

MIB

Squid-MIB

(SOURCEFORGE, 2005).
Será proposta uma arquitetura de gerenciamento utilizando alguns objetos da
Squid-MIB para monitorar a comunicação entre os servidores de um cluster de
servidores proxy, além dos tempos para atendimento às requisições HTTP dos
usuários.
A validação da arquitetura será realizada através de sua utilização em dois
tipos de experimentos: em um deles são feitas alterações nos parâmetros da
configuração dos servidores proxy que compõem o cluster. Essas alterações
provocarão alterações nos tempos de resposta bem como mudanças no perfil de
tráfego entre os servidores. A solução de gerência de rede será capaz de mostrar
essas alterações.
Ainda visando à validação da arquitetura, será simulada a indisponibilidade de
um dos componentes do cluster, a fim de verificar o comportamento dos demais
servidores com relação à distribuição de carga e possíveis erros no atendimento as
requisições dos clientes. Novamente, a solução de gerência de rede mostrará o que
está ocorrendo.
Não serão implementados testes de carga, nem de falha em um número
crítico de servidores, por se estar trabalhando em um ambiente real de produção.
1.5 Organização do Trabalho
O restante deste trabalho está estruturado da seguinte maneira.
O capítulo 2 mostra as principais características do serviço de proxy e cache,
apresenta os principais conceitos da área de gerenciamento de redes descrevendo
as três versões do protocolo SNMP, relaciona as MIB existentes na área de
gerenciamento de aplicações e comenta os esforços de padronização nesta área.
Ao final do capítulo, será apresentada a Squid-MIB.
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No capítulo 3 será apresentada uma proposta de gerenciamento para
servidores proxy Squid trabalhando em cluster utilizando o protocolo SNMP.
O capítulo 4 apresenta a validação da arquitetura proposta para o
gerenciamento de um grupo de servidores proxy Squid.
Finalmente, o capítulo 5 se refere às conclusões do trabalho. São
apresentadas também algumas sugestões para trabalhos futuros.
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2 Conceitos e Tecnologias Envolvidos
O objetivo deste capítulo é apresentar as principais características do serviço
de proxy e cache.
Também

serão

apresentados

os

principais

conceitos

na

área

de

gerenciamento de redes descrevendo as três versões do protocolo SNMP e as
características de segurança desse protocolo.
Serão relacionadas as principais MIBs existentes na área de gerenciamento
de aplicações e os esforços de padronização nesta área. Ao final do capítulo, será
apresentada a Squid-MIB.
2.1 Servidor Proxy e Servidor de Cache
Com o crescimento da utilização da Internet e o surgimento de novas
aplicações, aumenta a cada dia a quantidade de dados a ser transmitida, tornando
os meios de comunicação disponíveis cada vez mais saturados, sendo que, grande
parte desse trafego é, muitas vezes, formado pela repetição da mesma informação.
Além disso, grande parte dos dados requisitados é estático, como os
logotipos que as empresas colocam em suas páginas. Eles tendem a não mudar
freqüentemente, porém, podem ser grandes o suficiente para gerar um tráfego
desnecessário na rede.
Neste ponto, entra o servidor de cache, cuja finalidade é diminuir esse
problema, armazenando dados previamente consultados e disponibilizando-os em
uma nova consulta em vez de buscá-los na origem sempre que requisitados.
O principal objetivo de um sistema de cache é criar um grande banco de
dados em disco, onde as páginas mais acessadas ou acessadas recentemente são
armazenadas para futuras consultas. Isto significa que se o usuário de um sistema
de cache tentar acessar a página que outro acessou recentemente, o servidor de
cache não precisará buscar esta página na Internet, e disponibilizará a informação
que está armazenada em disco para o segundo usuário requisitante.
A utilização de sistemas de cache tem se mostrado eficiente para aliviar
momentos de sobrecarga dos servidores, reduzindo o tráfego na rede e,
conseqüentemente, a latência da mesma.
Os termos “proxy” e “cache” são usados muitas vezes para indicar o mesmo
tipo de serviço.
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Muitos servidores proxy são também servidores de cache. Contudo, os termos
“proxy” e “cache” indicam entidades com comportamentos diferentes.
Em uma transação web, um proxy é um servidor conectado na Internet que
acessa o servidor de páginas de origem em nome do computador do usuário final ou
cliente. O computador do usuário final não está de fato conectado na Internet, está
conectado no proxy. Isto significa que os computadores dos usuários finais, não
precisam possuir endereço IP público. Toda uma rede local, ou mesmo um conjunto
de várias redes locais, pode ser vista pela Internet através de um único endereço IP.
O termo proxy tende a ser usado para agrupar todas as tarefas executadas
dentro e por um servidor proxy. Isto não significa apenas executar requisições em
nome do cliente. Inclui uma ampla variedade de diferentes opções de filtragem e
monitoramento e varias funções relacionadas ao desempenho (LUOTONEN, 1997).
Conforme ilustrado na figura 1, o servidor proxy age tanto como um servidor
como um cliente. Ele age como um servidor quando aceita requisições HTTP dos
clientes e age como cliente quando se conecta com servidores remotos para acessar
as páginas para seus clientes.

Figura 1 - Fluxo de requisições no servidor de cache
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Um servidor de cache, por outro lado, é um equipamento que armazena
temporariamente cópias de informações. Muitos servidores proxy são também
servidores de cache, uma vez que este é um lugar lógico para ser colocar um cache.
Porém, um servidor de cache não necessita ser um proxy. Existem produtos que
oferecem os benefícios de cache, como compartilhamento de conexão Internet e
proteção por firewall, sem que seja necessário configurar o servidor proxy em cada
cliente.
Existem três tipos de cache:
•

Cache de navegador: A maioria dos navegadores possui um cache
próprio, onde são armazenadas as páginas acessadas apenas pelo usuário e
o seu conteúdo não é compartilhado com outros usuários. Este tipo de cache
é muito útil, pois é muito provável que o mesmo usuário acessa as mesmas
páginas freqüentemente.

•

Proxy cache: Pode ser acessado por vários usuários e o conteúdo de seu
cache pode ser compartilhado por todos os usuários. Os servidores Proxy
cache são utilizados por organizações ou provedores para reduzir o tráfego
HTTP.

•

Proxy cache transparente: Este tipo de proxy cache intercepta o
tráfego da rede transparentemente ao navegador. Sua grande vantagem é o
fato de que não é necessária nenhuma configuração no navegador do
usuário.
Normalmente, os navegadores de páginas web (browsers) fazem conexão

direta com os servidores remotos. Entretanto, eles podem ser configurados para se
conectar a um servidor proxy conforme ilustrado na figura 2. Assim, quando um
usuário requisita uma página, o navegador primeiramente consulta o seu cache
local. Se a página não é encontrada, ele a requisita ao servidor proxy da sua rede.
Se este servidor possui uma cópia em seu cache e esta não expirou (cache hit), ele
a retorna imediatamente ao usuário requisitante. Caso esta página não esteja no
cache (cache miss), o servidor proxy entrará em contato com o servidor remoto que
hospeda a página e fará a transferência, mantendo uma cópia em seu cache e
enviando uma cópia para a máquina do usuário. Para as próximas consultas a essa
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mesma página, será apenas repassada a cópia anteriormente gravada, até que a
mesma expire, devendo então ser revalidada. Este cache é compartilhado por
diversos usuários.
Naturalmente, um servidor de cache não pode guardar todos os objetos
acessados para sempre, pois o espaço em disco reservado para o cache iria
rapidamente se esgotar. Uma solução para este problema é manter em cache,
apenas os arquivos utilizados recentemente. Isto garante que os objetos mais
freqüentemente utilizados permanecem sempre no cache.

Figura 2 - Servidor de cache

Uma página web é formada por vários objetos, tais como textos, imagens e
sons. O tempo em que um objeto será mantido no cache, depende de vários fatores:
a freqüência dos acessos a essa página, o espaço disponível em disco, a existência
de cabeçalhos HTTP que definem datas de expiração e de renovação, entre outros.
Quanto menos espaço tiver disponível em disco, menor será o tempo de vida de
cada objeto.
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Os principais objetivos dos servidores de cache são: velocidade de acesso,
disponibilidade, transparência e simplicidade na administração.
Além disso, o uso do cache traz algumas outras vantagens. Uma delas é o
fato de o servidor cache ficar "mais próximo" da máquina que faz a requisição. Isto
pode trazer um ganho considerável de desempenho para o usuário, mesmo em caso
de linhas pouco congestionadas. Outra vantagem é quando um sítio, por algum
motivo, fica inacessível. Usuários que utilizam um servidor de cache continuarão
podendo navegar para este sítio, uma vez que os objetos tenham sido previamente
armazenados no cache e suas cópias não estejam expiradas. Isto pode ser de
grande utilidade no caso de quedas de linhas de dados, por exemplo.
A principal desvantagem do uso de cache é o risco de receber informações
desatualizadas armazenadas no disco do cache em relação ao servidor original,
Contudo, existem maneiras de minimizar ou mesmo evitar este problema. O
protocolo HTTP contém diretivas para garantir que as informações armazenadas
ainda estejam atualizadas.
2.1.1 Protocolo HTTP
O HTTP é um protocolo de requisições e respostas. O cliente envia uma
requisição para o servidor, e o servidor envia de volta uma resposta.
Um servidor proxy pode servir como intermediário dessa troca entre o cliente
e o servidor. O cliente pode enviar uma requisição a um servidor proxy e este irá
enviar a requisição ao servidor ou a outro servidor proxy.
Uma requisição HTTP consiste de um método, uma URL de destino, o
identificador da versão do protocolo e um conjunto de cabeçalhos.
O método especifica o tipo de operação, sendo que a mais utilizada é GET
que é usada para recuperar documentos. Outra operação utilizada é POST, que é
usada para submeter formulários HTML.
Os cabeçalhos contêm informações adicionais para a requisição.
Já uma resposta HTTP consiste de um identificador da versão do protocolo,
códigos de estado, linha de estado da resposta legível para humanos (humanreadable), cabeçalhos de resposta e o conteúdo do recurso requisitado.
A primeira versão do protocolo HTTP é a HTTP/0.9. Era muito simples e
suportava somente um único método, o GET. Esta versão era suficiente para a
recuperação de documentos, mas não fornecia características de autenticação ou
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controle de acesso. A resposta HTTP/0.9 continha somente o documento
requisitado, sem nenhuma informação adicional.
A versão seguinte do protocolo HTTP/1.0 (BERNERS-LEE, 1996) introduziu
um novo formato entendido para requisições e respostas permitindo que mais dados
passem nas duas direções. Desta forma, após a requisição, segue um conjunto de
campos de cabeçalhos que permitem informações adicionais como credenciais de
autenticação.
De forma similar, as respostas também incluem uma linha de estado e sua
própria seção de cabeçalhos. A seção de cabeçalhos de respostas pode conter
informações como o tipo do documento e seu tamanho.
Outra mudança nessa versão foi a introdução de dois novos métodos, o
HEAD que serve para consultar somente as informações do cabeçalho do
documento e o POST que habilita a submissão de formulários HTML.
As principais melhorias implementadas pela versão HTTP/1.1 (FIELDING,
1999) em relação à versão HTTP/1.0 são:
•

Conexões persistentes. Permite que as conexões continuem abertas
para que várias requisições utilizem a mesma conexão sem a necessidade de
abrir uma nova conexão para cada requisição.

•

Requisições encadeadas. São usadas em conjunto com as conexões
persistentes e tem por objetivo ajudar a reduzir a latência. A próxima
requisição é enviada através da conexão persistente antes que a resposta da
requisição anterior seja totalmente recebida.

•

Controles de cache. Introduz uma grande variedade de diretivas que
podem ser usadas para controlar o cache em servidores proxy e em clientes.

•

Requisições condicionais. A versão 1.0 utiliza apenas a característica
condicional do método GET como um mecanismo para executar checagens
de atualização (up-to-date).

A versão 1.1 define mais cabeçalhos para

executar outras requisições condicionais para, não apenas realizar checagens
de atualização, como também prevenir a perda de dados quando eles são
atualizados em um servidor Web através do método PUT.
•

Conteúdo variável. Uma única URL pode apontar para um documento
com várias representações diferentes, como por exemplo: linguagem ou
formato do documento.
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•

Rastreio do protocolo. Especifica um novo método, TRACE, que é útil
para depurar servidores proxy encadeados.

2.1.1.1 Cabeçalhos HTTP
A especificação HTTP/1.1 define um total de 46 cabeçalhos, os quais são
usados para incluir informações adicionais nas requisições e respostas.
Esses cabeçalhos são divididos em quatro categorias que são:
•

Cabeçalhos

gerais, que podem existir tanto em requisições como

respostas.
•

Cabeçalhos de requisições, que são específicos das requisições.

•

Cabeçalhos de respostas, que são específicos das respostas.

•

Cabeçalhos de entidade, que descrevem o conteúdo do corpo de uma
requisição ou resposta, se existir.
Alguns cabeçalhos de resposta se referem ao comportamento do documento

com relação ao cache como, por exemplo:
•

Last-modified, indica a data e hora da criação ou última modificação do
documento. .

•

Expires, indica a data e hora que a resposta expira e não deve ser enviada
ao cliente sem uma verificação de atualização.

•

Pragma: no-cache. Indica que o documento não deve ser armazenado em
cache.
O cabeçalho cache-control é de categoria geral, sendo usado para

controlar vários aspectos do cache, tanto de servidores proxy como de clientes.
Quando presente em uma requisição, ele indica uma requisição especial do cliente
com respeito ao armazenamento em cache, para garantir uma resposta atualizada.
Já quando presente em uma resposta, ele indica as instruções do servidor de origem
para o cache de servidores proxy ou o cache do navegador dos clientes.
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2.1.2 Requisições HTTP
Uma requisição HTTP é um pouco diferente quando o cliente faz a solicitação
direta ao servidor de origem com relação a uma solicitação que é feita a um servidor
de cache.
Quando o cliente está fazendo um acesso direto a um site, como por
exemplo, http://www.saopaulo.sp.gov.br/index.htm, ele emite o seguinte
comando:
GET /index.htm HTTP/1.1
Host: www.saopaulo.sp.gov.br
Accept: */*
Connection: Keep-alive
A URL (Uniform Resource Locator) está dividida em duas partes. A primeira
linha, chamada request line, contém apenas o objeto que está sendo acessado
enquanto que o nome do servidor aparece no cabeçalho Host. Pode-se, desta
forma reconstruir a URL completa através da request line mais o cabeçalho
host.
Quando o cliente está fazendo um acesso através de um servidor proxy, o
comando é um pouco diferente. A request line de uma requisição proxy contém a
URL completa.
GET http://www.saopaulo.sp.gov.br/index.htm HTTP/1.1
Host: www.saopaulo.sp.gov.br
Accept: */*
Proxy-Connection: Keep-alive
Em uma requisição HTTP, existem alguns cabeçalhos HTTP que fornecem
informações para servidores proxy. Como um request pode passar por vários
servidores, existem alguns cabeçalhos definidos como end-to-end e outros definidos
como hop-to-hop.
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Os cabeçalhos end-to-end carregam informações sobre o cliente ou o servidor
de origem e não devem ser modificados pelos servidores proxy. Os cookies são
tipos de cabeçalhos end-to-end.
Já os cabeçalhos hop-to-hop carregam informações que interessam somente
aos servidores intermediários e devem ser modificados ou removidos antes de
serem encaminhados ao destino subseqüente. Os cabeçalhos Proxy-connection e
Proxy-authorization são exemplos de cabeçalhos hop-to-hop.
A resposta a uma requisição HTTP que passa por um servidor proxy deve ser
examinada para saber se pode ser armazenada em cache ou não. Um servidor de
cache decide se a informação pode ser armazenada ou não examinando alguns
componentes da requisição e da resposta:
•

O código de estado da resposta: o código de estado 200 significa que
a requisição foi processada com sucesso e a informação pode ser
armazenada em cache. Todos os outros códigos de estado não podem ser
armazenados, a menos que seja explicitamente permitida por outros meios.

•

O método da requisição: dependendo do método utilizado, a requisição
pode ou não ser armazenada. Conforme ilustrado na tabela 1, os métodos
GET, HEAD e POST podem ser armazenados em cache.

•

As diretivas cache-control: o cabeçalho cache-control é uma nova
característica da versão 1.1 do protocolo HTTP, sendo usado para informar
ao cache como manipular requisições e respostas. Algumas diretivas como:
public, max-age, s-maxage, must-revalidate e proxy-revalidate
permitem que objetos sejam armazenados no cache enquanto diretivas como
no-store e private não permitem (FIELDING, 1999).

•

Validação da resposta: a versão 1.1 do protocolo HTTP fornece os
mecanismos de expiração e validação para que os servidores de cache
mantenham consistência com as informações dos servidores originais. Um
tempo de expiração define quanto tempo um determinado objeto deve
permanecer armazenado antes de ser revalidado. Mesmo um objeto com o
tempo de expiração vencido não pode ser considerado desatualizado, pois a
informação no servidor de origem pode não ter sido alterada.
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•

Autenticação da requisição: requisições que requerem autenticação
normalmente não são armazenadas no cache, pois somente o servidor de
origem pode determinar quem deve acessar seu recurso.

Método de Requisição

Armazenada em cache ou não

GET
HEAD

Armazenada em cache por padrão
Pode
ser
usada
para
alterar
informações já armazenadas no cache
Não é armazenada em cache por
padrão, a menos que o cabeçalho
cache-control permita
Nunca é armazenada em cache
Nunca é armazenada em cache
Nunca é armazenada em cache
Nunca é armazenada em cache

POST

PUT
DELETE
OPTIONS
TRACE

Tabela 1 - Métodos de Requisições

2.1.3 Administração do conteúdo do Cache
Nem todos os objetos na Internet podem ser armazenados em cache. A
maioria dos arquivos de FTP pode, assim como também a maioria de páginas
estáticas, porém um grande número de documentos dinâmicos não pode. Este tipo
de documento não é armazenado em cache, porque o seu resultado é diferente toda
vez que ocorre uma nova requisição. Dois bons exemplos deste tipo de documentos
são os contadores de acesso e as consulta a banco de dados on-line. Armazenar no
cache o resultado de uma consulta a um sistema de reserva de vôo, por exemplo, é
insensato, uma vez que a próxima consulta retornará valores mais atualizados.
Outro tipo de documento que não deve ser armazenado em cache inclui documentos
transmitidos de forma segura (SSL – Secure Socket Layer).
Um objeto armazenado em um cache pode ter dois diferentes estados:
FRESH e STALE. Se um objeto possui o estado FRESH, ele é entregue
normalmente quando uma requisição chega ao servidor proxy sem que a origem
seja checada para verificar se o objeto foi alterado desde que foi recuperado pela
última vez. Caso o objeto possua o estado STALE, uma requisição GET If-ModifiedSince é enviada à fonte, assim o servidor de cache somente recuperará novamente
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o objeto para atualizar o seu cache se o mesmo foi modificado desde a sua última
recuperação (WESSELS, 2001).
Normalmente, quando um servidor web envia um objeto requisitado, ele
adiciona um cabeçalho HTTP chamado Last-Modified contendo a data de objeto
criado ou de sua última alteração. Esta data é usada pelo servidor de cache para
calcular quanto tempo pode passar para que o objeto mantenha o estado FRESH.
Normalmente, é usada uma proporção de tempo decorrido entre a data que o objeto
foi modificado pela última vez e a data em que o objeto foi recuperado. Uma normal
proporção é entre dez e trinta por cento deste tempo (GUERRERO, 2005).
Desenvolvedores de páginas que freqüentemente atualizam as informações
de seus Sítios podem ter um maior controle sobre o tempo que os seus objetos
permanecem sem serem checados nos servidores de cache. Neste caso, o
cabeçalho HTTP Expires pode ser usado para indicar quando este objeto deve ser
eliminado por qualquer servidor de cache. Este cabeçalho informa explicitamente
aos servidores de cache a data de expiração do objeto (WESSELS, 2001).
Atualmente a distribuição de mídia pela internet (streaming media) tem
contribuído significativamente para o tráfego Internet. Da mesma forma que os
objetos convencionais da web, como páginas HTML e imagens, os objetos
multimídia como áudio e vídeo podem se beneficiar do uso de servidores de cache,
porém suas características próprias como o enorme tamanho dos arquivos e o
intenso uso de banda, implicam que as estratégias dos proxy cache para objetos
convencionais devem ser revisadas para poder se adaptar a esse tipo de demanda
(LIU, 2004).
2.1.4 Algoritmos de Substituição de Cache
Um servidor de cache pode expirar um objeto mais breve que o seu tempo de
expiração para liberar espaço em disco através das políticas de substituição de
cache, mas não pode armazenar no cache um objeto além do seu tempo de
expiração.
O processo de substituição de cache é necessário, para que os objetos mais
antigos possam ser removidos do cache e novos objetos possam ser armazenados,
toda vez que o cache torna-se cheio.
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Os algoritmos de substituição de cache atribuem determinados valores aos
objetos armazenados em cache para poder, através destas informações, decidir qual
objeto deve ser removido do cache em primeiro lugar.
Alguns dos algoritmos mais utilizados são (WESSELS, 2001):
•

Last Recently Used (LRU): Mantêm em cache objetos referenciados
recentemente, ou seja, começa removendo do cache o objeto que foi
referenciado há mais tempo. Este algoritmo pode ser implementado com uma
lista simples. Toda vez que um objeto é acessado ele migra para o topo da
lista, desta forma, objetos menos acessados acabam ficando no final da lista.
Um problema deste algoritmo é que ele não leva em consideração o tamanho
dos objetos, uma vez que um grande objeto poderia dar lugar a vários
pequenos objetos;

•

First In, First Out (FIFO): Os objetos são removidos do cache na
mesma ordem que entraram. Apesar de simples de implementar este
algoritmo não é muito utilizado em servidores de cache;

•

Least Frequently Used (LFU): É similar ao LRU, porém ao invés de
considerar o tempo do último acesso, considera o número de acessos que o
objeto obteve desde o seu armazenamento. Como não é considerada a data
do último acesso, o cache tende a ficar preenchido com objetos muito
acessados, porém velhos;

•

Size: Este algoritmo considera o tamanho como a primeira informação para
a substituição do cache. Neste caso, os maiores objetos são removidos
primeiro do cache. Um problema com este algoritmo é que o cache poderá
ficar preenchido com vários objetos antigos;

•

GreedyDual-Size (GDS): Este algoritmo atribui um valor baseado no
custo de um hit para os objetos armazenados no cache. Ele não define
exatamente o que é o custo, que pode ser a latência ou o número de pacotes
transmitidos pela rede. Desta forma, são mantidos em cache os objetos
menores, referenciados mais vezes, gerando maior possibilidade de fornecer
um hit.
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O algoritmo LRU é mais eficiente quando se quer obter um maior valor de
byte hit ratios, enquanto o algoritmo Size é mais recomendado para se conseguir
uma taxa maior de cache hit ratios.
Existem atualmente diversas políticas de substituição de cache e cada vez
mais está surgindo propostas adicionais que produzem apenas pequenas melhorias
às políticas existentes. Como cada política se adapta melhor à certos ambientes, é
necessário identificar a política apropriada para cada ambiente com características
diferentes, como banda de rede limitada, servidor com poder de processamento
limitado e redes wireless onde, normalmente, o tamanho do cache é pequeno
(WONG, 2006) (BALAMASH, 2004) e dependendo de como as informações
armazenadas no cache são atualizadas, os mecanismos de consistência de cache
entram em duas categorias principais: consistência forte e consistência fraca (HOU,
2004).
2.1.5 Listas de Controle de Acesso
As listas de controle de acesso (ACL – Access Control Lists) permitem
implementar políticas de controle de acesso através da especificação de endereços
de origem ou destino, domínios, horários, usuários, portas ou métodos de conexão
ao servidor proxy, que servirão de base para permitir ou negar o acesso baseado em
um agrupamento dessas listas. Especificando os endereços que podem ser
acessados, os que não podem, que um endereço pode ser acessado somente em
horário determinado, que um usuário pode acessar somente a partir de uma estação
específica, que um protocolo pode ou não ser utilizado, ou qualquer combinação
dessas permissões e restrições.
2.1.6 Hierarquia de Cache
Para melhor aproveitamento dos recursos de hardware dos servidores de
cache, é possível conectá-los de forma hierárquica, onde os servidores se
comunicam de modo que haja compartilhamento dos objetos armazenados.
Os principais objetivos do uso de hierarquia de cache são (WESSELS, 2001):
•

Aumentar o desempenho do sistema de cache como um todo;

•

Reduzir a banda utilizada nos links de comunicação de dados;

•

Diminuir o atraso (latência) no atendimento às requisições http.
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Para se utilizar hierarquia de cache, é necessário configurar alguns servidores
vizinhos. O servidor, ao receber uma requisição de uma determinada página, que
não se encontra em seu próprio cache, envia requisições a seus vizinhos para saber
se eles possuem esta página armazenada. Se algum servidor vizinho responder que
possui a página requisitada, o servidor de cache que iniciou a pesquisa irá requisitar
a página desse vizinho, em vez de recuperar a página original do servidor,
economizando um acesso mais demorado.
Para evitar que vizinhos com problemas atrasem o processo, existe um tempo
de espera pré-definido, em que o servidor aguarda a resposta dos vizinhos antes de
recuperar a página, direto na fonte.
Existem dois tipos de hierarquia entre servidores de cache que podem ser
configuradas: pai-filho e irmãos. Isto implicará na ação que o servidor de cache irá
tomar com relação à solicitação de algum servidor vizinho.
Se ele for configurado para apenas responder negativamente caso não
possua em seu cache a página solicitada pelo servidor vizinho, então os dois
servidores são considerados irmãos, conforme ilustrado na figura 3.

Figura 3 - Relacionamento de servidores de cache irmãos

Se, ao invés disso, uma vez não possuindo a página solicitada pelo servidor
vizinho, ele tiver que recuperar a página da fonte original e depois a repassar ao
servidor que a solicitou, então ele é considerado pai desse servidor e o servidor
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solicitante é considerado filho, conforme ilustrado na figura 4. Nesse caso, a página
estará no cache tanto do servidor em que foi requisitado inicialmente, quanto no de
seu pai. É possível também configurar diversos irmãos e pais para um servidor.
Nesse caso, ele faz o pedido a todos eles, e solicita a página daquele cuja resposta
chegar primeiro.
O algoritmo de resolução de cache funciona da seguinte maneira:
•

O servidor envia consultas a todos os vizinhos configurados.

•

Aguarda a chegada de todas as respostas em um intervalo de tempo
configurável.

•

Inicia a recuperação do objeto após a recepção da primeira resposta de cache
hit (objeto encontrado no cache), ou

•

Recupera o objeto do primeiro vizinho pai que respondeu com cache miss
(objeto não encontrado no cache), ou

•

Recupera o objeto na fonte.

Figura 4 - Relacionamento de servidores de cache pai-filho

A utilização de hierarquias aumenta muito o desempenho combinado de
diversos servidores. Se três servidores de cache forem configurados apenas para
responder requisições de usuários finais, sem comunicação entre si, haverá grande
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probabilidade de um deles estar buscando um objeto diretamente da origem que
outro servidor já possui em seu cache, e que poderia simplesmente ser repassado
de um para outro servidor. Se um dos três for colocado como pai dos outros dois, o
pai, com o passar do tempo, terá em seu cache um grande número de objetos que
serão aproveitados pelos dois filhos. Se, além disso, o pai for irmão de outros
servidores de cache, em outros pontos da rede, esses servidores poderão trocar
informações entre si, sem ter de recorrer aos sítios originais das páginas.
2.1.7 Protocolo intercache
A principal função dos protocolos intercache é fornecer informações que o
cache possa utilizar para minimizar o tempo de recuperação de um objeto. Isto é,
dada uma requisição de um cliente e alguns servidores de cache vizinhos, deve ser
possível ao servidor escolher para qual vizinho deve enviar a requisição, ou se a
melhor opção é recuperar a informação direta na origem (WESSELS, 2001).
Embora servidores de cache utilizem o protocolo HTTP para a transferência
de objetos entre os servidores que hospedam páginas e os usuários que requisitam
estas páginas, para a comunicação entre servidores de cache, utiliza-se um
protocolo de comunicação mais simples e mais leve.
2.1.7.1 Internet Cache Protocol - ICP
O principal objetivo do protocolo ICP (WESSELS, 1997) é verificar se outro
servidor de cache possui uma determinada página armazenada em seu disco local.
O ICP define um formato de mensagem usado para comunicação entre
servidores de cache. Um cache envia uma consulta ICP para seus vizinhos e estes
enviam de volta uma resposta ICP indicando um sucesso (HIT) ou uma falha (MISS).
Após receber todas as respostas, o servidor que originou a consulta tomará a
decisão de qual vizinho irá recuperar o objeto.
Um cache não pode esperar mais tempo para recuperar uma informação do
vizinho do que levaria para recuperar a informação do servidor remoto, portanto, o
protocolo ICP é normalmente implementado sobre o protocolo UDP, embora, não
exista nenhuma obrigatoriedade para isso.
Além de seu uso como um protocolo de localização de objeto, mensagens
ICP podem ser usadas para seleção de cache. Uma falha em receber uma resposta
de um cache vizinho pode indicar um problema de rede ou de sistema. A resposta

34

ICP pode incluir informações que podem ajudar na seleção do cache vizinho mais
apropriado para recuperar um objeto.
O formato da mensagem ICP consiste de um cabeçalho fixo de 20 octetos
mais um payload de tamanho variável, conforme mostrado na figura 5.

Figura 5 - Formato da mensagem ICP

Código

Nome

0
1
2
3
4
5-9
10
11
12-20
21
22
23

ICP_OP_INVALID
ICP_OP_QUERY
ICP_OP_HIT
ICP_OP_MISS
ICP_OP_ERR
UNUSED
ICP_OP_SECHO
ICP_OP_DECHO
UNUSED
ICP_OP_MISS_NOFETCH
ICP_OP_DENIED
ICP_OP_HIT_OBJ

Tabela 2 - Códigos do campo OPCODE de uma mensagem ICP
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•

Código: Um dos códigos definidos na tabela 2;

•

Versão: O número da versão do protocolo ICP;

•

Tamanho da mensagem: O tamanho total, em octetos, da mensagem ICP;

•

Número da requisição: Um número de identificação da requisição. Quando for
a resposta a uma consulta, este valor deve ser copiado dentro da mensagem
de resposta;

•

Opções: Um campo de 32 bits de sinalizadores (flags) de opções que permite
a extensão desta versão do protocolo em certos modos limitados;

•

Dados de opção: Um campo de quatro octetos para suportar características
adicionais;

•

Endereço de servidor de origem: O endereço IP do servidor que enviou a
mensagem ICP;

•

Payload: O conteúdo do campo Payload varia dependendo do código,
freqüentemente contém uma URL.

2.1.7.2 Cache Array Routing Protocol - CARP
CARP (VALLOPPILLIL, 1998) é um algoritmo que distribui endereços de URL
entre vários servidores de cache, ou seja, cada endereço é designado para um
determinado servidor e, toda vez que esta mesma URL é requisitada, o servidor,
através do CARP, identificará qual servidor vizinho deve procurar. O CARP não
garante que a página solicitada esteja armazenada no cache do vizinho, mas se esta
página já foi acessada anteriormente, será somente no cache do vizinho indicado
que ela poderá estar armazenada.
O CARP foi projetado para ser eficiente e escalável em termos de
balanceamento de carga, com alto número de hit ratios e mínima latência
(WESSELS, 2001). Ele é particularmente útil em situações em que o serviço de
cache consiste de um conjunto de servidores agrupados.
Diferente do ICP, CARP não utiliza mensagens de consulta, o que diminui o
tráfego da rede local.
A desvantagem do CARP é que ele requer mais tempo de processamento,
uma vez que, para uma dada requisição, ele calcula uma pontuação (score) para
cada servidor pai e envia a requisição para o servidor com maior pontuação.

36

Conforme aumenta o número de servidores, aumenta o processamento (WESSELS,
2001).
2.1.7.3 Hypertext Caching Protocol - HTCP
Assim como o ICP, o HTCP (VIXIE, 2000) também usa o protocolo UDP para
transporte, sendo que ambos são protocolos que tentam prever uma consulta (perrequest).
HTCP diminui o problema do “falso hit” que ocorre com o protocolo ICP, pois
ele envia todo o cabeçalho HTTP e não somente o endereço da URL nas consultas
e respostas. Nestes cabeçalhos, podem existir diretivas como: max-age, que
especifica o tempo de expiração do objeto.
No caso do ICP, como ele envia apenas a URL em uma consulta a outros
servidores de cache, a informação de que o objeto está expirado só será recebida
quando for transferida para o servidor requisitante.
Com HTCP, um servidor pode dizer a outro servidor para alterar ou apagar
um objeto do seu cache. Ele também possui uma característica de monitoramento
onde um cache fornece a outro, informações sobre os objetos adicionados,
apagados, atualizados e renovados.
Outra característica do protocolo HTCP é que ele suporta autenticação de
mensagens através de chaves secretas compartilhadas e MD5 (RIVEST, 1992)
hashing.
2.1.7.4 Cache Digests
Os protocolos ICP e HTCP são protocolos que consultam os vizinhos para
identificar em qual deles existe uma cópia, armazenada no cache, do objeto que
está sendo requisitado por um cliente. Esta consulta introduz um atraso (delay) no
tempo de recuperação do objeto em caso de um cache miss.
O Cache Digests (HAMILTON, 1998) mantém, em memória, uma tabela
contendo a relação de todos os objetos armazenados no cache de seus vizinhos.
Desta forma, ele pode saber se um dado objeto está armazenado ou não em algum
servidor e requisitá-lo diretamente, eliminando a necessidade da consulta a
servidores vizinhos e o atraso provocado por eventuais cache miss.
Como as informações do cache são muito dinâmicas, é necessário que as
tabelas sejam atualizadas periodicamente.
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O Cache Digest implementa uma função hash para codificar as entradas e
diminuir o tamanho das tabelas, facilitando assim o armazenamento e a troca entre
os vizinhos.
A vantagem do Cache Digest em relação ao ICP, é que ele não precisa
consultar os seus vizinhos para saber se o objeto esta armazenado em algum cache
ou se deve recuperar direto da fonte. Basta consultar as tabelas em memória para
saber onde buscar o objeto, porém, ele necessita de mais recursos da máquina
como: processamento e memória para calcular o hash de cada objeto e para
armazenar as tabelas (WESSELS, 2001).
2.1.8 Cluster de Servidores de Cache
Um cluster de cache é um conjunto de servidores individuais que é
visualizado pelos clientes como um único servidor cache.
Em uma hierarquia de servidores cache, os servidores podem não estar
localizados fisicamente próximos e, podem envolver servidores pertencentes a
empresas distintas com controles administrativos distintos. Já um cluster geralmente
envolve servidores localizados próximos, da mesma empresa e com controle
administrativo único.
As vantagens de configurar um cluster são:
•

Aumentar a capacidade de atendimento de solicitações de usuários;

•

Fornecer redundância ao serviço de proxy.
Para aumentar a capacidade do serviço de proxy, basta adicionar um novo

servidor ao cluster enquanto que, se um dos servidores do cluster, por algum motivo
ficar indisponível, os outros poderão assumir a carga adicional, sem que os usuários
sejam afetados.
Existem algumas formas de implementar redundância de cache. Uma delas é
ter um segundo servidor disponível e em espera (standby). Caso o servidor primário
falhe, o segundo assumirá a operação em seu lugar.
A principal desvantagem desta implementação é que o servidor secundário
ficará ocioso a maioria do tempo.
Outra implementação possível é através do compartilhamento de carga (load
sharing).
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A maneira mais simples de implementar o compartilhamento de carga é
através do serviço de DNS (Domain Name System), onde o endereço IP de todos os
servidores do cluster é associado a um único nome de servidor. Desta forma, o
cliente de DNS (DNS resolver) cria uma lista com todos os endereços para aquele
nome e para cada acesso a ordem da lista é alterada e quando um servidor fica
inativo, os acessos são redirecionados para os outros servidores.
A simples criação do cluster com compartilhamento de carga resulta em
desperdício de banda e espaço em disco, pois o mesmo objeto pode estar
armazenado em diversos servidores e, se este objeto já está armazenado, não é
necessário que ele seja recuperado direto da fonte. Neste caso, pode-se utilizar um
protocolo intercache, para melhorar o cluster.
2.2 Gerenciamento de Redes e Aplicações
No início da operação da ARPANET (Advanced Research Projects Agency
Network), rede que deu origem à Internet, quando um administrador de rede
necessitava executar um diagnóstico da rede para resolver algum problema
relacionado com lentidão, por exemplo, ele executava o programa ping e através da
resposta, podia deduzir a possível causa do problema.
Com o crescimento do número de equipamentos conectados, esta solução
deixou de ser eficiente, surgindo a necessidade de ferramentas de gerenciamento
automatizadas. Mesmo utilizando tais ferramentas, a existência nas redes, de
equipamentos de diversos fabricantes, cada qual com sua ferramenta de
gerenciamento proprietária, trouxe uma complicação a mais no gerenciamento,
levando à busca por uma padronização nesta área.
2.2.1 Visão Geral
O protocolo SNMP foi criado com a finalidade de ser um protocolo de
gerenciamento simples, que deveria ser utilizado enquanto era aguardado o término
do desenvolvimento do protocolo CMIP (Common Management Information Protocol)
(WARRIER, 1990) da ISO (International Organization for Standardization) (ISO,
2003).
Graças à sua simplicidade, surgiram diversas implementações comerciais
dele, fazendo com que se tornasse o protocolo padrão para gerenciamento de redes
TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol).
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A ISO define cinco áreas de gerenciamento (STALLINGS, 1999):
•

Gerência de desempenho: realiza a avaliação do funcionamento dos
equipamentos de telecomunicações e o estado operacional da rede e seus
componentes.

•

Gerência de falhas: permite a detecção, reconhecimento, isolamento e
correção dos eventos de falhas que indicam operações anormais de
equipamentos, redes ou sistemas.

•

Gerência de configuração: realiza a função de controle da rede, além
de permitir a configuração do hardware e software dos elementos da rede.
Outra função da gerência de configuração é permitir a troca do software
instalado em dispositivos de rede.

•

Gerência de contabilização: viabiliza a medição do uso dos serviços
e recursos da rede e envia os dados coletados para os sistemas de
bilhetagem e controle de usuários.

•

Gerência de segurança: permite a prevenção, controle e detecção do
uso impróprio de recursos de rede e sistemas.
Um modelo de gerenciamento de rede TCP/IP possui quatro elementos

chaves (STALLINGS, 1999).
A estação

de

gerenciamento possui alguns processos que se

comunicam com os agentes espalhados pela rede, emitindo comandos e obtendo
respostas. Ela executa as funções de gerência da rede.
O agente de gerenciamento é instalado em todo equipamento que deve
ser gerenciado. Ele responde por requisições de informações e comandos da
estação de gerenciamento e deve também prover assincronamente informações que
não foram solicitadas pela estação de gerenciamento.
A base de informação de gerenciamento (MIB) constitui a estrutura
de dados dos objetos que são gerenciados e a estrutura de gerenciamento de
informação (SMI - Structure of Management Information) estabelece as regras que
definem as características dos objetos a serem gerenciados e as operações que
podem ser realizadas.
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O protocolo de gerenciamento permite a transferência de informações
entre gerentes e agentes.
2.2.1.1 ASN.1
ASN.1 (Abstract Syntax Notation One) é uma notação formal padronizada
pela ISO, usada para descrever os dados abstratos, transmitidos por protocolos de
comunicação, apesar da implementação da linguagem e da representação física dos
dados, qualquer que seja a aplicação, se complexa ou muito simples.
A ASN.1 é usada para dois propósitos distintos na arquitetura de
gerenciamento (ROSE, 1991).
•

Definindo o formato dos PDU (Protocol Data Unit) trocados pelo protocolo de
gerenciamento.

•

Como o meio para definir os objetos que são gerenciados.
Uma sintaxe de transferência define como os valores dos tipos ASN.1 são

convertidos sem qualquer ambigüidade em uma seqüência de bits para transmissão.
A sintaxe de transferência usada pelo SNMP é chamada de BER (Basic Encoding
Rules) (TANENBAUM, 2002).
BER especifica uma maneira como os dados definidos em ASN.1 devem ser
transmitidos.
Cada objeto transmitido tem codificação “Tipo, Tamanho e Valor” (TLV - Type,
Length, Value). Primeiro, é formado um byte ou mais para informar qual é o tipo dos
dados, em seguida, um byte ou mais informam o tamanho dos dados em bytes e por
fim vêm os dados propriamente ditos.
2.2.1.2 SMI
As regras de construção das estruturas da MIB são descritas através da SMI
(Structure of Management Information) (MCCLOGHRIE, 1999). A SMI é um conjunto
de documentos que definem:
•

Forma de identificação e agrupamento das informações.

•

Sintaxes permitidas.

•

Tipos de dados permitidos.
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As coleções de objetos relacionados são descritas em módulos de MIB e
estes módulos são escritos em uma versão simplificada de ASN.1, uma linguagem
para definição de dados estabelecida como norma ISO. A maneira como os dados
são codificados em octetos, para efeito de transmissão, obedece as regras da BER,
que também é uma padronização ISO. Tais regras descrevem, de modo único, a
forma como os dados devem transitar na rede, qualquer que seja o dispositivo ou
tecnologia utilizados.
Para cada objeto de uma MIB são definidos: nome, identificador, sintaxe,
definição e acesso. As instâncias do objeto são chamadas de variáveis (MAURO,
2001).
A definição do tipo de objeto consist em cinco campos:
O Object é o nome do objeto.
A Sintax descreve o formato, ou o valor, da informação. Ela pode ser uma
sintaxe do tipo simples que pode ser um inteiro, uma string de octetos, um Object
Identifier ou nulo ou uma sintaxe de aplicação, podendo ser um endereço de rede,
um contador, uma medida, um intervalo de tempo ou incompreensível.
A description é uma descrição textual do objeto.
O Max-Access é o tipo de controle que se pode ter sobre o objeto, podendo
ser: somente leitura, leitura e escrita ou não acessível.
O status indica a implementação requerida para esse objeto. Pode ser
obrigatório ou opcional. Alternativamente, pode ser deprecated ou obsoleto. Um
objeto deprecated significa que ele é suportado mas deverá ser removido na próxima
versão.
Os objetos gerenciados são organizados em uma hierarquia em árvore. O
identificador do objeto é formado por uma seqüência de números inteiros baseados
nos nós desta árvore, separados por pontos. Outra forma de representar o objeto é
através de uma seqüência de nomes separados por pontos. Esta forma de
representação é mais amistosa para o ser humano.
Para representar o objeto SNMP cacheUptime da Squid-MIB na árvore de
nomeação de objetos da ASN.1, conforme ilustrado na figura 6, pode-se usar a
notação por números, resultando em 1.3.6.1.4.1.3495.1.1.3 ou através da notação
por

nomes,

resultando

iso.org.dod.internet.private.enterprises.nlanr.squid.cacheSystem.cacheUptime.

em
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Figura 6 - Árvore de identificadores de objetos da ASN.1

A SMI versão 2 é baseada na SMI versão 1 e introduz quatro conceitos
chaves (MCCLOGHRIE, 1999):
•

Definição de objetos: foram criados novos tipos de dados e a macro
Object-Type possui novas características como uma maneira mais elaborada
para indexar tabelas.

•

Tabelas conceituais: fornecem convenções que facilitam a criação,
eliminação e o acesso a tabelas.

•

Definição de notificação: é usada para definir as informações que
são enviadas por uma entidade SNMP quando ocorre um evento nesta
entidade.

•

Módulos
associadas.

de

informação:

especifica

um

grupo

de

informações
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2.2.1.3 MIB
A MIB é o conjunto dos objetos gerenciados, que procura abranger todas as
informações necessárias para a gerência da rede.
Um objeto gerenciado é a visão abstrata de um recurso real do sistema.
Assim, todos os recursos da rede que devem ser gerenciados são modelados, e as
estruturas dos dados resultantes são os objetos gerenciados. Os objetos
gerenciados podem ter permissões para serem lidos ou alterados, sendo que cada
leitura representará o estado real do recurso, e cada alteração será refletida no
próprio recurso.
A RFC 1066 (MCCLOGHRIE, 1988) apresentou a primeira versão da MIB, a
MIB I. Esse padrão explicou e definiu a base de informação necessária para
monitorar e controlar redes baseadas na pilha de protocolos TCP/IP. A evolução
aconteceu com o RFC 1213 (MCCLOGHRIE, 1991) que propôs uma segunda MIB, a
MIB II, para uso baseado na pilha de protocolos TCP/IP.
Os objetos de uma MIB são especificados de acordo com a SMI.
A figura 7 mostra a definição do grupo cacheSystem da Squid-MIB.

-- cacheSystem group –
cacheSysVMsize OBJECT-TYPE
SYNTAX Integer32 MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
" Storage Mem size in KB “
::= { cacheSystem 1 }
cacheSysStorage OBJECT-TYPE
SYNTAX Integer32
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
" Storage Swap size in KB “
::= { cacheSystem 2 }
cacheUptime OBJECT-TYPE
SYNTAX TimeTicks MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
" The Uptime of the cache in timeticks "
::= { cacheSystem 3 }

Figura 7 - Grupo cacheSystem da Squid-MIB
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2.2.1.4 O Protocolo SNMP
O SNMP é um protocolo de gerenciamento de rede que atua na camada de
aplicação e é utilizado para obter informações dos servidores SNMP através da troca
de informações entre os agentes e o gerente. Este protocolo define mensagens,
unidades de dados chamadas PDU, para serem trocadas durante uma comunicação
entre o gerente e o agente.
O SNMP possibilita aos administradores de rede gerir a performance da rede,
encontrar e resolver problemas de rede, e planejar o crescimento desta.
2.2.1.4.1 SNMP versão 1
A versão 1 do SNMP, conhecida como SNMPv1, define cinco tipos de
mensagens: GetRequest, GetNextRequest, SetRequest, SetResponse e
Trap.
•

GetRequest: mensagem enviada do gerente ao agente solicitando o valor
de uma ou mais variáveis.

•

GetNextRequest: mensagem enviada do gerente ao agente solicitando o
valor da próxima variável após a especificação de uma ou mais variáveis.

•

SetRequest: mensagem enviada do gerente ao agente para solicitar que
seja alterado o valor de uma variável.

•

GetResponse: mensagem enviada do agente ao gerente, informando o
valor de uma variável que lhe foi solicitado.

•

Trap: mensagem enviada do agente ao gerente, informando um evento
ocorrido.
Conforme ilustrado na figura 8, as mensagens GetRequest, GetNextRequest

e SetRequest são enviadas do Gerente para o Agente e as mensagens
GetResponse e Trap são enviadas do Agente para o Gerente.
O SNMP foi projetado para operar sob o protocolo de transporte UDP (User
Datagram Protocol), um protocolo não orientado a conexão, sendo cada troca de
mensagens uma transação diferente entre o agente e a estação de gerenciamento.
A estação de gerenciamento, assim como todos os agentes, deve
implementar o protocolo SNMP e, por conseqüência, os protocolos UDP e IP para
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comunicarem-se. Tal imposição exclui do processo de gerenciamento dispositivos
que não suportam o protocolo TCP/IP.
Para resolver este problema foi desenvolvido o conceito de proxy, onde o
agente SNMP atua como um tradutor para um ou mais dispositivos que não
suportam o protocolo SNMP.

Figura 8 - Modelo genérico do protocolo de gerenciamento SNMP

2.2.1.4.2 SNMP versão 2
A versão 2 do protocolo SNMP expande as funcionalidades do SNMP versão
1,

introduzindo

uma

nova

versão

da

SMI,

segurança,

confidencialidade,

comunicações entre gerentes e novas operações do protocolo (STALLINGS, 1999).
Na versão 2 da SMI, a macro usada para definir objetos foi expandida para
incluir novos tipos de dados e itens adicionais de descrição do objeto, melhorando
sua compreensão.
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O protocolo SNMPv2 implementa dois novos tipos de mensagens: GetBulkRequest e InformRequest.
•

GetBulkRequest: mensagem enviada do gerente ao agente solicitando os
valores das tabelas. Esta mensagem reduz a quantidade de mensagens
necessárias para se transferir grande quantidade de dados a partir do
agente.

•

InformRequest: É utilizado para troca de mensagens entre gerentes.
A vantagem do comando InformRequest é seu uso para construir uma

configuração na qual múltiplos gerentes podem compartilhar a responsabilidade do
gerenciamento em uma rede muito ampla.
Esse comando também possibilita a hierarquização da estrutura de
gerenciamento onde, conforme ilustrado na figura 9, o servidor de gerenciamento
delega a responsabilidade de gerenciar alguns agentes para um gerente
intermediário que, em geral, está localizado mais próximo dos agentes sob sua
responsabilidade.

Figura 9 - Exemplo de gerenciamento de rede distribuída
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A especificação SNMPv2 inclui um documento de declarações de
conformidade. O propósito desse documento é definir o nível mais baixo aceitável na
implementação de uma MIB, assim como o nível atual de implementação alcançada
(CASE, 1996).
São definidos quatro macros no documento de declarações de conformidade
(CASE, 1996):
•

Object-Group: Indica os objetos da MIB que são parte de um grupo de
conformidade.

•

Notification-Group: identifica uma coleção de notificações.

•

Module-Compliance: Define requerimentos de conformidade para um
agente com respeito à MIB e aos objetos.

•

Agent-Capabilities: define as capacidades fornecidas por uma
particular implementação de agente.

2.2.1.4.2 Segurança no SNMP versão 2
Apesar do sucesso do SNMPv1, o protocolo apresentava limitações quando
se pretendia realizar comunicações seguras na gestão de redes complexas. Esta
limitação era tão grave que fez com que alguns fabricantes não implementassem a
mensagem que possibilitava a realização de ações de controle, o comando
SetRequest. Desta forma, o SNMP ficava reduzido à capacidade de monitoração.
Neste contexto, começaram a surgir novas versões do protocolo SNMP. A
primeira versão, denominada de SNMP seguro, tinha como objetivo resolver os
problemas de segurança do SNMP. Na mesma época surgiu uma outra proposta,
conhecida como SMP (Simple Management Protocol).
Depois da publicação dos dois protocolos, foi decidido que deveria ser
desenvolvida uma única versão do SNMP e o SMP foi adotado como base para a
concepção de um novo SNMP, o SNMPv2.
Durante o processo de revisão do SNMPv2 as tentativas de simplificação dos
mecanismos de segurança foram abortadas e abandonadas por falta de consenso.
Desta forma, o SNMPv2 com mecanismos de segurança embutidos passou a se
chamar SNMPv2p e a versão sem segurança SNMPv2c.
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2.2.1.4.3 SNMP versão 3
Na versão 3 do protocolo SNMP o agente e o gerente são denominados
entidades do SNMP. Cada entidade consiste em um mecanismo (engine) do SNMP
e em uma ou mais aplicações do SNMP (MAURO, 2001).
A figura 10 mostra um diagrama de blocos genérico de uma entidade SNMP
(HARRINGTON, 2002).
O mecanismo (engine) é formado por quatro componentes:
•

O Despachante (dispatcher) é encarregado de enviar e receber mensagens.

•

O Subsistema de Processamento de Mensagens prepara mensagens para
serem enviadas e extrai dados das mensagens recebidas.

•

O Subsistema de Controle de Acesso é responsável pelo controle de acesso
aos objetos da MIB.

•

O Subsistema de Segurança oferece recursos de autenticação e serviços de
privacidade.

Figura 10 - Entidade SNMP

Existem muitos tipos de aplicações do SNMP, como por exemplo:
•

Geradores

de

comandos

que

monitoram

e

manipulam

dados

gerenciamentos.
•

Gerador de respostas que fornece acesso aos dados de gerenciamento.

de
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•

Gerador de notificações que inicia mensagens assíncronas.

•

Receptor de notificações que processa mensagens assíncronas.

•

Proxy Forwarder que transmite mensagens SNMP entre as entidades.
O SNMPv3 adiciona recursos de segurança ao protocolo através dos serviços

de autenticidade, privacidade e controle de acesso. Ele também define uma nova
infra-estrutura administrativa e configuração remota de agentes.
A segurança é conseguida através da introdução de mecanismos de
criptografia com o DES (Data Encryption Standard) e de algoritmos de autenticação
que podem ser o MD5 (Message Digest, Version 5) ou o SHA (Secure Hash
Algorithm).
Esta versão possui um novo encap0sulamento para as mensagens SNMP,
mas prevê que agentes e gerentes possam se comunicar com entidades que
suportem apenas as versões anteriores.
2.2.1.4.4 Segurança no Protocolo SNMP
Em um ambiente de gerenciamento de redes SNMP, existem três aspectos
relacionados a segurança que devem ser considerados:
•

Serviço de autenticação: O agente pode limitar o acesso à MIB apenas aos
gerentes autorizados.

•

Política de acesso: O agente pode dar diferentes níveis de acesso a cada
gerente.

•

Serviço de proxy: Um agente pode atuar como proxy para outros agentes. Isto
pode envolver a implementação do serviço de autenticação e/ou políticas de
acesso para os outros agentes no sistema proxy (STALLINGS, 1999).
O SNMPv1 fornece apenas uma forma bastante simples de segurança

baseada no conceito de comunidade.
Uma comunidade SNMP é um relacionamento entre um agente SNMP e um
conjunto de gerentes SNMP que define autenticação, controle de acesso e
características de Proxy.
Tanto o agente como o gerente, utiliza uma string de comunidade comum
para cada combinação de autenticação, controle de acesso e serviço de proxy.
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Definindo uma comunidade, um agente limita o acesso à sua MIB para um
conjunto de estações de gerenciamento. Usando mais que uma comunidade, o
agente pode fornecer diferentes categorias de acesso à MIB para diferentes
estações de gerenciamento.
O conceito de comunidade pode também ser utilizado com o serviço de proxy,
pois para cada dispositivo que o sistema proxy representa ele mantém uma política
de acesso.
O SNMPv3 inclui um modelo de segurança baseado no usuário (USM – Userbased Security Model) que permite autenticação de mensagens, criptografia e
garante integridade dos dados.
Ele inclui também um modelo de controle de acesso baseado em visões
(VACM - View-based Access Control Model) que permite controlar a autorização de
acesso aos recursos gerenciados, através da configuração de agentes para
estabelecer políticas de acesso às MIBs para diferentes gerentes.
2.2.3 Gerenciamento de Aplicações
Na área de gerenciamento de redes, quando se deseja gerenciar servidores é
comum o assunto ser abordado sob a perspectiva de infra-estrutura de hardware,
esquecendo-se de dar maior importância às aplicações que estão sendo executadas
no servidor e que fornecem serviços aos usuários, como o serviço de proxy, por
exemplo.
Antes de pensar em gerenciar uma aplicação específica, deve-se preocupar
em gerenciar o servidor onde esta aplicação está instalada.
Conforme ilustrado na figura 11, existem MIBs que auxiliam na tarefa de
gerenciar o próprio servidor, controlando a ocupação de memória, o tempo de
processamento, os processos em execução, o sistema operacional e as aplicações
instaladas.
O objetivo deste capítulo é apresentar os principais requisitos para o
gerenciamento de aplicações e quais os esforços empreendidos até o momento, na
tentativa de padronização nessa área de gerenciamento. Serão apresentadas
também as principais MIBs existentes que facilitam o gerenciamento de aplicações,
em especial, o serviço de proxy.
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Host Resource MIB

Servidor

System-Level Application MIB

Sistema Operacional

Application MIB
Network Services
Monitoring MIB
MIB genérica do
Tipo de aplicação

Aplicação

MIB específica de
produto (proprietária)

Figura 11 - MIB para a gerência de aplicações

2.2.3.1 Requisitos para o Gerenciamento de Aplicações
O gerenciamento de aplicações permite atuar em alguns pontos distintos:
•

Gerenciar o servidor no qual está instalada a aplicação ou o serviço a ser
gerenciado para verificar o espaço em disco, a utilização de memória e o
processador, entre outras informações.

•

Gerenciar o sistema operacional e verificar quais aplicações estão em
execução e o relacionamento entre os vários processos que formam uma
aplicação.

•

Verificar quais serviços de rede estão disponibilizados no servidor e qual o
comportamento destes serviços. Pode-se ainda querer gerenciar um desses
serviços específicos.
A figura 6 mostra uma relação de MIBs existentes para o gerenciamento de

aplicações e sua área de atuação.
2.2.3.2 Esforço para a Padronização
O IETF (Internet Engineering Task Force) criou o grupo de trabalho
Application MIB (IETF, 2005) para definir um conjunto de objetos gerenciáveis para o
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monitoramento e controle de objetos distribuídos. Estes objetos fornecem
informações sobre a configuração, falha e desempenho de objetos distribuídos.
Como resultado, este grupo produziu a RFC-2287 (KRUPCZAK, 1998), a RFC-2564
(KALBFLEISCH, 1999) e a RFC-2594 (HAZEWINKEL, 1999).
2.2.3.3 Host Resources MIB
A Host Resources MIB define um conjunto de objetos necessários para o
gerenciamento de servidores independente de sistema operacional, serviços de rede
ou qualquer aplicação (WALDBUSSER, 2000).
Esta MIB fornece informações úteis sobre o próprio sistema como: sua
capacidade de armazenamento, os dispositivos do sistema, informações sobre o
sistema de arquivos, software instalados e em execução.
O Identificador de Objeto da Host Resources MIB é 1.3.6.1.2.1.25
(iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.host) e ela define seis grupos, conforme mostrado
na figura 12.

Host (mib-2 25)
hrSystem (1)
hrStorage (2)
hrDevice (3)
hrSWRun (4)
hrSWRunPerf (5)
hrSWInstalled (6)

Figura 12 - Host Resources MIB
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Os grupos hrSystem, hrStorage e hrDevice são obrigatórios e os demais
são opcionais. Se qualquer grupo opcional for implementado, então todos os grupos
obrigatórios devem ser implementados também.
O grupo hrSystem define objetos pertencentes ao próprio sistema, como o
tempo decorrido desde que o servidor foi iniciado, a data do sistema, os dispositivos
que devem ser carregados durante a carga do sistema, informações sobre sessões
de usuários e processos do sistema.
O grupo hrStorage define o total de memória física disponível e as áreas de
armazenamento lógico no servidor. Essas áreas podem ser sistema de arquivos ou
partição de disco. Essas informações podem ser utilizadas para gerenciar partições
de disco existentes no servidor ou procurar erros em um dispositivo de disco
específico. Podem ser úteis também para diagnosticar erros como “falta de memória”
ou “falta de buffers”.
O grupo hrDevice informa quais são os dispositivos de hardware existentes
no servidor.
Com o grupo hrSWRun é possível determinar qual o sistema operacional
instalado no servidor.
Com o grupo hrSWRunPerf é possível determinar quais programas estão
sendo executados no servidor assim como métricas de utilização de processamento
e memória de cada um desses programas.
O grupo hrSWInstalled pode ser usado para rastrear os pacotes de
software instalados.
Quando se deseja gerenciar uma determinada aplicação dentro de um
servidor, os objetos oferecidos pela Host Resources MIB devem ser o ponto inicial.
2.2.3.4 System Application MIB e Application Management MIB
As informações descritas pelos objetos da System Application MIB
(KRUPCZAK, 1998) suportam gerenciamento de configuração, falha e desempenho.
A MIB contém uma lista de aplicações instaladas em cada sistema e os elementos
que compõem cada aplicação. Ela também fornece informações sobre atividades
das aplicações que estão executando ou já executaram em um determinado
servidor. Quando um elemento deixa de executar, a System Application MIB
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informará qual elemento está causando o problema, e qual aplicação possui aquele
elemento.
Esta MIB foi projetada para fornecer informações sobre aplicações de
software instaladas e em execução dentro do servidor, sem requerer modificações e
adições de código às aplicações.
O Identificador de Objeto da System Application MIB é 1.3.6.1.2.1.54
(iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.sysApplMIB) e os objetos estão organizados em
três grupos dentro do grupo sysApplOBJ, conforme mostrado na figura 13.
O grupo sysApplInstalled fornece informações sobre quais aplicações
foram instaladas em um sistema e quais são seus componentes.
O grupo sysApplRun modela informações de atividade para aplicações que
foram invocadas e estão executando ou foram executadas em um servidor. Do
mesmo modo, os elementos individuais de uma aplicação invocada são também
modelados para mostrar os processos que estão executando ou que foram
executados no passado.
O propósito do grupo sysApplMap é fornecer um mapeamento inverso para
determinar a aplicação invocada, os elementos instalados e o pacote de aplicação
instalado através de um número de identificação de processo.

sysApplMIB (mib-2 54)
sysApplOBJ (1)
sysApplInstalled (1)
sysApplRun (2)
sysApplMap (3)
sysApplNotifications (2)
sysApplConformance (3)

Figura 13 - System Application MIB

55

Enquanto a System Application MIB não requer instrumentação por parte das
aplicações e fornece informações sobre aplicações mais adequadas ao sistema, a
Application MIB (KALBFLEISCH, 1999) fornece informações mais direcionadas à
aplicação e requer alteração no código das aplicações.
O

Identificador

de

Objeto

da

Application

MIB

é

1.3.6.1.2.1.62

(iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.applicationMib) e os objetos estão organizados em
quatro grupos dentro do grupo applicationMibObjects, conforme mostrado na
figura 14.
O grupo applServiceGroup permite a identificação de uma ou mais
instancias do mesmo serviço em um sistema e os elementos de aplicação
associados com o serviço
O grupo applChannelGroup exibe informações sobre canais abertos para
um elemento de aplicação em execução ou para instancias de serviços.
O Grupo applPastChannelGroup exibe informações históricas sobre
canais abertos para um elemento de aplicação em execução ou para instancias de
serviços.
O grupo applElmtRunControlGroup monitora e controla os elementos de
aplicação em execução.

Application MIB (mib-2 62)
applicationMibObjects (1)
applServiceGroup (1)
applChannelGroup (2)
applPastChannelGroup (3)
applElmtControlGroup (4)
applicationMibConformance (2)

Figura 14 - Application Management MIB
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Esta MIB se relaciona com a System Applications MIB, conforme ilustrado na
figura 15, através do índice sysApplElmtRunIndex.
De forma semelhante, a System Application MIB também se relaciona com a
Host Resources MIB e a Network Services Monitoring MIB através de índices
comuns.
Desta maneira, qualquer conexão para a System Application MIB deve
referenciar a Application MIB. Da mesma forma, módulos de MIB mais específicos
de aplicações, como a MTA MIB, devem referenciar as MIBs mais genéricas.

Application MIB (mib-2 62)
applServiceGroup
applChannelGroup
applPastChannelGroup
applElmtControlGroup

sysApplMIB (mib-2 54)
sysApplInstalled

applElmtRunStatusTable

sysApplRun

applelmtRunControlTable
sysApplRunTable
sysApplPastRunTable
sysApplEmltRunTable

sysApplEmltPastRunTable
sysApplMap

sysApplEmltRunIndex

Figura 15 - Relacionamento entre System Application MIB e Application MIB

2.2.3.5 Network Services Monitoring MIB
A Network Services Monitoring MIB (FREED, 2000) fornece informações para
o monitoramento de serviços de rede em servidores como POP (Post Office
Protocol), IMAP (Internet Message Access Protocol), HTTP e SMTP (Simple Mail
Transfer Protocol).
Esta MIB foi criada para fornecer informações comuns para o monitoramento
de qualquer serviço de rede, não fornecendo todas as informações necessárias para
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monitorar cada aplicação específica. Cada tipo específico de serviço de rede deve
possuir sua própria MIB específica, complementando as informações já obtidas nas
MIBs básicas de aplicação.
O Identificador de Objeto da Network Services Monitoring MIB é 1.3.6.1.2.1.27
(iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.application). Conforme ilustrado na figura 16, esta
MIB consiste de duas tabelas: applTable que é obrigatória e assocTable que é
opcional.

Application (mib-2 27)
applTable (1)
applEntry (1)
applIndex (1)

(...)
applURL (17)
assocTable (2)
assocEntry (1)
assocIndex (1)
assocRemoteApplication (2)
assocAplicationProtocol (3)
assocaplicationType (4)
assocDuration (5)

Figura 16 - Network Services Monitoring MIB

A tabela applTable é unidimensional e contém uma linha para cada aplicação
de serviço de rede habilitada. Conforme ilustrado na tabela 3, ela descreve
aplicações que fornecem serviços de rede e mantêm estatísticas do número atual de
associações ativas e o número total de associações desde a inicialização da
aplicação.

58

O índice desta tabela é o objeto applIndex.

Objeto
applIndex
applName
applDirectoryName

applVersion
applUptime
applOperStatus
applLastchange
applInboundAssociations

applOutboundAssociations

applAccumulatedInboundAssociations
applAccumulatedOutboundAssociations
applLastInboundActivity
applLastOutboundActivity
applRejectedInboundAssociations
applFailedOutboundAssociations
applDescription
applURL

Descrição
Um índice para unicamente identificar a aplicação
de serviço de rede.
O nome da aplicação de serviço de rede.
O nome distinto da entrada de diretório, onde
informações estáticas sobre esta aplicação são
armazenadas.
A versão do software da aplicação de serviço de
rede.
A data e hora que a aplicação de serviço de rede
foi inicializada pela última vez.
Indica o estado operacional da aplicação de
serviço de rede.
A data e hora que a aplicação de serviço de rede
passou para o estado operacional atual.
O número de associações atuais para a aplicação
de serviço de rede, onde ela é o respondedor.
Uma associação de entrada ocorre quando outra
aplicação se conecta com êxito na primeira.
O número de associações atuais para a aplicação
de serviço de rede, onde ela é o iniciador. Uma
associação de saída ocorre quando esta
aplicação se conecta com êxito em outra.
O número total de associações desde a
inicialização da aplicação, onde ela foi o
respondedor.
O número total de associações desde a
inicialização da aplicação, onde ela foi o iniciador.
A data e hora que a aplicação de serviço de rede
teve uma última associação de entrada.
A data e hora que a aplicação de serviço de rede
teve uma última associação de saída.
O número total de associações de entrada que
foram rejeitadas, desde a inicialização da
aplicação.
O número total de associações onde esta
aplicação é o iniciador e o estabelecimento de
associações falhou.
Um texto descrevendo a aplicação.
Uma URL (Uniform Resource Locator) apontando
para a descrição da aplicação.

Tabela 3 - Tabela applTable da MIB application

59

O objeto applOperStatus pode assumir os seguintes valores:
•

Down indica que o serviço de rede não está disponível.

•

Up indica que o serviço de rede está operacional e disponível.

•

Halted indica que o serviço está operacional, mas não disponível.

•

Congested indica que o serviço está operacional, mas nenhuma associação
de entrada adicional pode ser fornecida.

•

Restarting indica que o serviço está atualmente indisponível, mas está em
processo de reinicialização e estará disponível em breve.

•

Quiescing indica que o serviço está atualmente operacional, mas está em
processo de desligar.
A tabela assocTable amplia as informações da tabela applTable contendo

informações mais detalhadas sobre associações ativas conforme ilustrado na tabela
4.

Objeto

Descrição

assocIndex

Um índice que identifica unicamente cada
associação para uma aplicação de serviço de
rede.

assocRemoteApplication

O nome do sistema executando uma aplicação
de serviço de rede remota. Pode ser um nome
de domínio ou um endereço IP.

assocApplicationProtocol

Uma identificação do protocolo usado pela
aplicação.

assocApplicationType

Indica se a aplicação remota é algum tipo de
cliente utilizando este serviço de rede ou um
servidor atuando como par.

assocDuration

O intervalo de tempo medido em centésimos
de segundos desde que a associação foi
iniciada.
Tabela 4 - Tabela assocTable da MIB application
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Os índices desta tabela são os objetos applIndex da tabela applTable e
assocIndex.
Para aplicações Internet, o valor do objeto assocAplicationProtocol tem a
forma de {applTCPProtoID.port} para aplicações baseadas no protocolo TCP e
{applUDPProtoID.port} para aplicações baseadas no protocolo UDP, onde port
corresponde ao número da porta utilizado pelo protocolo. O proxy Squid utiliza a
porta TCP 3128.
2.2.3.6 Squid MIB
A Squid MIB (SOURCEFORGE, 2005) define um conjunto de objetos
necessários para o gerenciamento de servidores de proxy Squid. Estas informações
são úteis no monitoramento de acessos HTTP à Internet, na troca de informações
armazenadas no cache entre servidores e no acesso de clientes aos servidores.
O

Identificador

de

Objeto

da

Squid

MIB

é

1.3.6.1.4.1.3495.1

(iso.org.dod.internet.private.enterprises.nlanr.squid). Conforme ilustrado na figura 17,
esta MIB consiste de cinco grupos: cacheSystem, cacheConfig, cachePerf,
cacheNetwork e cacheMesh.
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squid (3495 1)
cacheSystem (1)

cacheConfig (2)

cachePerf (3)

cacheNetwork (4)

cacheMesh (5)

Figura 17 - Squid MIB

2.2.3..6.1 Grupo cacheSystem
O grupo cacheSystem consiste de três valores escalares e trata de
informações sobre a configuração do cache do servidor.
•

cacheSysVMsize especifica o tamanho da memória virtual em kbytes.

•

cacheSysStorage especifica o total do espaço em disco em kbytes.

•

cacheUptime especifica o tempo decorrido desde que o cache foi iniciado.

2.2.3.6.2 Grupo cacheConfig
O grupo cacheConfig consiste de quatro valores escalares e o grupo
cacheStorageConfig, consiste de quatro valores escalares conforme ilustrado na
figura 18.
O grupo cacheConfig mostra informações sobre o software de cache
utilizado pelo servidor.
•

cacheAdmin especifica o endereço de e-mail do administrador do servidor
Squid.

•

cacheSoftware especifica o nome do aplicativo de cache.
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•

cacheVersionId especifica a versão do aplicativo de cache.

•

cacheLoggingFacility

especifica informações indicando o registro de

informações do sistema como nível de depuração e a localização do arquivo
de log.
O grupo cacheStorageConfig mostra as configurações de memória e
disco usadas pelo squid.
•

cacheMemMaxsize mostra o valor do parâmetro cache_mem, do arquivo de
configuração squid.conf, em megabytes.

•

cacheSwapMaxSize mostra o valor total de espaço em disco alocado para o
cache, em megabytes.

•

cacheSwapHighWM mostra o valor da marca d’água alta configurado para o
cache.

•

cacheSwapLowWM mostra o valor da marca d’água baixa configurado para o
cache.

cacheConfig (squid 2)
cacheAdmin (1)
cacheSoftware (2)
cacheVersionID (3)
cacheLoggingFacility (4)
cacheStorageConfig (5)
cacheMemMaxSize (1)

cacheSwapMaxSize (4)

cacheSwapHighW M (5)

cacheSwapLowWM (6)

Figura 18- Grupo cacheConfig da Squid MIB
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2.2.3.6.3 Grupo cachePerf
O grupo cachePerf

consiste de dois grupos: cacheSysPerf e

cacheProtoStats.
O grupo cacheSysPerf possui onze valores escalares que tratam do
desempenho do cache do servidor.
•

cacheSysPageFaults mostra o número de página recuperadas com erro.

•

cacheSysNumReads mostra o número de páginas acessadas tanto em
servidores originais como nos servidores de cache vizinhos.

•

cacheMemUsage mostra a quantidade de memória alocada para o Squid.

•

cacheCpuTime mostra o tempo acumulado de utilização de CPU pelo
processo Squid, em segundos.

•

cacheCpuUsage mostra a média de utilização de CPU, em porcentagem,
desde que o processo Squid foi iniciado.

•

cacheMaxResSize mostra o tamanho máximo de um processo residente na
memória em kbytes.

•

cacheNumObjCount

exibe

o

número

total

de

objetos

atualmente

armazenados no cache.
•

cacheCurrentLRUExpiration este valor não tem sentido na atual versão
do Squid.

•

cacheCurrentUnlinkRequests mostra o número total de arquivos fixado
para um externo processo unlink (usado para apagar arquivos sob demanda)
para remoção ou truncamento. O processo unlinkd não é usado
normalmente.

•

cacheCurrentUnusedFDescrCnt

mostra

o

número

disponível

de

mostra

o

número

reservado

de

processos descritores de arquivos.
•

cacheCurrentResFileDescrCnt
processos descritores de arquivos.
O

grupo

cacheProtoStats

é

formado

pelos

grupos

cacheProtoAggregateStats e cacheProtoMedianSvcStats.
O grupo cacheProtoAggregateStats possui quinze valores escalares que
tratam do desempenho do cache do servidor.
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•

cacheProtoClientHttpRequests mostra o número de requisições HTTP
recebidas pelo cache do cliente.

•

cacheHttpHits mostra o número de requisições HTTP que foram
encontradas no cache (cache Hit)

•

cacheHttpErrors mostra o número de requisições HTTP que resultaram
em erros.

•

cacheHttpInKb mostra o total do tráfego de rede, em kilobytes, recebido de
clientes, em conexões HTTP.

•

cacheHttpOutKb mostra o total do tráfego de rede, em kilobytes, enviado
para clientes em conexões HTTP.

•

cacheIcpPktsSent mostra o número de mensagens ICP enviadas aos
servidores de cache vizinhos. Este valor inclui consultas e respostas.

•

cacheIcpPktsRecv mostra o número de mensagens ICP recebidas dos
servidores de cache vizinhos. Este valor inclui consultas e respostas.

•

cacheIcpKbSent mostra o total do tráfego de rede, em kilobytes, das
mensagens ICP enviadas para os servidores de cache vizinhos. Este valor
inclui consultas e respostas.

•

cacheIcpKbRecv mostra o total do tráfego de rede, em kilobytes, das
mensagens ICP recebidas dos servidores de cache vizinhos. Este valor inclui
consultas e respostas.

•

cacheServerRequests mostra o número de requisições enviadas para o
servidor e os servidores de cache vizinhos. Essencialmente é o número de
requisições não encontradas no cache (cache miss).

•

cacheServerErrors mostra o número de requisições que resultaram em
erro.

•

cacheServerInKb mostra o total do tráfego de rede, em kilobytes, lidos em
função de requisições enviadas.

•

cacheServerOutKb mostra o total do tráfego de rede, em kilobytes, escritos
em função de requisições enviadas.

•

cacheCurrentSwapSize mostra o total de espaço em disco atualmente em
uso pelo Squid.
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•

CacheClients mostra o número do endereço IP dos clientes que
acessaram o cache.
O

grupo

cacheProtoMedianSvcStats

é

composto

pela

tabela

cacheMedianSvcTable que possui dez valores escalares que mostram as
estatísticas do protocolo escolhido em um período de tempo pré-definido. Os
intervalos são os últimos 1, 5 e 60 minutos.
•

cacheMedianTime mostra o intervalo, em minutos, sobre os quais as
medidas seguintes são feitas.

•

cacheHttpAllSvcTime mostra o tempo médio de resposta, em milésimos
de segundos, para todas as requisições de clientes.

•

cacheHttpMissSvcTime mostra o tempo médio de resposta, em milésimos
de segundos, para todas as requisições de clientes que não foram
encontradas no cache (cache miss).

•

cacheHttpNmSvcTime mostra o tempo médio de resposta, em milésimos
de segundos, para todas as requisições que resultaram na resposta “304 Not
Modified”.

•

cacheHttpHitSvcTime mostra o tempo médio de resposta, em milésimos
de segundos, para todas as requisições que foram encontradas no cache
(cache hit).

•

cacheIcpQuerySvcTime Mostra o tempo médio de resposta de todas as
consultas ICP que foram enviadas para outros servidores.

•

cacheIcpReplySvcTime Mostra o tempo médio de resposta de todas as
consultas ICP que foram recebidas de outros servidores.

•

cacheDnsSvcTime mostra o tempo médio de resposta de para as pesquisas
por nomes de domínios (DNS lookup).

•

cacheRequestHitRatio mostra o número de hits dividido pelo total de
requisições (cache hit ratio).

•

cacheRequestByteRatio mostra o número de bytes dividido pelo total de
requisições (byte hit ratio).
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2.2.3.6.4 Grupo cacheNetwork
Pesquisas

DNS

também

são

armazenadas

em

cache

e

o

grupo

cacheNetwork mostra estatísticas sobre armazenamento de endereços IP e FQDN
(Fully Qualified Domain Name), além de processos DNS. Ele é formado pelos grupos
cacheIpCache, cacheFqdncache e cacheDns.
O grupo cacheIpCache

possui oito valores escalares que mostram as

estatísticas do cache de IP, ou seja, tradução de endereço IP para nome do
servidor.
•

cacheIpEntries mostra o número de entradas no cache de IP.

•

cacheIpRequests mostra o número de requisições.

•

cacheIpHits mostra o número de hits.

•

cacheIpPendingHits mostra o número de hits pendentes.

•

cacheIpNegativeHits mostra o número de hits negados.

•

cacheIpMisses mostra o número de hits perdidos.

•

cacheBlockingGetHostByName

mostra

o

número

de

requisições

gethostbyname bloqueadas.
•

cacheAttemptReleaseLckEntries mostra o número de tentativas para
liberar entradas bloqueadas no cache de IP.
O grupo cacheFqdncache possui sete valores escalares que mostram as

estatísticas do cache de entradas para nomes de domínio completamente
qualificados FQDN, ou seja, tradução de nome do servidor para endereço IP.
•

cacheFqdnEntries mostra o número de entradas no FQDN cache.

•

cacheFqdnRequests mostra o número de requisições.

•

cacheFqdnHits mostra o número de Hits.

•

cacheFqdnPendingHits mostra o número de Hits pendentes.

•

cacheFqdnNegativeHits mostra o número de Hits negados.

•

cacheFqdnMisses mostra o número de Hits perdidos.

•

cacheBlockingGetHostByAddr
gethostbyaddr bloqueadas.

mostra

o

número

de

requisições
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O grupo cacheDns possui três valores escalares que mostram estatísticas
com relação ao DNS e o número de servidores de nomes externos em execução.
•

cacheDnsRequests mostra o número de consultas ao DNS feitas pelo
Squid.

•

cacheDnsReplies mostra o número de resposta recebidas.

•

cacheDnsNumberServers mostra o número de processos de servidores
DNS externos em execução.

2.2.3.6.5 Grupo cacheMesh
O grupo cacheMesh é formado por duas tabelas: cachePeerTable e
cacheClientTable que mostram as configurações de hierarquia dos servidores
vizinhos e as estatísticas de requisições recebidas dos clientes.
A tabela cachePeerTable possui treze valores escalares que mostram as
configurações e estatísticas do cache dos vizinhos, que podem ser cache pai, filho
ou irmão.
•

cachePeerName mostra o nome (FQDN) do servidor cache vizinho.

•

cachePeerAddr mostra o endereço IP do servidor cache vizinho.

•

cachePeerPortHttp mostra em que porta o servidor cache vizinho está
escutando as requisições HTTP.

•

cachePeerPortIcp mostra em que porta o servidor cache vizinho está
escutando as requisições ICP. Caso o servidor esteja configurado para não
enviar requisições ICP, então deve estar configurado com zero.

•

cachePeerType mostra o tipo do vizinho na hierarquia. Os valores possíveis
são: 1 para irmão, 2 para pai-e-filho e 3 para multicast.

•

cachePeerState mostra o estado do cache vizinho. Os valores possíveis
são: 0 para inativo e 1 para ativo.

•

cachePeerPingsSent mostra o número de consultas ICP enviadas para o
cache vizinho por este servidor.

•

cachePeerPingsAcked mostra o número de respostas ICP recebidas do
cache vizinho por este servidor.

•

cachePeerFetches mostra o número de consultas HTTP enviadas ao
servidor vizinho.
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•

cachePeerRtt mostra o último Round-Trip Time conhecido para consultas
ICP para com este vizinho.

•

cachePeerIgnored mostra quantas vezes as respostas deste vizinho foram
ignoradas. Respostas são ignoradas se elas chegam atrasadas ou contém
erro.

•

cachePeerKeepAlSent mostra o número de consultas com o cabeçalho
keep-alive enviadas.

•

cachePeerKeepAlRecv mostra o número de respostas com o cabeçalho
keep-alive recebidas.

A tabela cacheClientTable possui nove valores escalares que mostram as
configurações e estatísticas dos clientes do Proxy.
•

cacheClientAddr mostra o endereço IP do cliente do cache.

•

cacheClientHttpRequests mostra o número de requisições recebidas do
cliente.

•

cacheClientHttpKb mostra o total do tráfego HTTP para este cliente.

•

cacheClientHttpHits mostra o número de hits em resposta às
requisições HTTP do cliente.

•

cacheClientHTTPHitKb mostra o total do tráfego de hits HTTP em
kilobytes.

•

cacheClientIcpRequests mostra o número de requisições ICP recebidas
do cliente.

•

cacheClientIcpKb mostra o total de tráfego ICP para este cliente. Nesse
caso ele está atuando como filho na hierarquia de cache.

•

cacheClientIcpHits mostra o número de hits em resposta às requisições
ICP deste cliente.

•

cacheClientIcpHitKb mostra o total do tráfego de hits ICP em kilobytes.

2.3 Conclusão
Os servidores de cache são amplamente utilizados para diminuir o tráfego
com a Internet economizando banda, aumentar o controle e a segurança das redes.
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Para grandes ou médias empresas, um único servidor de cache muitas vezes
não é suficiente para atender ao volume de dados trafegados e uma das alternativas
para atender a demanda é criar um grupo de servidores e configurá-lo de forma
hierárquica, que poderá ser pai-filho, irmão-irmão ou uma combinação dessas.
Para conseguir redundância e confiabilidade de um grupo de servidores de
cache, pode-se criar um cluster de servidores com compartilhamento de carga e
utilizar um protocolo intercache para maior eficiência do sistema de cache com um
todo.
Neste capítulo foram apresentados os principais conceitos na área de
gerenciamento de rede baseada no protocolo SNMP. Foram apresentadas também,
as características de segurança implementadas pelo protocolo SNMP em suas três
versões.
Foram apresentadas também as principais características do servidor de
proxy e cache Squid para se configurar um grupo de servidores de cache.
Foram relacionadas algumas MIBs criadas para a área de gerenciamento de
aplicações e alguns esforços na tentativa de padronização nessa área.
Para o gerenciamento de aplicações específicas como o serviço de proxy,
deve-se utilizar a Network Services Monitoring MIB para obter informações genéricas
sobre o funcionamento da aplicação. Porém, para obter informações específicas,
como o tráfego entre diversos servidores proxy encadeados, deve-se usar a MIB
específica da aplicação proxy, como por exemplo, a Squid-MIB.
Deve-se utilizar a System Application MIB e a Application Management MIB
para o gerenciamento de todos os processos que formam a aplicação proxy e a Host
Resources MIB para o gerenciamento do servidor onde está instalado o serviço
proxy.
Também foi apresentada a estrutura da Squid-MIB.
No capítulo 3 será apresentada a proposta de gerenciamento de um ambiente
envolvendo vários servidores proxy configurados em cluster.
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3 Proposta de Gerenciamento
O aumento dos acessos HTTP leva ao crescimento da estrutura de servidores
Proxy que atendem a demanda. Muitas vezes este crescimento implica na criação
de uma estrutura envolvendo vários servidores proxy que devem ser organizados de
forma hierárquica visando melhor aproveitamento dos recursos, garantindo um
tempo de resposta eficiente aos clientes.
Um dos grandes desafios enfrentados na administração e gerenciamento de
um conjunto de servidores proxy é verificar qual é a melhor forma de implementar
uma arquitetura que possa oferecer balanceamento de carga e alta disponibilidade,
além de assegurar que os usuários estarão sempre se conectando em servidores o
mais próximo possível de suas localidades,
Para garantir o perfeito funcionamento do serviço de proxy em servidores
trabalhando em cluster, deve-se primeiramente monitorar todos os equipamentos
envolvidos, bem como os respectivos sistemas operacionais e serviços, como o
próprio serviço de proxy e o serviço de resolução de nomes.
Posteriormente, deve-se verificar os acessos HTTP dos clientes para os
servidores proxy e destes para os servidores hospedeiros de sítios.
Outro ponto importante a ser observado é a troca de informações entre os
servidores de cache.
Neste capítulo será apresentada uma proposta de gerenciamento utilizando
ferramentas baseadas em software livre para criar e gerenciar um ambiente de
servidores proxy com características de tolerância a falhas.
3.1 Considerações do Ambiente
O ambiente a ser analisado consiste de vários servidores proxy trabalhando
em cluster que atendem a uma rede específica denominada Intragov.
3.1.1 Intragov
A Intragov é uma infra-estrutura única de comunicação, implementada pelo
Governo de São Paulo, que cobre todo o Estado, podendo ser compartilhada por
diferentes órgãos públicos.
Conforme ilustrado na figura 19, a rede Intragov é formada por três pontos
principais de convergência interligados através de circuitos de alta velocidade com
tecnologia ATM (Asynchronous Transfer Mode) formando a MAN (Metropolitan Area
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Network) da Intragov. Cada um dos três pontos da MAN possui um circuito de alta
velocidade com a rede Internet. Todos os demais órgãos e secretarias possuem
circuitos com tecnologia Frame Relay para um dos três pontos da MAN através de
circuitos virtuais com velocidades entre 64 Kbps e 2 Mbps..

Figura 19 - Esquema Geral da Intragov

Os órgãos que fazem parte da Intragov acessam as páginas da Internet
através dos servidores proxy da Intragov hospedados no datacenter da Prodesp.
Cerca de seis anos atrás, existiam apenas dois servidores proxy configurados
em cluster, sendo que o balanceamento de carga era configurado pelo DNS. Ou
seja, um único nome registrado no DNS apontava para dois endereços IPs.
Com o crescimento dos acessos a páginas HTTP, o número de servidores
proxy cresceu e hoje existem seis servidores configurados em cluster.
Em conseqüência do número de servidores, o controle sobre o serviço de
proxy como um todo começou a apresentar problemas em sua administração.
Alguns problemas encontrados foram:
•

Balanceamento da carga entre os servidores.

•

Redundância das informações armazenadas no cache de cada servidor.
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Outro problema que surgiu em decorrência do aumento do número de
servidores foi que a administração do sistema como um todo se tornou bastante
complexa, pois os relatórios de utilização do sistema gerados a partir do log do
Squid deveriam ser consolidados com as informações de todos os servidores.
3.1.2 Descrição do Ambiente
Todos os seis servidores proxy da Intragov utilizam o sistema operacional
Slackware 10.1 (SLACKWARE, 2006), que é uma versão do Linux.
A escolha pelo Slackware não é determinante para a implementação da
solução de gerenciamento, pois ela poderá ser implementada em qualquer
plataforma que suporte as ferramentas Squid e MRTG (MRTG, 2005).
Este sistema operacional foi escolhido pelo fato da equipe técnica envolvida
da implementação da solução já estar familiarizada com ele.
O servidor proxy e de cache utilizado na Intragov é o Squid. A escolha pelo
Squid, se deve ao fato desta ferramenta ser baseada em software livre, além de ser
amplamente utilizada como servidor de proxy e de cache na Internet. A versão do
Squid instalada nos servidores da Intragov é a 2.5.10.
Os servidores estão organizados em forma hierárquica irmão-irmão e o
protocolo intercache implementado é o ICP que, apesar de consumir banda de rede
com a emissão de mensagens de consulta, ele não requer muito processamento dos
servidores.
O algoritmo de substituição de cache utilizado nestes servidores é o LRU.
Os servidores serão agrupados em cluster e configurados com um único
nome do servidor de DNS, para o balanceamento de carga.
3.2 Descrição da Arquitetura da Solução
Conforme ilustrado na figura 20, existem seis servidores proxy que acessam
diretamente a Internet, sendo que cada servidor possui o seu próprio cache em
disco. Todas as estações da Intragov estão configuradas para acessar a Internet
através de um único nome.
Existe também uma estação de gerenciamento dedicada ao monitoramento
destes servidores. As informações e os gráficos gerados por essa solução, podem
ser consultados, desde que permitidos, por qualquer estação de trabalho através de
um navegador.
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Figura 20 - Arquitetura da Solução de cluster da Intragov

Em todos os servidores proxy, deve-se instalar o agente SNMP do Squid.
O Squid possui um agente SNMP embutido que pode ser consultado através
de diversas ferramentas de gerenciamento.
Para habilitar o uso do protocolo SNMP, deve-se usar a opção enable-snmp
quando executar o programa configure na instalação do Squid.
Na estação de gerenciamento, estará instalado o sistema operacional
Slackware 10.1 e a ferramenta de gerenciamento MTRG.
Para que o MRTG funcione apropriadamente, deve estar instalado o protocolo
SNMP na estação de gerenciamento, sendo que a ferramenta utilizada é o NETSNMP (NET-SNMP, 2006) que é nativa do Slackware e da maioria das versões
Linux do mercado.
O MRTG exibe dados em gráficos a cada cinco minutos para mostrar uma
visão dinâmica. Esta visão pode ser usada não apenas para uma análise no final do
dia, mas também para um monitoramento ativo que pode prevenir um desastre.
Um benefício adicional de monitorar o Squid com o MRTG é que podem ser
exibidos dados acumulados não apenas de um dia, mas também gráficos semanais,
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mensais e anuais, tornando mais fácil a percepção de tendências de médio e longo
prazo.
3.2.1 Servidor Proxy Squid
O Squid consiste em um programa principal e um sistema de busca e
resolução de nomes que guarda informações sobre o mapeamento entre endereços
IP e nomes de máquinas da Internet, otimizando o processo de visualização das
páginas Web.
Algumas das principais características do Squid (SQUID, 2005) são:
•

Proxy e cache para os protocolos HTTP, FTP (File Transfer Protocol) e outros
protocolos baseados em URL;

•

Proxy para SSL;

•

Sistema de cache hierárquico;

•

Mecanismos para autenticação de usuários;

•

Suporte a proxy transparente;

•

Políticas de controle de acesso extremamente flexíveis;

•

Suporte ao protocolo SNMP;

•

Logs avançados;

•

Cache de DNS.

3.2.2 O Algoritmo de substituição de cache do SQUID
O Squid utiliza, por padrão, um algoritmo LRU para substituir objetos velhos
no cache. Isto significa que os objetos que não foram acessados há mais tempo, são
removidos primeiro do cache. Porém o Squid suporta outros algoritmos, conforme
tabela 5, que podem ser configurados conforme a necessidade de cada organização
(WESSELS, 2004a).
Existe um evento que é executado periodicamente que elimina do cache os
objetos mais antigos.
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Opção

Descrição

LRU

A opção padrão utilizada pelo Squid.

Heap
GDSF

Mantêm em cache os objetos menores, referenciados mais vezes,
gerando uma maior possibilidade de fornecer um hit.

Heap
LFUDA

Mantêm os objetos referenciados mais vezes em cache, independente
de seu tamanho.

Heap LRU Utiliza a política LRU acrescida do uso de pilhas.
Tabela 5 - Algoritmos de Substituição de cache Utilizados pelo Squid

O Squid possui dois parâmetros de configuração que se referem à ocupação
do cache, que são: marca d’água baixa e marca d’água alta. Ele mantêm a utilização
do cache entre 90%, que é o valor padrão da marca d’água baixa e 95%, que é o
valor padrão da marca d’água alta, do total de espaço em disco configurado para o
cache. Estes parâmetros podem ser alterados.
Quando a utilização do disco está próxima da marca d’água baixa, poucos
objetos são removidos do cache e quando a utilização está próxima da marca
d’água alta, então mais objetos são removidos do cache.
Quando objetos são selecionados para remoção, o Squid examina os objetos
para determinar quais poderão ser removidos e quais não.
Vários fatores determinam se um objeto pode ou não ser removido. O
principal é que se o tempo desde o último acesso ao objeto for maior que o LRU
limitante, então o objeto é removido.
O valor do LRU limitante é calculado dinamicamente baseado no tamanho
atual do cache e das marcas d’água baixa e alta. Este valor escala
exponencialmente entre a marca d’água alta e a baixa. Quando o tamanho da área
de swap está próximo da marca d’água baixa, o LRU limitante é grande. Quando o
tamanho da área de swap está próximo da marca d’água alta, então o LRU limitante
é pequeno.
O LRU limitante, automaticamente se ajusta à taxa de requisições de
chegada. Quando o tamanho do cache está estabilizado, o valor do LRU limitante
representa quanto tempo levará para que o cache seja preenchido, ou totalmente
substituído, considerando a atual taxa de requisições.
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Obviamente não é possível examinar cada objeto armazenado no cache toda
vez que é necessário eliminar alguns desses objetos. Pode-se conferir apenas um
pequeno subconjunto de cada vez.
O Squid resolve este problema indexando os objetos no cache através de
uma lista de links criada automaticamente. Toda vez que um objeto é acessado, ele
é movido ao topo da lista. Com o passar do tempo, os objetos menos usados
migram para o fundo da lista. Quando é necessário procurar pelos objetos mais
antigos, basta conferir os últimos objetos na lista. (SQUID WEB PROXY CACHE,
2005).
3.3 O que Gerenciar
Deve-se ter em mente que toda requisição que não é atendida pelo cache,
mas é encaminhada para o servidor origem, passa pelo servidor cache duas vezes.
Uma vez do servidor origem para o proxy e outra vez do servidor proxy para o
cliente. Desta forma, a largura de banda da rede pode ser um fator limitante para o
desempenho do serviço de proxy.
Um ponto importante a ser considerado e medido é a taxa de crescimento dos
acessos ao proxy.
Outro ponto a ser considerado é o número de usuários concorrentes que o
servidor proxy consegue atender.
Analisando o número de requisições em diferentes períodos de tempo ajuda a
identificar os horários de utilização mais intensos e o número médio de conexões por
segundo durante esses períodos de tempo.
Se existe um horário de pico durante o dia, o servidor proxy deve ser
dimensionado de acordo a atender a este período de carga elevada.
Também deve ser analisado o tempo gasto para atender cada requisição,
pois o tempo médio de atendimento às requisições é uma importante medida para
determinar a eficiência do servidor proxy.
3.3.1 Estatísticas do cache
Durante a instalação do Squid, deve-se fornecer o tamanho do espaço em
disco que será destinado ao cache, para armazenamento dos objetos acessados
pelo proxy.
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Este

valor

pode

ser

consultado

posteriormente

através

do

objeto

cacheSysStorage. Porém, para se consultar o espaço efetivamente usado pelo
cache, deve-se consultar o objeto cacheCurrentSwapSize. Se ambos os valores
forem iguais, significa que o espaço em disco reservado para o cache está sendo
totalmente usado.
Uma falha de página (page fault) ocorre quando o Squid precisa acessar uma
área de memória que foi colocada em disco (swapped). Desta forma, o processo fica
aguardando enquanto a área é carregada novamente na memória (WESSELS,
2004c).
Um índice de falhas de páginas considerado baixo é menos de um por
segundo, porém, se este índice tende a crescer, as requisições HTTP dos clientes
podem demorar mais tempo para serem atendidas (WESSELS, 2004c).
O objeto (OID) cacheSysPageFaults do grupo cacheSysPerf fornece apenas
um contador de falhas de páginas, porém através do MRTG pode-se ter uma visão
em forma de gráfico.
Descritores de arquivos (file descriptors) são recursos usados pelo Squid que
podem ser finitos.
Um descritor de arquivo é um número que representa um arquivo aberto ou
soquete (socket). Toda vez que um processo abre um novo arquivo ou soquete, ele
aloca um novo descritor de arquivo. Estes descritores são reusados após o arquivo
ou soquete ser fechado.
Com relação ao Squid, o número de descritores de arquivos necessários
depende da quantidade de usuários do sistema, do tamanho do cache e algumas
outras características que podem ser habilitadas.
Algumas das tarefas que consomem descritores de arquivos no Squid são
(WESSELS, 2004b):
•

Conexões TCP do lado cliente.

•

Conexões TCP do lado servidor.

•

Gravar informações no cache.

•

Leitura de informações armazenadas no cache.

•

Arquivos de registros de transações.
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•

Comunicação com processos externos ajudantes como redirecionadores e
autenticadores.

•

Conexões HTTP ociosas (persistentes).
Mesmo quando o Squid não está processando nada, ele mantém alguns

descritores de arquivos para os registros de transações e ajudantes, porém o maior
consumo de descritores de arquivos é com o atendimento de requisições. No pior
caso, cada requisição aberta necessita de três descritores de arquivos, para a
conexão do lado cliente, para o lado servidor para cache misses e para ler hits ou
escrever misses (WESSELS, 2004b).
Para gerenciar descritores de arquivos, deve-se usar os objetos do grupo
cacheSysPerf da Squid-Mib, cacheCurrentUnusedFDescrCnt para visualizar o
número de descritores de arquivos disponíveis e cacheCurrentResFileDescrCnt
para visualizar o número de descritores de arquivos reservados.
3.3.2 Monitorar o tráfego HTTP
O objeto cacheProtoClientHttpRequests informa o número total de
requisições HTTP que o servidor recebeu dos clientes. Já o objeto cacheHttpHits
informa o número total de requisições dos clientes que foram encontradas no cache,
ou seja, são cache hits.
A

divisão

no

valor

de

cacheHttpHits

por

cacheProtoClientHttpRequests retorna a eficiência do cache com relação à
cache hits. Para monitorar e eficiência do sistema proxy deve-se representar em um
gráfico o resultado dessa divisão para cada servidor.
Outro objeto a ser monitorado para medir a eficiência do sistema proxy é o
cacheHttpErrors, que informa o número de requisições de clientes que
resultaram em erro. Este número deve ser muito baixo tendendo a zero e se algum
servidor apresentar um número elevado, deve-se verificar possíveis problemas com
o servidor.
O tráfego HTTP pode ser muito grande entre os clientes e os servidores, pois
todas as solicitações dos clientes são enviadas aos servidores proxy e todas as
respostas, vindas do cache ou do servidor origem, são passadas pelos servidores
proxy aos clientes através de uma rede local.
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O objeto cacheHttpInKb informa o tráfego HTTP, em kilobytes, entre os
clientes e o servidor. Já o objeto cacheHttpOutKb informe o tráfego HTTP, em
kilobytes, entre o servidor e os clientes.
O valor de cacheHttpInKb tende a ser bem menor que o valor de
cacheHttpOutKb, pois as requisições dos clientes contém apenas o endereço da
URL desejada e a resposta do servidor contém todos os objetos que compõe a URL
solicitada.
A somatória dos valores de cacheHttpInKb e cacheHttpOutKb de cada
servidor representa o tráfego total, em kilobytes, na rede local, sendo que ela deve
ser dimensionada para atender a esta demanda, pois pode se tornar fator de
estrangulamento do sistema proxy como um todo.
Além do tráfego HTTP na rede local, as mensagens do protocolo ICP também
devem ser consideradas para estimar a capacidade da rede local.
A Squid MIB fornece estatística de acesso em intervalos de 1, 5 e 60 minutos
com relação ao acesso HTTP dos clientes.
Um parâmetro importante a ser monitorado é a taxa de requisições HTTP
feitas pelos usuários do cluster de servidores. Um gráfico contendo o número de
requisições versus o tempo informa qual é a carga padrão.
Uma vez que se conhece a carga padrão do sistema, pode-se facilmente
identificar estranhos eventos que possam estar gerando uma carga adicional não
prevista, por exemplo, algum usuário pode ter instalado um rastreador web ou a
estação pode estar infectada por vírus.
3.3.3 Monitorar requisições para resolução de nome
Problemas com o desempenho do sistema proxy, muitas vezes está
relacionado com problemas de resolução de nomes
O serviço de resolução de nomes de uma rede não é exclusivo para o
atendimento ao servidor de proxy. Com um sistema de proxy em cluster, talvez seja
necessária a instalação de um servidor para resolução de nomes (DNS) exclusivo ao
sistema em cluster. Para manter a alta disponibilidade, o recomendado é a
configuração, de pelo menos, dois servidores DNS.
O Squid mantém um espaço em disco reservado para armazenar as
resoluções de nomes, a fim de aumentar o desempenho do serviço.
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O grupo cacheNetwork traz estatísticas sobre o sistema de resolução de
nomes do Squid.
O subgrupo cacheIpCache traz estatísticas sobre a resolução de nomes
para endereços IPs. Estas estatísticas se referem às consultas dos clientes com o
servidor proxy.
O objeto cacheIpEntries mostra o número de nomes com o seu endereço
IP correspondente que estão armazenados no cache de endereços IPs do Squid. Já
o objeto cacheIpRequests mostra que consultas que o cache de endereços IPs
recebeu e o objeto cacheIpHits mostra quantas destas consultas já estavam
armazenadas no cache e resultaram em hits.
Se o valor do cacheIpHits estiver abaixo da faixa entre 60 e 75 %, então
pode-se querer aumentar o tamanho do cache de endereços IPs (WESSELS,
2004a).
O subgrupo cacheDns traz estatísticas sobre os servidores DNS utilizados
pelo Squid. Estas estatísticas se referem às consultas do servidor proxy com o
servidor de nomes.
O objeto cacheDnsRequests mostra o número de consultas para resolução
de nomes feita pelo Squid aos servidores de nomes. Já o objeto cacheDnsReplies
mostra o número de respostas às consultas, recebidas pelo servidor Squid.
Os valores dos objetos cacheDnsRequests e cacheDnsReplies devem ser
praticamente o mesmo, sendo que a diferença entre os dois valores deve se manter
próxima de zero.
A diferença entre estes valores deve ser monitorada para cada servidor.
Utilizando o MRTG, aparecerá uma linha representando a diferença dos valores para
cada servidor do cluster. Qualquer diferença que esteja aumentando irá informar um
problema de resolução de nomes para aquele servidor. Cabe salientar que sem esse
monitoramento será praticamente impossível detectar esse tipo de problema, a
menos que o problema esteja afetando a todos os integrantes do cluster, quando
então o problema seria detectado pela paralisação do serviço.
3.3.4 Estatísticas de acesso dos clientes
O número total de usuários do sistema proxy pode ser obtido através do
objeto cacheClients que informa o total de usuários que já acessaram o proxy
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desde que foi iniciado. A somatória deste valor em todos os servidores, retornará o
número total de usuários do sistema proxy como um todo. O monitoramento deste
valor através do MRTG, gerará um gráfico contendo uma linha representando cada
servidor proxy e o crescimento no número de usuários, caso exista, deverá ser
uniforme entre os servidores.
Pode-se monitorar o acesso de cada cliente ao sistema de proxy através do
grupo cacheMesh e a tabela cacheClientTable. Do ponto de vista do servidor
proxy, um cliente pode ser uma estação utilizando um navegador ou outro servidor
proxy pesquisando o conteúdo do seu cache.
Para cada cliente, deve-se monitorar:
•

cacheClientAddr informa o endereço IP, no formato da versão 4, do
cliente.

•

cacheClientHttpRequests informa o número de requisições HTTP feitas
por esse cliente.

•

cacheClientHttpKb informa o tráfego total, em kilobytes, que foi enviado
para esse cliente.

•

cacheClientHttpHits informa o número de cache hits enviados para este
cliente.

•

cacheClientHttpHitKb informa o tráfego total, em kilobytes, que foi
enviado para esse cliente em função de cache hits.

•

cacheClientIcpRequest informa o número de consultas ICPs recebidas
deste cliente.

•

cacheClientIcpKb informa o tráfego total, em kilobytes, recebido por esse
cliente nas consultas ICPs.

•

cacheClientIcpHits informa o número de respostas ICP_HIT (indicando
que o objeto consultado foi encontrado no cache) enviadas para este cliente.

•

cacheClientIcpHitKb informa o tráfego total, em kilobytes, enviado para
esse cliente em função das mensagens ICP_HITs.
Pode-se identificar se o acesso foi feito através de um servidor proxy através

do número de requisições ICP que deve ser diferente de zero.
Essas informações podem ser armazenadas em um banco de dados
contendo as informações de todos os servidores. Desta forma, podem-se obter
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estatísticas de utilização para cada cliente envolvendo o acesso a todos os
servidores do cluster.
3.3.5 Estatísticas de acesso de servidores vizinhos
Um ponto fundamental na criação de um cluster de servidores proxy é o
protocolo Intercache. Sem ele, os servidores que compõem o cluster não estariam
compartilhando o conteúdo de seus caches com os vizinhos.
Monitorar o tráfego do ICP entre os servidores do sistema proxy é importante
para verificar a eficiência deste protocolo Intercache. A tendência é que o tráfego
entre os servidores seja uniforme indicando uma boa distribuição de objetos
armazenados no cache de cada um.
O objeto cacheIcpPktsSent mostra o número de mensagens ICP, incluindo
consultas e respostas, enviadas pelo servidor aos seus vizinhos. Já o objeto
cacheIcpPktsRecv mostra o número de mensagens ICP recebidas pelo servidor
dos seus vizinhos.
Caso não exista nenhum problema com um dos servidores, então esses
valores devem ser bem próximos quando referenciados sobre o mesmo servidor,
pois a número de consulta e respostas ICP devem ser homogêneas não importando
a quantidade de servidores existentes. Já o gráfico contendo todos os servidores
deve crescer de forma uniforme entre eles.
Para dimensionar o tráfego que o protocolo ICP está gerando na rede local,
deve-se usar os objetos cacheIcpKbSent e cacheIcpKbRecv que indicam o
tráfego

total,

em

kilobytes,

das

mensagens

ICP

enviadas

e

recebidas,

respectivamente, aos vizinhos. Estas informações consideram apenas o tamanho
das mensagens ICP e não levam em conta os cabeçalhos dos protocolos UDP e IP.
O número total de requisições que o servidor fez, tanto aos servidores origem
como

aos

servidores

cache

vizinhos

é

informado

pelo

objeto

cacheServerRequests, sendo que este valor deve ser ligeiramente maior que a
diferença entre os valores dos objetos cacheProtoClientHttpRequests e
cacheHttpHits, pois informa todos os cache miss, além dos cache hits que
devem ser revalidados.
É importante também monitorar o tráfego ICP com os vizinhos através do
grupo cacheMesh e a tabela cachePeerTable. Para cada vizinho é criada uma
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linha na tabela cachePeerTable, onde o índice desta tabela é o endereço IP do
vizinho.
Para cada vizinho, deve-se monitorar:
•

cachePeerState indica o estado do servidor vizinho. Se retornar o valor 1
significa que o servidor está up e 2 significa down. Através do Nagios
(NAGIOS, 2005), pode-se monitorar o estado de todos os servidores e caso
algum esteja down, pode-se programar uma ação para reiniciar o Squid.

•

cachePeerPingsSent indica o número de mensagens ICP enviadas ao
vizinho. (colocar todos no mesmo gráfico - MRTG)

•

cachePeerPingsAcked indica o número de mensagens ICP recebidas do
vizinho. (colocar todos no mesmo gráfico - MRTG)

•

cachePeerFetches indica o número de vezes que o vizinho foi selecionado,
ou seja, o número de mensagens HTTP enviadas ao vizinho.

•

cachePeerRtt indica o último tempo de ida e volta (round-trip) conhecido na
comunicação com o vizinho, em milésimos de segundos. (colocar todos no
mesmo gráfico - MRTG)

•

cachePeerIgnored

Indica o número de mensagens ICP de resposta

ignorada. A razão mais comum para o Squid ignorar uma resposta ICP é que
ela está muito atrasada. (colocar todos no mesmo gráfico - MRTG)
•

cachePeerKeepAlSent indica o número de vezes que o servidor enviou ao
vizinho uma consulta HTTP com a instrução de manter a conexão aberta.

•

cachePeerKeepAlRecv indica o número de vezes que o servidor recebeu
do vizinho uma resposta HTTP com a instrução de manter a conexão aberta.

3.4 Conclusão
Uma solução de cluster de servidores proxy deve ter seus servidores
monitorados individualmente para garantir que hardware, sistema operacional e
componentes de softwares estejam funcionando perfeitamente.
Além desse monitoramento individual, algumas partes devem ser monitoradas
de forma a levar em conta os outros componentes do cluster. Por exemplo, o
número de usuários conectados em cada servidor deve ser homogêneo. Em caso de
ocorrer algum problema em um dos servidores do cluster e o mesmo tornar-se
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inoperante, os usuários devem ser distribuídos entre os demais componentes de
forma homogênea.
Outro ponto importante a ser monitorado em uma solução em cluster é a troca
de informações entre os servidores, pois para um bom aproveitamento de espaço
em disco e da banda dos links de comunicação, essa troca deve ser a mais eficiente
possível.
Finalmente, para se obter informações estatísticas sobre os usuários que
acessam o cluster, é preciso levar em conta os acessos realizados por cada usuário
em todos os servidores.
No próximo capítulo, a arquitetura proposta será validada com a interrupção
de um dos servidores que compõem o cluster e a distribuição de carga entre os
demais servidores sem prejuízo no atendimento às requisições dos usuários.
Será verificado também os efeitos que alterações efetuadas na configuração
dos servidores proxy produzem no desempenho e no tráfego do cluster de
servidores proxy.
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4 Validação da Arquitetura
Neste capítulo será mostrada a validação da arquitetura de gerenciamento de
servidores proxy Squid em cluster, utilizando os servidores proxy que atendem a
rede Intragov do Governo do Estado de São Paulo.
Será validada a arquitetura de gerenciamento mostrando os dados coletados
em alguns objetos da Squid-MIB para monitorar a comunicação entre os servidores
proxy do cluster, além dos tempos para atendimento às requisições HTTP dos
usuários.
Para a validação da arquitetura serão utilizados alguns objetos da Squid MIB.
Os objetos cacheServerInKb, cacheCpuUsage e cacheHttpErrors serão utilizados
para validar a distribuição de carga entre os servidores na simulação de
indisponibilidade. Os objetos cacheIcpKbSent, cacheIcpKbRecv e cacheHttpHits
serão utilizados para visualizar os efeitos que as mudanças de parâmetros irão
proporcionar.

Já

os

objetos

cacheHttpAllSvcTime,

cacheHttpMissSvcTime,

cacheHttpNmSvcTime e cacheHttpHitSvcTime serão utilizados para visualizar os
efeitos nos tempo de respostas às requisições dos clientes ocasionados pelas
alterações de parâmetros.
4.1 Distribuição de carga
A distribuição de carga deve ser homogênea entre os servidores que
compõem o cluster, bem como a distribuição de clientes.
Pelo fato do balanceamento entre os servidores estar configurado por DNS, a
carga distribuída entre os servidores não é necessariamente igual, pois nesse caso,
a primeira requisição é direcionada para um servidor e as seguintes são
direcionadas para os servidores subseqüentes, não importando qual é o tráfego
gerado em cada requisição.
De qualquer maneira, em uma arquitetura que atende a dezenas de
solicitações por segundo, a carga distribuída entre os servidores tende a ser
semelhante.
Uma das principais funcionalidades desta arquitetura é garantir que, em caso
de falha de um dos servidores que compõem o cluster, a carga suportada pelo
conjunto será distribuída entre os servidores remanescentes sendo que, esses
servidores devem estar dimensionados para suportar todo o tráfego.
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Para se verificar se o cluster está trabalhando normalmente, mesmo com a
paralisação de um dos componentes, deve-se examinar o valor dos seguintes
objetos da Squid-MIB: cacheHttpInKb, cacheHttpOutKb, cacheServerInKb e
cacheServerOutKb.
O objeto cacheHttpInKb indica o total de tráfego de rede, em kilobytes,
recebidos dos clientes, enquanto que o objeto cacheHttpOutKb indica o total do
tráfego de rede, em kilobytes, enviados para os clientes.
O objeto cacheServerInKb indica o total de tráfego de rede, em kilobytes,
recebidos da Internet pelo servidor, enquanto que o objeto cacheHttpOutKb indica
o total do tráfego de rede, em kilobytes, enviados para a Internet.
Conforme ilustrado na figura 21, o tráfego do servidor com os clientes deve
ser igual ao tráfego com a Internet mais a taxa de acertos no cache. Essa taxa de
acertos é calculada através da multiplicação do tráfego do servidor com os clientes
pela porcentagem de acertos no cache (cache hits).
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Figura 21 - Tráfego do servidor proxy

Após a paralisação do servidor proxy83, a somatória do tráfego dos seis
servidores, antes da paralisação, deve ser igual à somatória do tráfego dos cinco
servidores restantes, após a paralisação.
O tráfego com a Internet suportado pelo servidor proxy81, proxy82, proxy83,
proxy84, proxy85 e proxy90 antes da paralisação, são exibidos nas figuras 22, 23,
24, 25, 26 e 27 respectivamente.
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Figura 22 - Tráfego do servidor proxy81 com a Internet - situação 1

Figura 23 - Tráfego do servidor proxy82 com a Internet - situação 1
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Figura 24 - Tráfego do servidor proxy83 com a Internet - situação 1

Figura 25 - Tráfego do servidor proxy84 com a Internet - situação 1
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Figura 26 - Tráfego do servidor proxy85 com a Internet - situação 1

Figura 27 - Tráfego do servidor proxy90 com a Internet - situação 1
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A tabela 6 mostra o tráfego HTTP dos seis servidores proxy com relação à
Internet antes da paralisação do servidor proxy83.

Servidor

cacheServerInKb - média

cacheServerInKb - atual

Proxy81

19,4 Mb/min

27,5 Mb/min

Proxy82

19,8 Mb/min

47,0 Mb/min

Proxy83

22,7 Mb/min

45,2 Mb/min

Proxy84

22,0 Mb/min

47,2 Mb/min

Proxy85

18,7 Mb/min

33,4 Mb/min

Proxy90

18,8 Mb/min

39,0 Mb/min

Total

121,4 Mb/min

239,3 Mb/min

Tabela 6 - Tráfego dos servidores proxy - situação 1

O servidor proxy83 será desligado e o tráfego suportado pelo cluster deverá
ser distribuído entre os servidores remanescentes. Após a paralisação do servidor
proxy83, os gráficos mostrados pelas figuras 28, 29, 30, 31, 32 e 33 mostram que a
carga do servidor que está inoperante foi distribuída entre os servidores restantes.
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Figura 28 - Tráfego do servidor proxy81 com a Internet - situação 2

Figura 29 - Tráfego do servidor proxy82 com a Internet - situação 2
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Figura 30 - Tráfego do servidor proxy83 com a Internet - situação 2

Figura 31 - Tráfego do servidor proxy84 com a Internet - situação 2
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Figura 32 - Tráfego do servidor proxy85 com a Internet - situação 2

Figura 33 - Tráfego do servidor proxy90 com a Internet - situação 2

A tabela 7 mostra o tráfego HHTP dos seis servidores proxy, com relação à
Internet após a paralisação do servidor proxy83.
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Servidor

cacheServerInKb - média

cacheServerInKb - atual

Proxy81

20,9 Mb/min

48,3 Mb/min

Proxy82

21,9 Mb/min

57,9 Mb/min

Proxy83

23,7 Mb/min

0,0 Kb/min

Proxy84

24,5 Mb/min

58,4 Mb/min

Proxy85

20,7 Mb/min

43,5 Mb/min

Proxy90

21,2 Mb/min

51,0 Mb/min

Total

132,9 Mb/min

259,1 Mb/min

Tabela 7 - Tráfego dos servidores proxy - situação 2

Pode-se observar que a carga suportada pelos cinco servidores proxy
restantes após a paralisação do servidor proxy83 é semelhante a carga suportada
antes da paralisação. Houve inclusive um pequeno aumento da carga total
suportada pelo cluster, em função de ser um horário de maior utilização dos proxys,
conforme ilustrado na tabela 8 com dados coletados às 11h30min do dia 04/07/2006.

Servidor

cacheServerInKb - média

cacheServerInKb - atual

Proxy81

17,5 Mb/min

41,4 Mb/min

Proxy82

21,9 Mb/min

61,0 Mb/min

Proxy83

23,0 Mb/min

43,2 Kb/min

Proxy84

21,5 Mb/min

49,6 Mb/min

Proxy85

18,9 Mb/min

35,3 Mb/min

Proxy90

21,6 Mb/min

33,5 Mb/min

Total

124,4 Mb/min

264,0 Mb/min

Tabela 8 - Tráfego dos servidores proxy em 04/07/2006

Deve-se observar a utilização de CPU dos servidores restantes através do
objeto cacheCpuUsage, pois a utilização de CPU deve ficar dentro de padrões
aceitáveis. A figura 34 mostra a utilização de CPU do servidor proxy81 antes da
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paralisação do servidor proxy83 e a figura 35 mostra a utilização de CPU do mesmo
servidor após a paralisação do proxy83. Pode-se observar que o aumento de CPU é
de apenas 2%.

Figura 34 - Utilização de CPU do proxy81 - situação 1

Figura 35 - Utilização de CPU do proxy81 - situação 2
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Para verificar se as requisições dos clientes estão sendo atendidas
normalmente, deve-se monitorar o objeto cacheHttpErrors, pois o seu valor
indica o número de requisições dos clientes que resultaram em erro.
Esse valor deve permanecer inalterado, caso contrário, significará que
algumas requisições HTTP serão perdidas após a paralisação do proxy83. A figura
36 exibe o número de requisições HTTP que resultaram em erro do servidor
proxy81, após a paralisação do proxy83.

Figura 36 - Erros de requisições HTTP do proxy81 - situação 2

4.2 Eficiência do protocolo Intercache
Um ponto importante a ser monitorado em uma arquitetura de servidores
proxy em cluster é a eficiência do protocolo Intercache.
O principal objetivo do protocolo intercache é o compartilhamento das
informações armazenadas no cache de cada um dos servidores envolvidos em um
ambiente hierárquico, porém a troca de informações entre os servidores gera um
tráfego adicional na rede local onde estão instalados os servidores.
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No caso do protocolo ICP, cada mensagem consiste de um cabeçalho de 20
octetos mais o payload variável contendo, geralmente, o endereço da URL desejada.
Em média, o tamanho de uma mensagem ICP é de 66 bytes.
O número de mensagens ICP cresce em proporção ao número de servidores
vizinhos, sendo que, em uma estrutura hierárquica, normalmente existem mais
trocas de mensagens ICP do que mensagens HTTP.
Deve-se analisar o tráfego gerado pelo protocolo ICP e compará-lo ao tráfego
HTTP que é evitado no caso de uma requisição de usuário ser encontrada no cache
de um dos servidores do cluster.
O tráfego ICP não pode ser analisado separadamente, deve-se levar em
consideração também o tráfego HTTP e fazer uma comparação entre o tráfego ICP
que é gerado na rede local entre os servidores proxy versus a diminuição do tráfego
HTTP dos servidores com a Internet.
O aumento do tráfego ICP na rede local é compensado pela diminuição do
tráfego HTTP dos servidores proxy com a Internet, além de aumentar a
probabilidade das requisições serem encontradas no cache de algum vizinho,
diminuindo assim o tempo de recuperação da informação, pois se ela está
armazenada em um servidor local, o tempo de espera do cliente para visualizar o
sítio desejado é menor do que se essa informação fosse recuperada direto do
servidor de origem.
Na estrutura atual da Intragov, existem seis servidores proxy em cluster e o
protocolo ICP está configurado de modo que, cada servidor possua apenas um
servidor irmão, ou seja, conforme ilustrado na figura 37, o servidor proxy81 tem
como vizinho o proxy82, cujo servidor vizinho é o proxy83 e assim por diante até o
proxy90, que tem como vizinho o proxy81.
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Figura 37 - Implementação atual do protocolo ICP

Existem dois cenários diferentes que podem ser analisados para verificar qual
a melhor opção a ser utilizada, com relação à troca de informações dos servidores
em um ambiente hierárquico.
A primeira opção é a própria configuração atual da Intragov, ou seja, cada
servidor de cache possui um único vizinho irmão a quem possa procurar por
informações no cache desse vizinho.
Nesse cenário, o tráfego ICP na rede local tende a ser menor, pois cada
servidor proxy que necessite procurar uma informação que não é encontrada em seu
próprio cache, irá requisitar essa informação apenas de um único servidor irmão, e
consequentemente, apenas um servidor irá enviar uma mensagem de resposta,
porém essa configuração não aproveita todas as informações armazenadas no
cache dos servidores vizinhos, uma vez que a informação desejada pode estar
armazenada em um dos outros quatro servidores que não foram consultados.
Os gráficos ilustrados nas figuras 38, 39, 40, 41, 42 e 43 exibem o tráfego de
mensagens ICP enviadas e recebidas por cada servidor proxy do cluster, para a
configuração do primeiro cenário.
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Figura 38 - Tráfego ICP do proxy81 - Cenário 1

Figura 39 - Tráfego ICP do proxy82 - Cenário 1
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Figura 40 - Tráfego ICP do proxy83 - Cenário 1

Figura 41 - Tráfego ICP do proxy84 - Cenário 1
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Figura 42 - Tráfego ICP do proxy85 - Cenário 1

Figura 43 - Tráfego ICP do proxy90 - Cenário 1

A tabela 9 mostra o tráfego ICP entre os servidores proxy, para a
configuração do primeiro cenário.
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Servidor

Bytes ICP enviados - média

Bytes ICP recebidos - média

Proxy81

1167,0 bytes/s

1164,0bytes/s

Proxy82

1143,0 bytes/s

1143,0 bytes/s

Proxy83

1589,0 bytes/s

1564,0 bytes/s

Proxy84

1375,0 bytes/s

1383,0 bytes/s

Proxy85

1149,0 bytes/s

1145,0 bytes/s

Proxy90

1113,0 bytes/s

1110,0 bytes/s

Total

7536,0 bytes/s

7509,0 bytes/s

Tabela 9 - Tráfego ICP dos servidores Proxy - Cenário 1

Para o tráfego HTTP dos servidores com a Internet, serão utilizados os dados
da tabela 6.
Os gráficos exibidos na figura 44, 45, 46, 47, 48 e 49 mostram o percentual de
requisições encontradas no cache dos servidores proxy (Request Hit Ratio), para a
configuração do primeiro cenário. Nesse caso, é utilizado o gráfico semanal.

Proxy81 – 06/07/2006 10:00

Figura 44 - Requisições encontradas no cache do proxy81 - cenário 1
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Proxy82 – 06/07/2006 10:00

Figura 45 - Requisições encontradas no cache do proxy82 - cenário 1

Proxy83 – 06/07/2006 10:00

Figura 46 - Requisições encontradas no cache do proxy83 - cenário 1
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Proxy84 – 06/07/2006 10:00

Figura 47 - Requisições encontradas no cache do proxy84 - cenário 1

Proxy85 – 06/07/2006 10:00

Figura 48 - Requisições encontradas no cache do proxy85 - cenário 1
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Proxy90 – 06/07/2006 10:00

Figura 49 - Requisições encontradas no cache do proxy90 - cenário 1

A tabela 10 mostra a taxa de requisições encontradas no cache dos
servidores proxy, para a configuração do primeiro cenário.

Servidor

Taxa de requisições

Taxa de requisições

encontradas no cache –

encontradas no cache –

média de 5 minutos

média de 60 minutos

Proxy81

32 %

31 %

Proxy82

36 %

36 %

Proxy83

28 %

27 %

Proxy84

53 %

53 %

Proxy85

33 %

33 %

Proxy90

40 %

40 %

Média

37,00 %

36,66 %

Tabela 10 - Taxa de requisições encontradas no cache - cenário 1
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Nesse primeiro cenário temos:
•

Média da taxa de requisições encontradas no cache: 40,33 %

•

Total do tráfego HTTP dos servidores com a Internet: 121,4 Mbytes/min

•

Total do tráfego ICP entre os servidores de cache: 7536 + 7509 Bytes/s =
15045 Bytes/s
A configuração do segundo cenário é para que cada servidor consulte o

cache de todos os outros cinco servidores conforme ilustrado na figura 50.

Proxy81

Cache

Cache

Proxy82

Cache

Proxy83

Proxy84

Cache

Cache

Proxy85

Proxy90

Cache

.....................................
Estação

Estação

Figura 50 - Implementação do segundo cenário para o protocolo ICP

Esse cenário irá aumentar o tráfego ICP na rede local, pois as consultas de
cada servidor irão gerar mensagens para os outros cinco servidores e
consequentemente respostas desses cinco servidores, porém o aproveitamento das
informações armazenadas no cache dos servidores será maior, como também a
probabilidade de encontrar as informações solicitadas sem recorrer aos servidores
de origem.
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Os gráficos ilustrados nas figuras 51, 52, 53, 54, 55 e 56, exibem o tráfego de
mensagens ICP enviadas e recebidas por cada servidor proxy do cluster, para a
configuração do cenário dois.

Figura 51 - Tráfego ICP do proxy81 - Cenário 2

Figura 52 - Tráfego ICP do proxy82 - Cenário 2
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Figura 53 - Tráfego ICP do proxy83 - Cenário 2

Figura 54 - Tráfego ICP do proxy84 - Cenário 2
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Figura 55 - Tráfego ICP do proxy85 - Cenário 2

Figura 56 - Tráfego ICP do proxy90 - Cenário 2

A tabela 11 mostra o tráfego ICP entre os servidores proxy, para a
configuração do segundo cenário. Em comparação com o cenário 1, o tráfego ICP
entre os servidores cresceu entre quatro e cinco vezes.

111

Servidor

Bytes ICP enviados - média

Bytes ICP recebidos - média

Proxy81

5532,0 bytes/s

5401,0bytes/s

Proxy82

5868,0 bytes/s

5714,0 bytes/s

Proxy83

6059,0 bytes/s

5903,0 bytes/s

Proxy84

6137,0 bytes/s

5965,0 bytes/s

Proxy85

5601,0 bytes/s

5468,0 bytes/s

Proxy90

5622,0 bytes/s

5490,0 bytes/s

Total

34819,0 bytes/s

33941,0 bytes/s

Tabela 11 - Tráfego ICP dos servidores Proxy - Cenário 2

Os gráficos ilustrados nas figuras 57, 58, 59, 60, 61 e 62 exibem o tráfego
HTTP dos servidores proxy com a Internet, para a configuração do segundo cenário.

Figura 57 - Tráfego HTTP com a Internet do proxy81 - Cenário 2
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Figura 58 - Tráfego HTTP com a Internet do proxy82 - Cenário 2

Figura 59 - Tráfego HTTP com a Internet do proxy83 - Cenário 2
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Figura 60 - Tráfego HTTP com a Internet do proxy84 - Cenário 2

Figura 61 - Tráfego HTTP com a Internet do proxy85 - Cenário 2
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Figura 62 - Tráfego HTTP com a Internet do proxy90 - Cenário 2

A tabela 12 mostra o tráfego HTTP dos servidores proxy com a Internet, para
a configuração do primeiro cenário e a tabela 13 mostra o mesmo tráfego para o
segundo cenário. Em comparação com o primeiro cenário, o tráfego HTTP diminuiu
em a cerca de 10 %.

Servidor

cacheServerInKb - média

cacheServerOutKb - média

Proxy81

19,4 Mb/min

1372,0 kb/min

Proxy82

19,8 Mb/min

1686,0 Kb/min

Proxy83

22,7 Mb/min

1469,0 Kb/min

Proxy84

22,0 Mb/min

1683,0 Kb/min

Proxy85

18,7 Mb/min

1782,0 Kb/min

Proxy90

18,8 Mb/min

1503,0 Kb/min

Total

121,4 Mb/min

9495,0 Kb/min

Tabela 12 - Tráfego HTTP dos servidores com a Internet - Cenário 1
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Servidor

cacheServerInKb - média

cacheServerIOutKb – média

Proxy81

16,2 Mb/min

1256,0 kb/min

Proxy82

19,3 Mb/min

1614,0 Kb/min

Proxy83

20,4 Mb/min

1470,0 Kb/min

Proxy84

19,4 Mb/min

1683,0 Kb/min

Proxy85

16,2 Mb/min

1363,0 Kb/min

Proxy90

18,4 Mb/min

6731,0 Kb/min

Total

109,9 Mb/min

14117,0 Kb/min

Tabela 13 - Tráfego HTTP dos servidores com a Internet - Cenário 2

Os gráficos exibidos nas figuras 63, 64, 65, 66, 67 e 68 mostram o percentual
de requisições encontradas no cache dos servidores proxy (Request Hit Ratio), para
a configuração do segundo cenário.

Proxy81 – 14/07/2006 10:00

Figura 63 - Requisições encontradas no cache do proxy81 - cenário 2
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Proxy82 – 14/07/2006 10:00

Figura 64 - Requisições encontradas no cache do proxy82 - cenário 2

Proxy83 – 14/07/2006 10:00

Figura 65 - Requisições encontradas no cache do proxy83 - cenário 2
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Proxy84 – 14/07/2006 10:00

Figura 66 - Requisições encontradas no cache do proxy84 - cenário 2

Proxy85 – 14/07/2006 10:00

Figura 67 - Requisições encontradas no cache do proxy85 - cenário 2

118

Proxy90 – 14/07/2006 10:00

Figura 68 - Requisições encontradas no cache do proxy90 - cenário 2

A tabela 14 mostra a taxa de requisições encontradas no cache dos
servidores proxy, para a configuração do segundo cenário.

Servidor

Taxa de requisições

Taxa de requisições

encontradas no cache –

encontradas no cache –

média de 5 minutos

média de 60 minutos

Proxy81

36 %

36 %

Proxy82

37 %

37 %

Proxy83

28 %

28 %

Proxy84

55 %

55 %

Proxy85

38 %

38 %

Proxy90

42 %

43 %

Média

39,33 %

39,50 %

Tabela 14 - Taxa de requisições encontradas no cache - cenário 2

119

O número de consultas e respostas ICP aumenta conforme é incrementado o
número de servidores vizinhos para cada servidor, porém a taxa de acertos no cache
também cresce conforme mostrado nas tabelas 10 e 14.
O tráfego dos servidores com a Internet diminui de 121,4 Mbytes/min para
109,4 Mbytes/min, porém o tráfego ICP entre os servidores cresceu de 15045,0
Bytes/seg, correspondente ao tráfego ICP de requisições e respostas, para 68760,0
Bytes/seg.
Ou seja, enquanto o tráfego HTTP diminuiu 11,5 Mbytes/min, o tráfego ICP
cresceu 53715 Bytes/seg ou 3,2 Mbytes/min.
Nesse caso, o aumento do número de vizinhos dos servidores, apesar de
aumentar o tráfego local, diminuiu significativamente o tráfego com a Internet.
4.3 Período de tempo do serviço HTTP
O período de tempo do serviço HTTP representa quanto tempo normalmente
leva para completar uma única transação HTTP, ou seja, o tempo total gasto entre
ler uma requisição e receber a última parte da resposta. É necessário coletar essa
informação por um período de tempo para entender qual é o tempo normal do
ambiente e como as alterações no ambiente afetam esses tempos.
Existem quatro períodos de tempo que devem ser medidos para verificar a
eficiência do sistema de cluster de servidores proxy:
•

cacheHttpAllSvcTime mostra o tempo médio gasto com todas as requisições
HTTP dos clientes.

•

cacheHttpMissSvcTime mostra o tempo médio de todas as requisições que
não foram encontradas no cache.

•

cacheHttpNmSvcTime mostra o tempo médio de todas as requisições que
foram encontradas no cache, porém tiveram que ser validadas e o retorno foi
que o objeto não foi modificado na origem e pode ser utilizada.

•

cacheHttpHitSvcTime mostra o tempo médio de todas as requisições que
foram encontradas no cache.
Os gráficos exibidos na figura 69, 70, 71, 72, 73 e 74 mostram o tempo médio

de todas as requisições HTTP dos clientes, para a configuração onde cada servidor
possui apenas um vizinho.
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Proxy81 – 01/08/2006 10:00

Figura 69 - Tempo de todos os serviços HTTP do proxy81 - cenário 1

Proxy82 – 01/08/2006 10:00

Figura 70 - Tempo de todos os serviços HTTP do proxy82 - cenário 1

121

Proxy83 – 01/08/2006 10:00

Figura 71 - Tempo de todos os serviços HTTP do proxy83 - cenário 1

Proxy84 – 01/08/2006 10:00

Figura 72 - Tempo de todos os serviços HTTP do proxy84 - cenário 1
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Proxy85 – 01/08/2006 10:00

Figura 73 - Tempo de todos os serviços HTTP do proxy85 - cenário 1

Proxy90 – 01/08/2006 10:00

Figura 74 - Tempo de todos os serviços HTTP do proxy90 - cenário 1

Os gráficos exibidos na figura 75, 76, 77, 78, 79 e 80 mostram o tempo médio
de todas as requisições HTTP dos clientes, para a configuração onde cada servidor
é configurado para ter os demais servidores como vizinhos.
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Proxy81 – 25/07/2006 10:00

Figura 75 - Tempo de todos os serviços HTTP do proxy81 - cenário 2

Proxy82 – 25/07/2006 10:00

Figura 76 - Tempo de todos os serviços HTTP do proxy82 - cenário 2
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Proxy83 – 25/07/2006 10:00

Figura 77 - Tempo de todos os serviços HTTP do proxy83 - cenário 2

Proxy84 – 25/07/2006 10:00

Figura 78 - Tempo de todos os serviços HTTP do proxy84 - cenário 2
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Proxy85 – 25/07/2006 10:00

Figura 79 - Tempo de todos os serviços HTTP do proxy85 - cenário 2

Proxy90 – 25/07/2006 10:00

Figura 80 - Tempo de todos os serviços HTTP do proxy90 - cenário 2

Pode-se verificar através da comparação dos tempos médios coletados nas
duas configurações, conforme ilustrado na tabela 15, que os tempos para completar
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as requisições HTTP dos clientes aumentaram, ou seja, os clientes estão esperando
mais tempo para obterem o resultado da sua consulta.

Servidor

cacheHttpAllSvcTime –

cacheHttpAllSvcTime (60

cenário 1

minutos) - cenário 2

Proxy81

58 ms

57 ms

Proxy82

97 ms

71 ms

Proxy83

71 ms

48 ms

Proxy84

73 ms

57 ms

Proxy85

92 ms

127 ms

Proxy90

117 ms

173 ms

Média

84,66 ms

88,83 ms

Tabela 15 - Comparação dos valores cacheHttpAllSvcTime

Esse aumento de tempo é em conseqüência do tempo médio gasto para se
obter um hit, que também aumentou, conforme ilustrado na tabela 16, pois o servidor
deve esperar a resposta de todos os servidores até que um deles responda com um
hit (encontrou no cache). Na configuração com apenas um vizinho, basta esperar
pela resposta desse vizinho. Apesar do tempo de um hit ter aumentado, a
probabilidade de acontecer o hit é maior.
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Servidor

cacheHttpHitSvcTime –

cacheHttpHitSvcTime (60

cenário 1

minutos) – cenário 2

Proxy81

16 ms

16 ms

Proxy82

27 ms

22 ms

Proxy83

24 ms

20 ms

Proxy84

23 ms

21 ms

Proxy85

25 ms

42 ms

Proxy90

34 ms

58 ms

Média

24,83 ms

29,83 ms

Tabela 16 - Comparação dos valores cacheHttpHitSvcTime

Outro valor que aumentou é o tempo médio de um objeto encontrado no
cache, porém esse objeto está com a data de expiração vencida e deve ser
validado, sendo que o servidor de origem responde com a informação que o mesmo
não foi modificado e pode ser usada a versão que está no cache. Conforme ilustrado
na tabela 17, esse valor também aumentou e o motivo desse aumento é que na
segunda configuração, o servidor deve esperar a resposta de todos os servidores
vizinhos para ter certeza que nenhum deles possui a informação solicitada em seu
cache e que não precise ser validada. Apesar de esse tempo ter crescido, também
aumenta a probabilidade desse objeto ser encontrado no cache dos demais
servidores mesmo que ele deva ser validado.
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Servidor

cacheHttpNmSvcTime –

cacheHttpNmSvcTime (60

cenário 1

minutos) – cenário 2

Proxy81

12 ms

13 ms

Proxy82

21 ms

18 ms

Proxy83

18 ms

16 ms

Proxy84

20 ms

19 ms

Proxy85

20 ms

35 ms

Proxy90

28 ms

49 ms

Média

19,83 ms

25 ms

Tabela 17 - Comparação dos valores cacheHttpNmSvcTime

O único valor que diminuiu foi o tempo médio para o servidor descobrir que o
objeto não está armazenado no seu próprio cache e nem nos dos seus vizinhos,
conforme ilustrado na tabela 18.

Servidor

cacheHttpMissSvcTime –

cacheHttpMissSvcTime (60

cenário 1

minutos) – cenário 2

Proxy81

193 ms

174 ms

Proxy82

264 ms

195 ms

Proxy83

243 ms

169 ms

Proxy84

240 ms

197 ms

Proxy85

258 ms

314 ms

Proxy90

308 ms

395 ms

Média

251 ms

240,66 ms

Tabela 18 - Comparação dos valores cacheHttpMissSvcTime

4.4 Conclusão
Através das estatísticas proporcionadas pela arquitetura de gerenciamento
proposta, pode-se verificar que, após a parada de um dos servidores que compõem
o cluster de servidores, a carga que deveria ser atendida por esse servidor foi
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distribuída entre os servidores restantes sem deixar de atender a nenhuma
solicitação.
A arquitetura proposta permitiu que as mudanças efetuadas na configuração
dos servidores proxy fossem analisadas mediante o impacto causado no
desempenho do cluster.
Pode-se observar que o aumento no número de servidores vizinhos que cada
servidor possui, passando de um para cinco servidores, ajudou a diminuir o tráfego
HTTP dos servidores com a Internet, apesar do aumento do tráfego ICP na rede
local dos servidores, porém esse aumento de tráfego ficou bem abaixo do tráfego
HTTP economizado.
Como conseqüência das alterações efetuadas com relação ao número de
servidores vizinhos, pode-se constatar que o tempo de resposta para as requisições
dos clientes cresceu com o aumento do número de servidores vizinhos.
Pelo fato de as medidas terem sido tiradas de um ambiente de produção, não
foi possível fazer testes de limite parando, por exemplo, dois ou três servidores.
A solução de gerenciamento mostrou-se eficaz e completa o suficiente, pois
foi capaz de manter as suas funcionalidades mesmo com a alteração da arquitetura
de organização do cluster.
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5 Conclusão final e trabalhos Futuros
Tendo em vista a dificuldade do gerenciamento de servidores proxy
configurados em cluster, surgiu a necessidade de criar uma arquitetura de
gerenciamento onde se leve em conta não apenas os resultados individuais de cada
servidor, mas que considere o agrupamento de servidores como um único servidor,
como um sistema, onde a indisponibilidade de qualquer um dos elementos não
poderá ser percebida pelos clientes, quer por indisponibilidade parcial ou
momentânea, quer por diminuição de tempo de respostas para as requisições. A
solução de gerência tem que estar atenta não só às informações individuais de cada
servidor, mas também a comunicação entre eles. O tempo de resposta do sistema
não depende somente do desempenho de cada servidor ou do total deles, mas
também de como trabalham em conjunto.
Em um sistema de cache em cluster, um dos principais objetivos de uma
arquitetura é localizar de forma eficiente no cache dos vizinhos os objetos
solicitados, com o menor custo de comunicação entre os servidores ou melhor
balanço entre custo de comunicação e tempo de resposta da estrutura. A arquitetura
de gerência proposta ajudou a verificar que o aumento da comunicação entre os
servidores utilizando o protocolo ICP mostrou economia de banda com a Internet,
apesar do aumento do tráfego entre os servidores e do tempo de resposta das
requisições dos usuários.
Dessa maneira, dependendo da meta a ser alcançada, pode-se beneficiar-se
da economia de banda com a Internet, prejudicando o tráfego entre os servidores e
também o tempo de resposta dos clientes. Se a meta for minimizar o tempo de
resposta dos clientes, então a arquitetura deve trabalhar com uma hierarquia
restritiva com relação ao número de servidores vizinhos.
A arquitetura de gerenciamento proposta permitiu que as alterações
efetuadas no ambiente, seja por modificações na configuração dos servidores proxy
ou pela indisponibilidade de algum servidor ou serviço, fossem analisadas com
relação aos impactos que essas alterações podem causar no ambiente permitindo
verificar os resultados percebidos pelos clientes do cluster.
Durante a implementação da arquitetura de gerenciamento proposta, uma das
dificuldades encontradas foi em implementar alterações mais radicais e cargas mais
pesadas sobre as soluções de arquitetura de cluster, em função de que os
servidores proxy utilizados para validar a arquitetura estarem em um ambiente de
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produção e as eventuais alterações nas suas configurações tiveram que ser restritas
e bem controladas.
A

arquitetura

proposta

pode

ser

expandida

para

monitorar

outros

componentes do cluster como, por exemplo, a memória alocada pelos servidores ou
o tempo médio para resolução de nomes, pois esses fatores podem se tornar um
ponto de gargalo do cluster.
5.1 Trabalhos Futuros
Com relação à arquitetura de Gerência da estrutura de servidores, pode-se
implementar esforços de estudo e de projeto no sentido de tornar a arquitetura
independente do tipo de servidor que se está monitorando, generalizando a solução
de gerência.
Realizar testes de limites também pode ser uma sugestão para trabalhos
futuros, uma vez que no ambiente da Intragov, por se tratar de um ambiente de
produção, não foi possível realizar esse tipo de teste.
Os resultados obtidos com a validação da arquitetura de gerência apontam
para outros trabalhos que podem ser feitos utilizando-a. Pode-se citar entre eles:
1. Comparação dos protocolos intercache ICP e HTCP, uma vez que as
estatísticas do Squid geradas a partir do protocolo SNMP servem para ambos
os protocolos.
2. Também a eficiência do algoritmo de substituição de cache pode ser medida
através dessa arquitetura, utilizando-se os objetos cacheRequestHitRatio
e cacheRequestByteRatio, onde o primeiro identifica a porcentagem de
requisições que foram encontradas no cache e o segundo identifica o
quantidade de bytes desses acertos.
3. Pode-se ainda testar a eficiência dos algoritmos de substituição de cache do
Squid, comparando-se algoritmos que dão maior importância ao tamanho dos
objetos.
4. Outra sugestão de trabalho futuro é comparar os tempos de respostas de
outros protocolos intercache, para tentar diminuir esses tempos em relação ao
protocolo ICP.
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