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RESUMO
Balanceadores de conexões são comumente utilizados em sistemas que
necessitam de desempenho e alta disponibilidade, distribuindo as conexões de um
cliente para uma determinada aplicação que está hospedada e replicada em mais de
um servidor. Para distribuir de forma mais precisa as conexões, esses balanceadores
utilizam algoritmos que verificam o estado e o número de conexões de rede, não
verificando, porém, o nível de uso de processamento dos servidores que hospedam a
aplicação.

Este trabalho propõe o desenvolvimento de um algoritmo que monitora a

utilização de processamento desses servidores. Para tanto, é utilizado um agente
desenvolvido para fornecer dados dos servidores participantes do cluster para o
balanceador. São comparados os algoritmos (Round-Robin, Least Load e verificação
de CPU), sendo o critério de comparação, o tempo total que o balanceador leva para
receber a conexão, enviá-la para um dos servidores do cluster e após receber deste
servidor, devolvê-la para o usuário que iniciou a requisição. A contribuição desse
trabalho é este novo algoritmo de balanceamento de conexões que poderá ser utilizado
em ambientes de missão crítica, que necessitam que suas aplicações tenham alta
disponibilidade com desempenho.

Palavras-chave: balanceador de conexões; Least Load; monitoramento de estado de
processamento; monitoramento de conexões de rede.
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ABSTRACT
A balancer connections based on the utilization of the servers processing of a
node.
Load balancers are commonly used in systems that require performance and high
availability, distributing the connections of a client to a certain application hosted and
replicated in more than one server. To distribute connections more accurately, such
balancers use algorithms that check the status and the amount of network connections,
but not the processing usage level of the servers that host the application. This work
proposes the development of an algorithm that monitors the processing usage of such
servers. To do so, an agent developed to provide data about the servers that are part of
the cluster to the balancer is used. The algorithms are compared (Round-Robin, Least
Load, and CPU check), where the criterion for comparison is the total time the balancer
takes to receive the connection, sent it to one of the servers of the cluster and, after
receiving from such server, send it back to the user that initiated the request. The
contribution of this work is such new load balancing algorithm, which may be used in
critical mission environments - which need its applications to have high availability with
good performance.

Key words: connection balancer; Least Load; monitoring of memory status and
processing; network connection monitoring.
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1

INTRODUÇÃO

Com o avanço e a disseminação da internet em relação à utilização de serviços
on-line e transações financeiras, o desempenho e a disponibilidade se fazem
necessários. Aplicações que exigem alta disponibilidade e desempenho pedem
recursos que operem o máximo de tempo possível com escalabilidade, permitindo que
o ambiente seja modificado sem necessidade de parada e também possibilitando que
as requisições efetuadas sejam respondidas no tempo adequado (COSTA, 2009).
Para

manter

as

condições

mencionadas,

geralmente

são

necessárias

modificações de infraestrutura como aumento do hardware do equipamento em que
essa aplicação esteja hospedada, ou então, a distribuição da aplicação em mais de um
equipamento.
Para esses ambientes, técnicas de escalabilidade para distribuição da carga de
conexões podem ser aplicadas, com o objetivo de aumentar a disponibilidade e a
confiabilidade do ambiente, criando um ambiente “plug and play” (SYME, 2003).
Essas técnicas são empregadas com balanceadores de conexão e dentro
deles algoritmos de distribuição de carga, sendo que, estes algoritmos podem ser
configurados de diversas maneiras, entretanto, se não forem configurados da
maneira correta, tanto o usuário final como a aplicação poderão sofrer um
desbalanceamento das conexões, ou em outras palavras, o chamado problema de
staleness,

que

significa

receber

muitas

conexões

em

pouco

tempo,

sobrecarregando o servidor hospedeiro da aplicação (SCHLOSSNAGLE, 2006).

1.1

Motivação
Os balanceadores de conexões utilizados no mercado, como o BIG IP da

empresa F5, o NLB da empresa Microsoft (NLB, 2010) ou o LVS do sistema operacional
Linux (LVS, 2010), usam cinco algoritmos padrões, conhecidos como Round-Robin,
ping detection, Least Traffic, Least Weighted Load, e Least Load, que vão desde a
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distribuição de forma aleatória dos acessos, utilizando o DNS (Domain Name Services),
conhecido como Round – Robin (BRISCO, 1994), até a distribuição dos acessos para o
servidor com o menor número de conexões de rede, conhecido como Least Load
(SRISURESH, 1998),

todos eles visam aumentar a disponibilidade de uma

determinada aplicação.
Páginas

Web

são

exemplos

de

aplicações

que

necessitam

de

alta

disponibilidade, e que foram utilizadas neste trabalho para efeito comparativo. A
distribuição de carga de páginas web é a mais utilizada em balanceadores, por isto, ela
foi escolhida (BOURKE, 2001).
Porém, esses algoritmos efetuam somente o monitoramento do estado das
conexões de rede, como por exemplo, a verificação da utilização de banda fim a fim
(GUERRERO,2010), e os acessos podem ser distribuídos para máquinas que possuam
pouca utilização de banda e ou poucas conexões, mas que estejam com alto nível de
utilização de processamento.
Um dos meios de monitoramento de processamento é a utilização do protocolo
chamado SNMP (Simple Network Management Protocol), que é executado localmente
em cada servidor do nó do cluster, gerando, em um arquivo local, a utilização do
processador (SNMP, 1997). Entretanto, esse protocolo somente exibe a utilização do
processador, não toma ação alguma caso o uso de um dos recursos citados esteja com
alta demanda. O algoritmo Least Load não é capaz de verificar o retorno das
informações de processamento e memória que o SNMP captura de cada servidor host.
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1.2

Objetivo

O objetivo deste trabalho é melhorar o desempenho de aplicações que
necessitam de balanceamento de carga, direcionando as conexões sempre para o
servidor pertencente ao cluster com a menor utilização de processador. Para este
objetivo são desenvolvidos: um agente que captura por meio de um algoritmo a
utilização de processador de cada nó do cluster e, um balanceador de conexões que
por meio de um algoritmo recebe as informações destes agentes, ordena uma lista dos
servidores com a menor utilização de CPU para os com mais utilização e toma a
decisão de enviar as conexões para os servidores com a menor utilização. São
comparados dois algoritmos padrões, Least Load e Round-Robin com o algoritmo de
verificação de CPU e nesta comparação são levantados os tempos totais de conexão,
ou seja, desde a solicitação do usuário, passando pelo balanceador para a decisão do
algoritmo e o retorno do servidor com a informação solicitada pelo usuário.

1.3

Contribuição

Este trabalho pode contribuir para aplicações que não possuam um balanceador
padrão e característico ao seu funcionamento, como é o caso da aplicação da Nota
Fiscal Eletrônica que é utilizada neste trabalho, ou aplicações que possuam um cluster
de hardware com processadores diferentes criando um desbalanceamento, ou então,
um cluster em que o hardware seja igual, porém, a utilização dos processadores de
cada servidor seja diferente. Os algoritmos de balanceamento de conexões efetuam
somente a verificação de valores de rede (BOURKE, 2001), como número de conexões
e tempo de resposta de conexão.
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1.4

Método de trabalho

A primeira etapa refere-se à revisão da literatura sobre balanceamento de carga
e compartilhamento de acessos, a partir de consulta em livros, tendo como referência
básica a obra Load Balancing Servers, de Tony Bourke (BOURKE, 2001) e também,
sobre

load

balacing

servers,

firewalls

and

caches

de

Chandra

Kopparapu

(KOPPARAPU, 2002).
Para a segunda etapa, são avaliados quais conceitos de rede serão utilizados no
balanceador, entre eles estão a configuração IP (NAT ou FLAT), o caminho de retorno
(ponte, roteamento e Direct Server Return, que é a resposta direta do servidor para o
cliente) e o funcionamento em contingência. Este conceito foi avaliado para saber se o
balanceador trabalharia como ponte entre a estação e o servidor, ou se só receberia a
conexão, entregando-a para o servidor, e este responderia diretamente para a estação.
Na terceira e quarta etapa, é projetado e desenvolvido o algoritmo para
distribuição de conexões, o qual tem como base de análise, as informações enviadas
pelo agente de monitoramento que rodará em cada servidor participante do nó de
cluster. Esse agente verifica a cada um segundo como está a utilização do processador
e envia, por meio de um socket, esta informação ao balanceador.
O balanceador recebe esta informação iniciando o seu algoritmo que contém
uma matriz com o status de cada servidor do nó (serviço disponível/serviço não
disponível), a faixa de CPU utilizada, o percentual de carga que cada serviço suporta e
por último, o número de requisições já processadas por cada servidor do cluster que
serve como critério de desempate, ordenando a lista que contém os servidores, nos
quais a aplicação é balanceada, sempre colocando no início da lista o servidor que
estiver mais disponível em questão de hardware.
Além disso, a ferramenta também possui um arquivo de configuração, que
contém os dados dos servidores que farão parte do nó, e dentro dele é possível definir
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quantos serviços web rodarão em cada servidor com a quantidade de conexões
possíveis por serviço.
Para a quinta etapa inicia-se a infraestrutura física e os testes comparativos. O
balanceador é conectado a um switch em uma vlan específica, interligados aos demais
equipamentos.
São criadas mais duas vlans, uma para as estações que executarão os testes e
a outra para os dois servidores utilizados. Essas vlans servem de ponte, para que os
servidores e as estações se conectem ao balanceador, o qual possui o sistema
operacional Windows Server 2008 em conjunto com os outros dois servidores que
hospedaram a aplicação webservices. A estação possui o sistema operacional Windows
7, o qual foi definido somente para testes. Entretanto, o balanceador pode ser
compilado para o sistema operacional Linux ou BSD.
Após o desenvolvimento e ativação da infraestrutura, o algoritmo é instalado no
servidor Windows Server 2008, o qual foi compilado e colocado em modo de execução.
Em seguida, são instalados os agentes em cada servidor participante do cluster e,
depois é colocada, no balanceador, uma aplicação que coleta os dados de cada
conexão para análise. Com isso, o algoritmo possui informações sobre o estado de
cada servidor, podendo balancear o tráfego das conexões TCP de forma adequada.
É desenvolvido e instalado nas estações um programa que simula conexões de
acesso web ao balanceador (Função GET), o qual envia estas conexões para o
servidor com a menor utilização de processamento. Esse programa envia uma
requisição de conexão na porta 80 (porta padrão do servidor web) e a cada conexão
estabelecida, uma nova porta era aberta. Assim, é possível testar a quantidade de
conexões que o balanceador suporta.
Na fase de testes foi necessário a utilização de um software para a elevação de
utilização de processador, criando assim um cenário desbalanceado entre os servidores
do cluster para o teste efetivo do balanceador por verificação de CPU. O software
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escolhido foi o Prime95, desenvolvido pelo GIMPS (GIMPS, 2011) para cálculo de
números primos.
Os testes foram executados de três maneiras: na primeira, houve a comparação
das conexões efetuadas em Least Load, na segunda, a comparação com o RoundRobin e, na terceira, com o mecanismo de verificação de processamento, foi medido o
tempo de resposta de rede de cada algoritmo.
Foram utilizados três cenários para testes:
•

O primeiro por meio da solicitação de acessos à web à uma página que continha

um cálculo matémático simples para elevação de processador. Neste teste as estações
solicitavam a página para os servidores do cluster.
•

O segundo foi feito de forma semelhante, porém, o nó do cluster continha

máquina virtuais;
•

O terceiro com a utilização de servidores ERP e máquinas de serviço SPED para

transmissão de notas fiscais eletrônicas.
Com as comparações, é possível obter o resultado do tempo de resposta do
mecanismo em Least Load, Round-Robin e do mecanismo com a verificação de
processamento avaliando em qual cenário, os algoritmos padrões, podem ser mais
bem utilizados que o mecanismo de monitoramento de estado de processamento e
vice-versa.

1.5

Organização do trabalho

•

Seção 2 – Balanceadores de Conexões

São apresentados: a teoria, os conceitos, os algoritmos de balanceamento, as
diferenças entre os diversos balanceadores de conexões e os cenários de utilização de
como podem ser implementados.
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•

Seção 3 – Algoritmo do balanceador de conexões

É apresentado o algoritmo em sua fase de projeto, ou seja, não codificado ainda, seus
critérios de avaliação para distribuição de conexões, como é a verificação de CPU feita
pelo agente e o monitoramento de desempenho do balanceador.

•

Seção 4 – Desenvolvimento do balanceador de conexões

É apresentando o algoritmo já compilado do balanceador de conexões por verificação
de CPU dos servidores do cluster e as suas configurações inicias.

•

Seção 5 – Análise comparativa dos três algoritmos de balanceamento de carga

O balanceador com o algoritmo de monitoramento da carga de processamento é
comparado a dois balanceadores semelhantes, um que utiliza o algoritmo padrão de
mercado Least Load e o outro que utiliza o algoritmo Round-Robin. A comparação
efetuada entre os três é feita na verificação do tempo total de conexão, ou seja, o
usuário envia uma solicitação, esta passa pelo algoritmo do balanceador que envia para
um servidor do cluster e este devolve para o balanceador que devolve para o usuário
novamente, finalizando a conexão. Para estes testes foram utilizados os ambientes com
máquinas físicas, máquinas virtuais e um ambiente real de notas fiscais eletrônicas.

•

Seção 6 – Conclusão

Com os resultados das comparações, é possível avaliar qual balanceador de conexões
é melhor e em qual cenário e ambiente cada um pode ser mais bem implementado.
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2

BALANCEADORES DE CONEXÕES

A grande maioria das aplicações que funcionam conectadas à internet,
necessitam de alta disponibilidade e um poder computacional superior ao que fora
fornecido pelos computadores convencionais. Essa limitação pode ser superada
quando se aumenta a velocidade dos processadores e de outros componentes
(MISHRA, 2012).
Uma alternativa a este problema é conectar vários computadores e gerenciar seus
recursos, ou seja, fazer um cluster. Cluster pode ser compreendido como um grupo de
computadores conectados, com o objetivo de ganhar desempenho, disponibilidade e
facilidade no gerenciamento. Existem diversos tipos de cluster, entretanto, os três mais
comuns são: alta disponibilidade, alto desempenho de computação e balanceamento de
conexões baseado em carga ou conhecido também como Horizontal Scaling. Neste
trabalho, é apresentado o balanceamento de conexões.

2.1

Funcionalidade dos balanceadores de conexão

Conceitualmente, balanceadores de conexões efetuam a ponte entre a rede e os
servidores (KOPPARAPU, 2002). O balanceadores de conexões podem atuar desde a
camada de rede até a camada de aplicação, dividindo-se em balanceadores de
conexões, balanceadores de conexões globais (GSLB – Global Server Load Balacing),
balanceadores de conexões de firewall e balanceadores de cache transparente.
Os balanceadores de conexões são ideais para distribuir a carga por meio de
múltiplos servidores, pois não limitam a aplicação que está sendo balanceada à
capacidade de somente um servidor e também toleram a falha de um servidor.
Balanceadores de conexões globais são utilizados quando se possui uma única
aplicação instalada em mais de um servidor e em mais de uma localidade, evitando
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assim, além da falha de um servidor, a falha de uma das localidades, esses
balanceadores utilizam técnicas de PGM ou PRM para identificação do melhor caminho
para distribuição dos acessos (THOUIN, 2011). Balanceadores de conexões de
firewall distribuem a carga das conexões por meio de múltiplos firewalls, para assim,
trabalhar de maneira semelhante a um balanceador normal, porém, provendo tolerância
à falhas de um firewall. O cache transparente direciona o tráfego para servidores de
cachê, para assim, acelerar a resposta efetuada por um cliente ou então, aumentar o
desempenho de servidores web que possuam um conteúdo estático (KOPPARAPU,
2002).
Atualmente, existem dois tipos básicos de hardware de balanceadores de
conexões, o baseado em servidor e o baseado em switch. Cada um deve ser analisado
com cuidado ao ser adicionado a um ambiente (BOURKE, 2001)
Balanceadores de conexões baseados em servidores, geralmente são
computadores comuns, utilizando um sistema operacional padrão. Montar projetos com
balanceadores desse tipo não é uma tarefa muito difícil, já que o sistema operacional
conta com diversas bibliotecas que auxiliam na instalação dessa ferramenta, tornando
esse balanceador mais flexível com novas implementações que, eventualmente, sejam
desenvolvidas.
Já os balanceadores de conexões baseados em switch também utilizam um
computador para essa função, porém, possuem um circuito integrado específico para
esse tipo de aplicação, ou seja, utilizam um processador chamado de ASICLB,
desenvolvido para trabalhar com instruções voltadas para balanceamento de conexões
(BOURKE, 2001). Como esse processador não possui muitas instruções e é
especializado em uma função, ele efetua tarefas de forma mais ágil e mais eficiente que
os processadores padrão, utilizados pelos balanceadores baseados em computadores
comuns.
Isso se deve ao controle de utilização da rede interna, capaz de controlar a
entrada dos pacotes e a velocidade com que cada pacote passa por ele. Porém, ele
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não é muito flexível no desenvolvimento de novas implementações, já que é focado em
uma determinada função e também porque os processadores ASIC são arquiteturas
proprietárias.
Os dois modelos funcionam de forma adequada, porém atuam em ambientes
diferentes. Se houver a necessidade de desempenho, o balanceador de conexões por
switch será mais bem implantado e se precisar de desenvolvimento de novas
funcionalidades, o balanceador de conexões, baseado em computadores comuns, será
a melhor opção.
Todos os modelos de balanceadores de conexão possuem a mesma arquitetura
de conectividade e podem ser combinados com diferentes métodos. O quadro 1 contém
a matriz de implementação de um balanceador de conexão.
A primeira coluna representa o layout da topologia IP. Para a configuração
baseada em FLAT, o balanceador e os servidores do cluster estão na mesma topologia.
Já para a configuração baseada em NAT (Network Address Translation), o balanceador
e os servidores pertencentes ao cluster são separados por sub-redes. Nesse modelo, a
opção de FLAT é mais simples e de rápida configuração, porém representa um
potencial risco de segurança, já que todas as máquinas estão na mesma rede e não
existe um firewall para controlar o acesso.
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ConFigu
ração IP
Baseado

de

retorno

Conexão
Física

em

FLAT
Baseado

Caminho

Ponte

Um Conectado

Roteamento

Dois Conectados

em

NAT

DSR
Quadro 1 – Implementação do balanceador de carga
Fonte: (BOURKE, 2001)

A segunda coluna representa como o tráfego será direcionado para o
balanceador de conexões e que terá como destino a internet. O caminho de retorno
“ponte” significa que o balanceador estará atuando como uma ponte, ficando na
camada dois e destinando o tráfego de saída para a internet. O caminho de roteamento
significa que o balanceador funcionará como um roteador e ficará na camada três.
O DSR (Direct Server Return) é utilizado quando o servidor que faz parte do
cluster recebe a conexão pelo balanceador, mas não pode retornar essa solicitação
passando por ele. Com isto, a chamada é enviada diretamente para a internet.

2.2

Características do balanceador de conexões

O balanceador de conexões, para tornar transparente a utilização da aplicação
por parte do usuário, necessita interceptar o tráfego baseado na camada três, destinado
a uma determinada aplicação que foi previamente configurada para balanceamento.
Em seguida, deve checar quais servidores pertencentes ao cluster estão disponíveis e,
então, direcionar a conexão do usuário solicitante para a aplicação que reside nos
servidores do cluster. Caso um servidor esteja indisponível, deverá ser retirado do
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balanceamento de conexões (KOPPARAPU, 2002). Como exibido na Figura 1, o
balanceador de conexões recebe a solicitação do cliente e repassa para os servidores
que possuem a aplicação que foi requisitada.

Figura 1 – Balanceador de conexões com um cluster de servidores
Fonte: (KOPPARAPU, 2002)

Detalhando o cenário da Figura 1, o cliente efetua uma requisição para um
endereço web, como www.xyz.com.br. Esse endereço está configurado no servidor de
nomes (Domain Name Service) para responder no endereço IP 192.121.10.1, que é o
balanceador de conexões que, por sua vez, envia a requisição para um dos servidores
que estão configurados para receber essa aplicação.
As aplicações que necessitam de alta disponibilidade e que utilizam-se de
técnicas de balanceamento de conexões podem ser chamadas de sistemas de missão
crítica, pois possuem características particulares e com elevadas exigências em termos
de disponibilidade e desempenho. (NEIL, 1996)
Para iniciar a configuração de um balanceador de conexões, é necessário ter
conhecimento de como a aplicação que se deseja balancear funciona. Nesse processo,
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será necessário saber como funcionam as chamadas TCP; ou seja, como a aplicação
se comporta em nível de acesso, verificando se serão necessárias novas conexões
para uma conexão que já existe ou se será uma única conexão (TALEB, 2010). Uma
outra verificação importante será em quais portas essa aplicação irá trabalhar, para que
o balanceador seja configurado para aceitar conexões nessa porta e para agir de forma
transparente ao repassar as conexões aos servidores que hospedam a aplicação e que
fazem parte desse cluster.

2.3

Cenários de redundância com balanceadores de conexões

Em redundância, existe uma série de configurações de balanceamento entre
ativo e standby. A configuração padrão é manter um balanceador ativo e outro em
standby, sendo que a unidade que está ativa assume uma ou todas as funções, e a em
standby aguarda em caso de falha do primeiro equipamento para assumir todas as
configurações necessárias. Em alguns casos, é possível existir mais de uma unidade
ativa e manter outras em standby. (SYME, 2003)
Os cenários mais comuns de redundância em balanceadores de conexões são:
•

Active-Standby

o

Um equipamento assume o tráfego e o outro fica aguardando em caso de falha

do primeiro (Figura 2).
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Figura 2 – Cenário de redundância – Ativo-Standby (aguardando)
Fonte: Autor

•

Ativo-Ativo

o

Nesse cenário, ambos os equipamentos recebem tráfego e em caso de falha de

um dos equipamentos, todo o tráfego será redirecionado para o outro equipamento.
Com isso, é possível fazer uma combinação de configurações e também existe a
possibilidade de haver um balanceador de conexões para um pool de aplicações e
outro para um outro pool de aplicações. Dessa maneira, caso um dos dois se torne
indisponível, o tráfego completo será redirecionado para o que estiver disponível
(Figura 3).
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Figura 3 – Cenário de variação de balanceadores Ativo-Ativo e falha de um dos balanceadores
Fonte: Autor

2.4

Algoritmos de balanceamento de conexões existentes

Existem diversos algoritmos de balanceamento de conexões, porém, no
passado, quando não existia, os administradores de rede utilizavam uma técnica de
balanceamento de chamadas de rede que se chama Round-Robin.
O Round-Robin é uma função do DNS que permite que mais de um endereço IP
seja associado com um nome de host. Toda entrada de um quadro de DNS (Domain
Name Service) possui um ou vários tipos de entrada ou nome de host, no caso do
Round-Robin, a entrada utilizada é uma entrada do tipo A; ou seja, do tipo de endereço.
Com ele, é possível mapear um único endereço IP com várias entradas de nomes,
conforme exemplo abaixo:
www.vppm.com.br

IN

A

208.185.43.202

www.vppm.com.br

IN

A

208.185.43.203
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Já que é possível criar duas entradas de nomes semelhantes, apontando para
IPs diferentes, com o DNS Round-Robin, é viável, dessa mesma maneira, colocar uma
aplicação em dois servidores e assim, criar uma distribuição de tráfego para dois ou
mais servidores (Figura 4).

Figura 4 – Cenário de distribuição de conexões baseado em DNS Round-Robin
Fonte: (SYME, 2003)

Porém, mesmo balanceando o tráfego, o DNS Round-Robin possui uma série de
limitações, sendo as duas principais o caching e a distribuição de carga. O caching é
utilizado pelos servidores de DNS para prevenir a alta utilização de links; ou seja, uma
entrada de host é armazenada em um servidor de DNS local e utilizada por outros
clientes desse servidor de DNS. Com isso, existe uma redução de utilização do link de
internet, porém em contrapartida, há o problema do caching, já que vários clientes
utilizarão a mesma entrada de host para ter acesso àquela aplicação.
Já o problema da distribuição acontece quando os clientes fazem a solicitação
para a aplicação que é distribuída, porém o DNS Round-Robin não tem a capacidade
de identificar se uma aplicação está ativa. Assim, esse cliente pode ser direcionado
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para um servidor que esteja respondendo, mas a aplicação pode não estar ativa ou, no
pior dos casos, o servidor pode não estar respondendo, conforme ilustra a Figura 5.

Figura 5 – Cenário de falha com distribuição baseada em balanceamento Round-Robin
Fonte: (BOURKE, 2001)

Desses problemas surgiram balanceadores mais inteligentes, com benefícios
como:
•

Flexibilidade: por ser permitido adicionar ou remover servidores de um cluster a

qualquer momento, sem a necessidade de parar a aplicação total.
•

Alta disponibilidade: para possibilitar checar se o servidor e uma determinada

aplicação em questão estão no ar e disponíveis, redirecionando o acesso para outro
servidor, caso o servidor consultado não esteja disponível, sendo transparente para o
usuário.
•

Escalabilidade: para balancear o tráfego dessas conexões em diversos

servidores.
A próxima forma de balanceamento de carga é por meio de uma técnica
chamada Least Load ou seleção por menos conexões. Essa técnica redireciona as
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requisições para o servidor que tiver o menor número de conexões. Por exemplo, se o
servidor A está controlando 40 requisições ou conexões e o servidor B controla 20
requisições ou conexões, a próxima requisição será, automaticamente, direcionada
para o servidor B.
Já a próxima técnica dirige os pedidos para os servidores baseados na carga de
requisições e na capacidade de resposta de cada um (desempenho); ou seja, se o
servidor A é três vezes mais rápido no atendimento das requisições ou conexões que o
servidor B, o administrador coloca um peso maior de trabalho para o servidor A. A
desvantagem dessa técnica é que somente são verificados os pesos e a rede e não os
servidores que fornecem a hospedam à aplicação.
O quadro 2 compara os métodos de distribuição de carga versus os algoritmos
de balanceamento.

Distribuição
por
Distribuição Distribuição

Distribuição verificação de

aleatória

por pesos

por conexão

CPU

RoundX

Robin

X

X

X

X

Weighted Load

X

X

X

LBCPU

X

X

X

Least Load
Least
Traffic
Least

Quadro 2 – Comparativo entre os algoritmos de balanceamento de carga.
Fonte: (SRISURESH, 1998)

X
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2.5

Balanceamentos de conexões comparativamente com distribuição de

processamento

Há uma diferença entre balanceamentos de conexões e distribuição de
processamento. Segundo Srisuresh (1998), balanceamento de conexões é o processo
de gerar escalabilidade, aumentando o número de servidores e distribuindo as
conexões entrantes com destino a uma determinada aplicação para esses servidores.
Já o processamento distribuído, segundo Moraes (2008) é um sistema que interliga
vários nós de processamento (computadores individuais, não necessariamente
homogêneos) de maneira que um processo de grande consumo seja executado no nó
"mais disponível", ou mesmo subdividido por vários nós. Tecnicamente, pode-se dizer
que a diferença entre os dois é que, no balanceamento de conexões, os acessos são
distribuídos para vários servidores, porém um acesso sempre é processado em um
único servidor, já para o processamento distribuído, uma determinada aplicação pode
ser processada por mais de um equipamento (TANENBAUM, 1995).
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3

ALGORITMO DO BALANCEADOR DE CONEXÕES

Conforme mostrado na Seção 2 e de acordo com a literatura estudada, os
algoritmos padrões para balanceamento de conexões de rede verificam somente o
estado da rede, desta forma, não efetuam uma verificação do estado de CPU de cada
servidor.
Para distribuir as conexões entre servidores de um cluster, tendo como base a
utilização da CPU, é necessário saber como está a sua utilização média em um
determinado período e, com isto, criar uma lista, ordenando os servidores com os
melhores desempenhos de processadores para os que possuem o pior desempenho e,
assim, distribuir as conexões existentes.
Para essa tarefa, foram desenvolvidos dois programas: o primeiro é o algoritmo
do balanceador e o segundo é o algoritmo de verificação de CPU, que é utilizado nos
agentes de cada servidor participante do nó de cluster. Tanto o agente quanto o
balanceador são programas que encapsulam os algoritmos desenvolvidos neste
trabalho, eles utilizam funções para aberturas de portas como, por exemplo, a
SOCKET_IO_STREAM, funções básicas como CONIO para inicialização dos
programas e rotinas de decisão e de loop, ou seja, este trabalho é focado no
desenvolvimento dos algoritmos, entretanto, existe uma camada de infraestrutura
anterior que é necessária para o funcionamento e tomada de decisão dos algoritmos.

3.1

Algoritmo do balanceador

O algoritmo do balanceador possui cinco critérios de verificação conforme o
quadro 3.
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Quadro com critérios do algoritmo
Ordem de

O

verificação

O que o balanceador verifica?

é

executado/verificado?
Agente

1

que

Status.

instalado/aplicação

funcionando.
Entre

0%

e

100%

de

processamento para cada servidor do
2

Faixa de CPU.

cluster.
Quantidade de conexões em

3

Percentual de uso de conexões.
Número

4

de

requisições

processamento para cada servidor.
já

processadas pelo hardware.

É o número de conexões que
cada servidor já executou.

Número sequencial de cadastro
5

do equipamento.

Distribuição Round-Robin.

Quadro 3 – Critérios utilizados no algoritmo de balanceamento
Fonte: Autor

Esses critérios seguem uma ordem de verificação (conforme a primeira
coluna do quadro 3) efetuada pelo algoritmo no momento da distribuição dos
acessos.
Assim que o balanceador é executado, o algoritmo é iniciado em conjunto
com os seus critérios de verificação, partindo da seguinte ordem:
1-

O primeiro teste do primeiro critério, é verificar se o agente está funcionando

nos servidores pertencentes ao nó do cluster e nos que possuem a aplicação a ser
balanceada. Se o agente estiver instalado, o servidor será adicionado à lista de
distribuição de conexões do balanceador e irá funcionar no método de distribuição
de acessos com verificação da CPU. Se o servidor não estiver com o agente
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instalado, ele será adicionado ao final da lista de servidores para balanceamento e
será utilizado o balanceamento padrão Round-Robin.
2-

Se todos os servidores estiverem com o agente instalado e com a aplicação

respondendo, o segundo critério é a verificação de CPU. O balanceador receberá
as informações, a cada um segundo, dos agentes que estão instalados nos
servidores do nó de cluster. Após recebê-las, o balanceador verifica, de acordo com
uma lista de utilização, a ordem em que cada servidor deverá ser colocado. Essa
lista funciona de acordo com o quadro 4.
Ordem de prioridade Percentual inicial de Percentual final de
para distribuição

processamento

processamento

1

0%

20%

2

20%

40%

3

40%

60%

4

60%

80%

5

80%

90%

6

90%

100%

9

Não possui o agente

Não possui o agente

Quadro 4 – Prioridade de distribuição referente ao desempenho de cada servidor
Fonte: Autor

Os servidores serão ordenados de acordo com o seu nível de processamento
que pode estar entre 0% e 100%. Se todos os servidores estiverem com o
percentual de processamento semelhante, eles terão o mesmo valor de ordem de
prioridade para distribuição e, com isto, o balanceador passará para o terceiro
critério de verificação.
3-

O terceiro critério compreende o percentual de uso de conexões para cada

servidor do cluster; ou seja, é o total de conexões que estão sendo executadas ao
mesmo tempo para cada servidor do cluster.
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Com esses valores, o balanceador distribuirá as conexões para o servidor
que possuir o menor número de conexões no momento que uma nova conexão
chegar a ele. Caso os valores estejam iguais para este critério, o quarto critério será
verificado.
4-

O quarto critério diz respeito ao número de requisições já processadas pelo

hardware. Esse critério foi adicionado, para que a distribuição aconteça de modo
mais uniforme; ou seja, se os três primeiros critérios estiverem com os mesmos
valores, o balanceador irá verificar quantas requisições já foram distribuídas para
cada servidor do cluster e direcionará as novas conexões para o servidor que
esteve menos tempo em primeiro lugar na lista de distribuição.
5-

O quinto e último critério funciona para desempate dos outros critérios. Se

todos os últimos critérios estiverem semelhantes, o quinto será ativado. Ele verifica
a ordem que os servidores foram cadastrados no arquivo de configuração do
balanceador e direciona a conexão para o primeiro da lista, já que todos os
anteriores estarão iguais; ou seja, todos os servidores estão com o agente instalado
e com a aplicação funcionando, a carga de processamento está igual, o número de
conexões no período da análise para todos os servidores foi o mesmo e o número
de requisições processadas foi semelhante.
A

ordenação

dos

servidores

na

lista

de

distribuição

é

atualizada

constantemente de acordo com a mudança dos valores de cada um dos cinco
critérios. Entretanto, o cadastro dos servidores no balanceador é feito de forma
manual.
Para exemplificar, o algoritimo do balanceador em um modelo matemático, a
seguinte fórmula pode ser utilizada:
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Onde:
FC = Faixa de CPU
PC = Percentual de conexões
RP= Requisições já processadas
O modelo de busca, utilizado no balanceador, é semelhante ao de uma
árvore binária; ou seja, para tornar mais rápida a distribuição dos acessos para os
servidores hosts, os valores que os agentes enviam para o algoritmo do
balanceador são somados e divididos por dois, com o resultado a divisão ocorre
novamente até achar o menor número dos valores enviados para o algoritmo do
balanceador. Achando o menor valor, a conexão é distribuída para o servidor que
possua este número.
Tendo como exemplo a fórmula da Faixa de CPU, são somados todos os
valores dos servidores e ao término, é dividido por 2. Isto acontece até que seja
encontrado o número anterior e o próximo número do valor que a Faixa de CPU de
um determinado servidor host da aplicação contenha; ou seja, se a Faixa de CPU
deste servidor host é o número 3 e o servidor anterior é a faixa 2 e o próximo é o 4,
o servidor em questão será ordenado no meio dos dois para receber os acessos do
balanceador, se os valores para o critério de CPU forem iguais para todos os
servidores do nó, a próxima fórmula, no caso, o percentual de conexões, será
verificado de forma semelhante.
Para um exemplo prático, no quadro 5, há oito servidores que fazem parte do
nó do balanceador. Cada servidor tem seus valores de acordo com o quadro de
critérios do algoritmo, sendo o valor de faixa de CPU repassado pelo agente para o
balanceador. Esses valores estão em constante ordenação, porém uma simples
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conta de subtrair poderia elevar consideravelmente a CPU do balanceador,
existindo um número considerável de servidores no nó e também,

todos os

números da matriz seriam envolvidos. Com a busca da árvore binária, a ordenação
do algoritmo é mais rápida, já que, ao invés de subtrair um valor pelo outro para
chegar ao posicionamento de cada servidor para distribuição das conexões, ele
divide sempre o meio da lista, até chegar aos números que ficarão entre o número
que posicionará um determinado servidor na lista de distribuição.
Servidores Status dos

Faixa

Percentual de uso

N. De requisições

N. Sequencial

do Nó

de CPU

de conexões

já processadas

de cadastro

agentes

S1

1

2

6

16

1

S2

1

2

7

17

2

S3

1

3

7

18

3

S4

0

9

8

21

4

S5

1

3

15

21

5

S6

1

3

17

22

6

S7

1

2

24

30

7

S8

1

2

36

50

8

Quadro 5 – Matriz de ordenação dos servidores no nó
Fonte:Autor

Após o desenvolvimento do algoritmo do balanceador de conexões, foi
necessário o desenvolvimento do algoritmo do agente que verifica a utilização de
CPU de cada servidor host que pertence ao nó de cluster para distribuição dos
acessos.
Esse algoritmo verifica a utilização de CPU do servidor ao qual está
instalado, uma vez a cada um segundo, sendo que a varíavel utilizada é a
ActualUsageRate que faz parte da função CPURatio. Essa variável armazena 3
valores:
•

A utilização de processamento por aplicação.
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•

A utilização de processamento por usuário.

•

A utilização de processamento do Kernel.

Quando iniciado, os valores são armazenados e, após um segundo, uma
nova verificação é feita e é subtraído o valor inicial do valor atual para obter o novo
valor atual.
Esses três valores são verificados para que as máquinas que possuem
diversos núcleos sejam balanceadas de uma forma mais homogênea. E, após obter
o valor atual, uma média é retirada, gerando um valor único por servidor. Esse valor
é enviado para o balanceador, utilizando a porta 6000.
O

agente

exibe

em

seu

console

as

informações

de

data,

hora/minuto/segundo de verificação da CPU e quantos bytes foram trafegados
naquele momento entre o agente e o balanceador.
Já o algoritmo do agente seria apresentado da seguinte forma:

Onde:
KP: Kernel Processing; ou seja, o tempo de utilização do Kernel.
AP: Application Processing; ou seja, o tempo de utilização das aplicações.
PU: Processing Utilization; ou seja, o tempo de utilização de cada núcleo.
IT: Idle Time; ou seja, o tempo em que o processador está disponível.
Em conjunto com o balanceador e com o agente de verificação de CPU, foi
desenvolvido o software de monitoramento das conexões que o balanceador
recebe.

38

Esse software funciona na porta 23, ou seja, a porta de conexão padrão do
Telnet

por

onde

é

possível

visualizar

as

conexões

que

estão

sendo

distribuídas/processadas naquele momento, o número de servidores que fazem
parte do cluster, quantos serviços estão disponíveis em cada balanceador para
distribuição, o número médio de utilização de processador dos servidores do
cluster, o número máximo de conexões e o total de bytes que cada conexão socket
recebeu e enviou.
Foi adicionada uma segunda funcionalidade no monitor, que grava a
informação de utilização de memória do balanceador para que seja possível
dimensionar o número de conexões que o balanceador irá suportar.
A Figura 6 demonstra na forma de um algoritmo de blocos como funciona o
algoritmo do balanceador.
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Figura 6 – Diagrama de blocos do algoritmo do balanceador
Fonte: Autor
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4

DESENVOLVIMENTO DO BALANCEADOR DE CONEXÕES

Os balanceadores de conexões estudados funcionam de forma inteligente,
verificando se as aplicações necessárias estão disponíveis, porém não efetuam a
checagem do estado dos servidores que hospedam as aplicações, simplesmente fazem
o balanceamento das conexões, checando o estado da conexão de rede. Por isso, o
propósito deste trabalho é construir um balanceador de conexões de rede TCP que
permita balancear solicitações vindas de clientes na porta 80 com destino a servidores
webservices.
O balanceador, o agente e o programa de monitoramento foram desenvolvidos
em C++ e sua base de compilação é o sistema operacional Windows. Porém, os três
podem ser compilados em Linux, já que a aplicação utiliza sockets e threads de forma
padrão. Para isto, basta portar as partes específicas e/ou diferenciadas com #ifdef e o
balanceador será executado no sistema operacional desejado.
A ferramenta de programação é o Visual Studio 2010 Express. As três
ferramentas são executadas por meio do sistema operacional Windows, Windows
Server para o balanceador e para a aplicação de web e Windows 7, para o cliente que
executará os testes.

4.1

Configurações do Balanceador

O balanceador abrirá duas conexões sockets, sendo a inicial na porta 80, para
que receba as conexões dos clientes que desejam acessar a aplicação via
webservices. A segunda conexão socket será aberta na porta 6000, a qual será
utilizada para a comunicação dos agentes com o balanceador.
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O balanceador possui um arquivo de configuração, o qual deverá ficar no mesmo
diretório que o seu executável. Esse arquivo se chama wslbserver.ini e dentro dele
estão as variáveis:
•

wslbport, que armazena a porta que será balanceada (neste caso a porta

•

agentport, que armazena a porta de conexão dos agentes.

•

hardwarelist, que armazena a quantidade de servidores balanceados.

80).

Para cada servidor citado na variável hardwarelist, há mais duas variáveis, que
significa o nome e a ordem numérica de cada servidor na lista de ordenação do
balanceador. Além disso, cada servidor também possui um servicelist, que demonstra
quantos serviços terá, já que um único servidor pode responder para mais de um
serviço.
Dentro da servicelist, há quatro variáveis:
•

Node: responsável pelo nome e ordenação do serviço que será executado

em cada servidor.
•

Ip: armazena o endereço IP em cada serviço que está sendo executado.

•

Maxthreads: contém o número máximo que cada serviço pode suportar.

Esta variável foi criada levando em consideração que no nó de cluster possam existir
servidores com hardwares diferentes e, por meio dela, o balanceador será mais justo
com cada servidor cluster.
•

Port: armazena a porta em que cada serviço está sendo executado.

O exemplo deste arquivo de configuração do balanceador é apresentado na
Figura 7.

Nele, o balanceador distribui requisições que chegam

na porta 80,

recebendo as informações de processamento dos agentes na porta 6000, além de
possuir dois servidores na variável hardwarelist:
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•

O primeiro, o SRV1, possui somente um serviço SVC11, o qual é

chamado de service 1.1, por ser o primeiro; tem o IP 127.0.0.1; seu número máximo de
conexões na MaxThreads é de 10 processos simultâneos e a porta para a qual o
balanceador deverá distribuir as conexões é a 90.
•

O segundo, o SRV2, também possui somente um serviço na variável

servicelist SVC 21, chamada Service 2.1 na variável node; roda em conjunto com o
balanceador e seu ip é localhost 127.0.0.1. Semelhante ao primeiro serviço, também
possui um máximo de 10 conexões na MaxThreads e as conexões são distribuídas na
porta 90.

Figura 7 – Arquivo de configuração do balanceador.
Fonte: Autor
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O algoritmo de balanceamento está configurado para distribuir as conexões de
acordo com cinco critérios citados na seção anterior e que foram configurados como
variáveis:
1.

Status: verifica se os agentes estão respondendo e se a porta de cada

aplicação está respondendo à distribuição das conexões.
2.

Faixa de CPU: verifica o percentual médio de utilização das CPUs de

cada servidor na variável hardwarelist.
3.

Percentual de uso de conexões: verifica o número de conexões em

processamento em relação ao total máximo estipulado na variável MaxThreads.
4.

Número de requisições já processadas pelo hardware: verifica o

servidor que recebeu o menor número de requisições. Esse critério foi adicionado, para
que a distribuição das conexões aconteça de modo mais uniforme.
5.

Número sequencial de cadastro do equipamento: apenas ordena os

equipamentos na lista de distribuição.
O algoritmo funciona da seguinte maneira; depois de compilado e rodando com
os arquivos de configuração feitos:
1-

O balanceador verifica se os servidores pertencentes à hardwarelist estão

ativos e respondendo; se estiverem, são retirados da lista automaticamente (mesmo
configurados no arquivo wslbserver.ini).
2-

Para os servidores que estão ativos, o segundo critério é a verificação e

comparação do percentual retirado da média total de CPU de cada servidor que faz
parte da hardwarelist. Se na comparação, um dos servidores estiver com a carga muito
baixa em relação aos outros, a conexão será direcionada para ele e sua posição na
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lista de distribuição será modificada, para que fique em primeiro lugar na lista de
ordenação.
3-

Caso a média de processamento de todos os servidores estiver

semelhante, o terceiro critério será verificado, o qual irá considerar o número de
conexões em processamento em relação ao número total estipulado na variável
MaxThreads. É possível notar que ambos os serviços possuem o valor da MaxThreads
como dez, assim, se um dos servidores estiver processando cinco conexões e outro
estiver com apenas duas conexões, o balanceador distribuirá as conexões para o que
tiver o menor número de conexões e modificará sua ordem na lista de distribuição para
o primeiro lugar.
4-

O quarto critério diz respeito ao número de requisições já processadas,

ele foi adicionado, para que a distribuição das conexões acontecesse de um modo mais
uniforme, ou seja, caso os três critérios iniciais estejam semelhantes, este critério
verificará quantas requisições cada serviço/servidor já executou. Com isso, o servidor
que recebeu o menor número de conexões será colocado em primeiro lugar na lista de
ordenação para distribuição.
5-

O quinto e último critério faz o desempate, caso os quatro critérios iniciais

estejam semelhantes, a distribuição das conexões será feita por meio da ordem que os
servidores foram adicionados nos arquivos de configuração wslbserver.ini e funcionará
semelhante ao algoritmo padrão Least Load.
Para efeito comparativo, na próxima seção, o balanceador funcionará de três
formas, com o critério número 2, que é referente à faixa de CPU para verificação da
média de processamento de cada servidor, e sem a verificação de CPU, para que
funcione simplesmente como Least Load e com o modo Round Robin, ou seja, um
balanceador de conexões de rede sem verificação dos servidores do nó de cluster.
O agente irá monitorar a CPU de cada servidor participante do nó. Ressalta-se
que este agente foi construído no Visual C++ 2010 e rodará em modo daemon.
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Também foi desenvolvido e compilado para funcionar em máquinas com o sistema
operacional Windows server 2003 e 2008 e pode ser compilado para o sistema
operacional Linux.
Além disso, possui duas funções básicas, a primeira é a cada segundo verificar a
utilização da CPU de cada servidor que faz parte do nó e a segunda é transmitir essa
informação para o balanceador por meio de um socket.
Não importa o número de núcleos e processadores físicos que o servidor, que
será monitorado, terá. Por meio da função chamada CpuRatio, existente nas bibliotecas
do Visual Studio 2010, será feita uma média global de todos os processadores, ou seja,
se a máquina é um dual-core, em que uma CPU está em 50% e a outra está em 10%, o
monitoramento retornará à máquina que está em 30%. A partir daí, será gerado o valor
que será transmitido para o balanceador de conexões.

4.2

Agente de verificação de CPU

O agente semelhante ao balanceador também possui um arquivo de
configuração,

chamado

wslbagent.ini

e

seu

arquivo

executável

se

chama

wslbagent.exe. No arquivo de configuração.ini, há uma chave denominada agente e,
dentro dela, existem três variáveis:
•

ID= Server 1, nome e ordem de entrada na lista de distribuição do

balanceador do servidor que está sendo monitorado.
•

Server= 172.0.0.1. endereço IP do balanceador ao qual a informação de

média de CPU será transmitida.
•

Port= 6000, porta aberta no balanceador, para que o agente consiga

transmitir a informação por meio de um socket.
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Na Figura 8, há um exemplo de configuração do agente que verificará a
utilização da CPU.

Figura 8 – Arquivo de Configuração do Agente
Fonte: Autor

No campo ID, deverá ser utilizado exatamente o valor da variável que foi
adicionada ao arquivo de configuração do balanceador (wslbserver.ini); ou seja o
campo NODE.
Essa configuração se faz necessária por atuar como uma chave de segurança,
caso este parâmetro estiver incorreto em um dos dois lados, o servidor host da
aplicação não poderá participar do nó de cluster; já se a variável estiver correta, o
balanceador aguarda que o agente envie as informações de CPU (atual e média dos
últimos dez segundos) para atualizar o nó de hardware em intervalos de um segundo.
O campo server é utilizado para conexão no IP do servidor que atua como
balanceador de conexões em conjunto com o campo port, que é a porta de conexão
que o agente irá se conectar no balanceador.
O software de monitoramento é programado para utilizar o arquivo wslbserver.ini
para iniciar a monitoração dos sockets que passam pelo balanceador. Desta forma,
assim que iniciado, exibe:
•

Por meio da variável Hardware list, é exibido a quantidade de servidores

que fazem parte do balanceador.
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•

Já a maximum processes é a somatória de todas as conexões permitidas

pelos serviços configurados em cada nó do balanceador.
•

A variável Total Request Count contém o número de requisições

efetuadas para o balanceador, isto inclui requisições já processadas e servirá para
análise de desempenho.
•

O service list possui o número de serviços ativos por nó.

•

O running processes soma todas as requisições efetuadas no momento

de funcionamento; ou seja, quando estiverem ativas.
•

O Capacity Ratio somará os valores totais de processamento de todos os

servidores e serviços.
Em conjunto com essas informações serão coletados também os valores de
cada servidor e serviço pertencente ao nó de cada servidor como é demonstrado na
Figura 9.

Figura 9 – Imagem dos dados coletados pelo software de monitoramento.
Fonte: Autor
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Nela, é possível visualizar cada servidor configurado no wslbserver.ini, em
conjunto com a utilização real da CPU do servidor, a média da CPU nos últimos 60
segundos e o total de requisições encaminhadas para este servidor.
Em seguida, são demonstrados os valores dos serviços de cada servidor, ou
seja, o percentual de utilização de um serviço, a utilização real do percentual de CPU
para ele e a utilização média em 60 segundos deste serviço. Essa lista de servidores,
que está presente na Figura 9 é sempre atualizada. Desta forma, assim que a lista é
ordenada, os servidores ficam ordenados no software de monitoramento também e por
isso, será sempre possível visualizar os servidores que estão em primeiro lugar na fila
de distribuição de conexões.
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5

ANÁLISE COMPARATIVA DE TRÊS ALGORITMOS DE BALANCEAMENTO
DE CARGA

Um balanceador com algoritmo estático, como é o caso do Least Load ou do
Round- Robin, distribuem conexões de forma igual para todos os servidores que fazem
parte do nó de cluster. A vantagem de algoritmos como esses é que por serem simples,
a implementação é feita de uma forma fácil e eficiente. Entretanto, para ser eficaz,
todos os servidores que fazerm parte do nó do cluster precisam ser constantemente
monitorados, para que seu estado de CPU não mude. (LEE, 95)
Em contrapartida, balanceadores inteligentes utilizam algum tipo de verificação
dos servidores que fazem parte do nó de cluster para tomar uma decisão. Neste caso,
a verificação será na CPU dos servidores host, tendo como resultado uma mudança
siginificativa no desempenho versus os algortimos estáticos. Entretanto, é um algoritmo
que precisa ser constantemente alimentado com informações externas (DAND, 97).
Nesta seção, há uma análise comparativa entre o balanceador por verificação de
CPU e os algoritmos Least Load e Round-Robin. Ambos são comparados nos quesitos:
a)

Número de conexões distribuídas para os servidores que fazem o host da

aplicação.

5.1

b)

Velocidade em que essas conexões são distribuídas.

c)

Cenário de distribuição anômalo.

Ambiente para início dos testes

Nos primeiros testes, foi verificado que o balanceador precisa ser recompilado, já
que estava apresentando os tempos totais. Com isso, ele foi reprogramado para que,
ao final da distribuição das conexões, mostrasse o resultado com a quantidade de
conexões de cada servidor pertencente ao nó que recebeu.
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Para os testes, a topologia da Figura 10 foi utilizada.

Figura 10 – Topologia para início dos testes
Fonte: Autor

Na Figura 10, há dois servidores que pertencem ao nó e que estão recebendo as
conexões do balanceador e mais duas estações que irão efetuar as requisições para o
balanceador. Todos os servidores são reais.
As estações fazem chamadas na porta 80 para o endereço IP 172.16.100.200,
este é o endereço IP do balanceador que, por sua vez, distribui as conexões de acordo
com o seu algoritmo de balanceamento (Vide Quadro 2 – Critérios do algoritmo de
balanceamento) para os servidores hosts que possuem os IPs 172.16.101.33 para o
balanceador chamado de FF01 e 172.16.101.38 e para o balanceador chamado de
FF02. Para estressar o ambiente e torná-lo mais parecido com um ambiente real, foi
desenvolvido um programa que simula diversas conexões, o qual irá rodar em cada
estação, efetuando requisições na porta 80 do balanceador. Esse programa é
parametrizável, ou seja, nele, é possível descrever quantas conexões foram enviadas
para o balanceador por cada estação.
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Do lado dos servidores hosts FF01 e FF02, foi feito um serviço de web rodando
e respondendo com uma página que retorna o horário de cada máquina e em paralelo,
em cada servidor rodaria o agente para verificar a utilização de CPU de cada máquina e
retornar o valor para o balanceador.
Para simular ambientes reais, foi utilizado o programa que estressa a CPU
chamado de Prime95, desenvolvido pelo GIMPS (GIMPS, 2011), um grupo de
matemáticos formado em 1996. Esse programa efetua o cálculo de números primos por
tempo indeterminado (variável parametrizada para o tempo), maximizando o número de
ciclos do processador dos servidores hosts.

5.2

Início dos testes

Conforme falado no início desta seção, foram executados três testes com os três
algoritmos.

5.2.1 Teste com o algoritmo Least Load

Para o parâmetro de teste, cada estação enviará 50 conexões web com destino
ao balanceador, o qual as distribuirá, verificando somente o percentual de conexões por
host, conforme descrito no quadro 2, tendo dois cenários para este teste:
•

Cenário 1: com os processadores dos servidores FF01 e FF02 com a mesma

carga.
•

Cenário 2: com a alta utilização (aproximadamente 50%) de processador do

FF02 com a utilização do programa prime95.
•

Primeiro Teste, CPUs com utilização semelhante.
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Gráfico 1 – Least Load com utilização de CPU semelhante
Fonte: Autor

De 100 conexões executadas, 50 são destinadas para o servidor web FF01 e 50
conexões são destinadas ao servidor FF02. Ambas são distribuídas em 24 segundos,
sendo o máximo de 4 conexões por segundo para cada host e das 100 conexões, a
mais lenta levou 1.2 segundos e a mais rápida levou 200 ms, tendo uma média de 229
ms por conexão.
•

Segundo o teste, as CPUs com utilização diferente.

Gráfico 2 – Least Load com processador do FF02 em 100%
Fonte: Autor

O resultado é semelhante ao primeiro teste, conforme o Gráfico 2, mesmo com a
CPU do FF02 com alta utilização e próxima de 100%, a distribuição das conexões é
semelhante para ambos os servidores. O tempo total para distribuição foi de 24
segundos, a conexão mais rápida levou 200 ms, a mais lenta 1.23 segundos, e o tempo
médio foi de 230 ms.
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•

Terceiro teste, conexões já existentes (cenário anômalo).

Gráfico 3 – Least Load com números de conexões diferentes
Fonte: Autor

O Gráfico 3 demonstra a distribuição diferente para os servidores web. Para
simular este cenário, são abertas diversas conexões web para o servidor FF02, para
que o algoritmo interprete e distribua da melhor maneira possível. São distribuídas 37
conexões para o FF02 e 63 para o FF01, tendo a conexão mais rápida 181 ms, e a
mais lenta 310 ms, com uma média de 221 ms.

5.2.2 Teste com o algoritmo de verificação da CPU

Novamente, são executados os testes com o envio de 100 conexões, partindo de
duas estações. Entretanto, desta vez, o algoritmo de verificação de CPU do
balanceador está ativo e recebendo informações dos dois agentes que estão
configurados nos servidores hosts web.
Para simplificar, o algoritmo foi chamado somente de LBCPU. O primeiro teste é
executado com os processadores dos servidores hosts web com carga percentual
semelhante e o segundo teste é executado com a mudança do estado do processador
entre 25% e 50% de utilização do servidor FF02.
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•

Primeiro Teste, Processadores de ambos os servidores com utilização

semelhante.

Gráfico 4 – Balanceador verificando a CPU dos hosts web e hosts web com CPU semelhantes.
Fonte: Autor

Este teste rodou em aproximados 20 segundos, distribuindo 54 conexões para o
FF01 que estava com aproximados 10% de utilização de processador e 46 conexões
para o FF02, que estava com aproximados 17% de utilização de processador no
momento dos testes, conforme o Gráfico 4.
A conexão mais rápida aconteceu em 185 ms e a mais lenta levou 983 ms, tendo
a conexão média 200 ms. A distribuição das conexões foi próxima do algorimo Least
Load, sendo diferente somente por um percentual muito pequeno, que é atribuído à
carga inicial do processador de FF02, a qual é superior ao do FF01.
•

Segundo Teste, Processador do FF02 com utilização aproximada em 50%.

Gráfico 5 – Balanceador verificando a CPU dos hosts web, e hosts web com CPU entre 25% e
50%.
Fonte: Autor
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O Software Prime95 foi calibrado para executar cálculos que elevassem o
processador em 50% de utilização do servidor FF02 para que, assim, o algoritmo de
verificação de CPU pudesse distribuir as conexões da melhor forma possível.
Com isso, encontra-se o resultado do Gráfico 5. Nele é possível verificar que a
distribuição de acessos é efetuada de acordo com a utilização de processador de cada
servidor; ou seja, no primeiro segundo, o servidor FF02 está com mais recursos
computacionais disponíveis, já do próximo segundo até o décimo primeiro segundo, o
servidor FF01 está mais disponível e, por isso, as conexões são direcionadas para ele e
assim por diante. São utilizadas as faixas de CPU de acordo com o quadro 3 , por isso,
as faixas de utilização foram tão regulares, levando alguns segundos para direcionar
para o outro servidor. O tempo total para distribuição foi de 18 segundos, a conexão
mais rápida levou 170 ms, a mais lenta 700 ms, e o tempo médio foi de 180 ms.
Ainda neste teste, é efetuado mais um experimento, porém, no momento, o
Prime95 de um dos servidores é calibrado para utilizar 100% de CPU do servidor FF02,
para que o teste de mesa seja realizado e as 100 conexões fossem direcionadas
somente para o FF01, conforme o Gráfico 6.

Gráfico 6 – Servidor FF02 com 100% de utilização do processador.
Fonte: Autor

De acordo com o Gráfico 6, em 24 segundos são direcionadas 100 conexões
para o servidor FF01 sendo que, a conexão mais lenta levou 1.2 segundos para ser
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direcionada e a mais rápida levou 216 ms, tendo uma média de 235 ms para as demais
conexões.

5.2.3 Teste com o algoritmo Round Robin

Conforme os outros testes, o número de conexões distribuídas continua
semelhante; ou seja, 100 conexões para os dois servers. Primeiro teste: processadores
de ambos os servidores com utilização semelhante.

Gráfico 7 – Balanceador utilizando algoritmo Round-Robin e distribuindo as conexões para os
servidores FF01 e FF02.
Fonte: Autor

As conexões foram distribuídas de forma semelhante para ambos os servidores.
Desta forma, há 50 conexões para cada servidor host. Essas conexões foram
distribuídas nos mesmos segundos. O tempo total para distribuição foi de 22 segundos,
a conexão mais rápida levou 190 ms, a mais lenta 700 ms, e o tempo médio foi de 220
ms.
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•

Segundo teste: processador do FF02 com alta utilização
Novamente, foi utilizado o software Prime95 para que se fizesse a utilização dos

processadores dos servidores FF02. Assim, FF02 estaria com utilização total de seus
processadores.

Gráfico 8 – Processador do servidor FF02 com alta utilização e as conexões sendo distribuídas
com o algoritmo Round-Robin.
Fonte: Autor

O Gráfico 8 demonstra que mesmo o servidor FF02 estando com alta utilização,
as conexões foram distribuídas de forma semelhante e tudo ocorreu no mesmo
intervalo de tempo, sendo muito semelhante ao Gráfico 7. O tempo total para
distribuição foi de 22 segundos, a conexão mais rápida levou 190 ms, a mais lenta 600
ms, e o tempo médio foi de 220 ms.
Outra observação que também pode ser feita é que o tempo para distribuição
das conexões com Round–Robin, fica entre os dois algoritmos testados.

5.3

Testes em ambientes virtuais e de nota fiscal eletrônica

Como a grande maioria dos datacenters estão migrando seus sistemas para
ambientes virtuais (ORLANDO, 2009), fez-se necessário testar o balanceador de carga
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em um cenário de máquinas virtualizadas para estudar se os resultados obtidos com as
máquinas físicas seriam semelhantes ou não ao das máquinas virtualizadas.
A topologia deste teste foi semelhante ao de máquinas físicas,ou seja, dois
servidores virtuais (FF03 e FF04), hospedando a aplicação web a ser testada e com o
agente de balanceamento instalado e o balanceador distribuindo as conexões, porém,
desta vez, somente com o algoritmo de balanceamento pela CPU ativa e duas estações
efetuando as solicitações de acesso web.
Já o segundo teste foi efetuado em um ambiente real com servidores que emitem
nota fiscal eletrônica. Como este processo possui um problema de balanceamento, já
que seus serviços rodam de forma isolada (somente em um host, em um servidor ERP,
quando efetua uma requisição para um servidor de NF-e SPED - Nota Fiscal eletrônica
e Sistema Público de Escrituração Digital), não é possível ter o desempenho aceitável,
pois estará enviando a sua requisição para somente um servidor, o qual poderá estar
com o seu desempenho degradado.
Com isto, o agente foi instalado em três servidores que emitem solicitações de
nota fiscal eletrônica para a Sefaz e o balanceador foi colocado na frente deles no
ambiente de rede. Então, ao invés de duas estações efetuando o teste de 100
conexões, desta vez, foram três servidores ERP efetuando 300 solicitações de NFe,
que foram enviadas para o balanceador, o qual as enviou para os servidores de Nfe
que processaram os dados com a Sefaz e, após o retorno das informações, devolveu
os dados para os servidores ERP, utilizando a técnica de DSR (Direct Server Return).
Este ambiente foi testado com o algoritmo de Least Load e com o algoritmo de
verificação de CPU LBCPU.

5.3.1 Teste em ambientes virtuais
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Para o ambiente virtual, foram utilizados dois servidores virtuais com 2GB de
memória e 2 processadores virtuais, cada máquina em um servidor hospedeiro e
utilizando o software Vmware como hyper-Visor. O software com a página web foi
instalado nos servidores em conjunto com o agente de verificação de CPU.
•

Primeiro teste, processadores do FF03 e FF04 com utilização semelhante
Neste primeiro teste, a distribuição aconteceu de forma similar, conforme o

Gráfico 9. As máquinas virtuais estiveram com uma utilização de processador próxima
de 20%, sendo que, a máquina FF03 recebeu 53 conexões e a máquina FF04 recebeu
47 conexões.

Gráfico 9 – Processadores do FF03 e FF04 com utilização semelhante
Fonte: Autor

O tempo médio de cada requisição foi de 160 ms, a mais lenta foi de 1.2
segundos e a mais rápida foi de 130 ms. Neste teste, o número de conexões por
segundo distribuído para o ambiente virtual é maior que o número de conexões por
segundo para o ambiente físico.
•

Segundo teste, processadores do FF04 com variações entre 25% e 50%

Gráfico 10 – Processadores do FF04 com variações entre 25% e 50%
Fonte: Autor
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De acordo com o Gráfico

10, o número de conexões distribuídas é de 70

conexões para o FF03 e 30 conexões para o FF04. No início, em alguns momentos, por
causa da distribuição, o processador do FF03 subia para quase 25%, fazendo com que
o balanceador se direcionasse para o FF04, justificando o motivo de 30 conexões para
o FF04. O tempo total para distribuição foi de 15 segundos, a conexão mais rápida
levou 110 ms, a mais lenta 1.1 segundo, e o tempo médio foi de 140 ms.

5.3.2 Teste com o ambiente de nota fiscal eletrônica

Para o teste com a nota fiscal eletrônica a topologia da Figura 11 foi utilizada.

Figura 11 – Topologia para testes da nota fiscal eletrônica
Fonte: Autor

Na topologia da Figura 11, há três servidores ERP, enviando solicitações para
os webservices SPED de NF-e que enviam dados para o servidor da Sefaz encontrar.
Atualmente, cada servidor ERP deve ser configurado diretamente com o seu servidor
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SPED; ou seja, não existe um balanceamento. Nesta topologia, foi adicionado o
balanceador de conexões entre os servidores ERP e os servidores de webservices
SPED, para que, assim, o balanceamento das conexões dos servidores ERP para os
servidores SPED, aconteça com o melhor desempenho possível.
O teste, conforme citado na subseção 5.3, foi executado com os algoritmos Least
Load e por verificação de CPU. Para esses testes, foram enviadas 300 requisições de
notas fiscais eletrônicas. O sistema padrão de Nf-e leva aproximadamente 0,5 segundo
para processar uma requisição com quatro processos (assinatura digital, formato de
campos, numeração da NF-e e emitente autorizado) de forma sequencial por servidor
SPED; ou seja, se fosse utilizado o sistema padrão para processar as 300 conexões, o
servidor NF-e SPED levaria aproximadamente de 2,30 minutos para processar todas as
notas de forma sequencial e enviar para a Sefaz, lembrando que a Sefaz tem até 3
minutos para processar 95% das notas enviadas (SEFAZ, 2010]). Entretanto, esse
tempo não foi contabilizado.
•

Primeiro teste, distribuindo as conexões para os servidores NF-e SPED,

utilizando o algoritmo Least Load.

Gráfico 11 – Distribuindo conexões para os servidores NF-e SPED com Least Load.
Fonte: Autor

As 300 requisições são enviadas dos servidores ERP para os servidores NF-e
SPED, passando pelo balanceador, utilizando o algoritmo Least Load, de acordo com o
Gráfico 11, o tempo total é de 25 segundos, sendo a conexão mais lenta efetuada em
400 ms, a mais rápida em 150 ms e tendo uma média de 250 ms. Como o algoritmo
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conta somente o estado de rede, o qual não mudou nos testes, a distribuição foi
uniforme para os servidores NF-e SPED.
•

Segundo teste; distribuindo as conexões para os servidores NF-e SPED,

utilizando o algoritmo de verificação de CPU.

Gráfico 12 – Distribuindo conexões para os servidores NF-e SPED.
Fonte: Autor

De acordo com o Gráfico 12, é enviada por três servidores ERP uma quantidade
de 300 requisições que são direcionadas pelo LBCPU em 20 segundos para os três
servidores SPED, sendo a conexão mais lenta em 400 ms, a mais rápida em 160 ms e
tendo uma média de 200 ms. Ambos os servidores ERP e SPED Nfe possuem
hardwares semelhantes, justamente para que as conexões não sejam balanceadas
somente para um hardware com maior poder computacional.
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6

CONCLUSÃO

O algoritmo LBCPU demonstra-se eficaz quando for utilizado em cenários que
possuam servidores com diferentes recursos computacionais, ou seja, em que o tempo
de resposta do processador seja diferente, sendo que isto pode acontecer por dois
motivos:
1- Caso os servidores que recebam as conexões possuam hardwares diferentes.
2-

Se os servidores possuírem uma utilização flutuante em momentos

distintos de processador.
Se o cenário for igual, hardwares semelhantes e utilização de processador
também, o balanceador LBCPU trabalhará de forma similar aos algoritmos RoundRobin e Least Load tendo ganhos pouco significativos e em alguns momentos nenhum
ganho.
O algoritmo LBCPU mostra-se eficaz no ambiente de máquinas virtuais quando o
ambiente de hardware ou o processamento de uma das máquinas for diferente.
Para o sistema de notas fiscais eletrônicas pode-se dizer que, por não possuir
um sistema de balanceamento próprio, o sistema é muito lento, sendo necessária a
configuração manual dos servidores ERP para distribuição da carga para mais de um
servidor de webservice NF-e SPED. Com o balanceamento Least Load, este processo
melhora, já que a configuração dos servidores ERP não muda e que todos apontarão
para o balanceador de conexões, melhorando, assim, o desempenho e a facilidade na
configuração.
Entretanto, com este algoritmo, a aplicação corre o risco de não ter o
desempenho esperado, já que os servidores de NF-e SPED podem estar com alta
utilização computacional e com o teste do LBCPU será possível validar, para que o
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processo se torne mais rápido, uma vez que as conexões serão enviadas para os
servidores com melhor desempenho.

6.1

Trabalhos Futuros

Com a modificação na estrutura do algoritmo para funcionar com o protocolo
IPV6, este protocolo será muito utilizado, principalmente com o advento do GTLD
(Generic Top Level Domain) que permitirá que a web page de uma empresa seja
visualizada somente com o primeiro nível de domínio.
Será possível ter mais uma verificação para ordenação da lista de
balanceamento antes da distribuição das conexão, com a adição de escrita e leitura de
disco dos servidores do nó do cluster ao algoritmo.
Será possível também utilizar o balanceador em ambientes que utilizam
conexões NFS, sendo que, por meio de um agente, será verificado utilização percentual
das placas fiber channel conectadas a um storage, este valor será adicionado ao
algoritmo e este direcionará a conexão para o servidor NFS com a menor utilização da
placa de fibra.
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ANEXO A – Código do balanceador.
Main.cpp
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include

"main.h"
"zMisc.h"
"zIniFile.h"
"zLogFile.h"
"zClock.h"
"zMemory.h"
"sample.h"

#define WSLB_SERVER_BUILD
#define SOCK_PACKAGE_SIZE
#define MAX_LOGLINE_BUFFER

"0.110222"
1024
1024

// Definiçoes do serviço
#define SVCNAME TEXT("WSLBServer")
#define SVCDISPLAYNAME TEXT("WSLB Balance Server")
// Estrutura global de status do servico
SERVICE_STATUS
gSvcStatus;
SERVICE_STATUS_HANDLE
gSvcStatusHandle = NULL;
VOID
VOID
VOID
VOID

SvcInstall(void);
SvcRemove(void);
WINAPI SvcCtrlHandler( DWORD );
WINAPI SvcMain( DWORD, LPTSTR * );

VOID ReportSvcStatus( DWORD, DWORD, DWORD );
VOID SvcInit( DWORD, LPTSTR * );
VOID SvcReportEvent( LPTSTR );
class zMainWSLBServer;
zMainApp * oMainApp = NULL;
// Aplicação Principal
wslbStatusSvc * glbStatusSvc = NULL;
// Serviço Server de recebimento de status de CPU
dos agentes
wslbBalanceSvc * glbBalanceSvc = NULL;
// Servico de Balanceamento de Requisicoes
wslbTelnetSvc * glbTelnetSvc = NULL;
// Servico de monitoramento telnet
zIniFile * glbConfigFile = NULL;
// objeto global de configuração do serviço
zLogFile * glbLogFile = NULL;
// objeto global de log
// Funcao de entrada principal
int main(int argc, char *argv[], char *envp[])
{
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printf("\nWSLB Balance Server %s\n\n",WSLB_SERVER_BUILD);
if ( argc > 1 && stricmp( argv[1], "install") == 0 )
{
SvcInstall();
}
else if ( argc > 1 && stricmp( argv[1], "remove") == 0 )
{
SvcRemove();
}
else if ( argc > 1 && stricmp( argv[1], "console") == 0 )
{
// Incializa contabilização de memoria
zGlbMemoryStart();
/*
printf("Argument list : %i\n",argc);
for ( int arg=0 ; arg < argc ; arg++)
printf("Argument %i : %s\n",arg,argv[arg]);
printf("\n");
*/
// Cria a aplicação principal - modo console
oMainApp = new zMainWSLBServer();
oMainApp->SetMode(eAppMConsole);
// Poe a aplicação em execução
oMainApp->Execute();
// Destroi a aplicação
delete oMainApp;
oMainApp = NULL;
// Finaliza controle de alocacao de memoria global
// ( Mostra leaks de memoria caso existam )
zGlbMemoryEnd();
}
else
{
printf("Use : WSLBSERVER <argument>\n\n");
printf("
Argument list :\n");
printf("
install - install service.\n");
printf("
remove - remove the service.\n");
printf("
console - execute in console mode.\n");
printf("\n");
// TO_DO: Add any additional services for the process to this table.
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SERVICE_TABLE_ENTRY DispatchTable[] =
{
{ SVCNAME, (LPSERVICE_MAIN_FUNCTION) SvcMain },
{ NULL, NULL }
};
StartServiceCtrlDispatcher( DispatchTable );
}
}
/*
Classe wslbStatusSvc
Classe Server para receber conexoes dos agentes de monitoramento
Multi-thread, atende cada agente em uma thread dedicada
*/
wslbStatusSvc::wslbStatusSvc( zThreadList * pThreadList , zHrdwNodeList * _hList ) :
zMainSvc( pThreadList ) , iPort(0) , aHrdwList (_hList)
{
aNetServerList = new zThreadList;
}
wslbStatusSvc::~wslbStatusSvc()
{
if (aNetServerList)
{
aNetServerList->Destroy();
delete aNetServerList;
aNetServerList = NULL;
}
}
void wslbStatusSvc::Execute()
{
printf("[WSLBSTATUSSVC] Execute thread %u\n",GetThreadId());
{
char pLogLine[256];
char pNow[64];
GetLocalTimeStr(&pNow[0]);
sprintf(pLogLine,"%s [INFO] wslbStatusSvc running on Thread
[%u]\r\n",pNow,GetCurrentThreadId());
printf(pLogLine);
glbLogFile->Write(pLogLine,strlen(pLogLine));
}
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zbool bRet;
// Socket Server
zSocket mainSocket;
// Cria estrutura de estatistica para os sockets de status
zSockStatistics zGlbStat;
memset(&zGlbStat,0,sizeof(zSockStatistics));
#ifdef _DEBUG
// Habilita modo verbose nele
mainSocket.SetVerbose(true);
#endif
// Seta estrutura global de estatisticas
mainSocket.SetGlbstat(&zGlbStat);
// Faz startup da engine de sockets
bRet = mainSocket.Startup();
if (!bRet)
{
printf("[WSLBSTATUSSVC] Socket service failed to start up.\n");
oMainApp->Terminate();
return;
}
// Cria um socket no sistema operacional
bRet = mainSocket.CreateSocket();
if (!bRet)
{
printf("[WSLBSTATUSSVC] Socket create failed.\n");
oMainApp->Terminate();
return;
}
// Faz bind do socket, na porta 6000
bRet = mainSocket.Bind(iPort);
if (!bRet)
{
printf("[WSLBSTATUSSVC] Socket bind on port %i failed.\n",iPort);
oMainApp->Terminate();
return;
}
// Coloca o socket em listen
bRet = mainSocket.Listen();
if (!bRet)
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{
printf("[WSLBSTATUSSVC] Socket listen failed.\n");
oMainApp->Terminate();
return;
}
while ( !Terminated() )
{
#ifdef _DEBUG
printf("[WSLBSTATUSSVC] Wait for incoming agents connection.. ( Current %i )\n" ,
aNetServerList->Count() );
#endif
// Entra em modo de espera para aceitar uma nova conexao
// Aguarda em intervalos de 5 segundos
zSocket * accepted = mainSocket.Accept( 5 );
if (accepted)
{
// Aceitou a conexao ? atende a conexao em uma nova thread
// faz link desta thread na lista de threads deste serviço
// Contabiliza memoria usada na criacao dos objetos
wsldStatusThread * thrConn = new wsldStatusThread( accepted , aNetServerList ,
aHrdwList );
zbool bResumeOk = thrConn->Resume();
if ( !bResumeOk )
{
delete thrConn;
printf("[ABEND] Resume Thread Failed.\n");
exit(1);
}
}
if (mainSocket.GetError())
{
printf("[WSLBSTATUSSVC] Agent socket Error %i - Application terminated.\n" ,
mainSocket.GetError());
// Socket em accept com erro ...
// A aplicacao inteira deve terminar.
oMainApp->Terminate();
}
}
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// Fecha o socket que estava em listen...
// para nao aceitar mais nenhuma conexao
mainSocket.Close();
// aguarda as threads finalizarem ...
aNetServerList->Done();
#ifdef _DEBUG
// Obtem estatisticas do socket principal e estatistica global
mainSocket.GetStatStr(true);
#endif
// Finaliza a engine de sockets
mainSocket.CleanUp();
printf("[WSLBSTATUSSVC] Finish thread %u\n",GetThreadId());
}

void wslbStatusSvc::Done()
{
printf("[WSLBSTATUSSVC] Done.\n");
if (aNetServerList)
{
aNetServerList->Destroy();
delete aNetServerList;
aNetServerList = NULL;
}
zMainSvc::Done();
}
// ==========================================
// Classe de Thread que atende a conexoes dos agentes de monitoramento
wsldStatusThread::wsldStatusThread( zSocket * accepted , zThreadList * thrdlst ,
zHrdwNodeList * _hList ) :
pSockAgent (accepted) , statusThreadList(thrdlst) , zThread(thrdlst) , aHrdwList(_hList)
{
}
wsldStatusThread::~wsldStatusThread()
{
}
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void wsldStatusThread::Execute()
{
// entrou uma conexao ...
// Espera receber na primeira msg
// a identificacao do hardware onde está sendo executado o agente
{
char pLogLine[256];
char pNow[64];
GetLocalTimeStr(&pNow[0]);
sprintf(pLogLine,"%s [INFO] wsldStatusThread running on Thread
[%u]\r\n",pNow,GetCurrentThreadId());
printf(pLogLine);
glbLogFile->Write(pLogLine,strlen(pLogLine));
}
int iStatusSeq = 0;
int recv = 0;
zschar * recbuffer = new char[SOCK_PACKAGE_SIZE];
zdouble iCpuProc = 0.0 ;
zdouble iCpuAverage = 0.0;
// Incrementa referencia de lista de hardware em uso
aHrdwList->GetRef();
// Limpa o buffer de recebimento
memset(recbuffer,0,SOCK_PACKAGE_SIZE);
// recebe em tecos de SOCK_PACKAGE_SIZE bytes
recv = pSockAgent->ReceiveWait(recbuffer,SOCK_PACKAGE_SIZE,3);
if ( recv < 0 )
{
printf("[wsldStatusThread] Failed to receive. Exit.\n");
return;
}
#ifdef _DEBUG
// Dump das informacoes recebidas
DumpBuffer( (zuchar*) recbuffer,recv);
#endif
// Primeiro recebe o identificador de hardware
zschar myHardwareId[32];
memset(myHardwareId,0,32);
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zschar * pRec = recbuffer;
zschar * pHid = &myHardwareId[0];
// recebe o pacote, lê ate o final da linha
while( *pRec != '\r' )
{
*pHid = *pRec;
pHid++;
pRec++;
}
// Localiza node de hardware
zHrdwNode * myNode = aHrdwList->GetById(myHardwareId);
if ( myNode == NULL )
{
printf("Monitor Error : Hardware %s not found.\n",myHardwareId);
Kill();
}
while ( !Terminated() )
{
// Incrementa sequenciador de monitoramento - status
iStatusSeq++;
// Limpa o buffer de recebimento
memset(recbuffer,0,SOCK_PACKAGE_SIZE);
// recebe em tecos de SOCK_PACKAGE_SIZE bytes
recv = pSockAgent->ReceiveWait(recbuffer,SOCK_PACKAGE_SIZE,3);
if ( recv < 0 )
{
printf("[wsldStatusThread] Failed to receive. Exit.\n");
break;
}
#ifdef _DEBUG
// Dump das informacoes recebidas
DumpBuffer( (zuchar*) recbuffer,recv);
#endif
// Mastiga as informacoes recebidas ....
zschar * pBuff = recbuffer;
iCpuProc = atof( pBuff );
while ( *pBuff != ',' )
pBuff++;
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pBuff++;
iCpuAverage = atof( pBuff );
// Atualiza cpu deste hardware
aHrdwList->UpdateCPU(myNode, iCpuProc , iCpuAverage );
}
// Decrementa acumulador de referencias
aHrdwList->ReleaseRef();
// Deleta o buffer de recebimento
delete recbuffer;
recbuffer = NULL;
#ifdef _DEBUG
// Obetm estatisticas do socket
pSockAgent->GetStatStr();
#endif
// Fecha o socket utilizado
pSockAgent->Close();
// Deleta e limpa o ponteiro do socket recebido
delete pSockAgent;
pSockAgent = NULL;
}

// =============================================
wslbBalanceSvc::wslbBalanceSvc( zThreadList * pThreadList ) : zMainSvc( pThreadList ) ,
iPort(0)
{
// Cria lista de threads de labanceamento
aNetServerList = new zThreadList;
// Cria lista de maquinas para distribuicao
aHrdwList = new zHrdwNodeList;
// Cria a lista de controle de threads livres
glbFreeThreads = new wslbFreeThreads;
}
wslbBalanceSvc::~wslbBalanceSvc()
{
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if (aHrdwList)
delete aHrdwList;
aHrdwList = NULL;
if (glbFreeThreads)
delete glbFreeThreads;
glbFreeThreads = NULL;
if (aNetServerList)
{
aNetServerList->Destroy();
delete aNetServerList;
aNetServerList = NULL;
}
}
void wslbBalanceSvc::Execute()
{
printf("[WSLBBALANCESVC] Execute thread %u\n",GetThreadId());
{
char pLogLine[256];
char pNow[64];
GetLocalTimeStr(&pNow[0]);
sprintf(pLogLine,"%s [INFO] wslbBalanceSvc running on Thread
[%u]\r\n",pNow,GetCurrentThreadId());
printf(pLogLine);
glbLogFile->Write(pLogLine,strlen(pLogLine));
}
// ---------------------------------------------------------/*
Servico de Balanceamento de Requisicoes
Antes de mais nada, ele deve criar as listas de controle
com os hardwares e serviços de hardware
*/
// Lista baseada em arquivo de configuracao
LoadHardwareCfg();
zbool bRet;
// Socket Server da engine de balanceamento
zSocket mainSocket;
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// Cria estrutura de estatistica global para os sockets de balanceamento
// Utilizados para redistribuicao / balanceamento de requisicoes
memset(&zGlbStat,0,sizeof(zSockStatistics));
#ifdef _DEBUG
// Habilita modo verbose nele
mainSocket.SetVerbose(true);
#endif
// Seta estrutura global de estatisticas
mainSocket.SetGlbstat(&zGlbStat);
// Faz startup da engine de sockets
bRet = mainSocket.Startup();
if (!bRet)
{
printf("[WSLBBALANCESVC] Socket service failed to start up.\n");
oMainApp->Terminate();
return;
}
// Cria um socket no sistema operacional
bRet = mainSocket.CreateSocket();
if (!bRet)
{
printf("[WSLBBALANCESVC] Socket create failed.\n");
oMainApp->Terminate();
return;
}
// Faz bind do socket, na porta 6000
bRet = mainSocket.Bind(iPort);
if (!bRet)
{
printf("[WSLBBALANCESVC] Socket bind on port %i failed.\n",iPort);
oMainApp->Terminate();
return;
}
// Coloca o socket em listen
bRet = mainSocket.Listen();
if (!bRet)
{
printf("[WSLBBALANCESVC] Socket listen failed.\n");
oMainApp->Terminate();
return;
}
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while ( !Terminated() )
{
#ifdef _DEBUG
printf("[WSLBBALANCESVC] Wait for incoming balance requests.. ( Current %i )\n" ,
aNetServerList->Count() );
#endif
// Pega memoria em uso pela thread atual
size_t iCurrentMemory = this->iMemInUse;
// Entra em modo de espera para aceitar uma nova conexao
// Aguarda em intervalos de 5 segundos
zSocket * accepted = mainSocket.Accept( 5 );
if (accepted)
{
// Aceitou a conexao ? atende a conexao em uma nova thread
// faz link desta thread na lista de threads deste serviço
// TODO : Implementar uso de working Threads
wsldBalanceThread * thrConn = NULL;
retrygetfreethread:
{
zMutexWait crInUse(glbFreeThreads);
if (glbFreeThreads->Count())
{
// Pega a primeira thread livre para uso e remove da lista
thrConn = glbFreeThreads->Get(0);
glbFreeThreads->Del(0);
}
}
if ( thrConn == NULL )
{
// Nao tem threads livres .. sobe uma !!!
// Contabiliza memoria usada na criacao dos objetos
wsldBalanceThread * thrConn = new wsldBalanceThread( aNetServerList , aHrdwList ,
glbFreeThreads );
zbool bResumeOk = thrConn->Resume();
if ( !bResumeOk )
{
delete thrConn;
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printf("[ABEND] Resume wsldBalanceThread Failed\n");
exit(1);
}
// agora volta lá e pega uma thread ...
// printf("[wsldBalanceThread] New Thread %i\n",thrConn->GetThreadId());
// Antes de tentar novamente, espera um pouco ...
Sleep(100);
goto retrygetfreethread;
}
// printf("[wsldBalanceThread] Call Thread %i\n",thrConn->GetThreadId());
// Seta o socket da conexao aceita para a thread alocada
thrConn->pSockAgent = accepted;
// Dispara a execucao da Thread
SetEvent(thrConn->hCallEvent);
}
if (mainSocket.GetError())
{
printf("[WSLBBALANCESVC] Balance socket Error %i - Application terminated.\n" ,
mainSocket.GetError());
// Socket em accept com erro ...
// A aplicacao inteira deve terminar.
oMainApp->Terminate();
}
}
// Fecha o socket que estava em listen...
// para nao aceitar mais nenhuma conexao
mainSocket.Close();
// Notifica as threads livres que elas devem sair ...
{
zMutexWait crInUse(glbFreeThreads);
while( glbFreeThreads->Count() )
{
wsldBalanceThread * toDel = glbFreeThreads->Get(0);
glbFreeThreads->Del(0);
toDel->Kill();
toDel->pSockAgent = NULL;
SetEvent(toDel->hCallEvent);
}
}
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// aguarda as threads de balanceamento finalizarem ...
aNetServerList->Done();
// Agora mostra a estatistica de uso da engine de balanceamento
aHrdwList->Show();
// Apos as threads finalizarem, destroi a lista de hardware
// e serviços, em cascata. Porem , espera as threads de monitoramento
// soltar as referencias dos elementos da lista
while ( aHrdwList->Refs() > 0 )
{
printf("Waiting for harware list reference(s) %i ...\n",aHrdwList->Refs());
Sleep(1000);
}
// Depois que todo mundo soltou as referencias, entao
// sim será possivel destruir a lista de hardwares e serviços
// com segurança
aHrdwList->Destroy();
#ifdef _DEBUG
// Obtem estatisticas do socket principal e estatistica global
mainSocket.GetStatStr(true);
#endif
// Finaliza a engine de sockets
mainSocket.CleanUp();
printf("[WSLBBALANCESVC] Finish thread %u\n",GetThreadId());
}
void wslbBalanceSvc::Done()
{
printf("[WSLBBALANCESVC] Done.\n");
if (aNetServerList)
{
aNetServerList->Destroy();
delete aNetServerList;
aNetServerList = NULL;
}
zMainSvc::Done();
}
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// -----------------------------------------// Classe de thread que recebe uma conexao a ser balanceada
wsldBalanceThread::wsldBalanceThread( zThreadList * thrdlst , zHrdwNodeList * _hrdwList ,
wslbFreeThreads * _FreeThreadList ) :
pSockAgent(NULL) , balanceThreadList(thrdlst) , zThread(thrdlst) ,
glbFreeThreads(_FreeThreadList) , aHrdwList(_hrdwList), hCallEvent(0)
{
hCallEvent = CreateEvent(
NULL,
// default security attributes
TRUE,
// manual-reset event
FALSE,
// initial state is nonsignaled
NULL ); // object name
}
wsldBalanceThread::~wsldBalanceThread()
{
}
/*
Execucao da thread de balanceamento
Ao entrar no ar e fincar disponivel, acrescenta a si mesma
na lista de working threads livres para alocação.
Ao ser alocada, recebe socket do cliente. A thread é responsavel
pela alocação de um serviço, criação do socket de destino,
e repassar requisicao e retorno de forma transparente para ambas as pontas.
*/
void wsldBalanceThread::Execute()
{
{
char pLogLine[256];
char pNow[64];
GetLocalTimeStr(&pNow[0]);
sprintf(pLogLine,"%s [INFO] wsldBalanceThread running on Thread
[%u]\r\n",pNow,GetCurrentThreadId());
printf(pLogLine);
glbLogFile->Write(pLogLine,strlen(pLogLine));
}
// Estagio de processamento
zint iStage = 0;
// Cria buffer para recebimento de dados no heap
zschar * recbuffer = new char[SOCK_PACKAGE_SIZE];
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// Buffer de log inetrmediario no stack
zschar pLogLine[MAX_LOGLINE_BUFFER];
// Linha final de gravação no log no heap
char * pBufferLog = new char[MAX_LOGLINE_BUFFER];
// Objeto zClock para marcação de tempo
zClock runTimer;
while ( !Terminated() )
{
iStage = 1 ; // Loop de processamento - aguardando requisicao
// Acrescenta a thread atual na lista de threads livres
{
zMutexWait crInUse(glbFreeThreads);
glbFreeThreads->Add(this);
}
// Agora aguarda pelo evento de alocacao
DWORD dwWaitResult;
dwWaitResult = WaitForSingleObject(
hCallEvent, // event handle
INFINITE);
// indefinite wait
// Inicio da linha de log - data e horario
GetLocalTimeStr(&pLogLine[0]);
if (dwWaitResult != WAIT_OBJECT_0)
{
strcat(pLogLine," [ABEND] Balance Thread Wait Error.");
printf("[ABEND] wsldBalanceThread Wait error (%d)\n", GetLastError());
glbLogFile->Write(pLogLine,strlen(pLogLine));
exit(1);
}
// Reseta o evento de recebimento de execucao
ResetEvent(hCallEvent);
// Inicia marcação de tempo
runTimer.Start();
iStage = 2 ; // Inicio de processo de requisicao
if ( pSockAgent == NULL )
{
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// Foi alocado sem cliente conectado ???
// Entao esta sendo sinalizado de um evento de saida
strcat(pLogLine," Terminate request.");
Kill();
break;
}
// entrou uma conexao ...
// Precisa receber alguma coisa, pelo menos o inicio da requisicao ...
int recv = 0;
zbool bRet = true;
sprintf(pBufferLog," Request from (%s:%i)",pSockAgent->GetAddrIn(),glbBalanceSvc>GetPort());
strcat(pLogLine,pBufferLog);
// Cria um socket para a maquina de destino
zSocket * pSockTarget = new zSocket;
#ifdef _DEBUG
pSockTarget->SetVerbose(true);
#endif
// Aloca um node para redirecionamento
zSvcNode * psvcTarget = aHrdwList->RequestService();
// Node selecionado e reservado.
// Pega os dados do node para redirecionamento
if ( psvcTarget )
{
iStage = 3; // Servico de destino escolhido - estabelencendo conexao
#ifdef _DEBUG
printf("--> Request redirected to %s:%i\n",psvcTarget->sTargetIp, psvcTarget>iTargetPort);
psvcTarget->Show();
#endif
// Acrescenta linha de destino no log
sprintf(pBufferLog," to (%s:%i) [%s]",psvcTarget->sTargetIp,psvcTarget>iTargetPort,psvcTarget->sID);
strcat(pLogLine,pBufferLog);
// Cria a conexao para a maquina de destino
bRet = pSockTarget->CreateSocket();
if (!bRet)
{
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sprintf(pBufferLog," [ERROR] \r\n-- Failed to create Target Socket
(%s).",pSockTarget->GetErrorStr(pSockTarget->GetError()));
strcat(pLogLine,pBufferLog);
goto cleanup;
}
// Estabelece uma conexao com o programa de teste server
bRet = pSockTarget->Connect(psvcTarget->sTargetIp, psvcTarget->iTargetPort);
if (!bRet)
{
sprintf(pBufferLog," [ERROR] \r\n-- Target Socket connect failed
(%s).",pSockTarget->GetErrorStr(pSockTarget->GetError()));
strcat(pLogLine,pBufferLog);
goto cleanup;
}
}
zint iContentLength = 0;
zbool inHeader = true;
zint headerSize = 0;
receive:
iStage = 4 ; // Recebendo e repassando requisicao do balanceador
// Limpa o buffer de recebimento
memset(recbuffer,0,SOCK_PACKAGE_SIZE);
// recebe em tecos de SOCK_PACKAGE_SIZE bytes
// Primeiro recebe do socket de entrada
// e envia para o destino / agente
recv = pSockAgent->Receive(recbuffer,SOCK_PACKAGE_SIZE);
if ( recv <= 0 )
{
sprintf(pBufferLog," [ERROR] \r\n-- Balance Socket(A) Receive Error
(%s).",pSockAgent->GetErrorStr(pSockAgent->GetError()));
strcat(pLogLine,pBufferLog);
goto cleanup;
}
#ifdef _DEBUG
// mostra o dump do primeiro teco recebido
DumpBuffer( (const zuchar * ) recbuffer , recv );
#endif
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if ( inHeader )
{
char * sFind = NULL;
if ( iContentLength == 0 )
{
// Se ainda esta analisando o header
// e ainda nao recebeu o temanho do pacote ...
// procura pelo tamanho do pacote inteiro
sFind = strstr( (char*) recbuffer , "Content-Length:" );
if ( sFind )
{
sFind += 16;
iContentLength = atoi(sFind);
#ifdef _DEBUG
printf("Package has length %i\n",iContentLength);
#endif
}
}
// Verifica se ja chegou o final do pacote
sFind = strstr( (char*) recbuffer , "\r\n\r\n" );
if ( sFind )
{
// Recebeu o header inteiro ...
// Avalia se a requisicao inteira ja chegou ou
// se ainda falta alguma coisa
inHeader = false;
sFind += 4;
#ifdef _DEBUG
printf("EndOfHeader received.\n");
#endif
headerSize = sFind - recbuffer;
zint iAfterHeader = recv - headerSize;
if ( iContentLength )
iContentLength -= iAfterHeader;
}
}
if ( psvcTarget )
{
// se um servico de destino foi alocado
// re-envia o buffer recebido para o destino
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zint iSend = pSockTarget->Send(recbuffer,recv);
if ( iSend < recv )
{
sprintf(pBufferLog," [ERROR] \r\n-- Target Socket Send Error (%s).",pSockTarget>GetErrorStr(pSockTarget->GetError()));
strcat(pLogLine,pBufferLog);
goto cleanup;
}
}
if ( inHeader )
{
#ifdef _DEBUG
printf("Still receiving header ...\n");
#endif
goto receive;
}
while ( iContentLength > 0 )
{
// Enquanto ainda tem coisa para receber e repassar...
recv = pSockAgent->Receive(recbuffer,SOCK_PACKAGE_SIZE);
if ( recv <= 0 )
{
sprintf(pBufferLog," [ERROR] \r\n-- Balance Socket(B) Receive Error
(%s).",pSockAgent->GetErrorStr(pSockAgent->GetError()));
strcat(pLogLine,pBufferLog);
goto cleanup;
}
if ( psvcTarget )
{
// se foi alocado um host de destino
// re-envia o buffer recebido para o destino
zint iSend = pSockTarget->Send(recbuffer,recv);
if ( iSend < recv )
{
sprintf(pBufferLog," [ERROR] \r\n-- Target Socket Send Error (%s).",pSockTarget>GetErrorStr(pSockTarget->GetError()));
strcat(pLogLine,pBufferLog);
goto cleanup;
}
}
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// decrementa o contador de bytes que falta a receber
iContentLength -= recv;
}
// Troca de modo : Agora que o pacote de "ida" inteiro ja foi
// repassado, , recebe do destino / agente e retransmite para a origem;
// ate que o pacote todo retornado seja repassado ou o socket seja fechado
iStage = 5 ; // Recebendo retorno do servico e repassando
if (
{
//
//
//

psvcTarget == NULL)
Se nao houve alocacao, entao o balanceador ja recebeu a requisicao
completa , mas nao repassou para ninguem.
Agora, o balanceador responde com um erro 500 internal server error

strcat(pLogLine," [ERROR] \r\n-- could not forwarded - no services available.");
strcpy(recbuffer,"HTTP/1.0 500 OH MY GOD.\r\n\r\n");
pSockAgent->Send(recbuffer,strlen(recbuffer));
goto cleanup;
}

while ( (recv = pSockTarget->Receive(recbuffer,SOCK_PACKAGE_SIZE)) > 0 )
{
// Permanece repassando enquanto tem retorno
// a receber e/ou o socket nao foi fechado ...
#ifdef _DEBUG
// mostra o dump da requisicao recebida
DumpBuffer( (const zuchar * ) recbuffer , recv );
#endif
// e envia para o solitante
zint iSend = pSockAgent->Send(recbuffer,recv);
if ( iSend < recv )
{
sprintf(pBufferLog," [ERROR] \r\n-- Balance Socket Send Error (%s).",pSockAgent>GetErrorStr(pSockAgent->GetError()));
strcat(pLogLine,pBufferLog);
goto cleanup;
}
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}
strcat(pLogLine," SUCESS.");
cleanup:
// Fecha os sockets utilizados
pSockAgent->Close();
pSockTarget->Close();
if (psvcTarget)
{
// Tinha um serviço alocado, solta a alocação
aHrdwList->ReleaseService(psvcTarget);
}
else
strcat(pLogLine," [ERROR] \r\n-- NO TARGET HARDWARE / SERVICE AVAILABLE. UNABLE TO
REDIRECT.");
#ifdef _DEBUG
// Obtem estatisticas dos sockets utilizados
pSockAgent->GetStatStr();
pSockTarget->GetStatStr();
#endif
// Calcula tempo de chamada / execucao
// Grava a linha no log com status, tempo e bytes transferidos
sprintf(pBufferLog,"%s\r\n-- Thread [%i] Stage [%d] Spent [%5.3f s.] BytesIn [%i]
BytesOut [%i]\r\n",
pLogLine,
GetCurrentThreadId(),
iStage,
runTimer.Elapsed(),
pSockAgent->iBytesRecv,
pSockAgent->iBytesSent);
// Mostra linha do log no console
printf(pBufferLog);
// E grava linha de log no disco
glbLogFile->Write(pBufferLog,strlen(pBufferLog));
// Deleta e limpa o ponteiro do socket recebido
delete pSockAgent;
pSockAgent = NULL;
// deleta e limpa ponteiro do socket de envio
delete pSockTarget;
pSockTarget = NULL;
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}
// Deleta o buffer de recebimento
delete [] recbuffer;
recbuffer = NULL;
// deleta o buffer de log
delete [] pBufferLog;
pBufferLog = NULL;
}
void wslbBalanceSvc::LoadHardwareCfg()
{
// cria ponteiros de maquinas e serviços para teste
// Baseado no arquivo de configuracao wslbserver.ini
zHrdwNode * maquina = NULL;
zSvcNode * servico = NULL;
// Le primeiro a lista de hardwares
const zschar * sHardwareList = glbConfigFile->ReadString("balance","hardwarelist",NULL);
if ( sHardwareList )
{
zArray <zschar> * myHList = StrTokArray(sHardwareList , ',' );
for ( zint nH = 0 ; nH < myHList->Count() ; nH++)
{
zschar * hCfg = myHList->Get(nH);
// Pega a lista de nodes de maquinas
printf("Reading Hardware Node [%s]\n",hCfg);
// Cria uma maquina
maquina = new zHrdwNode;
maquina->sID = ( const zuchar * ) glbConfigFile->ReadString(hCfg,"node",NULL);
maquina->iSeq = aHrdwList->Count()+1;
// Agora verifica os serviços desta maquina
const zschar * sServiceList = glbConfigFile->ReadString(hCfg,"servicelist",NULL);
if ( sServiceList )
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{
zArray <zschar> * myList = StrTokArray(sServiceList , ',' );
for ( zint nI = 0 ; nI < myList->Count() ; nI++ )
{
// Cria os serviços
zschar * cfg = myList->Get(nI);
// Pega o primeiro servico
printf("Reading Service Node [%s]\n",cfg);
servico = new zSvcNode(maquina);
servico->sID = ( const zuchar * ) glbConfigFile->ReadString(cfg,"node",NULL);
servico->sTargetIp = ( zschar * ) glbConfigFile->ReadString(cfg,"ip",NULL);
servico->iTargetPort = glbConfigFile->ReadInt(cfg,"port",0);
servico->iMaxProc = glbConfigFile->ReadInt(cfg,"maxthreads",0);
servico->iSeq = maquina->GetServiceCount()+1;
if ( servico->sID && servico->sTargetIp && servico->iTargetPort )
maquina->AddService(servico);
else
printf("Config ERROR : Failed to read service node [%s]\n",cfg);
}
// Se a maquina tem serviços cadastrados
// Acrescenta maquina na lista de maquinas ...
if ( maquina->aServiceList->Count() )
aHrdwList->AddHardware(maquina);
else
printf("Config ERROR : No hardware services on [%s]\n",hCfg);
// Destroy e limpa a lista ...
myList->Destroy();
delete myList;
}
}
// Destroi e limpa lista de nodes de hardware
myHList->Destroy();
delete myHList;
}
// Agora mostra tudo o que foi lido / acrescentado
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aHrdwList->Show();
// -----------------------------------------------------------------------}

/*
Classe wslbTelnetSvc
Classe Server para receber conexoes telnet para monitoramento
Multi-thread, atende cada terminal telnet em conexao dedicada
*/
wslbTelnetSvc::wslbTelnetSvc( zThreadList * pThreadList , zHrdwNodeList * _hList ) :
zMainSvc( pThreadList ) , iPort(0) , aHrdwList (_hList)
{
aNetServerList = new zThreadList;
}
wslbTelnetSvc::~wslbTelnetSvc()
{
if (aNetServerList)
{
aNetServerList->Destroy();
delete aNetServerList;
aNetServerList = NULL;
}
}

void wslbTelnetSvc::Execute()
{
printf("[wslbTelnetSvc] Execute thread %u\n",GetThreadId());
{
char pLogLine[256];
char pNow[64];
GetLocalTimeStr(&pNow[0]);
sprintf(pLogLine,"%s [INFO] wslbTelnetSvc running on Thread
[%u]\r\n",pNow,GetCurrentThreadId());
printf(pLogLine);
glbLogFile->Write(pLogLine,strlen(pLogLine));
}

zbool bRet;
// Socket Server
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zSocket mainSocket;
// Cria estrutura de estatistica global para os sockets
// usados nos monitores de telnet.
zSockStatistics zGlbStat;
memset(&zGlbStat,0,sizeof(zSockStatistics));
#ifdef _DEBUG
// Habilita modo verbose nele
mainSocket.SetVerbose(true);
#endif
// Seta estrutura global de estatisticas
mainSocket.SetGlbstat(&zGlbStat);
// Faz startup da engine de sockets
bRet = mainSocket.Startup();
if (!bRet)
{
printf("[wslbTelnetSvc] Socket service failed to start up.\n");
oMainApp->Terminate();
return;
}
// Cria um socket no sistema operacional
bRet = mainSocket.CreateSocket();
if (!bRet)
{
printf("[wslbTelnetSvc] Socket create failed.\n");
oMainApp->Terminate();
return;
}
// Faz bind do socket, na porta 6000
bRet = mainSocket.Bind(iPort);
if (!bRet)
{
printf("[wslbTelnetSvc] Socket bind on port %i failed.\n",iPort);
oMainApp->Terminate();
return;
}
// Coloca o socket em listen
bRet = mainSocket.Listen();
if (!bRet)
{
printf("[wslbTelnetSvc] Socket listen failed.\n");
oMainApp->Terminate();
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return;
}
while ( !Terminated() )
{
#ifdef _DEBUG
printf("[wslbTelnetSvc] Wait for incoming telnet connection.. ( Current %i )\n" ,
aNetServerList->Count() );
#endif
// Pega memoria em uso pela thread atual
size_t iCurrentMemory = this->iMemInUse;
// Entra em modo de espera para aceitar uma nova conexao
// Aguarda em intervalos de 5 segundos
zSocket * accepted = mainSocket.Accept( 5 );
if (accepted)
{
// Aceitou a conexao ? atende a conexao em uma nova thread
// faz link desta thread na lista de threads deste serviço
telnetMonitor * thrConn = new telnetMonitor( accepted , aNetServerList , aHrdwList
);
zbool bResumeOk = thrConn->Resume();
if ( !bResumeOk )
{
delete thrConn;
printf("[ABEND] Resume Thread Failed.\n");
exit(1);
}
}
if (mainSocket.GetError())
{
printf("[wslbTelnetSvc] Agent socket Error %i - Application terminated.\n" ,
mainSocket.GetError());
// Socket em accept com erro ...
// A aplicacao inteira deve terminar.
oMainApp->Terminate();
}
}
// Fecha o socket que estava em listen...
// para nao aceitar mais nenhuma conexao
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mainSocket.Close();
// aguarda as threads finalizarem ...
aNetServerList->Done();
#ifdef _DEBUG
// Obtem estatisticas do socket principal e estatistica global
mainSocket.GetStatStr(true);
#endif
// Finaliza a engine de sockets
mainSocket.CleanUp();
printf("[wslbTelnetSvc] Finish thread %u\n",GetThreadId());
}

void wslbTelnetSvc::Done()
{
printf("[WSLBTELNETSVC] Done.\n");
if ( aNetServerList )
delete aNetServerList;
aNetServerList = NULL;
zMainSvc::Done();
}

telnetMonitor::telnetMonitor( zSocket * iaccepted , zThreadList * iThreadList ,
zHrdwNodeList * _list )
: zTelnetServer( iaccepted , iThreadList ) , aHrdwList(_list)
{
}
telnetMonitor::~telnetMonitor()
{
}
void
{
//
//
//

telnetMonitor::Execute()
Thread de execucao da aplicacao telnet
Faz a primeira iteracao de comunicacao
recebe ( ou nao ) um head inicial do terminal telnet
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{
char pLogLine[256];
char pNow[64];
GetLocalTimeStr(&pNow[0]);
sprintf(pLogLine,"%s [INFO] telnetMonitor running on Thread
[%u]\r\n",pNow,GetCurrentThreadId());
printf(pLogLine);
glbLogFile->Write(pLogLine,strlen(pLogLine));
}

// habilita negociacao
bNegotiate = true;
// envia tela de boas vindas
Welcome();
// Faz handshake com o terminal
Handshake();
// espera um pouquinho....
Sleep(2000);
// desliga negociacao de terminal
bNegotiate = false;
if ( bContinue )
{
// E roda o Menu de opcoes
MainMenu();
}
// apaga a tela e tchau !!!
if ( bContinue )
{
ClearScreen();
FlushBuffer();
}
// --- --- Encerramento do programa --- --// fecha o socket utilizado
accepted->Close();
// e agora deleta o socket recebido
delete accepted;
accepted = NULL;
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}
void telnetMonitor::MainMenu()
{
// Array de ponteiros de char para teste de Menu principal
zArray <char> aMenuItens;
aMenuItens.Add( "1. Balance Status " );
aMenuItens.Add( "2. Memory Status
" );
aMenuItens.Add( "3.
" );
aMenuItens.Add( "4.
" );
aMenuItens.Add( "5.
" );
aMenuItens.Add( "0. Exit
" );
int iOpc = 0 ; // Opcao atual
while (bContinue && !Terminated() )
{
// Reseta a cor, apaga a janela
ClearScreen();
// seta cor branco sobre vermelho
// e desenha caixa superior
SetColor(TELNET_FORE_WHITE);
SetColor(TELNET_BACK_RED);
DrawBox(2,2,4,79,3);
// Escreve titulo dentro da caixa
SetPos(3,4);
SayText("WSLB Telnet Monitor - ");
SayText(TELNET_SERVER_BUILD);
// Seta cor branco sobre azul
// Desenha a caixa do menu
SetColor(TELNET_FORE_WHITE);
SetColor(TELNET_BACK_BLUE);
DrawBox(6,2,15,23,2);
// Envia o buffer pendente....
FlushBuffer();
// Processamento de menu vertical
iOpc = vChoiceMenu(7,3,14,22,&aMenuItens);
if ( iOpc < 0 )
{
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// Menu cancelado, sair
break;
}
else if ( iOpc == 0 )
{
// Status do Balanceamento de Carga
WSLBStatus();
}
else if ( iOpc == 1 )
{
// mostra status da memoria da aplicação
MemoryStatus();
}
else if ( iOpc == 2 )
{
// TODO
}
else if ( iOpc == 3 )
{
// TODO
}
else if ( iOpc == 4 )
{
// TODO
}
else if ( iOpc == 5 )
{
// Sair
break;
}
}
}
void telnetMonitor::WSLBStatus()
{
char sBuffLine[128];
char tmpbuff[32];
// Incrementa referencia de lista de hardware em uso
aHrdwList->GetRef();
{
// Montagem do status protegido com critical section
zMutexWait crInUse(aHrdwList);
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// Agora roda a tela de estatisticas
SetColor(TELNET_FORE_WHITE);
SetColor(TELNET_BACK_BLUE);
DrawBox(6,2,24,79,2);

sprintf(sBuffLine,"Hardware List ......... %i\n",aHrdwList->Count());
Numero de nodes de hardware
SetPos(7,4); SayText(sBuffLine);

//

sprintf(sBuffLine,"Services List ......... %i\n",aHrdwList->iTotServices);
de servicos somando todos os hardwares
SetPos(7,40); SayText(sBuffLine);

// Total

sprintf(sBuffLine,"Maximum Processes ..... %i\n",aHrdwList->iTotMaxProc);
maximo de processos somando todos os servicos
SetPos(8,4); SayText(sBuffLine);

// total

sprintf(sBuffLine,"Running Processes ..... %i\n",aHrdwList->iTotRunningProc); // total
de processos alocados em todos os serviços no momento
SetPos(8,40); SayText(sBuffLine);
sprintf(sBuffLine,"Total Request Count ... %i\n",aHrdwList->iTotRequests);
de requisicoes ja distribuidas pela engine
SetPos(9,4); SayText(sBuffLine);

// total

sprintf(sBuffLine,"Capacity Ratio ........ %.2f\n",aHrdwList->itotProcRatio); //
indice de capacidade de processamento atual
SetPos(9,40); SayText(sBuffLine);
zint iNextLine = 11;
for ( zint nH = 0 ; nH < aHrdwList->Count(); nH++ )
{
// Hardware node details
zHrdwNode * thisNode = aHrdwList->Get(nH);
SetPos( iNextLine , 4);
SayText( ( const zschar * ) thisNode->sID );
sprintf(sBuffLine,"[%d]",thisNode->iStatus);
SetPos(iNextLine , 16); SayText(sBuffLine);
sprintf(sBuffLine,"Track %i",thisNode->iCpuTrack);
SetPos(iNextLine , 20); SayText(sBuffLine);
sprintf(sBuffLine,"CPU .. %3.2f",thisNode->iCpuRatio);
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SetPos(iNextLine , 35); SayText(sBuffLine);
sprintf(sBuffLine,"CPUAVG %3.2f",thisNode->iCPUAverage);
SetPos(iNextLine , 50); SayText(sBuffLine);
sprintf(sBuffLine,"T.Req ... %d",thisNode->iTotRequests);
SetPos(iNextLine , 65); SayText(sBuffLine);
iNextLine++;
for ( zint nI = 0 ; nI < thisNode->aServiceList->Count() ; nI++ )
{
// Mostra os serviços deste hardware
zSvcNode * thisSvcNode = thisNode->aServiceList->Get(nI);
SetPos( iNextLine , 4);
SayText( ( const zschar * ) thisSvcNode->sID );
sprintf(sBuffLine,"[%d]",thisSvcNode->iStatus);
SetPos(iNextLine , 15); SayText(sBuffLine);
sprintf(sBuffLine,"P.Ratio %.2f",thisSvcNode->iProcRatio);
SetPos(iNextLine , 20); SayText(sBuffLine);
sprintf(sBuffLine,"R.Proc .. %d",thisSvcNode->iRunningProc);
SetPos(iNextLine , 35); SayText(sBuffLine);
sprintf(sBuffLine,"R.Peak .. %d",thisSvcNode->iRunningPeak);
SetPos(iNextLine , 50); SayText(sBuffLine);
sprintf(sBuffLine,"T.Req ... %d",thisSvcNode->iRequests);
SetPos(iNextLine , 65); SayText(sBuffLine);
iNextLine++;
}
}
iNextLine++;
zIntToBytes(&tmpbuff[0],32,glbBalanceSvc->zGlbStat.iBytesRecv);
sprintf(sBuffLine,"Socket Received .. %s",tmpbuff);
SetPos(iNextLine , 4); SayText(sBuffLine);
iNextLine++;
zIntToBytes(&tmpbuff[0],32,glbBalanceSvc->zGlbStat.iBytesSent);

101

sprintf(sBuffLine,"Socket Sent ...... %s",tmpbuff);
SetPos(iNextLine , 4); SayText(sBuffLine);
}
// reposiciona cursor, descarrega o buffer e espera um segundo ....
SetPos(1,1);
SendAndReceive();
// Solta referencia da lista
aHrdwList->ReleaseRef();
// espera por uma tecla para retornar
WaitAnyKey();
}
// Estatisticas de uso de memoria da aplicação
void telnetMonitor::MemoryStatus()
{
char sMemStatus[4096];
memset(sMemStatus,0,4096);
// Pega status de memoria
zMemStatStr(&sMemStatus[0]);
// Mostra tela de estatisticas de memoria
SetColor(TELNET_FORE_WHITE);
SetColor(TELNET_BACK_BLACK);
DrawBox(5,1,24,79,0);
SetPos(7,1); SayText(sMemStatus);
// reposiciona cursor, descarrega o buffer e espera um segundo ....
SetPos(1,1);
SendAndReceive();
// Espera por uma tecla para retornar ...
WaitAnyKey();
}

// Limpa a linha de mensagens
// Mostra mensagem para pressionar qualquer tecla para continuar
// ao receber uma tecla, absorve, ignora, apaga linha de mensagens e continua
void telnetMonitor::WaitAnyKey()
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{
// Flush do buffer de envio e recepcao de parametros
// permanece enquanto nao tem nenhum dado para analisar
while ( bContinue && recBuffer.Pos() == recBuffer.Len() )
SendAndReceive();
// Recebeu alguma coisa .. ignora !
recBuffer.Reset();
}

//
// Purpose:
//
Installs a service in the SCM database
//
// Parameters:
//
None
//
// Return value:
//
None
//
VOID SvcInstall()
{
SC_HANDLE schSCManager;
SC_HANDLE schService;
TCHAR szPath[MAX_PATH];
if( !GetModuleFileName( NULL, szPath, MAX_PATH ) )
{
printf("Cannot install service (%d)\n", GetLastError());
return;
}
// Get a handle to the SCM database.
schSCManager = OpenSCManager(
NULL,
// local computer
NULL,
// ServicesActive database
SC_MANAGER_ALL_ACCESS); // full access rights
if (NULL == schSCManager)
{
printf("OpenSCManager failed (%d)\n", GetLastError());
return;
}
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// Create the service
schService = CreateService(
schSCManager,
SVCNAME,
SVCDISPLAYNAME,
SERVICE_ALL_ACCESS,
SERVICE_WIN32_OWN_PROCESS,
SERVICE_DEMAND_START,
SERVICE_ERROR_NORMAL,
szPath,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL);

//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

SCM database
name of service
service name to display
desired access
service type
start type
error control type
path to service's binary
no load ordering group
no tag identifier
no dependencies
LocalSystem account
no password

if (schService == NULL)
{
printf("CreateService failed (%d)\n", GetLastError());
CloseServiceHandle(schSCManager);
return;
}
else
printf("Service installed successfully\n");
CloseServiceHandle(schService);
CloseServiceHandle(schSCManager);
}
VOID SvcRemove(void)
{
SC_HANDLE schSCManager;
SC_HANDLE schService;
TCHAR szPath[MAX_PATH];
if( !GetModuleFileName( NULL, szPath, MAX_PATH ) )
{
printf("Cannot remove service (%d)\n", GetLastError());
return;
}
// Get a handle to the SCM database.
schSCManager = OpenSCManager(
NULL,
// local computer
NULL,
// ServicesActive database
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SC_MANAGER_ALL_ACCESS);

// full access rights

if (NULL == schSCManager)
{
printf("OpenSCManager failed (%d)\n", GetLastError());
return;
}
// Get a handle to the service.
schService = OpenService(
schSCManager,
// SCM database
SVCNAME,
// name of service
DELETE);
// need delete access
if (schService == NULL)
{
printf("OpenService failed (%d)\n", GetLastError());
CloseServiceHandle(schSCManager);
return;
}
// Delete the service.
if (! DeleteService(schService) )
{
printf("DeleteService failed (%d)\n", GetLastError());
}
else
{
printf("Service deleted successfully\n");
}
CloseServiceHandle(schService);
CloseServiceHandle(schSCManager);
}

//
// Purpose:
//
Entry point for the service
//
// Parameters:
//
dwArgc - Number of arguments in the lpszArgv array
//
lpszArgv - Array of strings. The first string is the name of
//
the service and subsequent strings are passed by the process
//
that called the StartService function to start the service.
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//
// Return value:
//
None.
//
VOID WINAPI SvcMain( DWORD dwArgc, LPTSTR *lpszArgv )
{
// Register the handler function for the service
gSvcStatusHandle = RegisterServiceCtrlHandler( SVCNAME, SvcCtrlHandler);
if( !gSvcStatusHandle )
{
SvcReportEvent(TEXT("RegisterServiceCtrlHandler"));
return;
}
// These SERVICE_STATUS members remain as set here
gSvcStatus.dwServiceType = SERVICE_WIN32_OWN_PROCESS;
gSvcStatus.dwServiceSpecificExitCode = 0;
// Incializa contabilização de memoria
zGlbMemoryStart();
// Cria a aplicação principal - modo serviço
oMainApp = new zMainWSLBServer();
oMainApp->SetMode(eAppMService);
// Poe a aplicação em execução
oMainApp->Execute();
// Destroi a aplicação
delete oMainApp;
oMainApp = NULL;
// Finaliza controle de alocacao de memoria global
// ( Mostra leaks de memoria caso existam )
zGlbMemoryEnd();
}

//
// Purpose:
//
Sets the current service status and reports it to the SCM.
//
// Parameters:
//
dwCurrentState - The current state (see SERVICE_STATUS)
//
dwWin32ExitCode - The system error code
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//
dwWaitHint - Estimated time for pending operation,
//
in milliseconds
//
// Return value:
//
None
//
VOID ReportSvcStatus( DWORD dwCurrentState, DWORD dwWin32ExitCode, DWORD dwWaitHint)
{
static DWORD dwCheckPoint = 1;
// Fill in the SERVICE_STATUS structure.
gSvcStatus.dwCurrentState = dwCurrentState;
gSvcStatus.dwWin32ExitCode = dwWin32ExitCode;
gSvcStatus.dwWaitHint = dwWaitHint;
if (dwCurrentState == SERVICE_START_PENDING)
gSvcStatus.dwControlsAccepted = 0;
else
gSvcStatus.dwControlsAccepted = SERVICE_ACCEPT_STOP | SERVICE_ACCEPT_PAUSE_CONTINUE |
SERVICE_ACCEPT_SHUTDOWN ;
if ( (dwCurrentState == SERVICE_RUNNING) || (dwCurrentState == SERVICE_STOPPED) )
gSvcStatus.dwCheckPoint = 0;
else
gSvcStatus.dwCheckPoint = dwCheckPoint++;
// Report the status of the service to the SCM.
SetServiceStatus( gSvcStatusHandle, &gSvcStatus );
}
//
// Purpose:
//
Called by SCM whenever a control code is sent to the service
//
using the ControlService function.
//
// Parameters:
//
dwCtrl - control code
//
// Return value:
//
None
//
VOID WINAPI SvcCtrlHandler( DWORD dwCtrl )
{
// Handle the requested control code.
switch(dwCtrl)
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{
case SERVICE_CONTROL_STOP:
{
/*
Notifies a service that it should stop.
The hService handle must have the SERVICE_STOP access right.
*/
ReportSvcStatus(SERVICE_STOP_PENDING, NO_ERROR, 0);
// Signal the service to stop.
if (oMainApp)
{
oMainApp->Terminate();
ReportSvcStatus(gSvcStatus.dwCurrentState, NO_ERROR, 0);
}
return;
}
case SERVICE_CONTROL_PAUSE:
{
/*
Notifies a service that it should pause.
The hService handle must have the SERVICE_PAUSE_CONTINUE access right.
*/
ReportSvcStatus(SERVICE_PAUSE_PENDING, NO_ERROR, 500);
// Faz uma "pausa" no servico ...
ReportSvcStatus(SERVICE_PAUSED, NO_ERROR, 0);
break;
}
case SERVICE_CONTROL_CONTINUE:
{
/*
Notifies a paused service that it should resume.
The hService handle must have the SERVICE_PAUSE_CONTINUE access right.
*/
ReportSvcStatus(SERVICE_CONTINUE_PENDING, NO_ERROR, 500 );
// Se o servico esta em pausa, faz ele continuar
ReportSvcStatus(SERVICE_RUNNING, NO_ERROR, 0);
break;
}
case SERVICE_CONTROL_INTERROGATE:
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{
/*
Notifies a service that it should report its current status information to
the service control manager. The hService handle must have
the SERVICE_INTERROGATE access right.
*/
break;
}
case SERVICE_CONTROL_SHUTDOWN:
{
break;
}
default:
break;
}
}
//
// Purpose:
//
Logs messages to the event log
//
// Parameters:
//
szFunction - name of function that failed
//
// Return value:
//
None
//
// Remarks:
//
The service must have an entry in the Application event log.
//
VOID SvcReportEvent(LPTSTR szFunction)
{
DWORD svcLastError = GetLastError();
HANDLE hEventSource;
LPCTSTR lpszStrings[2];
TCHAR Buffer[80];
// Retrieves a registered handle to the specified event log.
hEventSource = RegisterEventSource(NULL, SVCNAME);
if( NULL != hEventSource )
{
sprintf(Buffer, TEXT("%s failed with %d"), szFunction, svcLastError);
lpszStrings[0] = SVCNAME;
lpszStrings[1] = Buffer;
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ReportEvent(hEventSource,
EVENTLOG_ERROR_TYPE, //
0,
//
SVC_ERROR,
//
NULL,
//
//
2,
//
0,
lpszStrings,
//
NULL);
//

// event log handle
event type
event category
event identifier
no security identifier
size of lpszStrings array
no binary data
array of strings
no binary data

DeregisterEventSource(hEventSource);
}
}
// ======================================================================================

zMainWSLBServer::zMainWSLBServer() : iniFileName(NULL) , logFileName(NULL)
{
}
zMainWSLBServer::~zMainWSLBServer()
{
}
zint zMainWSLBServer::Init()
{
// Pega o nome do executavel completo com path
// para montar o path do arquivo de configuracao a ser utilizado
iniFileName = new char[256];
memset(iniFileName,0,256);
GetModuleFileName(NULL,iniFileName,256);
char * pBuff = iniFileName;
pBuff += strlen(iniFileName);
while ( *pBuff != '\\' )
pBuff--;
pBuff++;
strcpy(pBuff,"wslbserver.ini");
printf( "[MAINAPP] Using config file %s\n", iniFileName);
// Criar arquivo de LOG baseado no ini
logFileName = new char[256];
strcpy(logFileName,iniFileName);
pBuff = logFileName;
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pBuff += strlen(logFileName);
while ( *pBuff != '\\' )
pBuff--;
pBuff++;
strcpy(pBuff,"wslbserver.log");
// Cria objeto global de log
glbLogFile = new zLogFile(logFileName);
// Se nao conseguir abrir o log, nao sobe a aplicação
if (!glbLogFile->Open())
{
printf("FATAL ERROR : Unable to create/open log file.\n");
return 1;
}
// Cria objeto de configuracao
glbConfigFile = new zIniFile(iniFileName);
// Le o arquivo e faz cache na memoria
zbool initOk = glbConfigFile->InitCache();
if (!initOk)
{
printf("FATAL ERROR : Failed to load config file.\n");
return 1;
}
// Leitura de configuracoes reelevantes
// Porta de entrada de conexoes para redirecionamento
// e porta de entrada de conexoes dos agentes de monitoramento
zint balancePort = glbConfigFile->ReadInt("balance","wslbport",80);
zint agentPort = glbConfigFile->ReadInt("balance","agentport",6000);
zint telnetPort = glbConfigFile->ReadInt("balance","telnetport",23);
#ifdef _DEBUG
// Modo DEBUG, liga verbose...
oMainApp->SetVerbose(true);
#endif
size_t nMyMemory = 0;
// Cria o serviço de distribuição de requisicoes
glbBalanceSvc = new wslbBalanceSvc( oMainApp->mainThreadList );
glbBalanceSvc->SetPort(balancePort);
oMainApp->Add( glbBalanceSvc );
// Cria o serviço de socket server para as conexoes dos agentes de monitoramento
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glbStatusSvc = new wslbStatusSvc( oMainApp->mainThreadList , glbBalanceSvc>GetHardwareList() );
glbStatusSvc->SetPort(agentPort);
oMainApp->Add( glbStatusSvc );
// Cria o serviço de monitoramento telnet
glbTelnetSvc = new wslbTelnetSvc( oMainApp->mainThreadList , glbBalanceSvc>GetHardwareList() );
glbTelnetSvc->SetPort(telnetPort);
oMainApp->Add( glbTelnetSvc );
// Inicialização executada com sucesso
return 0;
}
void zMainWSLBServer::Done()
{
// Some com o objeto do arquivo de configuracoes
if (glbConfigFile)
delete glbConfigFile;
glbConfigFile = NULL;
if (iniFileName)
delete [] iniFileName;
iniFileName = NULL;
// Agora sim fecha o objeto global de log
if (glbLogFile)
{
glbLogFile->Close();
delete glbLogFile;
glbLogFile = NULL;
}
if (logFileName)
delete [] logFileName;
logFileName = NULL;
}

Wslb.cpp

#include "wslb.h"
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#include "zClock.h"
#include "zLogFile.h"
/* ---------------------------------------------------------------------------Implementação da engine de balanceamento de carga
---------------------------------------------------------------------------- */
extern zLogFile * glbLogFile;
// Nó de Hardware para balanceamento
zHrdwNode::zHrdwNode()
{
iStatus = 0;
iCpuTrack = 9;
iProcRatio = 0.0 ;
iSeq = 0;
sID = NULL;
iCpuRatio = 0.0;
iCPUAverage = 0.0;
iMaxProc = 0;
iRunningProc = 0;
iRunningPeak = 0;
iTotRequests = 0;
iMonitorPulse = 0;

// Soma do numero maximo de processos dos servicos deste hardware
// Numero de requisicoes em execucao neste hardware
// Total de requisicoes direcionadas a este hardware
// Pulso de monitoramento

aServiceList = new zSvcNodeList;
}
zHrdwNode::~zHrdwNode()
{
printf("[DESTRUCTOR] zHrdwNode::~zHrdwNode [%s]\n",sID);
aServiceList->Destroy();
delete aServiceList;
aServiceList = NULL;
}
zint zHrdwNode::GetServiceCount()
{
return aServiceList->Count();
};
void zHrdwNode::AddService(zSvcNode * node)
{
// Ao acrescentar um node de servico na lista de servicos de um hardware,
// atualiza os acumuladores do servico
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assert( this == node->hardwarePtr );
node->iProcRatio = (zdouble) ( node->iRunningProc * 100.0 ) / node->iMaxProc;
if ( node->iProcRatio < 100.0 )
{
// Servico Disponivel
// Nao colou 100 por cento, ainda aguenta mais requisicoes.
node->iStatus = 1;
}
else
{
// Servico Nao Disponivel - Capacidade completa
node->iStatus = 2;
char pLogLine[256];
char pNow[64];
GetLocalTimeStr(&pNow[0]);
sprintf(pLogLine,"%s [WARNING] Service [%s] reach FULL CAPACITY\r\n",pNow,node->sID);
printf(pLogLine);
glbLogFile->Write(pLogLine,strlen(pLogLine));
}
// Atualiza acumuladores e indicadores deste hardware
iMaxProc += node->iMaxProc;
iRunningProc += node->iRunningProc;
if ( iRunningProc > iRunningPeak )
iRunningPeak = iRunningProc;
iProcRatio = (zdouble) ( iRunningProc * 100.0 ) / iMaxProc;
// Insere o servico na lista ordenada de servicos
zint iPos = 0;
aServiceList->Find(node,iPos);
if ( iPos < aServiceList->Count() )
aServiceList->Insert(iPos,node);
else
aServiceList->Add(node);
}
void zHrdwNode::RemoveService(zSvcNode * node)
{
assert( this == node->hardwarePtr );
// Atualiza acumuladores e indicadores deste hardware
iMaxProc -= node->iMaxProc;
iRunningProc -= node->iRunningProc;
iProcRatio = (zdouble) ( iRunningProc * 100.0 ) / iMaxProc;
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// Remove o servico na lista ordenada de servicos
zint iPos = 0;
aServiceList->Find(node,iPos);
if ( iPos < aServiceList->Count() )
aServiceList->Remove(iPos);
else
printf("*** SERVICE NODE NOT FOUND ?? ***\n");
}
void zHrdwNode::Show()
{
// Informacoes do Hardware atual
printf("------------- Hardware [%s]\n",sID);
printf("
Status ........ %d\t",iStatus);
printf("
CPU Track ..... %d\t",iCpuTrack);
printf("
Proc Ratio .... %.2f\n",iProcRatio);
printf("
Seq ........... %d\t",iSeq);
printf("
MaxProc Count . %d\t",iMaxProc);
printf("
Running Proc .. %d\n",iRunningProc);
printf("
Running Peak .. %d\t",iRunningPeak);
printf("
Request Count . %d\t",iTotRequests);
printf("
Cpu Ratio ..... %.2f\n",iCpuRatio);
printf("
Cpu Average ... %3.2f\t",iCPUAverage);
printf("
Service Count . %d\n",aServiceList->Count());
printf("\n");
for ( zint h = 0 ; h < aServiceList->Count(); h++ )
{
zSvcNode * node = aServiceList->Get(h);
node->Show();
}
}

// Lista de nós de Hardware
zint zHrdwNodeList::Compare(zHrdwNode * Item1, zHrdwNode * Item2)
{
// Primeiro campo de ordem - Status
// Primeiro vem os nodes que estao ativos
if ( Item1->iStatus < Item2->iStatus )
return -1;
else if ( Item1->iStatus > Item2->iStatus )
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return 1;
// Segundo campo - faixa de consumo de cpu
// primeiro vem os nodes com consumo de cpu mais baixo
if ( Item1->iCpuTrack < Item2->iCpuTrack )
return -1;
else if ( Item1->iCpuTrack > Item2->iCpuTrack )
return 1;
//
//
//
if

Terceiro campo - Percentual de processos ocupados
primeiro vem os nodes que tem o menor numero percentual de processos
em execucao em relacao ao total / capacidade max de processos do node
( Item1->iProcRatio < Item2->iProcRatio )
return -1;
else if ( Item1->iProcRatio > Item2->iProcRatio )
return 1;
//
//
//
if

Quarto campo : Numero de requisicoes processadas
caso a faixa de consumo de cpu e status de processamento
sejam os mesmos, deve ser priorizado o hardware que recebeu menos requisicoes
( Item1->iTotRequests < Item2->iTotRequests )
return -1;
else if ( Item1->iTotRequests > Item2->iTotRequests )
return 1;
// sequencia de registro do hardware
// usado como ultimo campo identificador, para fechar uma chave unica
if ( Item1->iSeq < Item2->iSeq )
return -1;
else if ( Item1->iSeq > Item2->iSeq )
return 1;
// Se chegou até aki, o node informado é igual ao
// node da posicao atual
return 0;
}

void zHrdwNodeList::AddHardware(zHrdwNode * hrdw)
{
// Ao acrescentar nó de hardware na lista,
// os acumuladores do hardware devem estar atualizados
// Soma os acumuladores de threads total e threads em execucao
// para a lista de hardwares de distribuicao
iTotServices += hrdw->GetServiceCount();
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iTotMaxProc += hrdw->iMaxProc;
iTotRunningProc += hrdw->iRunningProc;
itotProcRatio = (zdouble) ( iTotRunningProc * 100.0 ) / iTotMaxProc;
// Atualiza percentual de ocupacao do nó de hardware
hrdw->iProcRatio = ( zdouble ) ( hrdw->iRunningProc * 100.0 ) / hrdw->iMaxProc;
if ( hrdw->iProcRatio < 100.0 )
hrdw->iStatus = 1 ; // Hardware disponivel
else
{
hrdw->iStatus = 2 ; // Hardware nao disponivel (lotado)
char pLogLine[256];
char pNow[64];
GetLocalTimeStr(&pNow[0]);
sprintf(pLogLine,"%s [WARNING] Hardware [%s] reach FULL CAPACITY\r\n",pNow,hrdw->sID);
printf(pLogLine);
glbLogFile->Write(pLogLine,strlen(pLogLine));
}
// Acrescenta o hardware na lista ordenada.
zint iPos = 0;
Find(hrdw,iPos);
if ( iPos < Count() )
Insert(iPos,hrdw);
else
Add(hrdw);
}
void zHrdwNodeList::RemoveHardware(zHrdwNode * hrdw)
{
// Ao remover nó de hardware na lista,
// atualiza acumuladores
// Subtrai os acumuladores de threads total e threads em execucao
// para a lista de hardwares de distribuicao
iTotServices -= hrdw->GetServiceCount();
iTotMaxProc -= hrdw->iMaxProc;
iTotRunningProc -= hrdw->iRunningProc;
// Atualiza tb o percentual de execucao global
itotProcRatio = (zdouble) ( iTotRunningProc * 100.0 ) / iTotMaxProc;
// Remove o hardware da lista ordenada.
zint iPos = 0;
Find(hrdw,iPos);
if ( iPos < Count() )
Remove(iPos);
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else
printf("*** HARDWARE NODE NOT FOUND ?? ***\n");
}

// Atualiza a cpu de um nó de hardware
void zHrdwNodeList::UpdateCPU(zHrdwNode * hrdw , zdouble iCpuRatio, zdouble iAvgRatio )
{
// Semaforo de operacao na lista de hardwares
zMutexWait crInUse(this);
// Remove o hardware da lista ordenada.
zint iPos = 0;
Find(hrdw,iPos);
if ( iPos < Count() )
Remove(iPos);
else
printf("*** HARDWARE NODE NOT FOUND ?? ***\n");
// Agora atualiza os acumuladores correspondentes
hrdw->iCpuRatio = iCpuRatio;
hrdw->iCPUAverage = iAvgRatio;
if (iAvgRatio < 20.0 )
hrdw->iCpuTrack = 1; // ate 20 %
else if (iAvgRatio < 40.0 )
hrdw->iCpuTrack = 2; // ate 40 %
else if (iAvgRatio < 60.0 )
hrdw->iCpuTrack = 3; // ate 60 %
else if (iAvgRatio < 80.0 )
hrdw->iCpuTrack = 4; // ate 80 %
else if (iAvgRatio < 90.0 )
hrdw->iCpuTrack = 5; // ate 90 %
else
hrdw->iCpuTrack = 6; // Acima de 90 %
#ifdef _DEBUG
// Mostra notificacao de dados recebidos
printf("[zHrdwNodeList] Update [%s] CPU %3.2f / %3.2f\n",hrdw->sID,iCpuRatio,iAvgRatio);
#endif
// Agora acrescenta o hardware novamente na lista
Find(hrdw,iPos);
if ( iPos < Count() )
Insert(iPos,hrdw);
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else
Add(hrdw);
}
zHrdwNode * zHrdwNodeList::GetById( zschar * hardwareID )
{
zHrdwNode * theNode = NULL;
// Semaforo de operacao na lista de hardwares
zMutexWait crInUse(this);
for ( zint iNode = 0 ; iNode < Count() ; iNode++ )
{
theNode = Get(iNode);
if ( stricmp(( const char * ) theNode->sID, ( const char * ) hardwareID) == 0 )
return theNode;
}
return NULL;
}
// Aloca o primeiro node disponivel para repassar uma requisicao
zSvcNode * zHrdwNodeList::RequestService()
{
// Semaforo de operacao na lista de hardwares
zMutexWait crInUse(this);
// Tem que haver hardware na lista
assert( Count() );
// Pega o primeiro hardware
// Vai ser o mais livre - disponivel
zHrdwNode * theHardware = Get(0);
// Status 1 = Servico / Hardware Disponivel
// Verifica status do hardware ... se o primeiro hardware ja nao estiver disponivel,
merda ...
if ( theHardware->iStatus > 1 )
{
printf("[REQUEST ERROR] No Hardware Available. Status %i\n",theHardware->iStatus);
return NULL;
}
// Remove o hardware da lista atualizando acumuladores
RemoveHardware(theHardware);
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// Tem que haver serviço no hardware
assert(theHardware->GetServiceCount());
// Aloca o serviço
zSvcNode * theService = theHardware->aServiceList->Get(0);
// Remove o serviço alocado da lista de serviços
theHardware->RemoveService(theService);
// Incrementa contador de requisicoes e alocação
theService->iRequests++;
theService->iRunningProc++;
if ( theService->iRunningProc > theService->iRunningPeak )
theService->iRunningPeak = theService->iRunningProc;
theHardware->iTotRequests++;
iTotRequests++;
// Recoloca o servico na lista de servicos do hardware
theHardware->AddService(theService);
// Recoloca o hardware na lista de hardwares
AddHardware(theHardware);
#ifdef _DEBUG
printf("\n*** SERVICE REQUESTED ***\n");
theService->Show();
#endif
// Retorna o node de serviço alocado
return theService;
}
// Encerra a execucao da requisicao no serviço informado
void zHrdwNodeList::ReleaseService( zSvcNode * theService )
{
// Semaforo de operacao na lista de hardwares
zMutexWait crInUse(this);
// Identifica o hardware usado pelo serviço
zHrdwNode * theHardware = theService->hardwarePtr;
// Tem que haver hardware na lista
assert( Count() );
// Remove o hardware da lista atualizando acumuladores
RemoveHardware(theHardware);
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// Tem que haver serviço no hardware
assert(theHardware->GetServiceCount());
// E o serviço tem que ter processos alocados.
// ( senao eu estou soltando uma alocacao que nao existe ?? )
assert(theService->iRunningProc);
// Remove o serviço alocado da lista de serviços
theHardware->RemoveService(theService);
// Decrementa alocação
theService->iRunningProc--;
// Recoloca o servico na lista de servicos do hardware
// atualizando os acumuladores
theHardware->AddService(theService);
// Recoloca o hardware na lista de hardwares
// atualizando os acumuadores
AddHardware(theHardware);
#ifdef _DEBUG
printf("\n*** SERVICE RELEASED
theService->Show();
#endif

***\n");

}
void zHrdwNodeList::Show()
{
printf("======================\n");
printf("
WSLB Summary\n");
printf("======================\n\n");
printf("Hardware Count List ..............
hardware
printf("Services Count List ..............
somando todos os hardwares
printf("Maximum Number of Processes .....
processos somando todos os servicos
printf("Current Running Processes ........
alocados em todos os serviços no momento
printf("Total Request Count ..............
requisicoes ja distribuidas pela engine
printf("Current Capacity Ratio ...........
capacidade de processamento atual
printf("\n");

%i\n",Count());

// Numero de nodes de

%i\n",iTotServices);

// Total de servicos

%i\n",iTotMaxProc);

// total maximo de

%i\n",iTotRunningProc); // total de processos
%i\n",iTotRequests);

// total de

%.2f\n",itotProcRatio); // indice de
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// Mostra todos os hardwares da lista
for ( zint h = 0 ; h < Count(); h++ )
{
zHrdwNode * node = Get(h);
node->Show();
}
}

// ===========================================
// Nó de serviço por hardware
zSvcNode::zSvcNode( zHrdwNode * hrdwPtr )
{
iStatus = 0;
iProcRatio = 0.0 ;
iSeq = 0;
sID = NULL;
iMaxProc = 0;
iRunningProc = 0;
iRunningPeak = 0;
iRequests = 0;
iTargetPort = 0;
sTargetIp = NULL;
hardwarePtr = hrdwPtr;
}
zSvcNode::~zSvcNode()
{
printf("[DESTRUCTOR] zSvcNode::~zSvcNode [%s]\n",sID);
if(iRunningProc)
printf("WARNING: zSvcNode destructor - Service %s still running...\n",sID);
}
void zSvcNode::Show()
{
printf("---------------- Service [%s]\n",sID);
printf("
Status ........ %d\t",iStatus);
printf("
Proc Ratio .... %.2f\t",iProcRatio);
printf("
Seq ........... %d\n",iSeq);
printf("
Running Proc .. %d\t",iRunningProc);
printf("
Running Peak .. %d\t",iRunningPeak);
printf("
Request Count . %d\n",iRequests);
printf("
MaxProc Count . %d\t",iMaxProc);
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printf("
Target IP ..... %s:%i\n",sTargetIp,iTargetPort);
printf("\n");
}
// Lista de nós de serviço por hardware
zint zSvcNodeList::Compare(zSvcNode * Item1, zSvcNode * Item2)
{
// Primeiro campo de ordem - Status
if ( Item1->iStatus < Item2->iStatus )
return -1;
else if ( Item1->iStatus > Item2->iStatus )
return 1;
// Segundo campo - Percentual de processos ocupados
if ( Item1->iProcRatio < Item2->iProcRatio )
return -1;
else if ( Item1->iProcRatio > Item2->iProcRatio )
return 1;
// Numero de requisicoes processadas
if ( Item1->iRequests < Item2->iRequests )
return -1;
else if ( Item1->iRequests > Item2->iRequests )
return 1;
// sequencia de registro do servico
if ( Item1->iSeq < Item2->iSeq )
return -1;
else if ( Item1->iSeq > Item2->iSeq )
return 1;
// se chegou ate aki, o node informado é igual
// ao node da posicao atual
return 0;
}
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ANEXO B – Código do agente de verificação de CPU.
Main.cpp
#include
#include
#include
#include
#include

"main.h"
"zIniFile.h"
"zLogFile.h"
"zMemory.h"
"sample.h"

#define WSLB_AGENT_BUILD

"0.110222"

/*
WSLB Agent
Agente de monitoramento de Hardware
Instalado nos equipamentos-alvo de distribuicao de requisicao
contabiliza a cpu utilizada nos equipamentos, e informa
o WLSB Server em intervalos de tempo de 1 segundo
*/
zMainApp * oMainApp = NULL;
zIniFile * glbConfigFile = NULL;
zLogFile * glbLogFile = NULL;
wslbAgentSvc * glbAgentSvc = NULL;

//
//
//
//

Aplicação Principal
objeto global de configuração do agente
objeto global de log
Servico de monitoramento de CPU

#define SVCNAME TEXT("WSLBAgent")
#define SVCDISPLAYNAME TEXT("WSLB Balance Agent")
// Estrutura global de status do servico
SERVICE_STATUS
gSvcStatus;
SERVICE_STATUS_HANDLE
gSvcStatusHandle = NULL;
VOID
VOID
VOID
VOID

SvcInstall(void);
SvcRemove(void);
WINAPI SvcCtrlHandler( DWORD );
WINAPI SvcMain( DWORD, LPTSTR * );

VOID ReportSvcStatus( DWORD, DWORD, DWORD );
VOID SvcInit( DWORD, LPTSTR * );
VOID SvcReportEvent( LPTSTR );
int main(int argc, char *argv[], char *envp[])
{
printf("\nWSLB Balance Agent %s\n\n",WSLB_AGENT_BUILD);
if ( argc > 1 && stricmp( argv[1], "install") == 0 )
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{
SvcInstall();
}
else if ( argc > 1 && stricmp( argv[1], "remove") == 0 )
{
SvcRemove();
}
else if ( argc > 1 && stricmp( argv[1], "console") == 0 )
{
// Incializa contabilização de memoria
zGlbMemoryStart();
/*
printf("Argument list : %i\n",argc);
for ( int arg=0 ; arg < argc ; arg++)
printf("Argument %i : %s\n",arg,argv[arg]);
printf("\n");
*/
// Cria a aplicação principal - modo console
oMainApp = new zMainWSLBAgent();
oMainApp->SetMode(eAppMConsole);
// Poe a aplicação em execução
oMainApp->Execute();
// Destroi a aplicação
delete oMainApp;
oMainApp = NULL;
// Finaliza controle de alocacao de memoria global
// ( Mostra leaks de memoria caso existam )
zGlbMemoryEnd();
}
else
{
printf("Use : WSLBAGENT <argument>\n\n");
printf("
Argument list :\n");
printf("
install - install service.\n");
printf("
remove - remove the service.\n");
printf("
console - execute in console mode.\n");
printf("\n");
// TO_DO: Add any additional services for the process to this table.
SERVICE_TABLE_ENTRY DispatchTable[] =
{
{ SVCNAME, (LPSERVICE_MAIN_FUNCTION) SvcMain },

125

{ NULL, NULL }
};
StartServiceCtrlDispatcher( DispatchTable );
}
}
// Classe da aplicação Agente
zMainWSLBAgent::zMainWSLBAgent() : iniFileName(NULL) , logFileName(NULL)
{
}
zMainWSLBAgent::~zMainWSLBAgent()
{
}
zint zMainWSLBAgent::Init()
{
// Pega o nome do executavel completo com path
// para montar o path do arquivo de configuracao a ser utilizado
iniFileName = new char[256];
memset(iniFileName,0,256);
GetModuleFileName(NULL,iniFileName,256);
char * pBuff = iniFileName;
pBuff += strlen(iniFileName);
while ( *pBuff != '\\' )
pBuff--;
pBuff++;
strcpy(pBuff,"wslbagent.ini");
printf( "[MAINAPP] Using config file %s\n", iniFileName);
// Criar arquivo de LOG baseado no ini
logFileName = new char[256];
strcpy(logFileName,iniFileName);
pBuff = logFileName;
pBuff += strlen(logFileName);
while ( *pBuff != '\\' )
pBuff--;
pBuff++;
strcpy(pBuff,"wslbserver.log");
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// Cria objeto global de log
glbLogFile = new zLogFile(logFileName);
// Se nao conseguir abrir o log, nao sobe a aplicação
if (!glbLogFile->Open())
{
printf("FATAL ERROR : Unable to create/open log file.\n");
ErrorExit("OpenLogFile");
return 1;
}
// Cria objeto de configuracao
glbConfigFile = new zIniFile(iniFileName);
// Le o arquivo e faz cache na memoria
zbool initOk = glbConfigFile->InitCache();
if (!initOk)
{
printf("FATAL ERROR : Failed to load config file.\n");
return 1;
}
// Cria o serviço de monitoramento
glbAgentSvc = new wslbAgentSvc( oMainApp->mainThreadList );
oMainApp->Add( glbAgentSvc );
// Inicialização executada com sucesso
return 0;
}
void zMainWSLBAgent::Done()
{
// Some com o objeto do arquivo de configuracoes
if (glbConfigFile)
delete glbConfigFile;
glbConfigFile = NULL;
if (iniFileName)
delete [] iniFileName;
iniFileName = NULL;
// Agora sim fecha o objeto global de log
if (glbLogFile)
{
glbLogFile->Close();
delete glbLogFile;
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glbLogFile = NULL;
}
if (logFileName)
delete [] logFileName;
logFileName = NULL;
}

// ======================================================================================
//
// Purpose:
//
Installs a service in the SCM database
//
// Parameters:
//
None
//
// Return value:
//
None
//
VOID SvcInstall()
{
SC_HANDLE schSCManager;
SC_HANDLE schService;
TCHAR szPath[MAX_PATH];
if( !GetModuleFileName( NULL, szPath, MAX_PATH ) )
{
printf("Cannot install service (%d)\n", GetLastError());
return;
}
// Get a handle to the SCM database.
schSCManager = OpenSCManager(
NULL,
// local computer
NULL,
// ServicesActive database
SC_MANAGER_ALL_ACCESS); // full access rights
if (NULL == schSCManager)
{
printf("OpenSCManager failed (%d)\n", GetLastError());
return;
}
// Create the service
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schService = CreateService(
schSCManager,
SVCNAME,
SVCDISPLAYNAME,
SERVICE_ALL_ACCESS,
SERVICE_WIN32_OWN_PROCESS,
SERVICE_DEMAND_START,
SERVICE_ERROR_NORMAL,
szPath,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL);

//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

SCM database
name of service
service name to display
desired access
service type
start type
error control type
path to service's binary
no load ordering group
no tag identifier
no dependencies
LocalSystem account
no password

if (schService == NULL)
{
printf("CreateService failed (%d)\n", GetLastError());
CloseServiceHandle(schSCManager);
return;
}
else
printf("Service installed successfully\n");
CloseServiceHandle(schService);
CloseServiceHandle(schSCManager);
}
VOID SvcRemove(void)
{
SC_HANDLE schSCManager;
SC_HANDLE schService;
TCHAR szPath[MAX_PATH];
if( !GetModuleFileName( NULL, szPath, MAX_PATH ) )
{
printf("Cannot remove service (%d)\n", GetLastError());
return;
}
// Get a handle to the SCM database.
schSCManager = OpenSCManager(
NULL,
// local computer
NULL,
// ServicesActive database
SC_MANAGER_ALL_ACCESS); // full access rights
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if (NULL == schSCManager)
{
printf("OpenSCManager failed (%d)\n", GetLastError());
return;
}
// Get a handle to the service.
schService = OpenService(
schSCManager,
// SCM database
SVCNAME,
// name of service
DELETE);
// need delete access
if (schService == NULL)
{
printf("OpenService failed (%d)\n", GetLastError());
CloseServiceHandle(schSCManager);
return;
}
// Delete the service.
if (! DeleteService(schService) )
{
printf("DeleteService failed (%d)\n", GetLastError());
}
else
{
printf("Service deleted successfully\n");
}
CloseServiceHandle(schService);
CloseServiceHandle(schSCManager);
}

//
// Purpose:
//
Entry point for the service
//
// Parameters:
//
dwArgc - Number of arguments in the lpszArgv array
//
lpszArgv - Array of strings. The first string is the name of
//
the service and subsequent strings are passed by the process
//
that called the StartService function to start the service.
//
// Return value:
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//
None.
//
VOID WINAPI SvcMain( DWORD dwArgc, LPTSTR *lpszArgv )
{
// Register the handler function for the service
gSvcStatusHandle = RegisterServiceCtrlHandler( SVCNAME, SvcCtrlHandler);
if( !gSvcStatusHandle )
{
SvcReportEvent(TEXT("RegisterServiceCtrlHandler"));
return;
}
// These SERVICE_STATUS members remain as set here
gSvcStatus.dwServiceType = SERVICE_WIN32_OWN_PROCESS;
gSvcStatus.dwServiceSpecificExitCode = 0;
// Incializa contabilização de memoria
zGlbMemoryStart();
// Cria a aplicação principal - modo serviço
oMainApp = new zMainWSLBAgent();
oMainApp->SetMode(eAppMService);
// Poe a aplicação em execução
oMainApp->Execute();
// Destroi a aplicação
delete oMainApp;
oMainApp = NULL;
// Finaliza controle de alocacao de memoria global
// ( Mostra leaks de memoria caso existam )
zGlbMemoryEnd();
}

//
// Purpose:
//
Sets the current service status and reports it to the SCM.
//
// Parameters:
//
dwCurrentState - The current state (see SERVICE_STATUS)
//
dwWin32ExitCode - The system error code
//
dwWaitHint - Estimated time for pending operation,
//
in milliseconds
//
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// Return value:
//
None
//
VOID ReportSvcStatus( DWORD dwCurrentState, DWORD dwWin32ExitCode, DWORD dwWaitHint)
{
static DWORD dwCheckPoint = 1;
// Fill in the SERVICE_STATUS structure.
gSvcStatus.dwCurrentState = dwCurrentState;
gSvcStatus.dwWin32ExitCode = dwWin32ExitCode;
gSvcStatus.dwWaitHint = dwWaitHint;
if (dwCurrentState == SERVICE_START_PENDING)
gSvcStatus.dwControlsAccepted = 0;
else
gSvcStatus.dwControlsAccepted = SERVICE_ACCEPT_STOP | SERVICE_ACCEPT_PAUSE_CONTINUE |
SERVICE_ACCEPT_SHUTDOWN ;
if ( (dwCurrentState == SERVICE_RUNNING) || (dwCurrentState == SERVICE_STOPPED) )
gSvcStatus.dwCheckPoint = 0;
else
gSvcStatus.dwCheckPoint = dwCheckPoint++;
// Report the status of the service to the SCM.
SetServiceStatus( gSvcStatusHandle, &gSvcStatus );
}
//
// Purpose:
//
Called by SCM whenever a control code is sent to the service
//
using the ControlService function.
//
// Parameters:
//
dwCtrl - control code
//
// Return value:
//
None
//
VOID WINAPI SvcCtrlHandler( DWORD dwCtrl )
{
// Handle the requested control code.
switch(dwCtrl)
{
case SERVICE_CONTROL_STOP:
{
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/*
Notifies a service that it should stop.
The hService handle must have the SERVICE_STOP access right.
*/
ReportSvcStatus(SERVICE_STOP_PENDING, NO_ERROR, 0);
// Signal the service to stop.
if (oMainApp)
{
oMainApp->Terminate();
ReportSvcStatus(gSvcStatus.dwCurrentState, NO_ERROR, 0);
}
return;
}
case SERVICE_CONTROL_PAUSE:
{
/*
Notifies a service that it should pause.
The hService handle must have the SERVICE_PAUSE_CONTINUE access right.
*/
ReportSvcStatus(SERVICE_PAUSE_PENDING, NO_ERROR, 500);
// Faz uma "pausa" no servico ...
ReportSvcStatus(SERVICE_PAUSED, NO_ERROR, 0);
break;
}
case SERVICE_CONTROL_CONTINUE:
{
/*
Notifies a paused service that it should resume.
The hService handle must have the SERVICE_PAUSE_CONTINUE access right.
*/
ReportSvcStatus(SERVICE_CONTINUE_PENDING, NO_ERROR, 500 );
// Se o servico esta em pausa, faz ele continuar
ReportSvcStatus(SERVICE_RUNNING, NO_ERROR, 0);
break;
}
case SERVICE_CONTROL_INTERROGATE:
{
/*
Notifies a service that it should report its current status information to
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the service control manager. The hService handle must have
the SERVICE_INTERROGATE access right.
*/
break;
}
case SERVICE_CONTROL_SHUTDOWN:
{
break;
}
default:
break;
}
}
//
// Purpose:
//
Logs messages to the event log
//
// Parameters:
//
szFunction - name of function that failed
//
// Return value:
//
None
//
// Remarks:
//
The service must have an entry in the Application event log.
//
VOID SvcReportEvent(LPTSTR szFunction)
{
HANDLE hEventSource;
LPCTSTR lpszStrings[2];
TCHAR Buffer[80];
// Retrieves a registered handle to the specified event log.
hEventSource = RegisterEventSource(NULL, SVCNAME);
if( NULL != hEventSource )
{
sprintf(Buffer, TEXT("%s failed with %d"), szFunction, GetLastError());
lpszStrings[0] = SVCNAME;
lpszStrings[1] = Buffer;
ReportEvent(hEventSource,
// event log handle
EVENTLOG_ERROR_TYPE, // event type
0,
// event category
SVC_ERROR,
// event identifier
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NULL,
2,
0,
lpszStrings,
NULL);

//
//
//
//
//

no security identifier
size of lpszStrings array
no binary data
array of strings
no binary data

DeregisterEventSource(hEventSource);
}
}
// ======================================================================================
wslbAgentSvc::wslbAgentSvc( zThreadList * pThreadList ) : zMainSvc(pThreadList)
{
}
wslbAgentSvc::~wslbAgentSvc()
{
}

void wslbAgentSvc::Execute()
{
const zschar * agentId;
const zschar * agentServer;
zint agentPort ;
zCpuRatio * hdwCpuRatio ;
// Leitura de configuracoes reelevantes
// Porta de entrada de conexoes para redirecionamento
// e porta de entrada de conexoes dos agentes de monitoramento
agentId = glbConfigFile->ReadString("agent","id",NULL);
agentServer = glbConfigFile->ReadString("agent","server",NULL);
agentPort = glbConfigFile->ReadInt("agent","port",6000);
// Cria objeto independente de monitoramento de CPU
hdwCpuRatio = new zCpuRatio(oMainApp->mainThreadList);
hdwCpuRatio->SetMonitorInterval(1);
// Intervalos de 1 segundo
hdwCpuRatio->SetAverageInterval(5); // Media de CPU considerando as 5 ultimas medições
#ifdef _DEBUG
// Build debug em Modo "verbose" - Echo em console
hdwCpuRatio->SetVerbose(true);
#endif
// Seta as configuracoes de onde está o balance ...
hdwCpuRatio->SetAgentInfo(agentId,agentServer,agentPort);
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printf("[WSLBAGENT] Balance id [%s] on [%s:%d]\n",agentId,agentServer,agentPort);
// Inicia processo em thread independente.
zbool bStartCpu = hdwCpuRatio->Resume();
// Segura até a aplicação terminar .....
// ou alguem mandar terminar ...
while ( !Terminated() )
{
Sleep(500);
if ( GetThreadList()->Count() < 2 )
Kill();
}
}
void wslbAgentSvc::Done()
{
zMainSvc::Done();
}

zCpuRatio.cpp
#include "zCpuRatio.h"

#define TEST_PACKAGE_SIZE 256
/*
Classe de monitoramento de CPU
Recebe o ponteiro da lista de threads da aplicacao para registro da thread
+ Parametrizacao de ip e porta do wslbserver para notificar as informacoes de CPU
Trabalha em thread exclusiva
*/
zCpuRatio::zCpuRatio( zThreadList * _ThreadList ) : zThread(_ThreadList)
{
m_nMonitorInterval = 1; // Um segundo de intervalos entre monitoramentos
m_nAverageCount = 60;
// Media de CPU baseada nos ultimos 60 registros de uso
(default)
bVerbose = false;
// Echo em console - desligado por default
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iLastCPURatio = 0.0 ;
iLastAvgRatio = 0.0 ;
agentId = NULL;
agentServer = NULL ;
agentPort = NULL;
}
zCpuRatio::~zCpuRatio()
{
// Limpa Array com as medias de CPU
lastCpuInfo.Destroy();
}
void zCpuRatio::SetAgentInfo( const zschar * _agentId, const zschar * _agentServer , zint
_agentPort )
{
agentId = _agentId;
agentServer = _agentServer;
agentPort = _agentPort;
}
// Permite ligar e/ou desligar o modo verbose do processo de monitoramento
void zCpuRatio::SetVerbose( zbool bSet )
{
bVerbose = bSet;
}
// Permite setar o intervalo de tempo em segundos entre cada medição
void zCpuRatio::SetMonitorInterval(int nMonitorInterval)
{
m_nMonitorInterval = nMonitorInterval;
}
// Permitei definir quantos intervalos serao considerados para o calculo da media de uso
de cpu
void zCpuRatio::SetAverageInterval(int nAvgInterval )
{
m_nAverageCount = nAvgInterval;
}
// Execução da Thread de Monitoramento de CPU
void zCpuRatio::Execute()
{
FILETIME ftIdleTimeStart = {0};
FILETIME ftKernelTimeStart = {0};
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FILETIME ftUserTimeStart = {0};
FILETIME ftIdleTimeEnd = {0};
FILETIME ftKernelTimeEnd = {0};
FILETIME ftUserTimeEnd = {0};
// Inicializa array de numeros para calculo de media
// de uso de CPU para as ultimas (n) requisicoes
lastCpuInfo.SetSize(m_nAverageCount);
zint iPos = 0;
// Cria array com os ultimos elementos apurados de CPU
// para fazer a media ....
for ( int x = 0 ; x < m_nAverageCount ; x++ )
{
zdouble * avgNum = new zdouble;
*avgNum = 0.0 ;
lastCpuInfo.Add( avgNum );
}

if ( bVerbose )
{
zschar sNow[24];
GetLocalTimeStr(&sNow[0]);
printf("[zCpuRatio] [%s] Start Monitor Thread\n",sNow);
}
// Primeira etapa, cria uma conexao com o balance...
zSocket mainSocket;
// Cria estrutura de estatistica global para os sockets
static zSockStatistics zGlbStat;
memset(&zGlbStat,0,sizeof(zSockStatistics));
#ifdef _DEBUG
// Habilita modo verbose nele
mainSocket.SetVerbose(true);
#endif
// Seta estrutura global de estatisticas
mainSocket.SetGlbstat(&zGlbStat);
// Faz startup da engine de sockets
zbool bRet;
bRet = mainSocket.Startup();
if (!bRet)
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{
printf("Socket service failed to start up.\n");
return;
}
// Cria um socket no sistema operacional
bRet = mainSocket.CreateSocket();
if (!bRet)
{
printf("Socket create failed %d:%s\n",mainSocket.GetError(),mainSocket.GetErrorStr(mainSocket.GetError()));
return;
}
// Estabelece uma conexao com o programa de monitoramento
bRet = mainSocket.Connect(agentServer,agentPort);
if (!bRet)
{
printf("Socket connect failed %d:%s\n",mainSocket.GetError(),mainSocket.GetErrorStr(mainSocket.GetError()));
return;
}
zschar * sMsgSend = new char[TEST_PACKAGE_SIZE];
memset(sMsgSend, 0 ,TEST_PACKAGE_SIZE);
strcpy(sMsgSend,agentId);
strcat(sMsgSend,"\r\n");
// Manda o identificador
int rc = mainSocket.Send(sMsgSend,strlen(sMsgSend));
if ( rc <= 0 )
{
// MEEEERDA ...
assert(false);
}
// Obtem tempos atuais para inicio de calculo
::GetSystemTimes(&ftIdleTimeStart, &ftKernelTimeStart, &ftUserTimeStart);
while ( !Terminated() )
{
// Limpa msg de envio
memset(sMsgSend, 0 ,TEST_PACKAGE_SIZE);
// Espera o tempo determinado para calcular uso de CPU
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Sleep(1000 * m_nMonitorInterval);
// Otem tempos atuais para calculo de CPU
::GetSystemTimes(&ftIdleTimeEnd, &ftKernelTimeEnd, &ftUserTimeEnd);
// Calcula a utilizacao de CPU em percentual
// baseado na diferenca dos tempos obtidos
zdouble nActualUsageRatio = CalcActualUsageRate(
ftIdleTimeStart,ftKernelTimeStart,ftUserTimeStart,
ftIdleTimeEnd,ftKernelTimeEnd,ftUserTimeEnd);
// Calcula media de utilizacao de CPU
// baseado nos ultimos registros contabilizados
// ( default = 60 ultimas medicoes )
zdouble nCpuAvg = 0.0 ;
for ( int x = 0 ; x < m_nAverageCount ; x++ )
{
zdouble * avgNum = lastCpuInfo.Get(x);
nCpuAvg += *avgNum;
}
nCpuAvg /= m_nAverageCount;
{
// Atualiza as propriedades para consulta por outra thread
iLastCPURatio = nActualUsageRatio;
iLastAvgRatio = nCpuAvg;
}
// Modo verbose, mostra no console o tempo de cpu computado.
if ( bVerbose )
{
zschar sNow[24];
GetLocalTimeStr(&sNow[0]);
printf("[zCpuRatio] [%s] Cpu Usage (%03d) %3.2f Avg
%3.2f\n",sNow,iPos,nActualUsageRatio, nCpuAvg);
}
// Envia para o agente o status atual
sprintf(sMsgSend,"%3.2f,%3.2f\r\n",nActualUsageRatio, nCpuAvg);
rc = mainSocket.Send(sMsgSend , strlen(sMsgSend) );
if ( rc < 0 )
{
// Nao deu pra enviar ... termina a thread atual
// e termina o agente de monitoramento
printf("ERROR - Socket Failed to send status %s\n",mainSocket.GetErrorStr(mainSocket.GetError()));
Kill();
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}
else if ( rc == 0)
{
// Conexao fechada .. agente deve sair.
printf("Balance Connection closed. Agent Terminated.\n");
Kill();
}
// Atualiza a proxima posicao do array de historico
// de CPU para gerar a media de utilizacao
zdouble * thisNum = lastCpuInfo.Get(iPos);
*thisNum = nActualUsageRatio;
iPos++;
if ( iPos +1 > m_nAverageCount )
iPos = 0;
// Seta o tempo inicial de calculo
// igual ao ultimo tempo marcado
// para proximo calculo diferencial
ftIdleTimeStart = ftIdleTimeEnd;
ftKernelTimeStart = ftKernelTimeEnd;
ftUserTimeStart = ftUserTimeEnd;
}
if ( bVerbose )
{
zschar sNow[24];
GetLocalTimeStr(&sNow[0]);
printf("[zCpuRatio] [%s] Finish Monitor Thread\n",sNow);
}
// Limpa Array com as medias
lastCpuInfo.Destroy();
// Fecha o Socket e etc...
mainSocket.Close();
if (sMsgSend)
delete [] sMsgSend;
sMsgSend = NULL;
}

// Calcula a utilizacao de cpu baseado nas medicoes iniciais e finais
zdouble zCpuRatio::CalcActualUsageRate(
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FILETIME ftIdleTimeStart,FILETIME ftKernelTimeStart,FILETIME ftUserTimeStart,
FILETIME ftIdleTimeEnd,FILETIME ftKernelTimeEnd,FILETIME ftUserTimeEnd )
{
zdouble nActualUsageRatio = 0;
// Obtem osintervalos de tempo IDLE, Kernel e User
// pela diferenca do tempo final com o tempo inicial
ULONGLONG qwIdleTimeElapsed = FileTimeToQuadWord(&ftIdleTimeEnd) FileTimeToQuadWord(&ftIdleTimeStart);
ULONGLONG qwKernelTimeElapsed = FileTimeToQuadWord(&ftKernelTimeEnd) FileTimeToQuadWord(&ftKernelTimeStart);
ULONGLONG qwUserTimeElapsed = FileTimeToQuadWord(&ftUserTimeEnd) FileTimeToQuadWord(&ftUserTimeStart);
// Otem o tempo de utilizacao total somando tempo de kernel + tempo de usuario
// ( Tempo de Kernel contem Kernel + Idle )
ULONGLONG qwTotalTimeElapsed = qwKernelTimeElapsed + qwUserTimeElapsed;
// O tempo decorrido nao pode ser ZERO
// ou tem algo de muito errado nesta medicao ....
assert(qwTotalTimeElapsed != 0);
// Calcula utilizacao de CPU em percentual
// Utiliza como base o tempo total menos o tempo IDLE
// ( contabilizando user + kernel )
nActualUsageRatio = (zdouble) (qwTotalTimeElapsed - qwIdleTimeElapsed);
nActualUsageRatio *= 100;
nActualUsageRatio /= qwTotalTimeElapsed;
return nActualUsageRatio;
}
// Converte a estrutura de tempo FILETIME em um inteiro 64 bits
// para operacoes aritmeticas e calculos de diferenca.
// Uso exclusivo da classe zCpuRatio
ULONGLONG zCpuRatio::FileTimeToQuadWord(PFILETIME pft)
{
ULONGLONG result = ((ULONGLONG) pft->dwHighDateTime << 32) + pft->dwLowDateTime;
return result;
}

