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RESUMO  

 

Este artigo tem o objetivo de apresentar uma solução de cluster para o sistema de 
gestão hospitalar SGH SPDATA para garantir alta disponibilidade no funcionamento 
do sistema e apresentar as vantagens que existem neste tipo de cenário. 
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INTRODUÇÃO  

O Hospital HCO Centro Hospitalar do Oeste adquiriu o sistema de gestão 

Hospitalar SGH-SPDATA no ano de 2006. O sistema usa banco de dados firebird, 

tem diversos módulos ex: recepção interna, recepção externa, faturamento, gestão 

de estoque, financeiro, contabilidade, folha de pagamento. Ao longo dos anos de 

utilização deste sistema foi detectada a necessidade de um cluster de alta 

disponibilidade para o banco de dados do sistema, o que proporciona a redundância 

de dados em mais de uma maquina e possibilita aos técnicos da área de TI um 

período de tempo maior para solucionar problemas que venham a ocorrer. Em caso 

de ocorrer alguma falha, a configuração em um cluster possibilitará a continuidade 

dos atendimentos e o tempo necessário aos técnicos para recuperar o componente 

com falhas. 

 

2. CLUSTER 

Cluster (ou clustering) é, em poucas palavras, o nome dado a um sistema que 

relaciona dois ou mais computadores para que estes trabalhem de maneira conjunta 

no intuito de processar uma tarefa. Estas maquinas dividem entre si as atividades de 

processamento seriam capazes de fazer. Os clusters podem ser usados para uma 

infinidade de aplicações. Basicamente, para qualquer aplicação que exija alto 

desempenho, qualquer tipo de aplicação critica, ou seja, aplicações que não podem 

parar de funcionar ou não pode haver perda de dados. 

 

2.1. CLUSTER PARA ALTA DISPONIBILIDADE 

 

Quando se fala de disponibilidade, fala-se de tempo em que determinado 

sistema permanece ativo e em condições de uso. A alta disponibilidade se refere a 

sistemas que praticamente não param de funcionar. Este tipo de cluster é usado em 
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aplicações de missão crítica, eles costumam ter meios eficientes de proteção e de 

detecção de falhas [Alecrim 2004] 

 

3. FERRAMENTAS 

 Esta seção apresenta as ferramentas que foram utilizadas para criar o 

ambiente de cluster de alta disponibilidade do sistema SGH-SPDATA no ambiente 

do Hospital HCO. 

 

4.1 HEARTBEAT 

 O Heartbeat é uma ferramenta que funciona como um batimento cardíaco, ele 

envia pulsos entre dois computadores através de uma porta serial ou placa de rede, 

caso um desses pulsos falhe o nó secundário irá assumir o papel de primário. O 

Heartbeat cria um ip virtual, este ip irá passar de um nó para o outro, dependendo do 

nó que estiver trabalhando como primário [Ferreira; Rubem 2008]. 

 

4.2. DRBD (DISTRIBUTED REPLICATED BLOCK DEVICE) 

 O DRBD é um módulo para o kernel Linux, que juntamente com alguns scripts 

disponibiliza dispositivos de armazenamento distribuído. Isto é feito replicando 

blocos da partição via rede [DRBD 2011]. 

 

4.2.1. FUNCIONAMENTO 

 Cada dispositivo tem um estado que pode ser primário ou secundário. O 

DRBD associa um dispositivo virtual, tal como /dev/drbdA, a uma partição local. 

Toda a escrita é realizada no servidor primário que esta com a partição /dev/drbdA 

montada, e transmite os dados escritos para o servidor  secundário que esta com a 

partição desmontada. Se o servidor primário falhar, o secundário monta a partição e 

assume como primário possibilitando a escrita. O DRBD trabalha a nível de blocos 

do disco rígido e não a nível de sistema de arquivos [DRBD 2011]. 
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4.2.2. MODO DE REPLICAÇÃO 

 O DRBD possui três modos de replicação. O modo A, onde as operações de 

escrita são consideradas concluídas logo após a gravação local e o pacote de 

replicação é colocado no buffer. No modo B, onde a escrita é concluída após a 

gravação local e o pacote de replicação atingir o nó secundário. No modo C, a 

escrita só é dada como concluída após confirmada o término da gravação no nó 

secundário. Este modo é o mais utilizado para evitar perda de dados [DRBD 2011]. 

4.3 FIREBIRD 

È um banco de dados relacional que oferece recursos ANSI SQL que roda em 

diversas plataformas. Ele oferece alta performance e uma linguagem poderosa para 

procedures e triggers. O Firebird já vem sendo usado desde 1981 como diversos 

nomes diferentes [Firebird 2012]. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Esta seção apresenta o cenário atual utilizado no Hospital HCO e o cenário proposto 

com recursos de alta disponibilidade. 

 

5.1. SGH-SPDATA 

 Destinado a Hospitais e clínicas de saúde, o SGH-SPDATA estabelece uma 

rede de comunicação em tempo real que abrange todas as unidades da instituição, 

possibilitando integrar informações e processos de rotina administrativa, assistencial 

e gerencial. Na figura 1 esta representado a tela de cadastro de pacientes do 

sistema. 
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Figura 1. 

5.2. CENÁRIO ATUAL 

 No cenário atual, existe um único servidor utilizando sistema operacional 

Linux Debian Wheezy com Firebird e RAID 1 (espelhamento), onde se faz 

necessário além dos arquivos executáveis dos módulos do SGH-SPDATA um cliente 

Firebird instalado nas máquinas clientes. Este ambiente possui apenas redundância 

básica, no caso o RAID 1, que faz o espelhamento entre os 2 discos, mas se ocorrer 

uma falha de hardware, por exemplo, placa-mãe poderia levar horas ou ate mesmo 

dias para ser substituída. Na figura 2, um diagrama simplificado do cenário atual do 

sistema SGH-SPDATA sem redundância Failover. 
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Figura 2. 

5.3. CENÁRIO PROPOSTO 

No cenário proposto pode-se ver conforme a figura 3 que existem 2 

servidores envolvidos com o intuito de tornar o cenário um cluster de alta 

disponibilidade. Em ambos os servidores, o sistema operacional utilizado é o Linux 

Debian Wheezy. Na figura 3 encontra-se a ferramenta Heartbeat nos 2 servidores, 

que tem a função de disponibilizar um ip virtual que sera o ip utilizado pelos clientes 

para acesso ao sistema, e tem também como sua função gerenciar o funcionamento 

do Firebird. Para instalação do Heartbeat no Debian é necessário apenas instalar o 

pacote heartbeat com o comando apt-get install heartbeat, após a instalação é 

necessário ajustar os arquivos de configuração /etc/ha.d/ha.cf que é o arquivo onde 

contem as principais configurações do heartbeat, o arquivo /etc/ha.d/haresources 

onde será configurado o ip virtual que sera disponibilizado e também os serviços que 

o heartbeat ira controlar na sua inicialização e o arquivo /etc/ha.d/authkeys onde é 
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configurado a chave de autenticação entre os servidores. Também está presente 

nos 2 servidores a ferramenta DRBD que tem a função de sincronizar os dados 

inseridos no banco de dados entre os dois servidores. Para instalação do DRBD no 

Debian é necessário instalar o pacote drbd8-utils com o comando apt-get install 

drbd8-utils, após é necessário ajustar os seguintes arquivos de configuração 

/etc/drbd.conf, nele serão ajustadas as principais configurações do DRBD e dos nós 

envolvidos no cluster. 

 

 

Figura 3. 

 

6.TESTES 

Esta seção tem o intuito de demonstrar os testes realizados. Todos os testes 

foram realizados em máquinas virtualizadas com a ferramenta VirtualBox[Oracle 

2012] utilizando uma máquina hospedeira com processador Pentium Dual Core 2.10 

GHz e 256 mb de memória. 
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6.3. TESTE DE FUNCIONAMENTO DO HEARTBEAT 

 No teste de ausência do nó primário, o nó secundário levou o tempo de 

708ms para assumir o serviço, e no teste de retorno do nó primário o tempo foi de 

1717ms. 

 

6.3. TESTE DE FUNCIONAMENTO DO DRBD 

 No teste de ausência do servidor primário, o servidor secundário levou o 

tempo de 2207ms para assumir o serviço e montar a partição DRBD, e no teste de 

retorno do servidor primário sem alteração de conteúdo da partição drbd o tempo foi 

de 1545ms. No teste de retorno do servidor primário, com alteração de 100mb no 

conteúdo da partição DRBD o tempo foi de 29336ms para assumir o serviço 

efetuando o sincronismo, sendo que durante o sincronismo o sistema não fica 

indisponível, pois o servidor secundário estava ativo e trabalhando como servidor 

primário. 
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CONCLUSÃO  

Conclui-se que o cluster de alta disponibilidade é um cenário 

extremamente vantajoso para sistemas de missão crítica, que não podem falhar. 

Devido a possibilidade de se montar um ambiente de cluster utilizando ferramentas 

de software livre como o Heartbead e o DRBD, seu custo se torna extremamente 

baixo sendo necessário investir apenas em hardware. Os benefícios são notórios 

tanto para o usuário final, que terá a sua disposição um sistema tolerante a falhas e 

com alta disponibilidade, quanto para o técnico de TI, que poderá usufruir de uma 

janela de tempo maior para a manutenção do sistema.  
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