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Resumo: O poder de processamento e a quantidade de memória disponível constituem limites na aplicação 
da tecnologia LTSP (Linux Terminal Server Project) quando apenas uma máquina é utilizada como servidor. 
Com a configuração de um cluster como servidor LTSP, o mesmo pode ser redimensionado adicionando-se 
novas máquinas ao cluster, em função da demanda por velocidade de processamento e quantidade de 
memória dos clientes LSTP.Este trabalho apresenta uma proposta de um sistema computacional para 
balanceamento de carga, na forma de cluster, para aplicação da tecnologia LTSP. A contribuição deste 
trabalho foi determinar a forma como pode ser configurada, na distribuição Debian Linux, mais de uma 
máquina para constituir o cluster que tem a função de servidor LTSP, método que, dentro do conhecimento 
dos autores do trabalho, não se encontrava publicamente disponível.  Os resultados indicam que a 
utilização de computação de alto desempenho com alta disponibilidade para servir terminais LTSP 
potencializam a aplicação desta tecnologia com o melhoria no desempenho percebido pelo usuário. 
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INTRODUÇÃO 
 
As tecnologias de informação e comunicação vem adquirindo cada vez mais relevância. Sua utilização já é 
vista como instrumento de aprendizagem e sua aplicação vem aumentando de forma rápida, tanto para o 
cidadão comum como para grandes corporações. No meio empresarial, as tecnologias de informação e 
comunicação são hoje fundamentais para aumentar a competitividade  de seus produtos e otimizar a gestão 
de seus processos, o que se reflete em seu posicionamento no mercado. 
Uma das tecnologias com grande potencial para aplicação em redes de computadores utilizados para fins 
pessoais e também redes corporativas é o  Linux Terminal Server Project (LTSP) 

[2]
. O LSTP é uma 

tecnologia que permite que computadores com configuração física bastante simplificada, por isso chamados 
thin clients (terminais) sejam inicializados e servidos remotamente, através de uma rede de comunicação de 
dados. 
É uma solução bastante viável para promover inclusão digital 

[3]
, bem como para ser usada em redes 

corporativas de empresas e instituições públicas, tendo em vista os reduzidos custos com máquinas e 
também com energia elétrica. Outra grande vantagem é a facilidade de manutenção centralizada, dado que 
os aplicativos utilizados pelos usuários nos terminais são instalados e atualizados apenas no servidor.  
Um gargalo inerente à tecnologia LTSP é constituído pela capacidade limitada de processamento e 
memória do servidor, que limita o número de terminais leves que podem ser atendidos, bem como a 
complexidade computacional dos aplicativos utilizados pelos usuários do sistema LTSP. 
O problema de desenvolvimento tecnológico que este trabalho abordou é: como garantir que os terminais, 
que podem ser máquinas antigas, ou com baixo custo, tenham desempenho semelhante ao de um 
computador com configuração física atualizada?  
A hipótese adotada é que, se o servidor LTSP for um cluster 

[1]
 com mais de uma máquina, a capacidade de 

processamento e memória do cluster poderia  suprir as demandas dos terminais, mesmo que sejam 
utilizados serviços e aplicativos atualizados e de uso corrente, demandando uma quantidade significativa de 
recursos computacionais. 
 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
 
O LTSP é uma solução utilizada para criação de terminais leves com GNU/Linux, permitindo assim a 
utilização de computadores já ultrapassados que virariam lixo tecnológico como terminais burros. Essa 
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solução utiliza a combinação dos serviços, DHCP, TFTP e NFS 
[2,3]

 permitindo aos terminais executem as 
aplicações instaladas no servidor.  
 

Os terminais utilizam o protocolo PXE para realizarem o boot via rede, baixando do servidor todos os 
programas necessários. O protocolo PXE pode ser nativo  a placa de rede, basta habilitá-lo. Já em placas 
mais antigas há necessidade de software que de boot chamado Ethernetboot, que pode ser armazenado 
em disquete, por exemplo. Uma característica interessante dessa tecnologia é que os terminais não 
precisam de HD, a imagem do sistema operacional é ofertada via rede, pelo servidor. 
 

A configuração do sistema LTSP, neste trabalho, se baseou na criação de  máquinas virtuais. Estas 
máquinas virtuais são processadas no cluster e utilizadas pelo usuário através da interface provida pelos 
terminais. Seguindo o critério de que o atendimento às demandas de novos usuários implica na 
necessidade de um sistema computacional com alta disponibilidade, foi implantado também um método de 
balanceamento de carga.  
Neste trabalho, o método de balanceamento de carga adotado foi o DHCP Failover, que só permite 
balanceamento entre dois servidores, o que já seria suficiente para os testes pretendidos. Entre as 
configurações do servidor, estão as que seguem: 

 Instalação do sistema operacional Linux Debian; 

 ltsp server stand-alone; 

  

  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

ue constituem o cluster, os terminais leves foram capazes 
de serem inicializados pela rede. A capacidade do cluster foi testada em um ambiente com 20 máquinas 
virtuais. Com um cluster com apenas 2 máquinas (2Gb de memória RAM e um processador Pentium Quad 
Core em cada máquina), foi possível sustentar um ambiente virtual com 20 terminais, em que foram 
testados editores de texto, navegadores e outros aplicativos. 
 

A carga não foi balanceada uniformemente. Acredita-se que o motivo seja que o servidor primário responde 
a mais e, mais rápido, às solicitações dos clientes. Em se tratando da autenticação, tudo ocorre de maneira 
intuitiva, já que só é preciso digitar o nome do usuário e senha, sem nenhuma diferença em relação ao login 
convencional do Linux. 

 

 
 

CONCLUSÃO 
 
O uso de um cluster como servidor LTSP apresenta-se proveitosa, tanto na parte de administração quanto 
para a parte dos clientes, pois relaxa restrições relativas ao poder de processamento do servidor frente à 
crescente complexidade computacional dos aplicativos utilizados atualmente em estações de trabalho reais.  
Outra vantagem é a sua escalabilidade, pois pode-se redimensionar o servidor frente a alterações na rede 
de clientes simplesmente adicionando-se mais máquinas ao cluster. Os resultados demonstram que é 
possível aplicar esta tecnologia como solução  centralizada, de baixo custo e alto desempenho. 
 

Ilustração 1: Exemplo do Ambiente Virtual 



 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 
 
1. PITANGA, Marcos. Construindo supercomputadores com Linux. 3. ed. - Rio de Janeiro : Brassport, 

2008. 

2. BALNEAVES, Scott, et al. Linux Terminal Server Project Administrator’s Reference. Disponível em: 

https://sourceforge.net/projects/ltsp/files/Docs-Admin-Guide/LTSPManual.pdf , Acesso em 21 de set.  2010. 

3. CARVALHO, Alexandre Jorge L. F. LTSP – LINUX TERMINAL SERVER PROJECT E A INCLUSÃO 

DIGITAL. Disponível em : http://www.ginux.ufla.br/files/mono-AlexandreCarvalho.pdf, Acesso em 16 de out. 

2010. 

4. Edubuntu Wiki. Edubuntu DHCP Load – balancing Failover. Disponível em, 

https://wiki.edubuntu.org/EdubuntuDHCPload-balancingFailover, Acesso em 20 de Jul. 2011. 

https://wiki.edubuntu.org/EdubuntuDHCPload-balancingFailover

