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SAIBA MAIS SOBRE O 
RED HAT ENTERPRISE 
LINUX 7

Baixe o Red Hat Enterprise 

Linux 7 e acesse a 

documentação1 no Red Hat 

Customer Portal. 

INTRODUÇÃO

O mais recente lançamento da Red Hat de sua principal plataforma fornece melhorias 

significativas em confiabilidade, desempenho e escalabilidade. Uma variedade de novos recursos 

fornece ao arquiteto, ao administrador de sistema e ao desenvolvedor os recursos necessários 

para inovar e gerenciar com mais eficiência.

Arquitetos: O Red Hat® Enterprise Linux® 7 está pronto para quaisquer escolhas de 

infraestrutura que vocês fizerem, integrando-se de maneira eficiente a outros sistemas de 

ambiente operacional, autenticação e sistemas de gerenciamento. Se o seu objetivo principal é o 

de construir aplicativos com uso intenso de rede, repositórios de dados altamente escaláveis ou 

uma solução implantada com frequência que funcione bem em ambientes físicos, virtuais e de 

nuvem, o Red Hat Enterprise Linux 7 tem funcionalidade para dar suporte ao seu projeto.

Administradores do sistema: O Red Hat Enterprise Linux 7 tem novos recursos que os ajudam no 

seu trabalho. Você terá uma melhor visão sobre o que o sistema está fazendo e mais controles 

para otimizá-lo, com ferramentas de gerenciamento unificadas e gerenciamento de recursos em 

todo o sistema que reduz o fardo administrativo. Isolamento baseado em contêiner e ferramentas 

aprimoradas de desempenho permitem que você veja e ajuste a alocação de recursos para cada 

aplicativo. E, é claro, há melhorias contínuas à escalabilidade, confiabilidade e segurança.

Desenvolvedores e Dev-Ops: O Red Hat Enterprise Linux 7 tem mais do que somente 

funcionalidade de sistema operacional; ele fornece uma rica infraestrutura de aplicativos com 

mecanismos integrados para segurança, gerenciamento de identidade, alocação de recursos 

e otimização de desempenho. Além de comportamentos padrão bem definidos, você pode 

aproveitar os controles para recursos de aplicativo para que não deixe o desempenho ao acaso. 

O Red Hat Enterprise Linux 7 inclui as últimas versões estáveis das mais procuradas linguagens 

de programação, bancos de dados e ambientes de tempo de execução. 

CONTÊINERES LINUX

Os contêineres Linux surgiram como uma essencial tecnologia de pacote e fornecimento de 

aplicativos open source, combinando isolamento leve de aplicativos com a flexibilidade de 

métodos de implantação baseados em imagem.  Os desenvolvedores rapidamente adotaram 

os contêineres Linux, pois eles simplificam e aceleram a implantação de aplicativos, e muitas 

plataformas como serviço (PaaS) são criadas com a tecnologia de contêiner Linux, incluindo o 

OpenShift da Red Hat. O Red Hat Enterprise Linux 7 implementa os contêineres Linux usando 

tecnologias essenciais como grupos de controle (cGroups) para gerenciamento de recursos, 

espaços de nome para isolamento de processo e SELinux para segurança, possibilitando 

a capacidade para múltiplos usuários e reduzindo o potencial de brechas de segurança. A 

certificação de contêiner da Red Hat garante que os contêineres de aplicativos criados usando o 

Red Hat Enterprise Linux funcionarão perfeitamente em hosts de contêineres certificados.

 1 https://access.redhat.com/site/documentation/Red_Hat_Enterprise_Linux/
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GERENCIAMENTO DE IDENTIFICAÇÕES

CONFIANÇA ENTRE DOMÍNIOS DO KERBEROS

O gerenciamento de identidade no Red Hat Enterprise Linux agora pode estabelecer confiança 

entre domínios com o Microsoft Active Directory. A sincronização entre os dois repositórios de 

identidade não é necessária. Esse novo recurso possibilita que os usuários com credenciais do 

Active Directory acessem recursos do Linux sem necessidade de autenticação digital adicional, 

para que haja uma funcionalidade de sign-on único em domínios do Microsoft Windows e do Linux.

REALMD

O Realmd descobre informações sobre o domínio automaticamente e simplifica a configuração 

necessária para juntar-se a ela. O Realmd funciona com o gerenciamento de identidade do 

Microsoft Active Directory e Red Hat Enterprise Linux. 

GERENCIAMENTO DE DESEMPENHO

PERFORMANCE CO-PILOT

O Performance Co-Pilot é um novo framework para monitoramento de desempenho em todo o 

sistema que fornece um API para importação e exportação de dados amostrados e rastreados. 

Ele também inclui ferramentas para investigar, recuperar e processar os dados coletados. O 

Performance Co-Pilot pode transmitir esses dados pela rede e se integrar a subsistemas como 

rsyslog, sar/sysstat e systemd. Ele fornece uma interface de usuário gráfica comum para 

navegação de todos os dados coletados, além de interfaces de texto interativas. 

TUNED E PERFIS TUNED

O Tuned é um daemon de ajuste de sistema adaptativo que ajusta as configurações do sistema 

de maneira dinâmica conforme a utilização. O Red Hat Enterprise 7 inclui diversos perfis padrão 

ajustados, permitindo que os administradores possam se beneficiar de um melhor desempenho 

e gerenciamento de energia para cargas de trabalho comuns com poucos ajustes. Por padrão, 

o perfil ajustado selecionado é baseado na variação do produto do Red Hat Enterprise Linux, 

embora os administradores possam alterar o perfil para abordar casos de uso específicos.

TUNA

O Red Hat Enterprise Linux 7 aprimora o Tuna além das capacidades de monitoramento 

de processo com suporte adicional para ajuste de parâmetros do kernel, juntamente com 

personalização e gerenciamento de perfil. 

O Tuna tem uma interface de usuário gráfica unificada e fácil de usar para ajuste e monitoramento 

de desempenho do sistema e gerenciamento do perfil ajustado. Ele ajuda os clientes a obterem 

o melhor desempenho de seus sistemas usando um balanceamento de carga e monitoramento 

pró-ativo para eliminar dificuldades, prevenir problemas de desempenho e evitar potenciais 

chamadas de serviço.

A ARQUITETURA DO 
CONTÊINER LINUX NO 
RED HAT ENTERPRISE 
LINUX 7 ABRANGE 
QUATRO ÁREAS 
TECNOLÓGICAS:

• Isolamento de 
processo — Namespaces

• Gestão de recursos — Cgroups

• Segurança — SELinux

• Gestão— Ferramentas/CLI, 

Docker
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AFINIDADE AO NUMA

Uma vez que cada vez mais sistemas, mesmo de nível baixo, apresentam topologias de acesso 

de memória não uniforme (NUMA), o Red Hat Enterprise Linux 7 aborda a irregularidade 

de desempenho que tais sistemas apresentam. Um novo mecanismo de afinidade ao NUMA 

baseado no kernel automatiza a otimização de memória e do programador. Ele tenta fazer 

a correspondência entre processos que consomem recursos significativos com a memória 

disponível e recursos de CPU a fim de reduzir o tráfego entre nós. O alinhamento melhorado de 

recursos de NUMA aprimora o desempenho para aplicativos e máquinas virtuais, especialmente 

ao executar cargas de trabalho intensivas de memória.

MECANISMO DE RELATO DE EVENTOS DE HARDWARE

O Red Hat Enterprise Linux 7 unifica os relatos de eventos de hardware em um único mecanismo 

de relato. Ao invés de várias ferramentas coletando erros de diferentes fontes com diferentes 

timestamps, um novo mecanismo de relato de eventos de hardware (HERM) facilitará a 

correlação de eventos e a obtenção de uma imagem precisa do comportamento do sistema. O 

HERM relata os eventos em um único local e em uma linha do tempo sequencial. O HERM usa um 

novo daemon de espaço de usuário, rasdaemon, para coletar e registrar todos os eventos de RAS 

que vêm da infraestrutura de rastreamento do kernel.

A VIRTUALIZAÇÃO

INTEGRAÇÃO DE GUEST AO VMWARE

O Red Hat Enterprise Linux 7 avança o nível de integração e usabilidade entre o guest do Red Hat 

Enterprise Linux e o VMware vSphere. A integração agora inclui:

• Ferramentas de VM aberta— utilitários agrupados de virtualização de open source.

• Os drivers de gráficos 3D para renderização acelerada por hardware do OpenGL e X11.

• Mecanismos de comunicação rápida entre o VMware ESX e a máquina virtual.

Combinados, esses complementos fornecem um rico ambiente de alto desempenho para a máquina 

virtual do Red Hat Enterprise Linux rodando no VMware.

SUPORTE À CRIPTOGRAFIA

As capacidades de virtualização baseadas no KVM atendem a novos requisitos de segurança 

criptográfica do governo americano e do RU adicionando o driver paravirtualizado (virtio-rng) 

para fornecer a capacidade do host de alimentar entropia à máquina virtual. 

Aliviando a falta de entropia em guests, os aplicativos criptográficos sendo executados no guest 

são mais eficazes. Esse recurso é especialmente importante para clientes altamente preocupados 

com segurança, como governos federais, mercadores online, instituições financeiras e fornecedores 

de serviços de proteção. 

ATRIBUIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE E/S DE FUNÇÃO VIRTUAL

A interface do driver de espaço do usuário de E/S de função virtual (VFIO) aprimora a atribuição 

de dispositivos PCI para KVM. O VFIO impõe o isolamento de dispositivo, aprimora a segurança 

de acesso ao mesmo e é compatível com recursos como inicialização segura. Por exemplo, o Red 

Hat Enterprise Linux 7 utiliza o framework do VFIO para atribuição de dispositivo de unidade 

de processamento gráfico (GPU). Observe que o VFIO substitui o mecanismo de atribuição de 

dispositivo KVM usado no Red Hat Enterprise Linux 6.
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DESENVOLVIMENTO

OPENJDK

O Red Hat Enterprise Linux 7 inclui o OpenJDK 7 como o ambiente padrão de desenvolvimento e 

tempo de execução do JavaTM. O OpenJDK 7 é a mais recente versão estável do Java disponível 

publicamente. Ele oferece mais estabilidade, melhor desempenho, melhor suporte a linguagens 

dinâmicas e tempos de inicialização mais rápidos.

Todos os 7 pacotes do Java (java-1.7.0-openjdk, java-1.7.0-ibm) no Red Hat Enterprise Linux 

7 permitem que você instale múltiplas versões em paralelo, similar ao kernel. A instalação 

em paralelo faz com que seja mais simples de experimentar várias versões da mesma JDK 

simultaneamente, a fim de ajustar o desempenho e depurar problemas, caso necessário.

INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO

ATUALIZAÇÃO NO LOCAL

O Red Hat Enterprise Linux 7 oferece suporte que simplifica a tarefa de realizar atualizações 

no local. Um pacote de assistente pré-atualização é fornecido no Red Hat Enterprise Linux 6.5 

zstream, que relata o que pode ser atualizado no local e o que terá que ser feito manualmente. 

O relatório descreve os problemas e links para os artigos da base de conhecimento disponível no 

Red Hat Customer Portal. 

O relatório inclui informações sobre arquivos de configuração que serão modificados e identifica 

arquivos de configuração existentes modificados pelo usuário, recomendando que alguns sejam 

verificados manualmente. Nesse momento, o administrador pode decidir se o resultado final de 

uma atualização no local é suficiente para suas necessidades. Ao executar a atualização no local, 

o administrador pode inspecionar os resultados finais e decidir concluir a atualização.

O PARTICIONAMENTO ENTRA EM REVERSÃO COMO PADRÃO

A capacidade de reverter para uma configuração de sistema boa e conhecida é crucial em 

um ambiente de produção. Usando snapshots LVM com ext4 e XFS (ou o recurso de snapshot 

integrado no Btrfs descrito na seção "Snapper"), um administrador pode capturar o estado de 

um sistema e preservá-lo para uso futuro. Um exemplo de uso seria uma atualização no local que 

não apresenta um resultado desejado e um administrador que quer restaurar a configuração 

original.

KICKSTART ANACONDA PARA INTEGRAÇÃO AO ACTIVE DIRECTORY

Um administrador de sistema agora pode criar arquivos de instalação de kickstart que não 

exigem credenciais administrativas. O sistema instalado pode, então, juntar-se a um domínio 

do Active Directory com uma senha de uso único. Esse novo recurso elimina a necessidade de 

escrever e manter grandes blocos de código interdependente em dois domínios.

CRIAR MEIOS DE INSTALAÇÃO

O Red Hat Enterprise Linux 7 apresenta o Live Media Creator para criar meios de instalação 

personalizados de um arquivo kickstart para uma variedade de casos de uso de implantação. 

Em seguida, os meios podem ser usados para implantar imagens padronizadas em desktops 

empresariais e servidores padronizados, máquinas virtuais ou implantações em hiperescala. 

O Live Media Creator, especialmente quando usado com modelos, fornece uma maneira de 

controlar e gerenciar as configurações em toda a empresa.

MODELOS DE PERFIL DO SERVIDOR

Os recursos do Red Hat Enterprise Linux 7 possuem a capacidade de usar modelos de instalação 

para criar servidores para cargas de trabalho comuns. Esses modelos podem simplificar e 

acelerar a criação e implantação dos servidores do Red Hat Enterprise Linux, mesmo para 

aqueles com nenhuma ou pouca experiência com Linux.

MODELOS SIMPLI-
FICAM A IMPLANTAÇÃO 
DE VÁRIOS TIPOS DE 
SERVIDORES:

• PHP

• Java

• web

• banco de dados
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DESKTOP

O Red Hat Enterprise Linux 7 inclui três desktops para combinar com diferentes estilos de 

trabalho e preferências: O GNOME 3, GNOME Classic, e o KDE.

O GNOME 3 fornece um ambiente de trabalho focado que incentiva produtividade. Uma poderosa 

funcionalidade de pesquisa lhe permite acessar todo o seu trabalho a partir de um único lugar. 

Janelas lado-a-lado facilitam a visualização de vários documentos ao mesmo tempo e você pode 

desativar as notificações quando precisa se concentrar na tarefa em mãos.

Cada parte do GNOME 3 foi projetada com simplicidade e facilidade de uso em mente. A visão 

geral das atividades fornece uma maneira fácil de acessar todas as suas tarefas básicas. O 

pressionar de um botão é tudo o que você precisa para ver as janelas abertas, iniciar aplicativos 

ou verificar se há novas mensagens

O GNOME 3 e O GNOME Classic se integram bem a serviços de armazenamento de documentos 

online, calendários e listas de contato, para que todos os seus dados possam ser acessados do 

mesmo lugar.

O GNOME Classic combina o antigo e o novo; ele mantém a aparência familiar do GNOME 2, mas 

acrescenta os novos e potentes recursos e capacidades 3-D do GNOME Shell.

Além do GNOME 3 e GNOME Classic, o Red Hat Enterprise Linux 7 oferece a versão estável mais 

recente do popular desktop KDE.

GERENCIAMENTO

GERENCIAMENTO DO SISTEMA

O Red Hat Enterprise Linux 7 inclui o systemd, um gerenciador de sistema e de serviços. Ele 

combina compatibilidade para a maioria dos scripts de inicialização SysV e LSB, bem como os 

seguintes novos recursos: 

• Fornece recursos agressivos de paralelização.

• Usa soquete e ativação de D-Bus para iniciar os serviços.

• Oferece inicialização de daemons conforme a necessidade.

• Mantém o controle de processos usando cgroups do Linux.

• Tem suporte para criação de snapshots e restauração do estado do sistema.

• Mantém pontos de montagem e montagem automática.

• Implementação lógica transacional e refinada de controle de serviços com base em dependência.

OPENLMI

O projeto OpenLMI fornece uma infraestrutura comum para o gerenciamento remoto de 

sistemas Linux. Os recursos incluem configuração, gerenciamento e monitoramento de hardware, 

sistemas operacionais e serviços do sistema. O OpenLMI inclui um conjunto de serviços que 

podem ser acessados tanto localmente como remotamente, múltiplas vinculações de linguagem, 

APIs e interfaces de script padrão. Ele permite que os administradores de sistema gerenciem 

85% 

das organizações de TI 

pesquisadas acharam fácil usar 

o novo desktop no Red Hat 

Enterprise Linux 7.2

O GNOME Classic combina 

uma aparência familiar com 

novos e potentes recursos e 

capacidades 3-D.  2 Pesquisa com 308 usuários do Red Hat Enterprise Linux 7 beta, www.techvalidate.com/product-research/
red-hat-enterprise-linux
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mais sistemas, automatizem as operações de gerenciamento e controlem servidores físicos e 

virtuais. A interface de ferramenta padronizada diminui a curva de aprendizado para os novos 

administradores e as APIs padrão facilitam a criação de ferramentas personalizadas.

Os recursos de gerenciamento de armazenamento simplificam a configuração e o gerenciamento 

de armazenamento, especialmente em sistemas com múltiplas unidades. Um problema tradicional 

em sistemas Linux é que rótulos de volume podem mudar quando o hardware é reconfigurado. O 

OpenLMI evita esse problema, permitindo que você aborde os volumes por rótulo, UUID, ou ID do 

dispositivo. A combinação de uma API padronizada e nomes persistentes de dispositivos torna 

mais fácil manter o armazenamento consistente, mesmo quando o hardware e o software mudam.

O OpenLMI permite gerenciamento remoto de rede fornecendo uma API padronizada para 

consultar e configurar o hardware de rede. Além da configuração padrão da rede, ele suporta 

configuração de ponte e vinculação de rede e fornece notificação de mudanças na configuração.

O administrador do sistema pode usar o OpenLMI Software Provider para adicionar ou remover 

remotamente os serviços, e o Service Provider para determinar o estado (iniciado, ligado, parado, 

em falha), ativar, iniciar ou reiniciar o serviço. 

SISTEMAS DE ARQUIVO

• O Red Hat Enterprise Linux inclui agora XFS como sistema de arquivos padrão, proporcionando 

melhorias na escalabilidade e escolha adicional de sistema de arquivo. Anteriormente, o XFS 

estava disponível apenas com o Complemento de sistema de arquivos escalonável. O XFS tem 

suporte a sistemas de arquivos de até 500TB.

• O Ext4 tem suporte a sistemas de arquivos de 50TB, a partir de 16TB.

• O Btrfs é um sistema de arquivos relativamente jovem especialmente útil para casos de 

uso locais e de grande escala. O Btrfs inclui gerenciamento de volume básico, suporte para 

snapshots, checksum completo de integridade de dados e metadados, e uma interface de 

linha de comando que torna esses recursos avançados mais fáceis de usar do que em outros 

sistemas de arquivos de grande escala. O Btrfs está disponível como um Technology Preview. 

• O Ext4 tem suporte a um sistema de arquivos de 50TB, a partir de 16TB.

• O sistema de arquivos de rede CIFS com atualizações de protocolo do bloco de mensagens 

do servidor (SMB) irá fornecer melhor desempenho, segurança e mais recursos do que havia 

disponível em protocolos anteriores.

• Os comandos do GFS2 agora lidam com mais precisão com o alinhamento de listras RAID 

e colocação de elementos críticos, tais como diários e grupos de recursos. Isso aumenta a 

escalabilidade e desempenho do GFS2 quando o sistema de arquivos está sendo criado e 

usado.
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ARMAZENAMENTO

ALVOS DE ISCSI E FCOE

O Red Hat Enterprise Linux 7 inclui uma nova implementação de software dos alvos de iSCSI 

(modo RFC-3720) e Fibre Channel over Ethernet (FCoE) no kernel, em oposição à implementação 

anterior de espaço do usuário. Essa nova implementação reforça a capacidade de substituir 

caras matrizes de armazenamento compartilhadas com aplicações de armazenamento baseado 

no Linux criadas em hardware de base.

DETECÇÃO DINÂMICA DO LUN

As unidades lógicas (LUN) agora podem ser dinamicamente reconhecidas pelo sistema operacional 

sem intervenção manual, resultando em menos reinícios e menos tempo de inatividade.

SNAPPER

O Snapper é um novo utilitário que cria, exclui, rotula e organiza snapshots de sistemas de arquivos 

Btrfs e volumes lógicos LVM. As informações e ferramentas adicionais dão aos administradores de 

sistema mais controle sobre seu ambiente de backup.

SEGURANÇA

FIREWALL DINÂMICO

O novo serviço de firewall dinâmico (firewalld) proporciona uma maior flexibilidade em relação 

aos tradicionais iptables Linux, permitindo a gestão unificada de conjuntos de regras do IPv4, 

Ipv6 e Ethernet Bridge. Ele permite que os administradores respondam rapidamente a novas 

ameaças ativando novas regras sem reinicialização, eliminando assim as interrupções de 

serviços. Além das capacidades de configuração dinâmica, o firewalld suporta uma potente 

linguagem de regras que simplifica a configuração de firewall e inclui cerca de 50 configurações 

pré-definidas para muitos serviços de sistema usados frequentemente.

REGISTRO ESTRUTURADO

As informações armazenadas nos arquivos de log do sistema podem agora ser acessadas de uma 

forma estruturada, tornando as ferramentas de análise automatizada mais potentes e eficazes. 

A estrutura padrão do arquivo de log não é mudada, garantindo que as ferramentas e processos 

existentes continuem a trabalhar sem exigir modificações.

SELINUX SOBRE NFS

O NFS rotulado permite que os clientes aproveitem toda a potência do SELinux e implantem 

ambientes mais seguros, incluindo diretórios pessoais seguros de máquina virtual armazenados 

nos servidores NFS. As imagens em um domínio de armazenamento do Red Hat Enterprise 

Virtualization podem ter rótulos atribuídos convenientemente e emitidos pelo Red Hat Enterprise 

Virtualization Manager.

Muitos tipos de ataques em um sistema podem ser evitados, fornecendo um controle refinado de 

quem pode acessar os recursos do sistema. A proteção SELinux agora está disponível ao usar o 

NFS, simplificando o desenvolvimento de aplicativos seguros. O kernel Linux aprimorou o suporte 

para transferir rótulos do SELinux entre um cliente e um servidor usando o NFS.
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REDE

INTERFACES DO NETWORKMANAGER

Duas novas interfaces de usuário do NetworkManager agora estão disponíveis no Red Hat 

Enterprise Linux 7 e são voltadas a administradores que preferem ou podem necessitar de 

acesso à linha de comando para gerenciar conexões e serviços de rede:

• O Nmcli usa uma interface de linha de comando para administração de rede de sistemas 

locais, remotos e descentralizados. Ele também pode ser usado para propósitos de script de 

gerenciamento de rede.

• O Nmtui é uma interface de usuário de texto acionada por menu e baseada em cursos criada 

para substituir a linha de comando "system-config-network-tui" (no Red Hat Enterprise Linux 6) 

e simplificar a definição de muitas configurações de rede comuns, eliminando a necessidade de 

edição manual dos arquivos de configuração da interface de rede.

SINCRONIZAÇÃO PRECISA DE TEMPO

O Chrony é uma implementação diferente do protocolo de tempo de rede (NTP) em comparação 

ao do daemon (ntpd) que é capaz de sincronizar o relógio do sistema mais rápido e com maior 

precisão do que o ntpd. Observe que o ntpd ainda está incluso para clientes que precisam executar 

um serviço de NTP.

Os benefícios do Chrony incluem:

• Sincronização mais veloz que requer somente minutos, ao invés de horas para minimizar os 

erros de tempo e frequência, o que é útil em desktops ou sistemas que não funcionam 24 horas 

por dia.

• Resposta melhor para mudanças rápidas na frequência de relógio, o que é útil para máquinas 

virtuais que têm relógios instáveis ou tecnologias de economia de energia que não mantêm a 

frequência do relógio constante.  

• Após a sincronização inicial, ele nunca adianta o relógio para não afetar os aplicativos que 

necessitam que o tempo do sistema seja monotônico.

• Melhor estabilidade ao lidar com atrasos assimétricos temporários, por exemplo, quando o link 

é saturado por um download grande.

• Pesquisa periódica de servidores não é necessária, logo, os sistemas com conexões de rede 

intermitentes ainda podem sincronizar rapidamente os relógios. 

PRECISION TIME PROTOCOL

O Red Hat Enterprise Linux 7 tem suporte à norma IEEE 1588, Precision Time Protocol versão 2 

(VPTP2), um método para sincronizar com precisão relógios distribuídos em uma rede Ethernet. 

Embora semelhante ao Network Time Protocol (NTP), uma das principais vantagens do PTP é 

o suporte a hardware encontrado em diversas placas de interface de rede (NICs) e switches 

de rede. Quando usado em conjunto com o hardware apropriado, dispositivos habilitados e os 

drivers de rede, ele é capaz de alcançar precisão do relógio na faixa de submicrossegundos, o 

que é muito mais preciso do que o geralmente obtido com o NTP. Esse recurso é especialmente 

importante para aplicativos em serviços financeiros e indústrias relacionadas ao comércio, na 

medida em que a latência de aplicativos é medida em microssegundos.

O PTP É SUPORTADO 
PARA USO COM OS 
SEGUINTES DRIVERS DE 
REDE:

• bnx2x

• e1000e

• igb

• ixgbe

• mlx4_en

• sfc

• tg3
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AGREGAÇÃO DE LINKS TEAM DRIVER

O projeto Team Driver é novo para o Red Hat Enterprise 7 e fornece um mecanismo para vincular 

múltiplos dispositivos de rede (portas) a uma única interface lógica na camada de link de dados 

(OSI Layer 2). Esse mecanismo é utilizado normalmente para aumentar a largura de banda 

máxima e proporcionar redundância de links.

O Team Driver transfere a maior parte do trabalho e a lógica a um daemon de espaço do usuário 

implementando somente as partes de acesso rápido aos dados no kernel. Essa abordagem fornece 

várias vantagens em relação às vinculações tradicionais, como mais estabilidade, depuração 

mais simples, além facilitar a aplicação enquanto fornece desempenho igual ou melhor.

MELHORIAS DO TCP

Várias melhorias ao protocolo de controle de transmissão (TCP) têm como objetivo reduzir a 

latência de aplicativos para serviços orientados à conexão, tais como servidores web criados no 

Red Hat Enterprise Linux.

• O Fast Open é uma extensão experimental ao TCP criado para reduzir a sobrecarga ao 

estabelecer uma conexão do TCP eliminando um RTT (round time trip) de certos tipos de 

conversas do TCP. O Fast Open pode resultar em aumento da velocidade de entre 4% e 41% no 

tempo de carregamento de páginas para websites bastante acessados.

• O TLP (tail loss probe), um algoritmo experimental, melhora a eficiência de como o conjunto de 

rede TCP lida com pacotes perdidos no fim da transação de TCP. Para transações curtas, O TLP 

pode reduzir os intervalos de retransmissão em 15% e reduzir os tempos de resposta em cerca 

de 6%.

• A retransmissão inicial (RFC 5827) usa retransmissões velozes para recuperar as perdas 

de segmentos que exigiriam um intervalo de retransmissão longo. As conexões podem se 

recuperar mais rapidamente de pacotes perdidos, diminuindo a latência geral.  

• A redução de taxa proporcional (PRR) é um algoritmo experimental criado para voltar à taxa 

de transferência máxima rapidamente. Ele tem o potencial de reduzir os tempos de resposta 

de HTTP em 3-10%.

VELOCIDADE DE 40G ETHERNET LINK

O Red Hat Enterprise Linux 7 tem suporte a velocidades de 40G Ethernet link no hardware 

apropriado, o que possibilita comunicação de rede mais veloz para sistemas e aplicativo.

SOQUETES DE BAIXA LATÊNCIA

Os soquetes de baixa latência são uma implementação de software que reduz a latência e jitter 

de rede dentro do kernel. Essa implementação faz com que seja fácil para aplicativos pesquisem 

novos pacotes diretamente no driver de rede que acelera os pacotes sendo transferidos ao 

pacote de rede. Os aplicativos que são sensíveis à latência imprevisível se beneficiam do método 

de espera de cima para baixo que substitui as interrupções para os pacotes de entrada. 
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ALTA DISPONIBILIDADE

GERENCIADOR DE RECURSOS DE CLUSTER APRIMORADO

O gerenciamento de recursos de cluster foi aprimorado por meio de várias adições:

• Os procedimentos administrativos simplificados reduzem a quantidade de esforço necessária 

para monitorar e gerenciar um cluster.

• O monitoramento refinado de cada componente no conjunto de cluster fornece mais 

conscientização e controle sobre aplicativos sendo executados em ambientes de alta 

disponibilidade. Os recursos podem ter vários estados associados a eles e podem ser 

gerenciados com base em programação ou manualmente. Um novo e importante recurso é a 

capacidade de criar ações definidas pelo usuário.

• A clonagem de recursos permite que um único comando seja replicado em múltiplos nós no 

cluster. Por exemplo, usando recursos clonados, emitir um único comando pode fazer com que 

um sistema de arquivo GFS2 seja montado em todos os nós dentro do cluster.

• O novo gerenciador de recursos de cluster tem uma interface gráfica e de linha de comando. 

O novo gerenciador de recursos fornece um único ambiente para gerenciar clusters sendo 

executados no Red Hat Enterprise Linux 6 e 7.

MECANISMO DE MONITORAMENTO DE MARCA-PASSO

As capacidades remotas do marca-passo agora se aplicam às máquinas virtuais dentro de um 

cluster. Agora, com o Red Hat Enterprise Linux 7, os usuários podem executar o marca-passo 

de dentro de uma máquina virtual e controlar os recursos e aplicativos que são executados em 

outras máquinas virtuais no cluster.

Para obter informações técnicas mais detalhadas e instruções de como usar os recursos e as 

capacidades descritas neste documento, consulte a documentação do Red Hat Enterprise Linux 7.3 

COMPLEMENTOS

Os recursos anteriormente disponíveis no complemento de rede de alto desempenho, de 

balanceamento de carga e do sistema de arquivos escalonáveis foram incluídos na base do Red 

Hat Enterprise Linux Server.

 3 https://access.redhat.com/site/documentation/Red_Hat_Enterprise_Linux/
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