OpenBSD PF (Packet Fitler) ile Load Balancing ( Yük Dengeleme )
Load Balancing bir yerine iki yada daha fazla internet bağlantı
sıtedarik ederek
PF aracı
lı
ğı
yla kullanı
cı
lardan gelen istekleri round-robin algoritması
nıkullanarak
arabirimlere dağı
tmaktı
r. Böylece tek bir bağlantıüzerinde yı
ğı
lmalar olmayacak trafik
yükü sürekli olarak arabirimlere paylaş
tı
rı
lacaktı
r.

Şekildede görüldüğü gibi OpenBSD kullanı
cı
lardan gelen bağlantıisteklerini
alı
yor ve trafiği sürekli çı
kı
şarayüzlerine paylaştı
rı
yor. Kullanı
cı
lar hangi arabirimden
çı
kacakları
na karar vermiyor bunu onları
n yerine OpenBSD yapı
yor.
Bunu yapabilmek için OpenBSD makinemize üç tane Ethernet kartıtakı
yoruz,
daha fazla bağlantıistiyorsak her bağlantı
ya bir ağarabirimi, bunu yapamazsak
modemlerimizi bir huba bağlayı
p OpenBSD makinemize hub aracı
lı
ğı
yla
bağlayabiliriz, bu durumda iki Ethernet kartıiş
imizi görecektir.
Şimdi 192.168.1.0/24 iç ağı
mı
z, 10.0.0.1 birinci modemimiz, 172.16.10.1 ikinci
modemimiz olsun, firewallı
mı
zı
n iç ağa bakan ağarabiriminin IP numarası
192.168.1.1, birinci modeme bakan ağarabirimin IP numarası10.0.0.2, ikinci
modeme bakan arabirimin IP numarası172.16.10.2 olsun.
#vi /etc/pf.conf
ic_ag=”192.168.1.0/24”
int_if=”dc0”
#192.168.1.1 ip nolu erhernetimiz
ext_if1=”fxp0”
#10.0.0.2 ip nolu birinci modeme bakan eth.
ext_if2=”fxp1”
#172.16.10.2 ip nolu ikinci modeme bakan
eth.
ext_gw1=”10.0.0.1”
ext_gw2=”172.16.10.1”

#ve NAT kuralı
mı
z
nat on $ext_if1 inet from $ic_ag to any -> $ext_if1
nat on $ext_if2 inet from $ic_ag to any -> $ext_if2

#böylelikle iç ağdan gelen istekleri her iki çı
kı
şarayüzümüzede nat etmişolduk.
#gelelim pass kuralı
mı
za, buradada route-to komutunu kullanı
yoruz. bu arada diğer
eklenmesi gereken kurallarısizin eklediğinizi hesab ederek sadece Load Balancing ile
ilgili kurallarıburaya yazı
yorum.
pass in on $int_if route-to \
{ ($ext_if1 $ext_gw1), ($ext_if2 $ext_gw2) } round-robin \
from $ic_ag to any keep state
pass out on $ext_if1 route-to ($ext_if2 $ext_gw2) from $ext_if2 \
to any
pass out on $ext_if2 route-to ($ext_if1 $ext_gw1) from $ext_if1 \
to any
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