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   O WEBSNARF 

O Websnarf é um componente independente do Pro Apps, podendo ser utilizado de forma integrada com os 

demais componentes ou standalone. Esse componente tem duas funções principais:

• Acelerador de navegação web (CDN-a): um poderoso e multidisciplinar  webcache desenvolvido 

pela FreeBSD Brasil e integrado com o consagrado Thunder Cache Professional, desenvolvido para 

grandes provedores e empresas de telecom;

• Filtro de conteúdo web: focado em mercado corporativo, pequenas, médias e grandes empresas e 

órgãos  públicos,  é  um  filtro  completo  de  conteúdo  web;  permite  o  controle  de  navegação  por 

categoria de websites, é capaz de detectar (e controlar) atividades de entretenimento web (Fun Snarf) 

que diminuem a produtividade em ambiente de trabalho;

Eleve a eficiência do seu consumo de banda e economize pelo menos 30% de seu link Internet.  
Integrado  com  Thunder  Cache  na  base,  o  websnarf  satisfaz  necessidades  de  cacheamento  de  
conteúdo volátil e dinâmico.

Conheça um pouco mais sobre o Websnarf.

   Websnarf Web Cache: CDN-a (Web Content Delivery acceleration)

Websnarf é um poderoso sistema de  Web Cache que tem como principal característica fazer caching de 

conteúdo de dados dinâmicos, estáticos, e objetos de múltipropósito na  web. A solução implementa com 

eficiência  cache funcional  onde a maioria  dos outros sistemas de  proxy falham: o conteúdo dinâmico e 

conteúdo não web que é trafegado por http.

Segundo o Gartner Group,  a maior parte do conteúdo web na Internet hoje, especialmente depois da Web 

2.0,  é  dinâmico.  A  Arbor Networks  divulgou relatório  no último trimestre  de  2009 apontando a  queda 
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gradual  e  contínua  de  comunicação  peer-to-peer,  e  aponta  como causa  a  tendência  da  Web de  acessar 

conteúdo multimídia por  streaming, como acontece com YouTube, Last.FM e tantos outros  sites, sobrando 

para p2p o compartilhamento de programas e não mais vídeos e música.

No primeiro semestre de 2012 segundo a CDN-Advisor, a entrega de conteúdo multimídia sob demanda é o 

tipo de tráfego web que tem o mais expressivo crescimento, puxado de perto por Netflix e iTunes Store que 

entregam filmes e séries de TV sob demanda, e por rádios via Internet como Last.FM ainda encabeçando 

esse segmento. Entre 2011 e 2012 os usuários de sistemas de computação se mostraram cada vez menos 

preocupados em armazenar seus vídeos, filmes, e músicas localmente em suas residências, dando preferência 

ao armazenamento na nuvem devido a disponibilidade e praticidade de ter seu conteúdo em qualquer lugar. 

São por esses motivos que manter um sistema de CDN (Content Deliver Network) eficiente e funcional em 

um  provedor,  empresa  de  telecom  ou  na  sua  empresa  tem  se  tornado  cada  vez  mais  importante.  As 

motivações primárias para ter um sistema como Websnarf CDN-a são:

• Economia: o  Websnarf  CDN-a  oferece  economia  no  mínimo  de  30%  no  seu  tráfego  web; 

tipicamente esses fatores alcançam taxas perto de 50% em alguns picos diários; essa economia real 

reflete-se em elevação da capacidade econômica do seu negócio e dar margens de lucro, enquanto 

entrega ao seu cliente o mesmo conteúdo só que tipicamente, um conteúdo já tratado e com uma 

performance maior, menor latência; tal economia de conectividade reflete-se, claro, em economia 

financeira;

PRO APPS – Data Sheet – ©2012 – FreeBSD Brasil LTDA – http://www.ProApps.com.br



PRO APPS – Websnarf CDN-a e Filtro de Conteúdo 
Data Sheet Professional Appliance / Apresentação

Versão: 0.3/2012
Classificação: P/P
Autor: FreeBSD Brasil
Componente: Websnarf
Referência: 289-2/P

• ROI & TCO: as taxas de economia do sistema garante que o ROI (Retorno de Investimento) na 

aquisição de um servidor Websnarf seja diluído já nos primeiros (as vezes no primeiro) meses após 

sua implantação, melhorando o TCO (Custo Total de Propriedade) de seu circuito Internet; é uma das 

melhores e mais fáceis decisões de gestão de negócio que sua empresa pode tomar, com vantagens 

fáceis de se calcular;

• Aceleração: muitos provedores e empresas de telecom não tem necessidade real de economia de link  

Internet, ou por participarem de Pontos de Troca de Tráfego ou por terem capilaridade de sobra em 

suas saídas de Internet,  a baixo custo; no entanto essas empresas como as demais ganham outra 

vantagem na adoção do Websnarf: a entrega rápida, acelerada de conteúdo; diminuindo a latência, 

manter  os  dados  cacheados  mais  próximo ao  cliente  garantem que a  qualidade  e  velocidade  na 

entrega do conteúdo sejam sentidos, melhorando a experiência da navegação web; afinal sabemos 

que Internet rápida não é só largura de banda: é latência; 

• Mitigação  de  upgrade  de  Link: muitas  empresas  simplesmente  não  podem  ser  atendidas  de 

imediato nas regiões onde atuam, essa é uma realidade que não afeta apenas regiões remotas do país; 

tipicamente sair das grandes regiões metropolitanas já implica em impossibilidade de ser atendido 

por sua operadora ou distribuidora; muitas vezes em momento de pico sua organização sofre com 

taxas de 10% ou 20% de demanda acima do link existente, gerando sensação de queda de qualidade 

para seus clientes e usuários, e uma atualização de link quando possível eventualmente pode não ser 

justificada financeiramente se são apenas poucos momentos de pico que essa demanda extrapola; 

exatamente nesse momento o Websnarf resolve o problema, mitigando ou retardando a necessidade 

de atualização de capilaridade de banda;

• Atraso de entrega de upgrades: mesmo em regiões  privilegiadas sofrem com a falta  de oferta 

imediata  de  conectividade  Internet  quando se  precisa  de  uma atualização de  circuíto;  ainda  que 

viável, alguns projetos de atualização levam meses para ser concluídos; isso acontece em muitas 

regiões  metropolitanas  privilegiadas  como de  São Paulo  (Cotia,  Diadema,  Santo  André),  Rio  de 

Janeiro (São Gonçalo, Belford Roxo, Tanguá, Nova Iguaçu), Belo Horizonte (Santa Luzia, Lagoa 

Santa, até mesmo Contagem e Betim) ou até mesmo dentro das grandes capitais do país (Recreio dos 

Bandeirantes,  no Rio; Itaquera em São Paulo; Venda Nova em BH) um upgrade de link, quando 

viável,  pode levar  meses para ser efetivado;  então se as necessidades de banda estão dentro dos 

padrões de economia que o Websnarf oferece, este torna-se uma solução que pode rapidamente ser 

implantada compensando o atraso efetivo de outras opções de escalabilidade;

• CDN-a  ou  CDN-Full: A entrega  acelerada  de  conteúdo  (CDN-a)  ou  entrega  de  conteúdo  em 

velocidade  máxima  (CDN-Full)  também  conhecidos  como  Full  Caching  (cache  full como 

abrasileirado) é a técnica de garantir que os objetos cacheados sejam entregues em uma velocidade 
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muito superior (CDN-a) a velocidade contratada pelo seu cliente, criando um padrão diferenciado de 

limite de banda para entrega de conteúdo cujo único custo é a infra-estrutura de entrega; pode-se 

ainda implementar uma entrega na velocidade máxima possível (CDN-Full) não havendo qualquer 

controle de banda na entrega de conteúdo cacheado; seu cliente recebe na maior velocidade que a sua 

infra-estrutura pode entregar; enquanto diferenciais importante na prestação de serviço a técnica de 

CDN-a é mais utilizada em redes com infra-estrutura mais sensíveis a saturação (como rádio) e CDN-

Full em redes menos saturáveis (como redes cabeadas, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Fibra, etc);

O  dinamismo  da  Web  é  uma  tendência  inegável,  e  para  acompanhar  essa  evolução,  seja  qual  for  sua 

motivação primária, Websnarf com Thunder Cache Pro é a solução mais completa no mercado.

Cache de Conteúdo Web Dinâmico

Com o Websnarf você acelera o acesso de seus clientes e da sua organização a conteúdo dinâmico com 

streaming  de vídeo e áudio, atualização por demanda de sistemas operacionais, atualização de vacinas de 

vírus, e muitos outros. É a mais eficiente forma de fazer cache de sites de vídeo como YouTube, RedTube,  

Google Videos, Xvid Megavideo, portais de notícia como Terra, Globo.com, UOL, sites de compartilhamento 

de arquivos como 4Shared, Megaupload, vacinas de anti-virus como Kaspersky, GrifSoft e muito mais.

Transparent Proxy – TPROXY (FreeBSD)

Graças a tecnologia IP_BINDANY do FreeBSD, a solução implementa Transparent Proxy real, baseado em 

IP spoofing autêntico, sem qualquer abordagem tecnicamente duvidosa como rescrita de pacotes em técnicas 

de NAT e, principalmente, sem impor  overhead, garantindo uma implementação de TPROXY não apenas 

altamente funcional, mas de alta performance.

Rescrita Seletiva de URLs

É  possível  reescrever  URLs  de  forma  dinâmica  e  altamente  customizável,  permitindo  a  configuração 

personalizada de propagandas no MSN (Microsoft Messenger) e outros sistemas de propagandas, incluindo 

Google Adsense. Ou seja você pode colocar sua publicidade, seletivamente, no MSN e sites que seus clientes 

PRO APPS – Data Sheet – ©2012 – FreeBSD Brasil LTDA – http://www.ProApps.com.br



PRO APPS – Websnarf CDN-a e Filtro de Conteúdo 
Data Sheet Professional Appliance / Apresentação

Versão: 0.3/2012
Classificação: P/P
Autor: FreeBSD Brasil
Componente: Websnarf
Referência: 289-2/P

acessam, possibilitando a criação de um modelo de negócios de publicidade web local, sob controle de seu 

provedor.

Integração Perfeita com Outros Proxy

Apesar de ser um dos mais eficientes Web Caching do mercado, você pode, se desejar, integra-lo com outros 

sistemas de  proxy como  HA-Proxy, (High Availability Proxy),  Varnish, ou  Squid. Isso porquê o Websnarf 

pode atuar como Parent Proxy e como Simbling Proxy, ou seja, pode receber tráfego seletivamente enviado 

por outro Proxy e pode desviar tráfego para outro Proxy. Recursos de segurança, proxy reverso ou filtro de 

conteúdo adicional podem justificar a integração do Websnarf com algum outro sistema de proxy do mercado 

que se proponha a desempenhar outras funções diferentes.

Marcação de Pacotes IP e Aceleração de Navegação Web

Para facilitar o tratamento de dados cacheados transmitidos na rede, o Websnarf implementa marcação de 

pacotes  com  ToS  (Type  of  Service)  e  DiffServ  (Differential  Service)  seletivo,  ou  seja  você  escolhe  a 

marcação e consegue distinguir na rede de forma simples os dados que vêm da Internet dos dados que vêm 

do Cache. Com isso você implementa ZPH e técnicas de aceleração de navegação como Cache Full (CDN-a 

e CDN-Full) de forma simples e eficiente em sistemas FreeBSD, Linux, Mikrotik, Cisco e afins.

Altamente Configurável

Os recursos Websnarf são altamente configuráveis. Desde o controle de recursos até tempo de flush de dados 

em disco, decisões de paralelismo site-a-site e afins, tudo em um ambiente centralizado e bem documentado 

de configuração.

Alta Performance e Escalabilidade

O Websnarf está disponível somente para FreeBSD, e com isso herda diretamente a performance intrínseca 

desse sistema. Sob a plataforma FreeBSD o sistema se destaca, não apenas por ter recursos exclusivos para 

essa plataforma (como TPROXY real),  mas também por conseguir altas taxas de transmissão,  excelente 

tempo  de  resposta  por  requisicões  de  dados  e  um  número  muito  maior  de  clientes  sendo  atendidos 

paralelamente  em  um  único  equipamento,  chegando  a  taxas  de  milhares  de  requisicões  paralelas  em 

Commoditie Hardware (servidores convencionais).

O componente chave de aceleração de conteúdo multimídia, Thunder Cache Pro, também é desenvolvido 

primariamente para plataforma FreeBSD. Isso garante todas as vantagens que o sistema oferece, nos dois 

componentes internos da solução.
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Além  disso,  quando  você  encontrar  limites  nos  servidores  convencionais,  ao  invés  de  investir  em 

arquiteturas e tecnologias mais avançadas de hardware (consequentemente mais caras),  pode escalar em 

Commoditie Hardware com o recurso de  cluster  que efetivamente garante a facilidade na implantação de 

uma CDN – Content Delivery Network: escalabilidade horizontal.

    Websnarf Web Cache - Missão Crítica 

A FreeBSD Brasil LTDA se especializou em implantar web caching para entrega acelerada de conteúdo (CDN-

a) em ambientes de grande porte. Então se você quer colocar uma solução de cache profissional, que integra o 

Thunder Cache em ambiente com muitos clientes simultâneos e desviar dezenas de Mb/s para uma solução 

efetiva de CDN, conte com Websnarf.

Conheça alguns diferenciais do Websnarf:

• WebSnarf Web: Uma versão especial e diferenciada para gerenciamento e estatísticas do cache via 

web, acrescido de uma série de recursos adicionais, como suporte a Lusca+ , informações de 

consumo de disco, estatísticas de eficiência, estatísticas de acesso, operações em tempo real, módulo 

de gerenciamento de propagandas e acompanhamento de economia de banda domínio-a-domínio. 

São adições características do processo de implantação de cache da FreeBSD Brasil, focando 

envolver Lusca+ como parte integral da solução;

• Websnarf Daemon: Um conjunto de melhorias exclusivas, desenvolvidas para uso integrado com 
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Lusca, o melhor sistema de Cache/Proxy Open Source do mercado; são modificações e adições de 

recursos externos que extendem o Lusca e permitem seu uso de forma mais eficiente e escalável; 

chamamos carinhosamente de Lusca+;

• Thunder Cleaner: Limpa o Cache de forma inteligente, balanceando Cache Age (tempo do Cache 

em Disco) com HIT Ratio (arquivos com melhor taxa de HIT), utilizando algorítimo PLRU e MRU - 

não é a simples remoção de arquivos com base em percepções do desenvolver ou observações 

voláteis, é algorítimo de memory/data replacement, criado, projetado e de eficiência comprovada;

• FBSDBR-TP ( Websnarf Daemon): Recurso exclusivo que permite o uso de TPROXY mesmo com 

uso de Parent Proxy ou proxy hierárquico, fundamental para integração transparente com Thunder 

Cache, Varnish, PeerApp ou Bluecoat por exemplo;

• Recurso FBSDBR-DLIST (Websnarf Daemon): Permite o desvio seletivo de domínios e 

subdomínios para Parent Proxy, sem uso de Expressões Regulares (regex); implantação atômica e 

multithread, extremamente leve, não gera impacto de consumo de CPU nos processos Lusca 

permitindo o uso de apenas uma instância mesmo em ambientes de grande porte; o Websnarf utiliza 

esse recurso também para lista de controle de acesso, eliminando aplicações adicionais com Dans 

Guardian para controle por domínios;

• Recurso Optimization Type (Websnarf Daemon): Adiciona uma flag (-t) ao Lusca que define 

quais tipos de otimizações para as funções externas do Websnarf Daemon devem ser implantadas; é 

uma das mais importantes mudanças implementadas; tira proveito de recursos avançados do 

FreeBSD como Zero Copy, CUDA, OpenCL e aceleração GPU e CPU Affinity;

• Recurso FBSDBR-SToS (Websnarf Daemon): Permite que pacotes cacheados em proxies 

hierárquicos (ou Parent Proxy), como Thunder Cache, Bluecoat, PeerApp, seja reconhecido e 

reclassificado com o mesmo código ToS (Type of Service) configurado no Websnarf, permitindo 

normalização e integrando identificação de dados cacheados em abordagens Cache Full, mesmo em 

ambientes envolvendo sistema clusterizado de Proxy, como Thunder Cache Cluster ou PeerApp 

Farm;

• Multi Instance (Websnarf Daemon): Estratégia tecnológica para tirar total proveito de múltiplos 

processadores quando o consumo de CPU for alto, tipicamente ambientes de grande porte: acima de 

400Mbit/s num mesmo cache; Utilizado com CPU Affinity, onde os processadores ficam dedicados 

às suas instâncias do Websnarf, não perdendo performance com trocas de contexto de processamento 

pelo kernel;

• Cache de Conteúdo Web: mesmo se não for integrado com Thunder Cache, o Websnarf 

proporcional cache efetivo e funcional de conteúdo web estático e parcialmente dinâmico através de 
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patterns previsíveis de cacheamento;

• Gerencia de propagandas: graças ao módulo propagandas do Websnarf, você pode modificar 

propagandas como banners do MSN, Google Ads, propagandas em websites diversos; com isso você 

usa o Websnarf para gerar negócios até então não pensados como vender publicidade no escopo local 

de seu provedor, alcançando sua cidade, seus clientes, gerando renda de fontes até então 

exclusivamente exploradas por grandes empresas como Google e Facebook; use isso em momentos 

especiais como eleições municipais; festas e eventos locais;

• Contas Premium: permita o acesso de seus clientes e conteúdo premium como Mega Upload, 

4Shared e afins, sem custo adicional aos seus clientes (TBD);

Os recursos abaixo estão disponíveis no Websnarf quando estiver atuando como Filtro de Conteúdo 

Web:

• Gerenciamento de usuários: permite a criação de usuários e grupos de usuários para autenticação 

de acesso ao web proxy da empresa;
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• Integração LDAP: permite a autenticação de usuários e grupos de usuários em base LDAP do tipo 

OpenLDAP, Netware Directory ou Apple Open Directory;

• Integração Active Directory: permite a autenticação de usuários e grupos de usuários em um 

servidor Microsoft Windows com Active Directory integrado;

• Integração NTLM: permite a autenticação de usuários e grupos de usuários em um servidor 

Microsoft Windows com Active Directory integrado utilizando credenciais NTLM/Kerberos e tickets 

de validação proporcionando Single Sign-On (usuários autenticados na rede Windows não precisa 

reautenticar no proxy e é reconhecido com as credenciais do Active Directory);

• Integração Kerberos: permite a autenticação de usuários e grupos de usuários em um servidor Open 

Directory utilizando credenciais Kerberos e tickets de validação proporcionando Single Sign-On 

(usuários autenticados na rede não precisa reautenticar no proxy e é reconhecido com as credenciais 

do Kerberos);

• Perfis/grupos de filtro: é possível criar perfis/grupos contendo categorias específicas de filtro de 

conteúdo;

• Filtering Smart Patterns: uma inteligência adicional é tentar determinar o conteúdo do website 

através de palavras chaves servidas por este site; é uma forma mais inteligente e que as vezes se 

mostra mais eficiente do que a categorização de websites;

• Fun Snarf: recurso exclusivo do Websnarf que permite reconhecer conteúdo de entretenimento geral 

como Facebook Games, chat, jogos online, etc, através de padrões web;

• Filtro por horário: perfis e grupos podem estar ativos apenas em horários e dias da semana 

determinados;

• Controle de banda: limite a velocidade da entrega de conteúdo web, de forma global ou por IP na 

sua organização;

    Classificação de categorias de websites

As técnicas de Filtering Smart Patterns e Fun Snarf são funcionais e mais leves que a classificação estática 

de conteúdo, mas nem sempre são suficientemente precisas.

Dessa forma tanto os padrões inteligentes de filtro quanto a categorização de websites são implementados no 

websnarf; as categorias são padronizadas internacionalmente (por isso o nome em inglês) como mantidos pela 

Juniper, Smoothwall e Websnarf. Confira as categorias de websites filtrados por domínio ou por Smart Patterns:
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Categoria Informações / descrição

abortion Sites que falam de aborto; exceto conteúdo religioso;

ads Servidores de propaganda e banners;

adult Conteúdo adulto exceto pornografia;

aggressive Sites de conteúdo agressivo mas não violento;

antispyware Sites que prometem remover spywares do seu computador;

artnudes Nudez artística;

astrology Conteúdo relacionado a astronomia e astrofísica;

banking Sites de bancos e home banking;

beerliquorinfo Websites sobre cervejas, licores e outras bebidas alcoólicas;

beerliquorsale Sites de bebidas alcoólicas a venda;

blog Blogs e diários;

cellphones Conteúdo para telefones celulares e dispositivos móveis;

chat Salas de bate-papo;

childcare Sites sobre cuidados com crianças e adolescentes; 

cleaning Sites de limpeza e produtos de limpeza;

clothing Venda de roupas;

contraception Informação sobre contracepção;

culnary Culinária, cozinha e receitas – Ana Maria Braga stuff;

dating Sites de encontros e namoros;

desktopsillies Sites com programas e artes para customização do PC; normalmente perigosos;

dialers Sites com discadores;

drugs Drogas ilícitas;

ecommerce Sites de e-commerce;

entertainment Promoção de música, vídeos, filmes, humor e entretenimento em geral;

filehosting Sites de hospedagem de conteúdo;

gambling Negócios como troca, permuta, venda de participações, ações, fichas e créditos;

games Jogos eletrônicos;

gardening Jardinagem

government Governos, iniciativas militares, escolas públicas;

guns Armas de fogo;

hacking Hacking/cracking e afins;

homerepair Sites com dicas de manutenção do lar;

hygiene Higiene pessoal e afins;

instantmessaging Mensagens instantâneas;

jewelry Jóias e bijuterias;

jobsearch Recursos Humanos e Empregos;

kidstimewasting Sites que a criançada adora passar o tempo;

mail Sites de webmail e serviço de e-mail;

marketingware Produtos de marketing;

medical Medicina e medicamentos (drogas legais);

mixed_adult Conteúdo adulto variado;

naturism Sites de nudismo do tipo naturista; 
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news Notícias e Revistas

onlineauctions Leilões online;

onlinegames Games online;

onlinepayment Pagamentos online;

personalfinance Finança pessoal;

pets Animas de estimação e pet shops;

phishing Sites de phishing (armadilha virtual);

porn Pornografia explícita ou leve, nudez sem justificativa contextual; 

proxy Sites com proxy aberto;

radio Rádio e TV não associados a noticiários;

religion Sites que promovem discursos e conteúdo religioso;

ringtones Ringtines, games, midis e customizações de dispositivos móveis;

searchengines Sites de busca como Google

sexuality Sites de sexualidade educativa; material adulto e adolescente;

shopping Sites de compra e comércio não B2C;

socialnetworking Redes Sociais

sportnews Notícias especializadas em esportes;

sports Todos os demais sites de esportes;

spyware Sites que oferecem spyware para download;

updatesites Atualizações de softwares e anti-virus;

vacation Férias, viajens e turismo;

violence Violência (como MMA, Boxing, etc);

virusinfected Sites mal intencionados que oferece download de conteúdo com vírus;

warez Conteúdo ilegal, pirateado, etc;

weather Sites associados a previsões climáticas;

weapons Vendas ou informações sobre armas e munições;

webmail Sites de webmail;

whitelist (kids) Conteúdo completamente apropriado para crianças;

Todo esse diferencial gerando vantagens (valor agregado à sua implantação do Websnarf):

• Menor Custo Total de Propriedade: Com a integração Thunder Cache Pro com Websnarf você 

tem menos custo mensal (semestral ou anual) com threads; ou seja você consegue tirar o mesmo 

proveito do Thunder Pro, contratando uma licença de menor custo, viabilizando sua implantação, 

melhorando seu TCO (Custo Total de Propriedade) e maximizando seus lucros. É a FreeBSD Brasil 

LTDA gerando valor agregado ao que já é bom;

• Mais Segurança  e Disponibilidade: Com o Thunder Cache Pro de forma independente você tem 

todas as vantagens de um sistema completo de Cache, mas o número de sessões HTTP que serão 

atendidas é limitado ao número de threads de sua licença; se a sua demanda subir acima da licença, 
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seja por aumento dos seus picos de acesso simultâneo ou por ataque de vírus/worms e outras pragas 

em seus clientes, você não fica apenas sem Cache: seus clientes ficam sem serviço! Ficam sem ser 

atendidos, causando lentidão ou até mesmo interrupção de navegação; com o Websnarf esse risco 

não existe: além do menor consumo de threads, se o Thunder Pro deixar de responder por qualquer 

motivo, incluindo estouro de limite de threads, o Websnarf continua atendendo plenamente os 

clientes;

• Controle de Conteúdo e Acesso: Tendo o Thunder Cache Pro integrado com Websnarf você 

consegue impor limites de acesso por usuário, por endereço IP, à sites seletivos e com tabela de 

horários;

    Recursos Websnarf

Confira abaixo uma lista de recursos do websnarf identificando quando o recurso esta disponível em modo Web 

Cache, em modo Filtro de Conteúdo.

Estatísticas Gerais

Processador e memória; Conexões estabelecidas;

Thunder Threads contratadas e em uso; Menus suspensos de acesso rápido as áreas;

Sistema completamente multi-usuário; Consumo de CPU por serviço;

Consumo de memória; Load averages;

Gráficos de ocupação de discos; Gráficos de economia e tráfego geral;

Gráficos de economia e tráfego de conteúdo dinâmico; Gráficos de economia e tráfego de conteúdo estático;

Taxas de economia por bytes e por HITS do websnarf; Gráfico vivo de I/O de disco básico e avaçado;

Gráfico vivo de I/O de disco com taxas de operações por segundo, fila de operações pendentes, porcentagem de 
ocupação, latência de leitura e escrita, operações de leitura e escrita por segundo, kBps de leitura e escrita;

Estatísticas gráficas de consumo de CPU (kernel, aplicações, 
priorizada, interrupção e inativo);

Estatísticas  gráficas  de  consumo  de  memória 

classificada por tipo (cache, buffer, etc) e swap;

Relatório gráfico de load averages em 5, 10 e 15 minutos com 
histórico configurável;

Relatório gráfico de consumo e estatísticas de acesso a 
disco;

Relatório  gráfico  de  uso  de  partições  de  disco  incluindo 

sistema e cache;

Relatório gráfico de estatísticas de rede incluindo 
conexões estabelecidas e tráfego de RX e TX;

Relatório gráfico de economia e consumo de tráfego porta 80; 

muito importante pois é direto na rede, é a economia de fato;

Relatório gráfico de estatísticas de performance 
Websnarf para cache;

Relatório gráfico de consumo de CPU & RAM do Websnarf; Relatório gráfico de consumo de threads do thunder;

Relatório de informações Thundercache

Relatório estatísticos de economia/eficiência em bytes e hits 

por arquivos independentes;

Relatório estatísticos de economia/eficiência em bytes e 

hits por domínios independentes;

Relatório estatísticos de economia/eficiência em bytes e hits 

por extensão de arquivos independentes;

Relatório estatísticos de economia/eficiência em bytes e 

hits por endereço IP do cliente;

Relatório estatísticos de economia/eficiência em bytes e hits 

por hora;

Relatório estatísticos de economia/eficiência em bytes e 

hits por dia;
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Relatório estatísticos de economia/eficiência em bytes e hits FULL contendo detalhes gerais de acesso;

Relatório de Informações Websnarf

Estatísticas Top 100 dos sites mais populares agregado por IP, 

por bytes, por taxa de economia, etc;

Estatísticas  de  downloads  de  arquivos  contendo 

informações de bytes, tamanhos de arquivos;

Estatísticas código HTTP de respostas; Estatísticas Full contendo informações por URL;

Estatísticas globais de acesso e economia; Estatísticas de acesso por IP;

Estatísticas de acesso por peer; Estatísticas de acesso site-a-site;

Estatísticas de acesso relacionando IP de cliente e sites; Estatísticas de acesso relacionando usuários e sites;

Estatísitcas de acesso usuário a usuário; Estatísticas de acesso Usuário e Download;

Estatísticas de acesso Usuário por Site Estatísticas de acesso Usuários por Domínios;

Acesso a logs de erro e acesso Thunder; Acesso a logs de erro e acesso Websnarf;

Filtro completo de busca em todos os relatórios; Estatísticas de alta performance com noSQL;

Configurações

Configuração web de usuários, grupos e perfis de usuários; Configuração web de banco noSQL;

Configuração web de estatísticas por serviços, discos, etc; Configuração web do Thunder Cache, completa;

Configuração  web  de  serviços  permitindo  parar  e  reiniciar 

cada componente da solução Websnarf;

Configuração de propagandas, anunciantes, artes e 

tipos de mídias de propaganda.

Configuração web de perfis e grupos de acesso; Configuração web de categorias de filtro de conteúdo;

Recursos Websnarf

Configuração web de perfis e grupos de acesso; Filtro de conteúdo inteligente por padrões de conteúdo;

Autenticação NTLM em ambiente Microsoft AD; Filtro de conteúdo inteligente por padrões de conteúdo;

Filtro Fun Snarf para entretenimento; Autenticação de usuários e grupos no Microsoft AD;

Autenticação e integração LDAP; Autenticação de usuários e grupos e Single SignOn;

Filtro de conteúdo por dia da semana e hora; Parent proxy;

Controle de acesso altamente configurável; Controle de banda global e por IP;

Marcação Type of Service; TPROXY real;

Recurso fbsdbr-tp para TPROXY em ambiente Cache Peer; Recurso fbsdbr-dlist para ACLs de alta performance;

Recurso  fbsdbr-websnarf  que  permite  integrar  melhorias 

websnarf ao Lusca de forma externa;

Recurso fbsdbr-SToS que permite marcação ADN-a e 

ADN-Full mesmo com Cache Peers;

Filtro de otimização por perfis e tipos distintos; Uso de GPU (OpenCL) e aceleração CUDA;

Zerocopy; CPU Affinity;

Multi-instance para ambiente escalável; Gestão de propaganda;

Recursos Thunder Cache

Cache CDN de conteúdo dinâmico e estático; Smart Plugins

Cache Patterns Marcação DSCP seletiva;

Smart Resume Cache de conteúdo web diverso;

Cache de conteúdo parcial; Whitelist e Blacklist por IP e URLs de cache;

Caching Patterns genéricos para conteúdo web; Plugins apenas em casos especiais;

Controle de concorrência de downloads; Controle de Tamanho de Arquivos a cachear;

Controle de Disk Flush; Indexação inteligente de objetos web;

Suporte a cache estático sem plugins; Estrutura lógica em árvore no sistema de arquivos;

Reciclagem automática de threads; Suporte e-Tag;

Suporte a streaming paralelo de dados; Redirecionamento de banners;
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TPROXY real e nativo FreeBSD; Autenticação de plano contratado;

Suporte a operação em modo cluster; Configuração através de painel web;

Múltiplos Cache Dir; Suporte a caching de operadoras;
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    Websnarf – Screenshots

Acompanhe a reprodução de algumas telas do ambiente de configuração e estatísticas websnarf.
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   Thunder Cache Professional

O Thunder Cache Professional é o primeiro e único sistema brasileiro de CDN. É original, desenvolvido do 

zero,  sem ser baseado em qualquer outro sistema hoje,  começou como um sistema de rescrita  de URL 

integrado  ao  Squid  e  evoluiu  consideravelmente  até  se  tornar  um  sistema  independente,  multithread, 

altamente escalável, funcional e com grande inovação tecnológica na forma de fazer cache de conteúdo web;

É mantido e desenvolvido primariamente pela BM Software, empresa parceira FreeBSD Brasil. Tem o apoio 

da FreeBSD Brasil no desenvolvimento efetivo do Thunder Center e da plataforma base (FreeBSD) onde o 

sistema roda, incluindo distribuição em imagem ISO para CD e Pen Drive.

Recursos Thunder Cache

Acompanhe alguns recursos que destacam o Thunder Cache das demais soluções de CDN do mercado.

    Smart Plugins:

Através do estudo de padrões de tráfego web moderno, foi desenvolvido um inovador sistema no Thunder 

Cache Pro capaz de gerar plugins de armazenamento de conteúdo on-the-fly, dessa forma, não existe mais a 

necessidade de desenvolvimento de plugins para sites específicos. Todos são gerados através de técnicas 

inteligentes, data mining e funções de reconhecimento de padrões capazes de cachear e entregar objetos da 

maioria dos sites e aplicações da internet, inclusive se os mesmos alterarem o nome dos objetos e endereço 

físico no decorrer dos acessos. É uma complexa, inovadora e diferenciada taxonomia de classificação de 

objetos web e de cacheamento desse conteúdo.

Sempre um passo a frente: Thunder Cache sempre foi inovador; em suas diversas gerações, desde que era 

uma rotina PHP que estenda o Squid, o Thunder mudou sempre de forma rápida, buscando melhorar e 

aprimorar a forma de cachear a web; entre suas versões 3 e 6, o conceito de plugins foi criado, onde 

implementava-se detalhes determinísticos e característicos de cada website e suas formas diferenciadas de 

entregar conteúdo. Dessa forma existiam plugins para todos os sites dinâmicos: YouTube, Google Video, 

Last.Fm, e tantos outros; essa técnica tem alguns pontos positivos, mas são poucos; geram trabalho e acabam 

demandando atualização muito constante do ambiente; é a técnica utilizada por diversos outros sistemas de 

CDN inclusive alguns sistemas concorrentes que se basearam no Thunder Cache;

Mas melhor que a equipe do Thunder que criou a metodologia em questão para cacheamento de conteúdo 

dinâmico, só mesmo a equipe Thunder: inovando completamente, os Smart Plugins olham para a Web de 
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forma diferente, fazem cache em momentos diferentes da comunicação web, muito mais eficiente, efetivo, e 

inteligente. Sempre um passo a frente, o Thunder com Smart Plugins garante que o sistema faça cache de 

conteúdo que os desenvolvedores nunca viram, de sites que nunca entraram, e ainda assim, eficiente e 

funcional. A técnica antiga de lugins individuais são implementadas apenas em casos muito especiais onde o 

conteúdo que tráfega via http na porta 80 é muito diferente de objetos web; isso garante resultados do 

Thunder Cache para a web como um todo, e não para os sites que tenham plugins desenvolvidos;

É uma nova geração de webcache, uma nova inteligência, que levou mais de um ano para ser concluída, 

entre a série 6 e 7.1 do Thunder Cache. Agora você pode escolher entre oferecer a seus clientes uma solução 

do passado, ou uma, parafraseando Steve Jobs, “alguns anos à frente de seu tempo”. 

    Cache de Arquivos Parciais:

O Thunder Cache 7.1 é um dos poucos sistemas existentes no mercado global capaz de armazenar e 

reaproveitar objetos parcialmente completos, que é o que ocorre quando uma pessoa por exemplo adianta um 

vídeo no youtube. Para melhor exemplificar essa funcionalidade vamos supor que um usuário acessou um 

vídeo de 5 minutos e através da barra de progresso do player, adiantou o vídeo até os seus 2 minutos; Um 

cache convencional armazenaria apenas essa parte dos 2 aos 5 minutos e quando um segundo cliente acessa-

se o mesmo vídeo esse arquivo seria completamente rescrito, do começo até o fim sem aproveitar o cache já 

existente, uma vez que esse arquivo não está inteiro no disco. Ou pior: duplicaria o cache completo e o 

trecho parcial. Já no Thunder Cache 7.1 através de seu sistema inteligente, se um segundo usuário acessar 

esse mesmo vídeo, ele irá receber o arquivo do começo até o minuto 2 vindo da internet e a partir desse 

momento, inicia o processo de aproveitamento do que já estava em cache sem a necessidade do arquivo estar 

completo. Dessa forma anulando a necessidade de utilizar a banda de internet para o restante do vídeo, 

gerando uma grande economia adicional de link e ainda como adicional vantagem, acelerando a entrega do 

conteúdo previamente armazenado para valores muito superiores aos que o usuário conseguiria utilizando-se 

apenas da internet.

Vale ressaltar como caráter informativo que se em um terceiro momento esse vídeo for acessado 

praticamente nenhuma banda de internet será utilizada, outro esclarecimento que deve ser feito é que o 

mesmo vale para qualquer outro tipo de arquivo, isso vale também para atualizações do Windows Update, 

que são requisitadas em alguns casos através de minúsculas partes de 20KB a 30KB.

O ThunderCache 7.1 foi desenvolvido com o intuito de salvar cada bit possível para que seu ISP ou rede 

corporativa tenha o máximo em economia de link e aceleração de WAN.
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    Thunder Cache Smart Resume

Arquivos que são armazenados parcialmente na grande maioria dos sistemas de cache do mercado são 

ignorados a cada nova requisição. No Thunder Cache com seu sistema smart resume um arquivo que está 

fracionado em diversas partes pode ser tanto utilizado a partir do cache quanto completado a cada nova 

requisição. Isso significa que se um cliente abrir um vídeo de 5 minutos no youtube e pular diretamente para 

o segundo minuto, assistir 30 segundos e pular novamente para 4 minutos e assistir até o final, em um 

segundo acesso o usuário ira receber da internet os 2 primeiros minutos depois do cache novamente mais 30 

segundos, novamente da internet 1 minuto e 30 segundos e por fim do cache mais 1 minuto. Aproveitando 

completamente o que foi baixado anteriormente, e não é só isso, se um terceiro acesso ocorrer a esse vídeo 

TODO o vídeo vai ser entregue diretamente do cache sem utilizar conexão com a internet. O mesmo vale 

para todo e qualquer arquivo em domínios que suportem resume de downloads que é a grande maioria da 

internet. O Thunder Cache smart resume é um sistema inovador no mercado de cache global, sem 

semelhantes inclusive em algumas soluções de custo extremamente elevado de cache. Thunder Cache 7.1 e 

superior, olha para a Web de uma forma diferente, e entende melhor os objetos web. Melhor que o Thunder 

7, 6 e tudo que fizemos antes; melhor que a concorrência faz, incluindo os sistemas comerciais mais 

utilizados.

    Thunder Cleaner

Tão importante quanto fazer cache e entregar, é a habilidade de determinar que objetos de cache são pouco 

úteis, e quais devem ser eliminados do disco quando este começar a encher. Um erro de conceito comum é a  

ideia de que quanto maior o cache, melhor. Isso não é totalmente verdade e normalmente pode ser um grande 

problema, já que quanto maior o cache armazenado, maior a quantidade de arquivos e consequentemente o 

acesso a disco, e o limite de TPS (Transferências por Segundo) do seu disco, ou seja limite de I/O de disco,  

normalmente é encontrado antes do limite de espaço.

Dessa forma a habilidade do que eliminar do disco é fundamental para garantir a qualidade e eficiência da 

solução como um todo. Mas o que apagar? O Thunder Clean (ou cleaner) é uma aplicação a parte que utiliza 

as estatísticas de runtime criadas pelo Thunder para avaliar dentre os arquivos há mais tempo em cache sem 

acesso (object age) e com menos HIT (hit rate) quais devem ser eliminados. Mas essa decisão é complexa, a 

Internet é cíclica, um arquivo sem uso há algum tempo pode ter uma grande taxa de hit e futuramente voltar 

a  ser  acessado;  arquivos  de atualização de sistemas operacionais  e  definições  de vírus por exemplo;  ao 

mesmo  tempo  um  arquivo  com  muitos  HITS  no  passado  não  garantem  que  venham  a  ser  utilizados 

novamente no futuro; os algorítimos existentes de gerenciamento de memória como LRU, MRU, LFUDA 
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são eficientes em avaliar os objetos com um critério, mas como balancear esse critério de forma inteligente? 

Um algorítimo  arquitetado  em  conjunto  com a  FreeBSD  Brasil,  baseado  no  antigo  Thunder  Clean  da 

FreeBSD Brasil até a série 6 e aprimorado em parceria com o BM Software gera uma solução inédita de 

avaliação de dados em cache. Melhor e mais inteligente que os algorítimos usados no Squid por exemplo e  

na maioria  dos sistemas de cache,  o  cleaner  do Thunder  7.1 ou superior  garante que quando seu disco 

começar encher,  os dados eliminados serão os menos importantes ao seu cache,  no passado, presente,  e 

futuro, balanceando múltiplos critérios ao invés de escolhendo apenas um par deles.

    Thunder Cluster

Thunder  Cache implementa um poderoso sistema de  clustering que permite integrar  diversos servidores 

horizontalmente. Um nó principal (MASTER NODE) gerencia o acesso aos demais nós do cluster de forma 

simples e transparente para os usuários que não sabem de qual nó estão sendo servidos. O Thunder Cluster  

oferece as vantagens/recursos:

• Escalabilidade: se  a  demanda  de  requisições  crescer  subitamente,  basta  adicionar  mais  nós  ao 

cluster;

• Performance: a requisição vai diretamente ao nó que contém o arquivo, multiplicando a performance 

geral do ambiente pelo número de nós que compõe o cluster;

• I/O de Disco: certamente um dos principais senão o maior gargalo de um sistema de caching proxy, o 

acesso a disco, passa a ser balanceado entre todos os nós do cluster;

• Baixo TCO:  o limite do Commoditie Hardware (hardware  convencional) quando encontrado, não 

demandará investimento em arquiteturas mais complexas de disco, memória ou processamento. É 

benéfico ao TCO por exemplo investir em mais nós com discos SAS/SATA/SSD, 8G de RAM e 4 ou 8 

núcleos, do que partir para um setup com discos SCSI, barramentos que suportem 32G de RAM e 

mais de 8 núcleos por CPU – ou ir para arquiteturas como SPARC;

• Aumento de Disponibilidade: Se um nó do  Cluster  cair os outros continuam mantendo o serviço 

disponível, garantindo aumento do SLA geral da solução;

• Facilidade de Redundância Master: O MASTER NODE torna-se o SPOF (Single Point of Failure) 

da solução. No entanto a adição de um MASTER NODE de  backup é simplificada com o uso do 

carp(4) no FreeBSD;

• Master Node Ativo:  O MASTER pode atuar como um nó de cache convencional, garantindo uso 

adequado do hardware para ambientes com um cluster pequeno – com 2 ou 3 nós apenas;

• Escalabilidade:  Já  falamos  de  escalabilidade?  Pois  é.  Poder  subir  de  60Mbit/s  para  600Mbit/s 
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aumentando o número de nós do cluster sem aumentar a complexidade do ambiente, é só mais uma 

vantagem da facilidade que o ambiente tem de escalar;

• Outras vantagens: são inúmeras outras...

    Outros recursos Thunder Cache Pro integrado ao Websnarf:

• Conceito de Cache Patterns genéricos (capaz de fazer cache de conteúdo dinâmico e estático sem 

plugins especiais, para web sites menos complexos);

• Suporte e Cache Black Lists por URL;

• Controle de Concorrência de Downloads;

• Controle de Resumo de Downloads;

• Controle de Tamanho de Arquivos a Cachear;

• Controle de tempo de Disk Flush - Gravação dos Dados de Memória no Disco

• Suporte a Cache de Arquivos Estáticos (sem plugin);

• Estrutura em Árvore de Sistema de Arquivos indexado de forma lógica;

• Indexação de objetos cacheados

• Reciclagem de threads automática e sob demanda (número de threads em uso variável);

• Suporte a E-Tag (mais economia: evita que navegadores baixem novamente o conteúdo em seu próprio 

cache);

• Suporte a Resume de Download;

• Suporte a Streaming Paralelo (se mais de um cliente está acessando o mesmo arquivo, apenas um 

download desse arquivo é feito - mais economia);

• Classificação de Pacotes por ToS (Type of Service) configurável (aumentando a eficiência de Cache 

Full);

• Suporte a Redirecionamento de Banners (personalização de banners MSN, Double Click, etc);

• Suporte T-Proxy Real e Nativo;

• Full Proxy – Thunder Cache Pro é criado para ser usado de forma independente, sem qualquer outro 

Cache;

• Autenticação Positiva ou Negativa no Plano Contratado: sobe quantas threads estiverem configuradas, 

em modo proxy-only (sem cache) até que validação de login/senha (sem prejudicar o provedor em caso 

de problema de autenticação);

• Suporte a modo de operação em Cluster – Thunder Cluster;

• Configuração fácil, através de Painel de Configuração Web;

• Sistema a múltiplos Cache Dir (aceita configuração de múltiplos pontos de montagem);
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• Suporte à Carrier Upstream Caching: quando sua operadora faz cache, mesmo que não transparente, 

modificando as características originais da requisição;

◦ Por exemplo, GVT (plugins para YouTube, RedTube, etc);

Note que essa lista de recursos não se propõe a estar completa e nem sempre atualizada. Para conhecer todos 

os recursos do Thunder Cache Professional, acesse http://www.thunderache.com.br.

Por quê escolher a FreeBSD Brasil LTDA?

Em poucas palavras: garantia direta de resultados, comprometimento e experiência, em nossas consultorias.

A FreeBSD Brasil LTDA, além de ser a primeira parceira oficial da BMS, tem o melhor índice de satisfação 

clientes Thunder Pro. Oferece consultoria completa, com garantias plenas de resultados: se não funcionar 

como dizemos que vai funcionar, devolvemos o valor da consultoria.

Nosso suporte comercial está sempre disponível, você tem uma equipe com quem contar, não apenas um 

consultor. Garantimos a solução de melhor performance e também a mais escalável. Hoje atendemos 

provedores de 1Mbit/s a 3Gbit/s de link. 

Além disso trabalhamos muito próximos à equipe BMS no desenvolvimento do Thunder Cache Pro, e 

incluímos o Thunder Pro como parte efetiva de uma solução maior, uma solução completa de cache – o 

Websnarf.

A FreeBSD Brasil LTDA, além de ser a primeira parceira oficial da BMS, pode além de comercializar as 

licenças e aquisição do Thunder Cache Professional, oferecer consultoria e contrato de suporte, incluindo 

garantias de níveis de serviço, na solução de web caching baseada em Thunder Cache Professional.

Nossa consultoria pode junto a sua organização:

• Definir estrategicamente o melhor setup para implantação do Thunder;

• Instruir a aquisição do melhor hardware para a finalidade específica de adição do Thunder na

infra-estrutura da sua organização;

• Fornecer hardware especializado e especialmente projetado para atuar como Web Caching;

• Realizar testes de performance para prever se o setup atual atenderá a demanda específica;

• Liberar licenas de uso por período determinado de testes;

• Implantar Thunder Cluster;
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• Implantar Thunder Cache Pro em ambiente de grande porte;

• Dimensionar equipamento e licenças de acordo com o perfil de demanda da sua organização;

• Integrar o Thunder Cache com outros Web Proxy como Websnarf, Squid 2, Squid 3, Varnish e HA-Proxy;

• Oferecer o que há de melhor para Cacheamento de conteúdo Web: Websnarf integrado com Thunder ;

• Diferenciais exclusivos;

Note que a FreeBSD Brasil só presta consultoria, exclusivamente, em FreeBSD. 
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   Condições Comerciais

O Websnarf integrado com o Thunder Cache Pro oferece a mais completa solução de Web Caching e entrega 

de conteúdo web profissional no mercado. As formas de uso do Websnarf e/ou do Thunder Cache Pro são:

• Websnarf  CDN-a: ideal  para  provedores  de  acesso  e  empresas  de  telecom  ou  ainda  outras 

organizações com grande demanda de conteúdo web operando em modo Web Cache (CDN-a e CDN-

Full);

• Websnarf Content Filter: ideal para organizações com demanda de filtro e controle de acesso; para 

organizações que restringem seletivamente o conteúdo acessado no ambiente web, não precisa de 

aceleração ou economia de banda já que o perfil de uso de internet é baixo;

• Websnarf CDN-a + Content Filter: para ambientes especiais, que demandam tanto aceleração e 

economia quanto controle de conteúdo;

• Thunder Cache Professional: ideal para provedores de acesso e empresas de telecom que desejam 

uma solução profissional e independente de cache de conteúdo, sem recursos avançados de filtro de 

conteúdo ou integração com outros sistemas de cache;

Veja um resumo de opções comerciais:

Websnarf CDN
(Web Caching)

Websnarf
Content Filtering

Thunder Cache
Professional

Consultoria R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00

Entrada R$ 868,50 R$ 578,50 R$ Conforme Plano

Parcelas Mensais R$ 578,50 R$ 578,50 R$ Conforme Plano

Licença Thunder R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 290,00

Suporte Sim, 8x5 Sim, 8x5 3 chamados por e-mail;

Limite do
Dimensionamento 

200Mbit/s
(consulte para mais)

200Mbit/s
(consulte para mais)

Conforme plano;

Thunder Sim, integrado; Não disponível; Sim, o próprio;

Websnarf Sim Sim Não;

Filtro Conteúdo Não disponível; Sim Não;

Acompanhe abaixo detalhes de licenciamento individual do thunder e detalhes do que você está realmente 

contratando quando opta pelo Websnarf. 
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    Thunder Cache Standalone

A FreeBSD Brasil LTDA é a primeira parceira comercial autorizada BM Software a repassar o licenciamento 

a seus clientes. Note que a FreeBSD Brasil trabalha com planos mensais, semestrais ou anuais.

No caso de aquisição mensal, o pagamento deve ser feito por boleto bancário. Os boletos para período de 6 

ou 12 meses serão enviados ao cliente por e-mail, que deve cuidar para que seu pagamento seja feito em dia, 

afim de evitar suspensão do plano. 

Item Periodicidade Custo

Aquisição Pagamento Único R$ 290,00

Threads* Plano Licença Semestral Licença Mensal

50 Free R$ 0,00 R$ 0,00

350 Lite R$ 360,00 R$ 60,00

1400 Standard R$ 480,00 R$ 80,00

2400 Premium R$ 864,00 R$ 144,00

3400 Premiere R$ 1224,00 (entrada + 30 dias) R$ 204,00

4400 Master R$ 1584,00 (entrada + 30 dias) R$ 264,00

6400 Sênior - R$ 320,00

7400 Thunder Business R$ 370,00

10400 Thunder Plus R$ 520,00

15400 Thundera R$ 516,00

Ilimitado Thunder Hoow R$ 750,00

*Threads: Threads são as instâncias simultâneas paralelas de processos do thunder. Cada sessão que passe pelo proxy 

demanda uma thread. Dessa forma no plano Standard (1400 threads) é possível ter 1400 processos filhos simultaneamente, ou 

seja 1400 URLs abertas ao mesmo tempo (em paralelo). Quando não houver threads suficientes para atender a carga, as demais 

requisições ficam em espera até a liberação dos children (processos filhos). Note que download accelerators e afins consomem 

mais de uma thread por download/sessão.

Nota: a partir de Janeiro de 2012 a FreeBSD Brasil LTDA não oferece mais o Websnarf em formato  
exclusivo de consultoria, mas apenas para clientes SLS Cache ou superior, ou clientes de aquisição. 
A consultoria  está  restrita  ao  Thunder  Cache  Professional  com  Thunder  Center,  mantidos  em 
parceria entre a BM Software e FreeBSD Brasil.
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   Consultoria & Suporte SLS-Cache

Valores de Consultoria FreeBSD Brasil LTDA

Implantação, teste de performance, integração completa com seu ambiente, acompanhamento/garantia de 30 

dias e os adicionais exclusivos da FreeBSD Brasil LTDA (ThunderClean, WebSnarf, entre outros), conforme 

condições comerciais acima mencionadas.

Contate a FreeBSD Brasil: no telefone (31) 3516-0800 ou online:

Web site: http://www.freebsdbrasil.com.br/home.php?area=8&form

E-mail: consultoria@freebsdbrasil.com.br

Plano de Suporte SLS-Cache

Para as empresas que precisam de mais valor agregado a sua solução, à um preço justo e acessível, a FreeBSD 

Brasil LTDA oferece o Suporte SLS-Cache.

    O que é o SLS-Cache:

É um pacote especial de suporte e consultoria, com as mesmas definições que o Suporte Level 1 (Standard 

SLS) da FreeBSD Brasil (http://www.freebsdbrasil.com.br/home.php?area=3#SLS1) conforme condições 

comerciais acima mencionadas.

Com esse plano você não tem qualquer custo de consultoria nem suporte durante a vigência do contrato. A 

FreeBSD Brasil LTDA garante a implantação e total funcionamento permanentemente da sua solução de Cache; 

integramos com Lusca Plus para garantir performance, segurança, baixo custo, e os todos os benefícios de ter 

um sistema de Cache que é mais eficiente do que as outras opções do mercado (incluindo Bluecoat, PeerApp); 

É para quem quer mais vantagem por pouco custo. Nós garantimos a manutenção e funcionamento da solução, 

sua empresa ou sua equipe não precisam se preocupar com o Cache após a implantação. 

As vantagens, nós calculamos pra você: por cerca de R$ 349,00 mensais (diferença de custos, diluídos em 12 

meses, comparado com a licença de uso e mensalidade Standard) você reduz o valor da instalação para 

R$290,00, fica isento da aquisição e licença de uso, e ainda conta com suporte completo com direito a 

atualizações da solução de Cache por 12 meses. É o melhor prazo de Retorno de Investimento (ROI) possível 

aliado ao melhor TCO (Custo Total de Propriedade).
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