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Thiết bị cân bằng tải máy chủ LB6000 là một bộ chuyển mạch 

lớp 4 hiệu suất cao cho phép các mạng doanh nghiệp và tổ chức lớn 

cũng như các nhà cung cấp dịch vụ Internet thực hiện việc cân bằng 

tải cho các ứng dụng trên mạng IP giảm thời gian chết của các dịch 

vụ xuống mức tối thiểu nhất có thể để tạo thành một hệ thống có 

tính sẵn sàng cao. LB6000 đặc biệt phù hợp cho việc xây dựng hạ 

tầng cho các website hoặc các ứng dụng trên nền mạng IP có tần 

suất và lưu lượng giao dịch lớn. Với tính năng định tuyến trực tiếp, 

LB6000 cho phép xoá bỏ các vấn đề về thắt nút cổ chai trong các ứng 

dụng có lưu lượng lớn như FTP hay truyền tín hiệu video. 

LB6000 được thiết kế đặc biệt cho việc cung cấp các dịch vụ trên 

web mà thời gian chết đòi hỏi phải là nhỏ nhất có thể. Các tín hiệu 

kiểm tra trạng thái của máy chủ được LB6000 kiểm tra thường xuyên, 

đảm bảo rằng không một yêu cầu dịch vụ nào bị hướng tới các máy 

chủ đang gặp sự cố. 

Dựa trên bộ vi xử lý Intel Pentium M, LB6000 làm cho việc triển 

khai ứng dụng mạng đơn giản và hiệu quả. Vi xử lý CPU Pentium M 

760MHz xử lý hiệu quả trong khi hệ thống logic Intel 910GMLE + 

ICH6M cung cấp PCI-E bus. 

Tính năng sản phẩm 

 

� Multiple Load Balancing Methods 

� Server Health Check 

� Graceful Shutdown 

� Bi-directional Stateful Failover 

� Security 

� Real Time Status Monitoring and 

Statistics 

� Email Alert 



 

 

 

 

 

Multiple Load Balancing Methods 
Sử dụng cả hai mô hình hoạt động tĩnh 

và động cho việc cân bằng tải các máy chủ. 
Mô hình tĩnh dựa trên việc quay vòng cung 
cấp dịch vụ lần lượt cho từng máy chủ và 
theo công suất của máy chủ. Mô hình động 
bao gồm: chuyển dịch địa chỉ mạng/NAT, 
định tuyến trực tiếp, đường hầm IP. 

 

Server Health Check 
LB6000 thường xuyên kiểm tra trạng 

thái của từng máy chủ để đảm bảo rằng 
không một yêu cầu cung cấp dịch vụ nào 
được gửi đến một máy chủ đang gặp sự cố. 

 

Graceful Shutdown 
Tính năng cho phép các dịch vụ trên 

máy chủ chỉ được đóng khi tất cả các yêu 
cầu đã được xử lý xong. 
 

Bi-directional Stateful Failover 
Hai thiết bị LB6000 sẽ luôn đồng bộ 

trạng thái của nhau theo thời gian thực 
đảm bảo rằng các thông tin yêu cầu cung 
cấp dịch vụ và trạng thái xử lý toàn bộ dịch 
vụ từ các máy chủ luôn được cập nhật trên 
cả hai thiết bị. 
 

Security 
Các mặt nạ IP cho phép các máy chủ 

thực tế không xuất hiện trực tiếp trên mạng 
Internet. Việc hỗ trợ SSH/Base64 cho phép 
người quản trị quản lý các LB6000 ở mức 
an toàn cao nhất. 
 

Dual-path Heartbeat 
Tín hiệu đồng bộ nhịp (heartbeat) của 

hai thiết bị LB6000 ở mô hình hoạt động 
song song được gửi sang nhau thông thông 
qua cả kết nối mạng LAN và kết nối serial 
trực tiếp.  

 
Email Alert 

Khi một thiết bị LB6000 hoặc bất kỳ 
máy chủ nào trong hệ thống gặp sự cố thì 
một thông báo sẽ được gửi đến người quản 
trị mạng qua E-mail. 

 
 

Thông số kỹ thuật 

Model LB6000 

Hardware 

Processor Intel Pentium M 760 

Memory 1GB 

Interface 
Ethernet: 5-Port 10/100/1000Mbps 
Console: 1 
USB: 2 

Operating 
Environment 

Operating temperature: 0-40o C 
Storage temperature: -20-70o C 
Humidity: 5-95% 

Power AC 100~240V / 50-60Hz / 150W 

Dimensions (426 x 44.4 x 270)mm 
Weight 6kg 

Features 

Compatible Server OS 
Windows, Mac OS, Linux, UNIX and all other OS 
supporting TCP/IP 

Load Balancing 
Methods 

Round robin, weighted round robin, least connections 
and weighted least connections 

Traffic Management 
Modes 

NAT, direct routing and IP tunneling 

Server Health Check ICMP, port and content check 

Fault Tolerance 

Bi-directional stateful failover 
Active-standby configuration 
Nice fail back 
Dual-path heartbeat 

Contents Management 
in Real Servers 

IP Forwarding, VPN (PPTP) 

Detailed Logging 
System, management, HA, connection and alert with 
export and monthly report function.  

Management 
Web GUI, based on Java Applet, CLI, Console, Telnet 
or SSH 

Other Features 

Sync of Configurations and Logs 
Graceful Shutdown 
ECOM Protocol 
Active/Passive FTP Support 
Source IP Persistence 
Static Route 
Email Alert 
NTP (network time protocol) Support 
DNS Proxy 
Outbound NAT 
APC UPS Support 
Java Applet-based Real Time Status Monitoring 

Performance 

Real Servers Unlimited real server numbers 

Clusters Unlimited cluster (VIP) number 

Connections 5,000 connections/second 

Throughput 200,000Mbps 

Latency failover 33 miliseconds 
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