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A arquitetura do join.me

Introdução
O join.me é uma ferramenta simples e poderosa de compartilhamento de tela que fornece recursos
populares, como:
•
•
•
•
•
•

Reuniões privadas
Compartilhamento de tela
Conferência de vídeo/áudio
Gravação
Bate-papo (mensagens de texto)
Capacidade de enviar arquivos

• Capacidade de permitir que outros façam
apresentações
• Anotações
• Controle compartilhado do mouse (controle
remoto)
• Reuniões programadas
• Quadro de comunicações para dispositivos
móveis

Os componentes do join.me são compatíveis com a maioria dos sistemas operacionais:
• Windows
• Mac OS X
• iOS (iPhone, iPad)

• Apple Watch™
• Android

Este documento apresenta observações técnicas sobre como o join.me fornece esses serviços de modo
robusto e seguro.

Princípios de design

Definições

Ferramenta simples e rápida de
compartilhamento de tela
Pode ser utilizada poucos segundos depois de
acessar o site do join.me
Alta disponibilidade
Atinge ou supera os 99,99% de tempo de atividade.
Forte segurança
Garante segurança em todas as camadas com os
padrões de segurança mais atuais
Alto desempenho e capacidade de
dimensionamento
Arquitetura indefinidamente dimensionável
Redundância
Sem pontos de interrupção; redundância
geográfica
Tendências do futuro
Baseado nos métodos e tecnologias de
desenvolvimento de software mais recentes

Apresentador
O organizador da reunião
Software do apresentador
A instância do software join.me sendo executada
no dispositivo do apresentador
Visualizador (um ou mais)
Participante da reunião
Software do visualizador
A instância do software join.me sendo executada
no dispositivo do visualizador
Código da sessão
Identificador único de nove dígitos da reunião
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Visão geral da
arquitetura
Em geral, uma sessão do join.me envolve, no mínimo, os componentes a seguir:

rede local do centro
de dados

operadora
de RPTC

banco de dados

mecanismo de mídia

controlador de mídia

servidor web

servidor de aplicativos

servidor de mídia

apresentador

visualizadores

camada de acesso à nuvem

Servidor web: executa o registro do usuário, as configurações da reunião e da conta e o início da reunião;
Servidor de aplicativos: hospeda as reuniões e distribui dados entre os visualizadores apropriados;
Servidor de mídia: distribui as transmissões de mídia entre os visualizadores apropriados;
Banco de dados: armazena os perfis dos usuários e as configurações da reunião;
Controlador de mídia: controla as sessões de mídia e conexões de RPTC;
Mecanismo de mídia: faz o pós-processamento dos elementos de mídia para permitir a gravação da
reunião em vídeo.
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Visão geral da arquitetura (continuação)

Alta disponibilidade
No momento desta publicação, os servidores do join.me estavam hospedados em oito centros de dados
geograficamente distribuídos.

London
Chicago
Los Angeles

Frankfurt

Ashburn VA

Dallas

Singapore

Sao Paolo
Buenos Aires

Sydney
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Visão geral da arquitetura (continuação)

Redundância
Observar a arquitetura do servidor nos ajuda a entender as camadas de redundância de maior nível (conforme ilustrado abaixo). Em essência, após o estabelecimento da sessão, o software do apresentador se
comunica com um ou mais visualizadores por meio de um servidor de aplicativo específico. O sistema
fornece várias camadas de redundância.

centro de dados 2
banco de dados
passivo
clusters:

servidor web
servidor de aplicativos
mecanismo de mídia
servidor de mídia
controlador de mídia

centro de dados 1
banco de dados
ativo
clusters:

servidor web
servidor de aplicativos
mecanismo de mídia
servidor de mídia
controlador de mídia

centro de dados 3
clusters:

servidor web
servidor de aplicativos
mecanismo de mídia
servidor de mídia
controlador de mídia

Os centros de dados estão conectados a uma malha VPN, ou seja, se o centro de dados 1 estiver prestes
a perder a conexão direta com o centro de dados 2, por exemplo, ele se comunicará por meio do centro de
dados 3. A comunicação entre os centros de dados é essencial, pois apenas um deles hospeda um banco
de dados ativo do join.me. Na ilustração acima, esse seria o centro de dados 1.
Um dos outros centros de dados (exibido aqui como centro de dados 2) hospeda um banco de dados
também conhecido como passivo, que recebe continuamente registros de transações de banco de dado
de seu equivalente ativo. Diante de uma interrupção prolongada do centro de dados 1, o banco de dados
passivo no centro de dados 2 pode rapidamente ficar online para retomar as operações.
Os servidores de uma mesma unidade se comunicam pela LAN; em outros casos, pela malha VPN.
Os apresentadores se conectam a um servidor de aplicativo usando o balanceamento geográfico de carga.
Um centro de dados é alocado com base em disponibilidade, proximidade e carga, e um servidor de aplicativo específico dentro desse centro de dados é alocado com base em disponibilidade e carga.
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A lógica no nível do aplicativo garante que os participantes sempre se conectem ao mesmo servidor de
aplicativo do apresentador. Isso é importante porque o servidor de aplicativo mantém o estado da sessão
na memória (por exemplo, a tela atual do apresentador)
Caso um servidor de aplicativo ou centro de dados fique offline ou inacessível para o apresentador, a sessão é migrada para um servidor de aplicativo diferente segundos depois. Os usuários são submetidos apenas a uma pausa breve. Os servidores web dentro de um centro de dados também são intercambiáveis,
pois compartilham estados de sessão entre si por meio de um cluster com memória de alta capacidade
usado como cache.
Todos os componentes têm diversas instâncias dentro de um centro de dados, com fail-over automatizado quase imperceptível aos usuários. Damos suporte a fail-over entre centros de dados no caso de problemas mais sérios.

Como funciona
Compartilhamento de tela, transferência de arquivos, bate-papo
Fluxo de sessão
Em geral, um fluxo de sessão tem esta aparência:

visualizador

apresentador

servidor web

servidor de
aplicativos

banco de dados

Faz download do software do apresentador
Software do apresentador
Solicita uma nova sessão
Restaura as informações e o código da sessão
O software do apresentador se conecta a um servidor de aplicativos
Veriﬁca a validade e o status da sessão
Restaura o status da sessão
Compartilha o código de nove dígitos da sessão com o(s) visualizador(es)
Conecta-se ao servidor web e envia o código da sessão
Envia o novo visualizador ao banco de dados
Restaura as informações da sessão
O software do visualizador se conecta ao servidor de aplicativos
Envia os dados (como imagens da tela, mensagens de bate-papo e arquivos)
Distribui os dados aos visualizadores adequados

7

DOCUMENTO EXPLICATIVO

A arquitetura do join.me
Como funciona/compartilhamento de tela, transferência de arquivos (continuação)

Todas as informações passam entre os componentes por um canal criptografado e seguro. Durante
a transferência de arquivos e o bate-papo, os dados são transmitidos pelo servidor de aplicativo entre os
pares: o join.me não armazena dados durante esse processo. Veja mais na seção “Segurança de dados”.
Considerações sobre largura de banda
O compartilhamento de tela do join.me é totalmente otimizado para reduzir a latência, qualquer que
seja a largura de banda disponível. O codec do join.me é particularmente eficiente em gerenciar as
diferenças de largura de banda entre os participantes da reunião.
Durante o compartilhamento de tela, o join.me monitora o conteúdo da tela. Em cada atualização da
tela, ele determina a menor região possível que cubra as partes atualizadas. O join.me, então, transfere
essas regiões para o codec, que comprime o bitmap capturado e programa o upload do resultado. Se as
atualizações de tela chegarem mais rapidamente do que a rede é capaz de gerenciar, o codec ignora as
regiões que se sobrepõem com as últimas atualizações. Isso pode acontecer por um congestionamento
temporário da rede, um uplink permanente de largura de banda pequena ou apenas porque o conteúdo da
tela é animado/alterado com muita frequência para uma conexão de rede limitada. As regiões da tela são
carregadas na nossa transmissão proprietária da reunião, que usa um programador similar para distribuir
as regiões para os participantes da reunião.
A solução de compartilhamento de tela do join.me funciona sem alterações drásticas ou interrupções na
qualidade em todo o espectro das condições possíveis de rede. Em condições de largura de banda extremamente pequena, as regiões da tela transmitidas (ou recebidas quando o link fraco se encontra do lado
do visualizador) apresentarão um atraso em relação à tela original, e a qualidade da tela se tornará progressivamente pior conforme as atualizações se tornarem menos frequentes. Nesse caso, o visualizador
pode ver conteúdos de tela inconsistentes, pois algumas partes da tela do apresentador podem ter sido
capturadas em momentos diferentes. Como todas as nossas transmissões usam os mesmos algoritmos
para distribuir regiões aos visualizadores, somos capazes de otimizar a experiência de compartilhamento
da tela para cada participante.

Dica: os requisitos de largura de banda reais para compartilhar a tela com alta qualidade
variam de acordo com a resolução da tela e com o conteúdo compartilhado. Como regra
geral, recomendamos pelo menos 1 Mbps de largura de banda tanto do lado do visualizador quanto do apresentador para garantir animação sustentável da tela inteira e controle
compartilhado (quando um participante está controlando remotamente a tela do apresentador). Os conteúdos que mudam com menos frequência (como uma apresentação em
PowerPoint), podem ser compartilhados satisfatoriamente em links fracos como conexões
GPRS.

Usamos uma pilha VoIP padrão em nossa solução de conferência de áudio com um codec avançado e de
alta qualidade de largura de banda pequena. Para eliminar problemas com a qualidade, o VoIP precisa
de, no mínimo, 100 kbps de largura de banda sustentável disponível, de preferência com uma conexão
estável de baixa latência. O congestionamento de rede pode resultar em desligamentos progressivamente
maiores do áudio até que a conexão seja restabelecida.
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Como funciona/compartilhamento de tela, transferência de arquivos (continuação)

A tabela abaixo apresenta uma estimativa do consumo de largura de banda em diversos cenários.
O que está sendo compartilhado

Exemplo

Detalhes

Largura de banda

Vídeo pequeno

YouTube

Clipe de vídeo de 360p, muito pouca
fragmentação da tela em blocos

± 800 kbps

Clipe de vídeo de 1080p, pouca
fragmentação da tela em blocos

± 2500 kbps

Vídeo em tela cheia

Site com conteúdo diverso

Facebook

Taxa de rolagem alta

± 800 kbps

Site praticamente com apenas texto

Site de notícias

Taxa de rolagem moderada

± 400 kbps

Apresentação

PowerPoint

Muitas imagens, cores e animações

± 800 kbps

Apresentação

PowerPoint

Principalmente tópicos e cor sólida

± 400 kbps

Dica: consulte também Considerações sobre largura de banda em vídeos.

Conferência de áudio
O usuário pode participar de uma conferência de áudio do join.me de diversas maneiras:
• Telefones fixos ou celulares por meio de números de discagem em
mais de 50 países;
• Dispositivos compatíveis com SIP;
• Aplicativos join.me nativos disponíveis para download em
plataformas Windows, Mac OS X, iOS e Android;
• Aplicativo join.me em HTML5 em navegador Google Chrome
(não é necessário fazer download).
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Como funciona/conferência de áudio (continuação)

Para fornecer esses serviços, o join.me faz parceria com empresas de telecomunicações terceirizadas. Elas fornecem infraestrutura de conferência de áudio com base em software e hardware
que permite reuniões por áudio independentemente da maneira como os participantes se conectam. A presença de diversos pontos de extremidade, dispositivos e tecnologia faz com que
o join.me tenha de lidar com diversas circunstâncias e protocolos. Todos esses protocolos são
seguros. O esquema a seguir mostra uma conferência de áudio típica:

apresentador apresentador

participante

servidor de
aplicativos

servidor web

controlador
de mídia

operadora
de RPTC

Conﬁgurações da conferência de áudio, eventos
Conﬁgurações da conferência de áudio
Conﬁgurações da conferência
Eventos da conferência
Eventos da conferência
SIP/SRTP
SIP/SRTP
G722

O áudio do join.me é baseado em Voz sobre IP (VoIP) usando o padrão seguro SIPS para facilitar
a comunicação entre o computador e a infraestrutura de áudio. Em alguns ambientes de rede,
isso pode exigir que certos intervalos de portas e de IP sejam abertos em seu firewall:
Intervalos de porta que devem ser abertos:
• Portas TCP 5060-5100 de saída
(portas de sinalização SIP)

• Portas UDP 7800-32000 de saída
(porta de tráfego de voz)

As portas acima devem ser abertas para os seguintes intervalos de endereço IP:
•
•
•
•

64.95.96.144/28
66.151.98.0/26
189.8.82.112/28
199.195.235.64/28

•
•
•
•

209.197.28.0/25
216.133.231.0/26
117.120.4.96/28
115.187.137.232/29

Essas informações estão sujeitas a alterações. Acesse help.join.me para obter a lista atualizada
dos intervalos.
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Como funciona/conferência de áudio (continuação)

O join.me permite até 250 participantes simultâneos por áudio em cada reunião.
O join.me permite modos mistos, assim, os participantes recebem a melhor qualidade possível de acordo com suas conexões à infraestrutura de áudio. Os recursos
de conferência de áudio podem ser acionados por qualquer tipo de participante que
tenha função de organizador na conferência. Esses recursos podem ser acessados dos
aplicativos nativos e em HTML5 do join.me, pela interface de usuário do join.me. Os
usuários de telefonia fixa, móvel e dispositivos SIP podem acessar os recursos de áudio
pelo teclado numérico (consulte a base de conhecimento online do join.me para obter
referências completas).

Conferência de vídeo
O join.me usa a tecnologia WebRTC para realizar conferências de vídeo nas seguintes
plataformas:
•
•
•
•

Windows com o aplicativo para desktop do join.me;
Mac OS X com o aplicativo para desktop do join.me;
Cliente HTML5 executado no Google Chrome;
iOS e Android em breve.

O join.me permite até 10 transmissões de vídeo e 250 visualizadores por reunião.
Durante a conferência de vídeo, toda a transmissão é feita por um serviço central
(servidor de mídia). As transmissões de vídeo são criptografadas por DTLS–SRTP. As
transmissões de vídeo são feitas somente pela infraestrutura da LogMeIn: Nenhum
dado é armazenado em nossos servidores.
Para usar a conferência de vídeo, os seguintes intervalos de portas devem ser abertos:
• UDP 1853;
• TCP 443 (porta de fallback, caso a UDP esteja filtrada).
Os seguintes intervalos de IP são utilizados pelo vídeo do join.me:
•
•
•
•
•

64.94.18.0/24
64.74.103.0/24
64.74.17.0/24
63.251.34.0/24
216.52.233.0/24

•
•
•
•
•

111.221.57.0/24
117.20.45.0/24
190.210.65.0/24
177.154.130.0/24
95.172.70.0/24

Essas informações estão sujeitas a alterações. Acesse help.join.me para obter a lista
atualizada dos intervalos.
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Como funciona/conferência de vídeo (continuação)

O esquema a seguir ilustra uma sessão com conferência de vídeo:

participante nº 2

servidor
de aplicativos

participante nº 1
Iniciar 

Criar vídeo sessão

Criar conferência +

Restaura a ID da sessão de vídeo,
o descritor das sessões de mídia

 descritor das sessões
de mídia

servidor de mídia

controlador
de mídia

Restaura o descritor
da sessão de mídia

Conectar ao servidor de mídia (UDP 1853 ou TCP 443)

Conexão de mídia estabelecida

+

Conectar a 

sessão de vídeo

Restaura o descritor
da sessão de vídeo

 descritor das sessões de mídia

+

conferência

Restaura o descritor
da sessão de mídia

Conectar ao servidor de mídia (UDP 1853 ou TCP 443)

Conexão de mídia estabelecida

Considerações sobre largura de banda em vídeos
O WebRTC usa o codec VP8, que exige 100 kbit/s de largura de banda, no mínimo.
A tabela abaixo apresenta uma estimativa do consumo de largura de banda em diversos
cenários.
Resolução

Largura de banda (a 30 FPS)

Tela compartilhada

320 × 240

100 – 500 kbps

Tela pausada (2 participantes)

1280 × 720

1,0 – 2,0 Mbps

Tela pausada (mais de 2 participantes)

640 × 480

0,5 – 1,0 Mbps
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Gravação
O processo de gravar uma reunião do join.me ocorre na infraestrutura da LogMeIn, evitando, assim, que
o organizador da reunião precise passar pelo processo computacional intenso de gravar, criptografar e
armazenar um vídeo de alta resolução. Como o arquivo de vídeo é criptografado à medida que a reunião
ocorre, os usuários normalmente podem fazer download e compartilhar sua gravação alguns minutos
após a reunião.
As gravações são salvas no formato de vídeo WebM, que permite reproduzi-las diretamente em um navegador da web usando HTML5, sem plugins. Esses vídeos em WebM são armazenados no Microsoft Azure.
Por padrão, eles ficam armazenados tanto na área de armazenamento do Azure mais próxima à localidade do apresentador na hora da gravação quanto em uma área secundária. Essa redundância geográfica
permite alta durabilidade e disponibilidade. Se solicitarem, os clientes podem configurar suas contas para
armazenar arquivos apenas em uma área específica. Entre em contato com o representante do join.me
para obter assistência. Existe uma rede de fornecimento de conteúdo (CDN, Content Distribution Network) atuando sobre cada conta de armazenamento. Assim, os usuários perceberão tempos de resposta
ideais ao acessar conteúdo gravado.
O diagrama a seguir descreve esse fluxo complexo:

apresentador

controlador
de mídia

servidor
de aplicativos

mecanismo
de mídia

servidor web

Iniciar gravação de tela
Armazenar quadros da tela
Iniciar gravação de áudio
Armazenar conferência de áudio

Quadros da tela
Criptografar gravação
de tela
Interromper gravação de tela
Interromper gravação de áudio

Gravação de áudio
Combinar as gravações da tela
e do áudio
Carregar a conferência gravada
em formato WebM para
o Microsoft Azure
Fornecer link para usuários fazerem
o download da conferência gravada
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Segurança de dados
O join.me atende aos requisitos a seguir para garantir um sistema de comunicação seguro:
• Autenticação das partes que se comunicam;
• Troca confidencial de mensagens;
• Detecção de mensagens comprometedoras.
No nível do protocolo, o join.me utiliza TLS para garantir a segurança da comunicação. O protocolo de
troca de chaves é o ECDHE, enquanto o da criptografia de dados é o AES (preferencialmente AES256SHA384). Todos os navegadores modernos dão suporte ao AES256-SHA384, incluindo as versões atuais
do Internet Explorer, Firefox e Chrome.
Todas as sessões são protegidas usando o certificado TLS do servidor do aplicativo. O uso de SSLv2
e SSLv3 é proibido em todos os componentes do join.me. O servidor de aplicativos encerra as conexões
seguras estabelecidas pelo visualizador e pelo apresentador. A razão para isso é óbvia: enquanto um único
par visualizador/apresentador poderia potencialmente utilizar criptografia completa e usar o servidor do
aplicativo como uma simples transmissão de rede, isso se torna inviável quando vários visualizadores
estão presentes. Conforme planejado, o sistema dá suporte a vários visualizadores sem determinar limites
de largura de banda ao apresentador.
Todas as comunicações do join.me são protegidas por TLS, incluindo o acesso ao site.
Nenhum dado das sessões, como capturas de telas, vídeos ou registros de bate-papo, é armazenado em
nossos servidores, a não ser que você deseje gravar a sessão usando o recurso de gravação do join.me.
As gravações são salvas no serviço de armazenamento em nuvem Microsoft Azure. O Microsoft Azure
atende a diversos requisitos de conformidade, incluindo a Lei de proteção às informações pessoais de
saúde dos Estados Unidos (Health Information Protection Act, HIPAA). Você pode remover suas gravações
a qualquer momento.

Dados de perfil de clientes
O join.me permite que usuários armazenem informações de perfil de clientes Windows e Mac OS X.
Os dados que podem ser salvos incluem apelido, nome, sobrenome e uma imagem de perfil (arquivo
carregado ou captura com câmera). O cliente se comunica com o servidor por uma conexão HTTPS
segura, de acordo com os padrões web aceitos. As imagens de perfil são armazenadas de modo binário no
Azure Blob Storage, enquanto os metadados são armazenados no Table Storage e no SQL Azure.
Indivíduos não autorizados não podem acessar os dados de perfil dos clientes ou a infraestrutura
associada.
A solução é composta por três serviços:
• Provedor de identidade: responsável pela autenticação do usuário e pelo armazenamento do perfil.
O fluxo de autenticação usa Oauth, token JWT e algoritmos criptográficos padrão;
14
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Segurança de dados/dados de perfil de clientes (continuação)

• Serviço de armazenamento de arquivos: armazena imagens de perfil, dados binários e metadados no
Azure Storage;
• Serviço de armazenamento em bate-papos: faz parte do domínio de bate-papo e é usado para
atualizar um registro e armazenar informações de perfil no Azure Redis Cache para garantir um melhor
desempenho.
Para obter referências adicionais, consulte as Informações legais do Microsoft Azure:
https://azure.microsoft.com/pt-br/support/legal/

Segurança de sessão e de site
As sessões são identificadas e protegidas por códigos de sessão. Os códigos temporários de sessão têm
nove dígitos e podem ser utilizados novamente em outras sessões. No momento da publicação, com base
nas tendências de uso em vigor, a LogMeIn determinou que nove dígitos oferecem chances mínimas de
conflito. À medida que a popularidade do join.me cresce, o tamanho dos códigos de sessão pode ser
estendido para além de nove dígitos.
Os códigos estáticos de sessão (conhecidos também como “links pessoais”) estão disponíveis para clientes pagantes. Trata-se de uma sequência alfanumérica de até 127 caracteres definida pelo usuário. Um
“link pessoal” bem-escolhido pode ser de identificação impossível, mas sua natureza estática restringe
o uso às partes confiáveis. Quando um código estático é utilizado, as sessões são iniciadas bloqueadas,
e o apresentador deve aprovar individualmente os visualizadores.
Os visualizadores são autenticados ao sistema utilizando o código da sessão. Em geral, a autenticação
do apresentador é feita implicitamente (“se o visualizador tem o código, ele deve ter sido fornecido
pelo apresentador”), mas os visualizadores também podem inserir um nome de exibição, o que ajuda
quando há vários participantes. Os apresentadores podem usar o site para sessões ad-hoc sem efetuar
login; nesse caso, eles são anônimos e autenticados apenas pelo código de sessão gerado pelo sistema.
Caso queiram efetuar login (para acessar sessões agendadas ou utilizar códigos estáticos), eles são
autenticados com uma combinação de e-mail/senha. O join.me solicita um endereço de e-mail válido
(verificado por clique) e uma senha de, no mínimo, seis caracteres. No momento do registro, um indicador
simples de força de senha estimula a complexidade.
Os apresentadores podem solicitar que o site se lembre deles, o que resulta no login automático no
próximo acesso ao site do join.me com a mesma combinação de navegador/dispositivo. Esse recurso
“Lembre-me” utiliza sequências aleatórias seguras por criptografia. Nenhuma ID de usuário é armazenada nos cookies, e não há uso de AES ou outro tipo de criptografia. O cookie de login automático contém
a chave para um registro no servidor SQL com a ID do usuário. O recurso “Lembre-me” não pode ser usado
para executar funções de alto risco, como alterar informações de conta. O usuário deve sempre inserir
uma senha válida para desempenhar funções de alto risco.
Os apresentadores também podem baixar e instalar o software em seus computadores para executar
sessões de compartilhamento de tela sem precisar acessar novamente o site. Esse software (conhecido
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como "aplicativo de desktop do join.me") pode ser adicionado à conta de um apresentador para que ele
tenha acesso a sessões agendadas e códigos estáticos (link pessoal). Quando o software do apresentador
é adicionado a uma conta, ele recebe um token de 32 caracteres gerado por um algoritmo de criptografia
aleatória usando um alfabeto de 62 caracteres (em letras maiúsculas e minúsculas). Esse token é armazenado permanentemente no computador do apresentador e é utilizado pelo software para fazer autenticações no sistema.
O join.me oferece autenticação de dois fatores (2FA) para efetuar login no site ou em aplicativos nativos.
O segundo fator de autenticação pode ser executado com o LogMeIn Authenticator (disponível para
Android e iOS), TOTP (Google Authenticator e outros), SMS (baseado em texto) ou e-mail.
O logon único também está disponível.
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Visão geral de
hospedagem
O serviço join.me compartilha as unidades de hospedagem com todos os outros serviços da LogMeIn.
Estas são unidades de colocação de nível 1 com os recursos a seguir:
• Procedimentos de controle de segurança em diversas camadas, sistemas de entrada biométrica,
circuito fechado de televisão ininterrupto e monitoramento por alarme;
• Energia redundante ininterrupta CA e CC, geradores de energia de backup no local;
• Design AVAC redundante com distribuição de ar sob pavimento elevado para maior controle de
temperatura;
• Sistema de detecção de fumaça por cima e por baixo do piso elevado, além de tubo seco de supressão
de fogo com duplo bloqueio e pré-ação.

Internap
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aplicativos
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principal

roteador
de backup

ﬁrewall
principal

 switches hp

 switches hp
servidor
administrativo

Sprint, Verio, AT&T,
MCI, Level3

rede local pública
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para atender às solicitações de HTTPS
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 switches hp
rede local do servidor de aplicativos
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banco de
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dados de
do banco
usuário do
de dados
centro de dados join.me
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As chaves privadas são armazenadas
aqui para garantir uma
comunicação segura.
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Os servidores da LogMeln (incluindo todos os servidores do join.me) estão em compartimentos dedicados
em todos os centros de dados. Esses compartimentos são protegidos por travas eletrônicas de dois
fatores (biométrico e PIN).
A infraestrutura do LogMeln em cada centro de dados se conecta à Internet com vários uplinks de 10 Gb
por diversos provedores diretos de serviço de rede. Os roteadores de borda são agrupados em uma
configuração ativa/passiva e são conectados entre si e a um cluster de firewall ativo/passivo.
Por sua vez, estes se conectam uns os outros e a um cluster balanceador de carga ativo/passivo no nível
do IP.
Por trás dos firewalls, há uma rede de perímetro contendo os servidores da web, os servidores de aplicativo e a infraestrutura de áudio e vídeo. Os servidores de banco de dados se comunicam com os servidores
de rede de perímetro usando uma LAN privada e não roteável. Um sistema interno de detecção de intrusão foi configurado para advertir e ajudar na prevenção de acesso mal-intencionado.
O acesso físico aos compartimentos é muito rigoroso e limitado a uma equipe de engenheiros de rede.
O acesso lógico para administração remota e implantação de software se dá pelos próprios serviços
da LogMeIn (LogMeIn Pro) e pelo gateway SSH fora de banda. O acesso remoto para administradores
é protegido por uma autenticação de dois fatores (combinação de usuário/senha e um token de hardware
ou software).
Todos os servidores são submetidos a auditorias automáticas mensais, além de auditorias terceirizadas
trimestrais e anuais. Essas auditorias incluem os testes de penetração em rede e a revisão de configurações de servidor.

Conclusão
Mesmo sendo aparentemente simples, o join.me tem uma arquitetura moderna que pode atender até
mesmo as necessidades dos usuários mais preocupados.
Outras informações estão disponíveis mediante a execução de um acordo de não divulgação.

Perguntas? +1 (877) 251-8373
ou help.join.me
Todos os direitos reservados, LogMeIn © 2016
320 Summer Street, Boston, MA 02210

