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Resumo 

A complexidade dos sistemas de computação atuais demanda um alto nível de 

gerenciamento destes sistemas. O gerenciamento corporativo (GC) deve ser capaz de 

administrar e gerenciar todos os aspectos dos sistemas de computação, desde os 

detalhes físicos de hardware e comunicação até as aplicações, passando pelos 

protocolos de comunicação e middleware de apoio. Para suprir estas demandas diversas 

abordagens baseadas em agentes móveis inteligentes vêm sendo utilizadas. Um agente 

móvel é um software capaz de migrar entre as máquinas executando determinada 

tarefa. Este agente deve ter autonomia para decidir suas próprias ações, além de ser 

adaptável ao ambiente externo.  

A grande velocidade com que os sistemas de computação evoluem gera uma demanda 

adicional para os sistemas de GC: capacidade de suportar novos tipos de objetos 

gerenciados de forma flexível e auto-extensível. Para suprir esta demanda, a indústria 

de TI apresenta uma iniciativa chamada WBEM (Web-Based Enterprise Management) 

que provê um modelo de informações orientado a objetos e altamente extensível. 

Neste trabalho, validamos o uso das arquiteturas de Gerenciamento Corporativo de 

Sistemas baseadas em agentes móveis inteligentes em conjunto com os padrões 

propostos pela iniciativa WBEM. Para atingir este objetivo, foi desenvolvido um 

framework de suporte a agentes móveis inteligentes capazes de obter informações 

segundo os padrões WBEM. Este framework foi desenvolvido sobre um ambiente de 

execução compatível com a CLI (Common Language Infrastructure): o .NET 

framework da Microsoft Corporation. Como estudo de caso, foram desenvolvidos dois 

protótipos na subárea de inventário de hardware para execução dos testes e obtenção 

dos resultados.  
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Abstract 

The complexity of current computer systems demands a high level of management of 

these systems. The Enterprise Management (EM) must be able to manage all aspects of 

computers systems, from physical details of hardware and communication to 

applications, including communication protocols and middleware. To meet these needs, 

several approaches based on intelligent mobile agents have been proposed. A mobile 

agent is a piece of software that is able to move between machines performing some 

task. This agent must be autonomous to decide its own actions and adaptable to the 

external environment.  

The rapid evolution of computer systems provides an additional issue for EM systems: 

the capability to support new kinds of managed objects in a flexible and extensible 

fashion. To match this need, IT industry has provided an initiative called WBEM (Web-

Based Enterprise Management). The WBEM initiative includes an object-oriented and 

extensible management information model.  

In this work, we validated the application of Systems Enterprise Management 

architectures based on intelligent mobile agents with standards proposed by the WBEM 

initiative. To reach this goal, we developed a framework to support intelligent mobile 

agents capable of accessing management information according to WBEM standards. 

This framework was developed over a CLI (Common Language Infrastructure) 

compliant runtime environment: the .NET framework from Microsoft Corporation. As 

a case study, we have chosen some asset management problems to perform our 

experiments.  
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Introdução 

tualmente, as redes de computadores têm sido utilizadas para suportar uma 

série de aplicações distribuídas pelos nós da rede que fogem ao tradicional 

modelo cliente-servidor. O uso de modelos arquiteturais [Coulouris et al 

2001] baseados em código móvel, eventos distribuídos, objetos distribuídos, peer-to-

peer, entre outros, gera uma necessidade de gerenciamento que vai além da gerência de 

redes. Desta demanda surgiu o termo Gerência ou Administração de Sistemas. Embora 

os termos Gerência e Administração sejam conceitualmente distintos, com o estágio 

atual de evolução dos negócios em rede, atividades como projeto, operação, 

manutenção e atualização de uma rede de computadores heterogênea passou a ser tanto 

tarefa de Administração quanto de Gerenciamento. Esta evolução é responsável pela 

mudança do enfoque de gerenciamento pontual de recursos para um gerenciamento 

corporativo, voltado para os negócios das organizações. Assim, essas duas atividades 
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passam a fazer parte de um macro gerenciamento denominado Gerenciamento 

Corporativo de Sistemas(GCS) [Macedo et al 2001]. 

O GCS engloba e estende as funções de gerenciamento de redes tradicionais. Neste 

novo enfoque a preocupação não está restrita a gerenciar a camada de rede e transporte 

dos elementos ativos e hosts da rede, mas também deve incluir o gerenciamento dos 

sistemas operacionais, recursos físicos e lógicos, protocolos e middleware na camada 

de aplicações de todos os hosts em uma rede. O Gerenciamento Corporativo pode ser 

considerado num terceiro nível, mais abrangente que o GCS, envolvendo a Gerência 

das Aplicações (GA) distribuídas que suportam os negócios das organizações. Neste 

trabalho, utilizaremos exemplos no nível de GCS, embora a solução apresentada 

potencialmente aplica-se aos três níveis de Gerenciamento Corporativo.  

Este cenário expõe de forma mais clara as limitações das tradicionais arquiteturas de 

gerenciamento de redes baseadas em modelos cliente-servidor e no gerenciamento 

pontual de recursos. A baixa escalabilidade e alto tráfego de gerenciamento gerado na 

rede por estas soluções tradicionais evidenciam-se de forma mais acentuada no escopo 

do GCS.  

Pesquisas recentes [Bieszczad et al 1998, Macedo et al 2001, Rubinstein e Duarte 

1999, Rubinstein et al 2000, Schram et al 1998] apresentam soluções de GCS baseadas 

num modelo arquitetural de agentes móveis inteligentes. Este modelo consiste em usar 

códigos de tamanho reduzido com capacidade de mobilidade entre os dispositivos 

conectados a uma rede. Este código possui autonomia e capacidade de raciocínio para 

executar tarefas previamente determinadas e deve ser adaptável a situações imprevistas. 

A cada elemento de processamento destes chamamos agente móvel inteligente.  

Os diversos estudos realizados com este modelo arquitetural já comprovaram notáveis 

benefícios desta arquitetura em relação ao modelo cliente-servidor tradicionalmente 

utilizado na gerência de redes. Ganhos em escalabilidade e tráfego de gerenciamento já 

foram registrados nestas arquiteturas de agentes nos mais diversos experimentos em 

GCS.  



 

 14 

Entretanto não há padrões universalmente aceitos para as arquiteturas de agentes 

utilizadas até então. Além de padrões para a mobilidade e comunicação dos agentes, é 

necessária a padronização de um modelo de informações de gerenciamento que esteja 

adequado às necessidades do GCS. A maior parte dos trabalhos realizados com agentes 

móveis em GCS utilizam interfaces nativas dos sistemas operacionais utilizados nos 

testes, limitando as soluções às plataformas utilizadas, ou utilizam os modelos de 

informações clássicos da gerência de redes, limitando o escopo das atividades de 

gerenciamento possíveis.  

Em paralelo aos trabalhos descritos, surgiu uma iniciativa da indústria denominada 

WBEM (Web-Based Enterprise Management) [DMTF 1999a] que consiste num 

conjunto de padrões objetivando fornecer um modelo de informações de gerenciamento 

universalmente aceito e extensível, além de métodos largamente aceitos para transporte 

e acesso às informações de gerenciamento, independente de sua localização física.  

A proposta original da iniciativa WBEM prevê a utilização de sistemas de 

gerenciamento corporativo baseados num modelo arquitetural cliente-servidor. A 

inovação introduzida é o suporte a protocolos e modelos de comunicação usuais da 

Internet. O principal benefício desta iniciativa é o seu modelo de informações, 

fortemente inspirado no paradigma de orientação a objetos tornando-o fácil de ser 

estendido e mantido.  

Estes conceitos de orientação a objetos já foram utilizados anteriormente no projeto 

Flash [Silva 1995] para suportar plataformas heterogêneas. Neste projeto foram 

apresentadas soluções baseadas em agentes móveis inteligentes [Silva et al 1998] e em 

uma arquitetura cliente-servidor [Silveira e Silva, 1998] para gerência de configuração 

de serviços em plataformas heterogêneas. Também foram utilizadas tecnologias Web 

[Silva et al 1997] para o monitoramento de recursos numa rede heterogênea. 

Até o momento, poucos trabalhos procuraram unificar os benefícios das duas 

abordagens (agentes móveis e WBEM). Alguns trabalhos recentes já apresentaram 

soluções que se beneficiam parcialmente deste tipo de integração ou, ainda, exploram 
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apenas uma das tendências. Uma destas abordagens [Assis & Martins 2001] apresenta 

um nível de middleware para mapear as informações oriundas do CIM (Common 

Information Model) – o modelo de informações da iniciativa WBEM - em formato 

XML (eXtensible Markup Language). Os dispositivos gerenciados são agrupados em 

Agências e a comunicação entre tais agências é feita através de agentes móveis. Vale 

ressaltar que, nesta solução os agentes são utilizados apenas para transportar os dados 

entre Agências distintas, mas não efetuam qualquer análise ou manipulação dos dados 

coletados. Uma outra solução interessante [Assunção et al 2003] apresenta uma 

arquitetura baseada em grids de agentes móveis capazes de processar grandes volumes 

de informações gerenciais de forma eficiente. Esta solução se propõe a solucionar as 

questões referentes a escalabilidade do GCS, adaptando-se a ambientes gerenciados de 

magnitudes distintas. Entretanto os protótipos apresentados limitam-se à coleta de 

informações através do protocolo SNMP [Case et al 1990], deixando de usufruir os 

benefícios adicionais do modelo WBEM. 

Outra contribuição [Job e Simões 2002] apresenta um estudo do funcionamento dos 

padrões básicos da iniciativa WBEM e sua adequação a diversas plataformas de 

sistema operacional. Mas o estudo restringe-se ao modelo cliente-servidor. 

O objetivo deste trabalho é verificar se os benefícios já observados nas arquiteturas de 

agentes móveis para GCS persistem quando estas arquiteturas são aplicadas em 

conjunto com os padrões da iniciativa WBEM. Para atingir este objetivo, será 

apresentado um framework de suporte a agentes móveis inteligentes capazes de 

interagir com o modelo de informações proposto pela iniciativa WBEM. O framework 

será validado através da implementação de protótipos de GCS que serão testados em 

laboratório visando medir seu desempenho para validação das características já 

conhecidas dos agentes móveis.  

Considerando os benefícios já estudados das arquiteturas de agentes móveis para o 

GCS e sua carência em relação à padronização do modelo de informações de 

gerenciamento, é fundamental verificar se o uso dos padrões WBEM pode ser 
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considerado como uma alternativa a suprir esta carência de padronização. Assim este 

trabalho estará fornecendo uma contribuição relevante para as pesquisas sobre GCS. 

O restante do trabalho está estruturado da seguinte forma: o capítulo 2 descreve a 

iniciativa WBEM e seus padrões; o capítulo 3 apresenta os conceitos básicos de agentes 

móveis inteligentes e sua aplicabilidade na área de GCS; o capítulo 4 apresenta o 

framework proposto para unificar as duas abordagens anteriores; o capítulo 5 apresenta 

os protótipos implementados utilizando o framework e os resultados dos testes 

realizados com os mesmos.  

 



 

 

Gerenciamento Corporativo 

Baseado na Web (WBEM) 

 crescente aumento da diversidade e heterogeneidade das redes de 

computadores e dos sistemas suportados por estas tem como conseqüência 

imediata uma maior demanda por técnicas avançadas que permitam 

gerenciar as redes e os sistemas. Já há algum tempo, diversas técnicas e padrões foram 

produzidos para viabilizar tal gerenciamento, notadamente do hardware e dispositivos 

de comunicação. 

Protocolos de gerenciamento como SNMP (Simple Networking Management Protocol) 

[Case et al 1990] e RMON (Remote Monitoring) [Walldbusser 1995] são largamente 

utilizados para o gerenciamento das mais diversas redes. Através destes protocolos 

O 
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podem ser executadas diversas operações de gerenciamento utilizando as informações 

sobre os objetos gerenciados representadas de acordo com o padrão MIB-II 

(Management Information Base II) [McCloghrie & Rose 1991]. A MIB-II define uma 

série de variáveis de tipos escalares que representam as informações de gerenciamento 

disponibilizadas por cada objeto gerenciado. As informações definidas na MIB-II 

permitem gerenciar interfaces de comunicação e os principais protocolos das camadas 

de transporte e de redes [Tanenbaum 1997].  A estrutura da MIB não contempla 

informações sobre sistemas operacionais ou sobre as aplicações distribuídas pela rede. 

Embora o padrão tenha sido definido para suportar MIBs privadas [Stallings 1999], 

estas extensões requerem que o software de gerência seja alterado ou configurado para 

suportá-las.  

Com a popularização dos sistemas distribuídos e a evolução dos sistemas de 

computação, estes modelos tradicionais de gerência de rede passaram a não atender 

mais às demandas de gerenciamento existentes. Surgiu então o termo Gerenciamento 

Corporativo de Sistemas (GCS) que estende o mero gerenciamento pontual dos 

recursos de rede para um escopo mais abrangente onde os sistemas de computação são 

gerenciados de forma integral, levando em consideração suas arquiteturas distribuídas. 

No GCS o foco não é o gerenciamento de elementos físicos isolados, mas o 

gerenciamento dos diversos componentes físicos e lógicos que compõem um sistema de 

computação é o objetivo central.  Além disto, as aplicações atuais possuem uma forte 

tendência à distribuição envolvendo a Internet e a Web. Os padrões tradicionais de 

gerência de rede não foram projetados para gerenciar sistemas com tais características.  

Neste contexto é que surgiu a iniciativa WBEM (Web-Based Enterprise Management) 

[DMTF 1999a] – Gerenciamento Corporativo Baseado na Web.  O WBEM se propõe a 

solucionar algumas das limitações das abordagens tradicionais de gerência de redes, de 

forma a suprir as demandas do GCS.  A DMTF (Distributed Management Task Force), 

criadora do WBEM, é uma organização formada pelas principais empresas de 

informática do mundo e pelas principais universidades que desenvolvem pesquisas na 
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área de gerência de sistemas. Portanto, o WBEM é resultado de um esforço conjunto da 

academia e da indústria para suprir as necessidades do GCS. Neste capítulo será 

discutido o estado da arte desta abordagem, apresentando sua estrutura, funcionamento, 

benefícios e limitações.  

2.1 A Estrutura WBEM 

WBEM é um conjunto de tecnologias padrão para gerenciamento e Internet, 

desenvolvidas para unificar o gerenciamento corporativo de ambientes computacionais 

[DMTF 1999a]. A iniciativa WBEM apóia-se em padrões largamente aceitos como 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) [Fielding et al 1999] e XML (Extensible Markup 

Language) [Bray et al 2000].  

A estrutura WBEM é composta por três componentes principais: 

• CIM(Common Information Model); 

• xmlCIM; 

• Operações CIM sobre HTTP e HTTPS. 

O padrão CIM [DMTF 1999b] é um modelo de dados para representar as informações 

de gerenciamento dos diversos objetos gerenciados. O segundo componente, xmlCIM 

[DMTF 2003b], é um padrão de codificação das informações representadas no CIM 

utilizando a linguagem XML. O terceiro e último componente [DMTF 2003a] é a 

especificação de um modelo de transporte para as informações codificadas. São 

padronizadas várias operações de requisição e fornecimento de informações, 

codificadas através de xmlCIM, utilizando os protocolos HTTP ou HTTPS (versão 

criptografada do HTTP) para transportá-las. 

Nas próximas subseções serão descritos estes três componentes e seus respectivos 

papéis no modelo WBEM. 
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2.1.1 Common Information Model (CIM) 

A informação utilizada para executar ações é organizada ou estruturada de forma a 

permitir que grupos distintos de pessoas a utilizem. Esta organização pode ser obtida 

através de um modelo ou representação dos detalhes necessários para cada grupo de 

pessoas que as utilizará num domínio particular. Esta abordagem é conhecida como 

modelo de informações. O CIM é um modelo de informações que visa capturar 

aspectos comuns necessários ao gerenciamento de sistemas de computação complexos 

[DMTF 1999b].  

O CIM é estruturado de forma que o ambiente gerenciado pode ser visto como um 

conjunto de sistemas inter-relacionados, cada qual composto por elementos discretos. A 

modelagem do CIM é fortemente baseada nos conceitos do paradigma de orientação a 

objetos. O CIM oferece um conjunto de classes, com suas propriedades e associações, 

que provê um framework conceitual sobre o qual é possível organizar a informação 

disponível sobre o ambiente gerenciado. 

O CIM foi construído para ser facilmente compreendido tanto por programadores que 

precisam desenvolver aplicações utilizando as informações representadas pelo modelo, 

quanto pelos projetistas de planos para adicionar novas informações ao modelo. Estes 

planos são conhecidos como schemas.  

O CIM está estruturado em três níveis distintos: 

• Core Model – um modelo de informações que captura noções aplicáveis a todas 

as áreas do gerenciamento. 

• Common Model – um modelo de informações que representa noções comuns a 

determinadas áreas de gerenciamento. Este modelo agrupa as informações e 

detalhes específicos de cada área, mas de forma independente de tecnologias ou 

implementações específicas. As áreas previstas neste modelo são: sistemas, 

aplicações, redes e dispositivos. O Common Model provê um conjunto de 

classes base que podem ser estendidas para suprir as informações específicas de 
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uma tecnologia particular dentro de qualquer das quatro áreas citadas. É um 

modelo suficientemente abrangente para suportar qualquer aplicação de 

gerenciamento. O Common Model e o Core Model constituem o que chamamos 

CIM Schema.  

• Extension Schemas – representam extensões específicas para uma determinada 

tecnologia, feitas a partir do Common Model. Estas extensões são específicas 

para um ambiente particular, por exemplo para um determinado sistema 

operacional. Podemos encontrar Extension Schemas para o Microsoft Windows 

ou para o Linux, por exemplo.  

O CIM é um modelo conceitual e, portanto, não está associado a qualquer 

implementação específica. O CIM pode ser utilizado de diversas maneiras por 

implementações distintas.  

A DMTF descreve o modelo CIM de maneira formal através de um Meta Schema 

[DMTF 1999b]. Este Meta Schema define os termos e a semântica utilizados para 

expressar o modelo CIM. Segundo o Meta Schema, o CIM é composto pelos seguintes 

elementos (Figura 2.1): 

• Schemas – são grupos de classes que possuem um mesmo proprietário. São 

utilizados para efeito de administração e nomeação de classes. Nomes de 

classes devem ser únicos num mesmo Schema. 

• Classes – representam uma coleção de instância de um mesmo tipo, ou seja, que 

possuem as mesmas propriedades e métodos. As classes podem ser organizadas 

segundo uma hierarquia de generalização, permitindo a ocorrência de subtipos 

ou subclasses. Não é suportada, entretanto, a herança múltipla. Classes podem 

possuir métodos, que descrevem o comportamento específico para instâncias 

daquela classe. As classes também podem participar de Associações, sendo o 

alvo de Referências pertencentes a uma Associação.  
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• Propriedades – representam valores utilizados para caracterizar instâncias de 

uma classe. Através das propriedades pode ser determinado ou alterado o estado 

de uma instância específica.  

• Métodos – são declarados como assinaturas (nome, tipo de retorno e 

parâmetros) de operações. Em caso de classes concretas, também pode estar 

definida uma implementação para o mesmo. 

• Gatilhos (Triggers) – representam o reconhecimento de uma mudança de estado 

numa instância de uma classe. Estas mudanças de estados podem ser criação ou 

remoção de uma instância, atualização do estado de uma instância ou 

simplesmente o acesso ao estado de uma instância. Em síntese, os gatilhos 

representam a ocorrência de algum evento relacionado com a instância de uma 

classe.  

• Indicações – são objetos criados como resultado de um gatilho, ou seja, quando 

um gatilho é disparado uma indicação será criada. As indicações são subtipos de 

Classes e, portanto, podem possuir propriedades e métodos, além estarem aptas 

a fazer parte de uma hierarquia de tipos como qualquer classe.  

• Associações – são classes que contêm duas ou mais referências. Representam 

um relacionamento entre dois ou mais objetos. É possível estabelecer uma 

associação entre duas classes sem afetar qualquer das classes envolvidas, ou 

seja, as interfaces das classes referenciadas pela Associação permanecem 

inalteradas. Apenas Associações podem possuir Referências. Associações não 

podem ser subclasses de outras classes que não sejam também Associações. 

Qualquer subclasse de uma Associação será também uma Associação. 

• Referências – definem o papel de cada objeto em uma Associação. Uma 

Referência representa o nome do papel de uma Classe no contexto de uma 

Associação. Associações suportam múltiplas instâncias de relacionamento para 
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um dado objeto. Por exemplo, um Sistema pode estar associado a vários 

componentes de sistema. 

• Qualificadores – são utilizados para caracterizar qualquer dos elementos 

definidos acima. No Meta Schema, todos elementos são considerados subtipos 

de Named Element. Por exemplo, uma classe, uma associação e uma referência 

são exemplos de Named Elements. Os Qualificadores, portanto, são utilizados 

para caracterizar qualquer Named Element. Através dos qualificadores podem 

ser definidas características para uma propriedade, por exemplo. Os 

Qualificadores permitem estender o Meta Schema de uma maneira limitada e 

controlada. É possível criar novos Qualificadores que irão gerar novos tipos de 

meta-dados.  

A figura 2.1 apresenta uma visão resumida do Meta Schema descrito acima. Nesta 

figura, as linhas azuis representam a relação de herança, as linhas vermelhas 

representam associações e as linhas verdes representam agregação. Esta figura utiliza a 

notação UML (Unified Modeling Language) [Booch et al 2000]. 

 

 
Figura 2.1 – Visão Geral do CIM Meta Schema 
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Algumas observações a partir da figura 2.1 merecem destaque. Primeiro, fica bem claro 

que qualquer Named Element pode possuir zero ou mais qualificadores que o 

caracterizam. Cada Named Element pode, ainda, disparar vários gatilhos (triggers) cada 

um gerando várias indicações. Um Schema é também um Named Element e pode 

possuir várias classes. Mas cada classe pertence a um único Schema. Propriedades e 

Métodos possuem um relacionamento de sobreposição (overriding) que indica a 

possibilidade de uma propriedade ou método substituir uma propriedade ou método 

herdado. 

Algumas outras características não estão explícitas na figura. Por exemplo, os 

qualificadores e os Schemas não podem disparar gatilhos (Triggers) mesmo sendo os 

dois primeiros subtipos de Named Element. As mudanças de estado que disparam 

gatilhos para os demais Named Elements são representadas através de qualificadores.  

Os nomes completamente qualificados das classes (nome da classe prefixado pelo 

nome do Schema) são únicos dentro do Schema. Neste caso o prefixo é separado do 

nome da classe por um caractere de sublinhado (“_”). Por exemplo: 

CIM_ComputerSystem. Todos os nomes não diferenciam letras maiúsculas de 

minúsculas. Os nomes dos gatilhos devem ser únicos para a propriedade, classe ou 

método a que se aplicam. Os nomes de propriedades e métodos devem ser únicos na 

classe a que pertencem. Estes nomes podem ser qualificados prefixando-os com os 

nomes das classes que os contêm. Todos os demais conceitos de orientação a objetos e 

UML aplicam-se ao Meta Schema.  

Os dados representados pelas propriedades podem ser de tipos intrínsecos ou de arrays 

destes tipos. Tipos estruturados podem ser definidos através da criação de novas 

classes. A tabela 2.1 lista todos os tipos intrínsecos suportados pelo CIM com seus 

respectivos significados.  

O tipo DateTime  aceita como sinônimos Date, Time e Interval. Todos eles utilizam um 

formato fixo de string: “aaaammddhhmmss.mmmmmmsutc”. Este formato pode ser 

interpretado da seguinte maneira: 



 

 25 

• aaaa representa o ano com 4 dígitos; 

•  mm representa o mês com dois dígitos;  

• dd representa o dia do mês com dois dígitos; 

Tipo de Dados Intrínseco Interpretação do Tipo 
Uint8 Inteiro sem sinal de 8 bits 
sint8 Inteiro com sinal de 8 bits 

uint16 Inteiro sem sinal de 16 bits 
sint16 Inteiro com sinal de 16 bits 
uint32 Inteiro sem sinal de 16 bits 
sint32 Inteiro com sinal de 32 bits 
uint64 Inteiro sem sinal de 64 bits 
sint64 Inteiro com sinal de 64 bits 
string String Unicode (UCS-2) 

boolean Booleano 
real32 Número de Ponto-Flutuante de 4 bytes(IEEE) 
real64 Número de Ponto-Flutuante de 8 Bytes(IEEE) 

datetime Uma string contendo data e hora 
<classname> ref Uma referência fortemente tipada 

char16 Um Caractere Unicode (UCS-2) 

Tabela 2.1 – Tipos intrínsecos de dados suportados pelo CIM 

• hh representa a hora no formato de 24 horas; 

• mm representa os minutos com dois dígitos; 

• ss representa os segundos com dois dígitos; 

• mmmmmm representa a quantidade de microssegundos com seis dígitos; 

• s representa um sinal (+ ou -) que será utilizado para indicar o deslocamento do 

fuso horário em relação ao horário padrão GMT(Greenwich Mean Time). Pode 

também ser “:”. Neste caso representa um intervalo e yyyymm será interpretado 

como dias. 
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• utc é o deslocamento a partir do fuso padrão GMT em minutos. É utilizado em 

conjunto com o sinal s. Em intervalos, é desprezado. 

Os conceitos apresentados até então, são suficientes para a definição dos schemas. 

Tanto o Common Model quanto os Extensions Schemas são definidos em função do 

Meta Schema. Qualquer alteração num schema que inclua remoção de classes, 

propriedades ou métodos; movimentação de uma classe dentro da hierarquia; alteração 

do tipo de uma propriedade ou assinatura de método; alteração da faixa (tipos de 

classes que podem ser referenciadas) de uma referência; implicam no lançamento de 

uma nova versão do schema. Ou seja, qualquer modificação que implique em 

mudanças nas interfaces deve gerar uma nova versão do schema.  

A capacidade de troca de informações entre aplicações de gerenciamento é fundamental 

para o CIM. O mecanismo utilizado para este fim chama-se Management Object 

Format (MOF). Assim, qualquer sistema compatível com o CIM deve suportar 

operações de importação e exportação de construções descritas em formato MOF. 

O formato MOF baseia-se na linguagem de definição de interfaces (IDL – Interface 

Definition Language) proposta pelo Open Group [DMTF 1999b]. Uma especificação 

MOF é qualquer definição que utilize a sintaxe MOF. Os principais componentes de 

uma especificação MOF são definições de classes, propriedades, métodos, associações, 

referências, instâncias e seus respectivos qualificadores. Estas especificações são 

descrições textuais que podem ser implementadas em arquivos texto em formato 

Unicode ou UTF-8. Estes arquivos poderão ser compilados para uma implementação 

específica do CIM, portanto podem incluir também algumas diretivas de compilação.  

A Figura 2.2 ilustra o exemplo de declaração de uma classe utilizando a sintaxe MOF. 

Nesta figura, podem ser observados a palavra reservada class indicando que se trata de 

uma classe, o nome da classe definida Win32_LogicalDisk indicando que é uma classe 

pertencente ao schema Win32, os atributos DriveLetter, RawCapacity, VolumeLabel 

com seus respectivos tipos e o método Format com sua assinatura. Nesta definição 

também pode se notada a ocorrência dos qualificadores [abstract], [read, 
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Units(“Kilobytes”)], [Write], [Dangerous]. Os qualificadores devem ser um dos 

qualificadores pré-definidos do padrão CIM [DMTF 1999b] ou pode ser um 

qualificador definido por uma implementação específica. É recomendável utilizar 

apenas estes qualificadores, recorrendo a qualificadores específicos de uma 

implementação apenas quando não houver outra forma de representar a mesma 

semântica. No exemplo da figura 2.2, apenas o qualificador [Dangerous] não é padrão. 

Os outros indicam que a classe é abstrata (não pode ser instanciada), que as 

propriedades DriveLetter e RawCapacity são apenas de leitura, que a unidade da 

propriedade RawCapacity é Kilobytes e, finalmente, que a propriedade VolumeLabel 

pode ser alterada. 

  
Figura 2.2 – Exemplo de definição de classe utilizando a sintaxe MOF 

O qualificador [in] indica que o parâmetro FastFormat do método Format é apenas de 

entrada. É obrigatório para qualquer parâmetro de entrada. Parâmetros de saída devem 

ter o qualificador [out]. Parâmetros que tenham os dois qualificadores são de entrada e 

saída.  

A declaração dos Qualificadores inclui uma definição de tipo, um valor inicial e o 

escopo ao qual os mesmos se aplicam. Por exemplo, o qualificador [Dangerous] 

poderia ser declarado assim: 

QUALIFIER Dangerous : boolean=false, SCOPE(METHOD)  

  [abstract] 
class Win32_LogicalDisk 
{ 
  [read] 
 string DriveLetter; 
  [read, Unit(“Kilobytes”)] 
 sint32 RawCapacity; 
  [write] 
 string VolumeLabel; 
  [Dangerous] 
 boolean Format ([in] boolean FastFormat); 
}; 
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Esta declaração indica que o qualificador é booleano, com valor inicial false e aplica-se 

apenas a Métodos. A seguir temos dois exemplos de uso deste qualificador: 

• [Dangerous(true)] boolean Format ([in] boolean FastFormat); 

• [Dangerous(false)] string getLabel(); 

Pelos exemplos, é perceptível que ao aplicar um qualificador deve se indicado qual o 

valor que o mesmo irá assumir para o elemento ao qual está sendo aplicado. A exceção 

são os qualificadores do tipo booleano. Estes podem ser aplicados apenas com o nome 

e, neste caso, indicam implicitamente que seu valor é true. Na figura 2.2, o qualificador 

[Dangerous] é aplicado desta forma indicando que seu valor é true. A ausência de um 

qualificador aplicado a um elemento, indica que seu valor para aquele elemento é o 

valor inicial definido na declaração do qualificador. Por exemplo, se for declarado um 

método sem a ocorrência do qualificador Dangerous, este qualificador assume o valor 

inicial false para este método. 

Neste exemplo, foi ilustrada a definição de um qualificador personalizado por uma 

extensão de schema. O Qualificador Dangerous não faz parte do conjunto de 

Qualificadores padrão do CIM. Neste caso, o mesmo é utilizado para identificar 

métodos que executam alguma operação crítica com riscos à integridade de dados ou de 

um sistema. O provedor responsável pelo objeto que contem um método assinalado 

com este Qualificador pode, por exemplo, emitir um alerta para uma console de 

gerenciamento ou solicitar uma confirmação da mesma sempre que o método for 

invocado.  

Os Qualificadores podem ser de qualquer tipo intrínseco ou um array destes tipos. O 

escopo pode ser qualquer dos elementos definidos no Meta Schema. Mais de um 

elemento pode ser definido como escopo de um Qualificador, isto é, um Qualificador 

pode ter, em seu escopo, classes, propriedade e métodos, por exemplo. Qualquer 

combinação de elementos pode ser utilizada no escopo do Qualificador.  
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Instâncias de classes também podem ser declaradas numa especificação MOF, 

conforme ilustrado na figura 2.3. 

 
Figura 2.3 – Exemplo de declaração de uma instância em uma especificação MOF 

O bloco de inicialização que segue o nome da classe que está sendo instanciada é 

opcional. Se estiver presente, não é necessário atribuir valores para todas as 

propriedades. Aquelas que forem omitidas assumirão seus valores iniciais definidos na 

declaração da classe ou, na ausência destes, o valor especial NULL. Neste exemplo, a 

propriedade RawCapacity assumirá o valor NULL.  

Definida uma especificação MOF, ela pode ser importada em qualquer implementação 

de uma base de informações CIM. A especificação CIM não determina como será a 

interação entre as ferramentas e a implementação específica da base CIM. Esta API 

deve ser definida por cada implementação específica. Entretanto a interoperabilidade 

entre as implementações distintas é garantida pela sintaxe MOF, pois cada 

implementação deve ser capaz de exportar suas classes e objetos para um arquivo MOF 

que poderá se importado por uma outra implementação distinta. Isto garante a 

compatibilidade no nível do modelo de informações.  

Ao efetuar uma importação de uma especificação MOF, é utilizado um compilador 

MOF. Este compilador irá checar a sintaxe e a semântica da especificação fornecida e, 

se estiverem corretas as informações serão adicionadas a um espaço de nomes 

(namespace) informado. Um espaço de nomes define um domínio de classes, objetos, 

associações, etc. Este domínio pode ser utilizado administrativamente ou para separar 

disciplinas distintas no gerenciamento. Por exemplo, uma implementação pode utilizar 

dois espaços de nomes distintos que serão administrados por equipes de 

administradores distintos. A segurança de acesso pode ser estendida a partir dos 

mesmos mecanismos utilizados no sistema operacional onde a implementação for 

instance of  Win32_Logical Disk  
{ 
 DriveLetter="C"; 
 VolumeLabel="Teste"; 
}; 
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residir. Outra possibilidade é separar em espaços de nomes distintos informações sobre 

a gerência de performance e informações sobre inventário de software, por exemplo.  

A especificação CIM [DMTF 1999b] determina algumas técnicas que permitem a 

interoperabilidade do modelo CIM com outros modelos de informações tradicionais 

como a MIB-II [McCloghrie & Rose 1991], por exemplo. Isto torna o WBEM uma 

iniciativa que visa não apenas substituir os modelos existentes, mas incorporá-los e 

estendê-los. Por esta razão o WBEM preenche as necessidades do GCS de forma 

adequada, como descrito anteriormente. 

O CIM Common Model é subdividido em algumas áreas. A última versão do CIM 

Schema é a 2.6 [DMTF 2002] e inclui as seguintes áreas: 

• Core Model – modela as principais categorias de objetos gerenciados com suas 

características. 

• Network Model – modela as informações referentes ao gerenciamento de redes, 

incluindo itens como Protocolos, Roteamento, QoS, VLANs, Switching, 

Serviços, etc.  

• Physical Model – modela as informações referentes a dispositivos físicos tais 

como, placas, chips, circuitos, conectores, pacotes, etc. 

• Application Model – modela as informações referentes a software e suas 

características. 

• Device Model – modela as informações referentes aos dispositivos e seus 

componentes. Inclui informações sobre processadores, baterias, memória, etc. 

Este modelo está fortemente associado ao Physical Model.  

• Event Model – este modelo contempla informações sobre os diversos eventos 

que podem ocorrer num sistema de gerenciamento. Inclui eventos como criação 

e remoção de classes e instâncias, traps SNMP, alertas, etc. 
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• Interop Model – descreve os elementos da arquitetura WBEM que garantem a 

interoperabilidade entre os sistemas de gerenciamento. Inclui mecanismos como 

o elemento de comunicação XML e o gerenciador de objetos (descrito na seção 

2.2). 

• Metrics Model – modela as métricas que podem ser utilizadas nas diversas 

tarefas de gerenciamento.  

• Policy Model – provê um modelo de informações para representar políticas. 

• Support Model – modela todas as informações inerentes ao funcionamento de 

um serviço de suporte, como chamados, soluções, etc. Pode ser utilizado como 

base para a implementação de serviços de Helpdesk. 

• System Model – modela informações referentes a sistemas operacionais como 

processos, memória, sistemas de arquivo, etc. Inclui modelagem específica para 

sistemas UNIX. 

• User Model – modelo de informações para representar os usuários e seus papéis 

dentro de uma organização. 

2.1.2 Representação do CIM em XML 

A especificação xmlCIM [DMTF 2003b] define uma gramática XML escrita em DTD 

(Document Type Definition) [Bray et al 2000] que pode tanto ser utilizada para 

representar as declarações CIM (definidas na subseção 2.1.1) como as mensagens CIM 

(descritas na subseção 2.1.3).  

Os documentos XML escritos de acordo com esta especificação poderão ser sempre 

transformados para qualquer outro formato utilizando as técnicas padrão de 

transformação de documentos XML. Em particular, a especificação xmlCIM procura 

garantir a transformação para o formato MOF (ver subseção 2.1.1) e mensagens CIM 

(ver subseção 2.1.3). Assim, a especificação capturou toda a semântica dos arquivos 

MOF para o DTD definido na mesma.  
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Inicialmente foram consideradas duas abordagens fundamentalmente distintas para a 

padronização xmlCIM: 

• Mapeamento de Schema – nesta abordagem os Schemas XML [Fallside 2001] 

serão utilizados para descrever as classes CIM. As instâncias destas classes 

serão descritas através de documentos XML gerados a partir dos Schemas 

definidos. Isto significa que cada classe CIM irá gerar seu próprio fragmento do 

DTD, onde os nomes de cada elemento XML serão obtidos a partir dos nomes 

dos elementos CIM.  

• Mapeamento de Meta Schema – nesta outra abordagem um Schema XML é 

utilizado para descrever o Meta Schema CIM. Tanto as classes quanto as 

instâncias serão descritos através de documentos XML gerados a partir do 

Schema. Neste caso, o DTD será utilizado para descrever os conceitos gerais do 

CIM. Os nomes de classes e instâncias serão mapeados para valores de atributos 

ou elementos XML.  

A primeira abordagem possui alguns benefícios óbvios, como maior poder de validação 

e uma representação mais intuitiva do modelo CIM. Entretanto, a especificação 

xmlCIM adota a segunda abordagem pois esta requer um único DTD padrão para o 

CIM ao invés de uma quantidade ilimitada de DTDs como na primeira abordagem. 

Além disto, na primeira abordagem seria necessário definir uma maneira de controlar a 

ordem das listas de propriedades, métodos e qualificadores das classes, já que os DTDs 

XML não aceitam listas desordenadas [DMTF 2003b]. Desta forma, a DMTF optou por 

padronizar o Meta Schema através de um DTD, deixando as definições dos Schemas 

CIM para serem feitas através de documentos XML a partir deste DTD.  

2.1.3 Operações CIM sobre HTTP 

A DMTF padronizou o mapeamento de mensagens CIM para HTTP [DMTF 2003a] 

permitindo que implementações do CIM operem de forma aberta e padronizada. Para 

definir este mapeamento, foi necessário especificar como as mensagens seriam 
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representadas em formato XML [DMTF 2003b] e como estas mensagens XML seriam 

encapsuladas em requisições e respostas HTTP. A primeira parte foi descrita através do 

xmlCIM na subseção 2.1.2. O encapsulamento das mensagens foi definido de forma a 

ser compatível com as versões 1.0 e 1.1 do HTTP.   

Uma mensagem CIM é um pacote de dados bem formado contendo uma solicitação ou 

uma resposta utilizada para troca de informações entre produtos que implementam o 

CIM. Existem dois tipos de mensagens CIM: 

• Mensagem de Operação CIM – utilizada para invocar uma operação num 

espaço de nomes remoto. 

• Mensagem de Exportação CIM – é uma mensagem informacional apenas. 

Utilizada para comunicar informações a um espaço de nomes ou aplicação 

remotos. Não define uma operação a ser executada no espaço de nomes remoto 

ou sequer requer a existência de um espaço de nomes remoto, isto é, esta 

mensagem pode ser emitida tendo como destinatário qualquer aplicação capaz 

de receber mensagens HTTP e compreender o conteúdo da mensagem CIM 

encapsulada, mesmo que esta aplicação não seja um produto que implementa o 

CIM.  

Na especificação da DMTF [DMTF 2003a], são utilizados os seguintes termos para 

definir as aplicações capazes de interagir com mensagens CIM: 

• Produto CIM – qualquer aplicação capaz de gerar ou consumir informações de 

gerenciamento utilizando o Schema CIM.  

• Cliente CIM – qualquer aplicação capaz de emitir solicitações de operações 

CIM e receber e processar respostas de operações CIM. 

• Servidor CIM – qualquer aplicação capaz de receber solicitações de operações 

CIM, processá-las e enviar respostas de operações CIM. 
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• CIM Listener – qualquer aplicação capaz de receber solicitações de mensagens 

de exportação CIM, processá-las e enviar respostas de exportação CIM. 

Clientes, servidores e listeners CIM são exemplos de produtos CIM. A validação das 

mensagens CIM recebidas por qualquer produto CIM não é obrigatória. Entretanto, 

qualquer produto CIM que gera uma mensagem CIM pode incluir um elemento 

DOCTYPE [Bray et al 2000], permitindo que o receptor desta mensagem opte por 

validá-la. Se o receptor não optar pela validação da mensagem, será obrigado a validá-

la pelo menos em relação ao DTD definido pelo padrão xmlCIM. Esta validação é 

considerada uma validação pobre, pois efetua apenas a validação em relação ao Meta 

Schema CIM e não ao vocabulário definido no CIM Schema ou Extension Schema em 

uso. Esta flexibilidade foi introduzida pela DMTF para permitir às aplicações optarem 

entre priorizar o desempenho ou a consistência das mensagens recebidas.  

O DTD xmlCIM define um subelemento <MESSAGE> dentro do elemento <CIM>. 

Este subelemento contem um dos seguintes sub-elementos: 

• Sub-elementos de mensagens de Operação CIM: 

o <SIMPLEREQ> - representa uma chamada de método em um objeto 

CIM. 

o <MULTIREQ> - contem dois ou mais <SIMPLEREQ>, indicando 

várias chamadas de métodos. 

o <SIMPLERSP> - representa uma resposta a uma chamada de método 

feita através de uma mensagem contendo <SIMPLEREQ>. 

o <MULTIRSP> - contém dois ou mais <SIMPLERSP>, indicando várias 

respostas para uma chamada múltipla. 

• Sub-elementos de mensagens de Exportação CIM: 

o <SIMPLEEXPREQ> - define uma solicitação de exportação CIM. 



 

 35 

o <MULTIEXPREQ> - contém dois ou mais <SIMPLEEXPREQ> 

indicando múltiplas solicitações de exportação CIM. 

o <SIMPLEEXPRSP> - define uma resposta com as informações 

solicitadas através de uma exportação CIM. 

o <MULTIEXPRSP> - contém dois ou mais <SIMPLEEXPRSP> 

indicando uma resposta a uma solicitação múltipla. 

O sub-elemento <MESSAGE> possui um atributo ID que deve conter um valor não-

vazio nas solicitações. As respostas devem conter o mesmo valor, associando-as à 

respectiva solicitação. Os clientes CIM devem implementar um mecanismo de geração 

dos IDs que evitem duplicação ou ambigüidade entre as mensagens. O outro atributo de 

<MESSAGE> é PROTOCOLVERSION e deve ter como valor "1.0" ou "1.1".  

Todas as solicitações CIM são representadas através de chamadas de método. Estes 

métodos podem ser: 

• Intrínsecos – definidos pelo mapeamento de operações CIM sobre HTTP 

[DMTF 2003a]. São métodos chamados a partir de um espaço de nomes 

(namespace) CIM. São representados pelo elemento <IMETHODCALL> e suas 

respostas pelo elemento <IMETHODRESPONSE>. 

• Extrínsecos – são métodos definidos em classes CIM. Suas chamadas são feitas 

a partir de classes ou instâncias de objetos CIM. São representados pelo 

elemento <METHODCALL> e suas respostas pelo elemento 

<METHODRESPONSE>. 

 Numa chamada de método, todo parâmetro de entrada deve ter o mesmo nome 

utilizado na definição do método. Estes parâmetros podem aparecer na chamada de 

método em qualquer ordem. Todos os parâmetros de entrada devem aparecer na 

chamada, a não ser que tenham sido definidos como opcionais. Para os parâmetros de 

saída, valem as mesmas regras definidas para os parâmetros de entrada.  
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Método Intrínseco Descrição 
GetClass Retorna uma classe especificada a partir do espaço de nomes alvo desta 

operação. 
GetInstance Retorna uma instância especificada a partir do espaço de nomes alvo 

desta operação. 
DeleteClass Remove uma classe especificada do espaço de nomes alvo desta 

operação. 
DeleteInstance Remove uma instância especificada do espaço de nomes alvo desta 

operação. 
CreateClass Cria uma classe CIM no espaço de nomes alvo desta operação. 
CreateInstance Cria uma instância de uma classe CIM no espaço de nomes alvo desta 

operação. 
ModifyClass Efetua alterações na definição de uma classe CIM existente no espaço 

de nomes alvo desta operação. 
ModifyInstance Efetua alterações numa instância de uma classe CIM definida no 

espaço de nomes alvo desta operação. 
EnumerateClasses Enumera todas as subclasses de uma classe CIM no espaço de nomes 

alvo desta operação. 
EnumerateClassNames Enumera os nomes de todas as subclasses de uma classe CIM no 

espaço de nomes alvo desta operação. 
EnumerateInstances Enumera todas as instâncias de uma classe CIM no espaço de nomes 

alvo desta operação. 
EnumerateInstanceNames Enumera os nomes de todas as instâncias de uma classe CIM no espaço 

de nomes alvo desta operação. 
ExecQuery Executa uma consulta especificada sobre o espaço de nomes alvo desta 

operação.  
Associators Enumera todos os objetos CIM (classes ou instâncias) associados a um 

objeto CIM especificado. 
AssociatorNames Enumera os nomes dos objetos CIM associados a um objeto CIM 

especificado. 
References Enumera as Associações que fazem referência a um objeto CIM 

especificado. 
ReferenceNames Enumera os nomes das Associações que fazem referência a um objeto 

CIM especificado. 
GetProperty Recupera o valor de uma única propriedade especificada de uma 

instância CIM no espaço de nomes alvo desta operação. 
SetProperty Define o valor de uma propriedade especificada de uma instância CIM 

no espaço de nomes alvo desta operação. 
GetQualifier Recupera a declaração de um qualificador especificado a partir do 

espaço de nomes alvo desta operação. 
SetQualifier Cria ou atualiza a declaração de um qualificador no espaço de nomes 

alvo desta operação. 
DeleteQualifier Remove um qualificador especificado do espaço de nomes alvo desta 

operação. 
EnumerateQualifiers Enumera todas as declarações de qualificadores existentes no espaço 

de nomes alvo desta operação. 

Tabela 2.2 – Métodos Intrínsecos definidos pela especificação de operações CIM sobre HTTP 
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Uma resposta de método pode incluir um erro (representado pelo elemento 

<ERROR>), um valor de retorno do método (pode ser definido como opcional) e os 

parâmetros de saída (aqueles que têm qualificador [out] na definição do método). 

A tabela 2.2 enumera todos os métodos intrínsecos definidos na especificação de 

operações CIM sobre HTTP [DMTF 2003a] com suas respectivas descrições. Não 

existem métodos intrínsecos especiais para manipulação de espaços de nomes. Para 

executar operações como criação, remoção, manipulação e consulta de informações 

sobre espaços de nomes são usados métodos intrínsecos sobre a classe 

CIM_Namespace. 

O método intrínseco CreateInstance é utilizado para criar um novo espaço de nomes, 

tendo a classe CIM_Namespace como um de seus parâmetros. De forma análoga, o 

método DeleteInstance é utilizado para remover um espaço de nomes. Para consultar 

informações sobre o espaço de nomes, podem ser efetuadas consultas à classe 

CIM_Namespace ou ainda à Associação CIM_NamespaceInManager. Esta associação 

possui referências para o gerenciador de objetos CIM (definido na seção 2.2) e para 

todos os espaços de nomes gerenciados pelo mesmo.  

Os métodos de exportação (aqueles definidos através de mensagens de exportação) não 

atuam sobre elementos ou espaços de nomes CIM. Estes métodos são aplicados apenas 

sobre representações externas de dados de elementos ou espaços de nomes CIM. A 

padronização das operações CIM sobre HTTP [DMTF 2003a] define um único método 

de exportação padrão. Chama-se ExportIndication e é responsável por exportar uma 

Indicação para um CIM Listener especificado. 

O encapsulamento de todas as mensagens de solicitação CIM deve ser feito utilizando 

os mecanismos M-POST ou POST do HTTP [Fielding et al 1999]. É preferível o uso 

do M-POST. As respostas às solicitações serão encapsuladas nas respostas HTTP ao 

M-POST ou POST. Todas as extensões propostas pela DMTF ao HTTP padrão estão 

de acordo com o framework de extensão do HTTP [Nielsen et al 2000]. 
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Extensão de 
Cabeçalho 

Descrição 

CIMOperation Deve estar presente em todas as solicitações de operações 
CIM e respostas de operações CIM.  

CIMMethod Deve estar presente em todas as solicitações de operações 
CIM que contêm uma invocação simples de método. Este 
cabeçalho identifica o nome do método que será invocado e 
não pode estar presente em invocações de múltiplos métodos 
ou em respostas. 

CIMObject Deve estar presente em solicitações de operações CIM. 
Identifica o objeto CIM (classe, instância ou espaço de 
nomes) sobre o qual o método será executado. 

CIMBatch Deve estar presente em todas as solicitações de operações 
CIM que contêm uma invocação múltipla de métodos. Este 
cabeçalho irá identificar a mensagem de invocação múltipla 
dos métodos que o cliente deseja invocar. 

CIMExport Deve estar presente em todas as solicitações de exportações 
CIM e respostas de exportações CIM. 

CIMExportMethod Deve estar presente em todas as solicitações de exportações 
CIM que contêm uma invocação simples de método de 
exportação. Este cabeçalho identifica o nome do meto que 
será invocado. 

CIMExportBatch Deve estar presente em todas as solicitações de exportações 
CIM que contêm uma invocação múltipla de métodos de 
exportação..  

CIMError Este cabeçalho deve estar presente em qualquer resposta 
HTTP a uma solicitação CIM, desde que esta resposta não 
seja uma resposta CIM válida. Este cabeçalho contem 
informações adicionais sobre eventuais problemas 
encontrados pelo servidor CIM ou CIM Listener para 
processar a solicitação. 

CIMProtocolVersion Este cabeçalho pode estar presente em qualquer mensagem 
CIM. É utilizado para indicar qual a versão do mapeamento 
de mensagens CIM sobre HTTP está sendo utilizada. Se for 
omitido, será assumida a versão 1.0. 

Tabela 2.3 – Extensões de cabeçalhos HTTP para encapsulamento de mensagens CIM 

Um cliente CIM que deseje criar uma solicitação CIM encapsulada em HTTP deve 

tentar sempre utilizar o método M-POST inicialmente. Se esta tentativa falhar com um 

status HTTP “501 Not Implemented” ou “510 Not Extended” então o cliente deve 

tentar novamente utilizando o método POST. Ou seja, o mecanismo POST deve ser 
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utilizado como uma segunda alternativa apenas para os casos em que os firewalls não 

estejam aptos a compreender solicitações M-POST.  

Se a solicitação M-POST falhar com o status “405 Method Not Allowed”, então o 

cliente deve considerar a solicitação como falha. Todos os demais códigos de status 

devem ser tratados de acordo com o padrão HTTP [Fielding et al 1999].  

A DMTF especificou uma série de extensões de cabeçalhos HTTP que estão descritas 

na tabela 2.3. 

Estes cabeçalhos fornecem o suporte necessário para comunicação de mensagens CIM 

sobre HTTP, inclusive permitindo aos proxies e firewalls que possam exercer funções 

administrativas e de roteamento sobre estas mensagens. 

Embora os clientes, servidores e listeners possam optar por não utilizar quaisquer 

mecanismos de autenticação, é extremamente recomendável que estes sejam utilizados. 

A DMTF especificou que os produtos CIM devem estar aptos a implementar os 

mecanismos de autenticação básica e digest [Franks et al 1999].  

A autenticação básica é muito frágil, principalmente por utilizar mecanismo de senha 

em que esta trafega pela rede sem o uso de qualquer criptografia. Por esta razão, a 

DMTF não recomenda o uso deste mecanismo pelos produtos CIM, exceto se utilizado 

em conjunto com algum mecanismo de criptografia como SSL(Security Sockets Layer) 

ou HTTPS. 

A DMTF especifica que todo produto CIM deve obrigatoriamente suportar 

autenticação digest, já que este método baseia-se no compartilhamento de um segredo 

privado entre as partes envolvidas numa mensagem sem que este segredo precise 

trafegar pela rede.  
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Figura 2.4 – Exemplo de solicitação de operação CIM utilizando xmlCIM sobre HTTP 

Foram padronizadas quatro portas, sendo duas TCP e duas UDP, para uso pelos 

servidores CIM. Não há obrigatoriedade de uso destas portas, apenas a recomendação 

feita na especificação das operações CIM sobre HTTP [DMTF 2003a]. As portas são: 

• TCP: porta 5988 – reservada para uso de xmlCIM sobre HTTP. 

• TCP: porta 5989 – reservada para uso de xmlCIM sobre HTTPS. 

• UDP: porta 5988 – reservada para uso de xmlCIM sobre HTTP. 

• UDP: porta 5989 – reservada para uso de xmlCIM sobre HTTPS. 

M-POST /cimom HTTP/1.1 
HOST: http://www.myhost.com/ 
Content-Type: application/xml; charset="utf-8" 
Content-Length: xxxx 
Man: http://www.dmtf.org/cim/mapping/http/v1.0 ; ns=73 
73-CIMOperation: MethodCall 
73-CIMMethod: GetClass 
73-CIMObject: root/cimv2 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<CIM CIMVERSION="2.0" DTDVERSION="2.0"> 
 <MESSAGE ID="87872" PROTOCOLVERSION="1.0"> 
  <SIMPLEREQ> 
   <IMETHODCALL NAME="GetClass"> 
    <LOCALNAMESPACEPATH> 
     <NAMESPACE NAME="root"/> 
     <NAMESPACE NAME="cimv2"/> 
    </LOCALNAMESPACEPATH> 
    <IPARAMVALUE NAME="ClassName"><CLASSNAME 
NAME="CIM_VideoBIOSElement"/></IPARAMVALUE> 
    <IPARAMVALUE 
NAME="LocalOnly"><VALUE>FALSE</VALUE></IPARAMVALUE> 
   </IMETHODCALL> 
  </SIMPLEREQ> 
 </MESSAGE> 
</CIM> 
 

http://www.myhost.com/
http://www.dmtf.org/cim/mapping/http/v1.0
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Para ilustrar todos os conceitos abordados nesta subseção, apresentamos um exemplo 

de solicitação de operação CIM encapsulada em HTTP na figura 2.4. Neste exemplo, 

podemos observar que foi chamado um método intrínseco GetClass. Os cabeçalhos 

HTTP indicam esta informação e indicam também que este método será chamado sobre 

o espaço de nomes root/cimv2. Observando o conteúdo XML, vemos que o nome da 

classe CIM_VideoBIOSElement é passado como parâmetro para o método, indicando 

que esta é a classe que se deseja recuperar através desta solicitação. 

 
Figura 2.5 – Exemplo de Resposta de operação CIM utilizando xmlCIM sobre HTTP 

Na figura 2.5 vemos a resposta para a solicitação da figura 2.4. Observando a resposta, 

vemos, pelo cabeçalho, que se trata de uma resposta da solicitação anterior, por utilizar 

o mesmo código de identificação (73) no cabeçalho. O cabeçalho CIMOperation 

também indica tratar-se de uma resposta. No conteúdo XML vemos o valor retornado 

HTTP/1.1 200 OK 
Content-Type: application/xml; charset="utf-8" 
Content-Length: xxxx 
Ext: 
Cache-Control: no-cache 
Man: http://www.dmtf.org/cim/mapping/http/v1.0 ; ns=73 
73-CIMOperation: MethodResponse 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<CIM CIMVERSION="2.0" DTDVERSION="2.0"> 
 <MESSAGE ID="87872" PROTOCOLVERSION="1.0"> 
  <SIMPLERSP> 
   <IMETHODRESPONSE NAME="GetClass"> 
    <IRETURNVALUE> 
      <CLASS NAME="CIM_VideoBIOSElement" 
SUPERCLASS="CIM_SoftwareElement"> 
      ... 
      </CLASS> 
    </IRETURNVALUE> 
   </IMETHODRESPONSE> 
  </SIMPLERSP> 
 </MESSAGE> 
</CIM> 

http://www.dmtf.org/cim/mapping/http/v1.0
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através de um elemento do tipo <CLASS> contendo em seus atributos a descrição da 

classe. 

A especificação das operações CIM sobre HTTP [DMTF 2003a] fornece um conjunto 

de padrões que dota o modelo WBEM de uma característica de interoperabilidade entre 

os diversos sistemas heterogêneos não encontrada em qualquer outro modelo de 

gerenciamento de sistemas. Como já foi descrito, esta é uma das principais 

necessidades do Gerenciamento Corporativo de Sistemas (GCS) suprida pelo WBEM. 

2.2 A Arquitetura WBEM 

Nesta seção, iremos descrever como os componentes descritos na seção 2.1 são 

utilizados para prover o funcionamento do modelo WBEM. Inicialmente podemos 

dividir a arquitetura WBEM em Sistemas de Gerenciamento e Sistemas Gerenciados, 

conforme ilustrado na figura 2.6. 

Os sistemas de gerenciamento são aqueles que contêm as aplicações de gerenciamento 

que estão sendo utilizadas. Os sistemas gerenciados contêm os objetos gerenciados, ou 

seja, as informações que irão alimentar os sistemas de gerenciamento. Podemos 

observar a utilização do CIM Schema e do xmlCIM para interoperabilidade entre 

sistemas de gerenciamento distintos bem como para a comunicação entre os sistemas 

de gerenciamento e os sistemas gerenciados.  

Em cada um destes sistemas (de gerenciamento ou gerenciado) existe um gerenciador 

de objetos CIM (CIMOM – Common Information Model Object Manager). O CIMOM 

é responsável por controlar todos os objetos CIM residentes no sistema local, 

atendendo a todas as solicitações, locais ou remotas, que chegam sobre as propriedades 

e métodos destes objetos. Um mesmo CIMOM pode administrar diversos espaços de 

nomes distintos contendo classes e instâncias distintas. A figura 2.7 ilustra o modelo de 

funcionamento do CIMOM. 



 

 43 

 
Figura 2.6 – Visão Geral da Arquitetura de Gerenciamento WBEM 

 
Figura 2.7 – A Arquitetura do CIMOM 

Para que o CIMOM possa obter informações dos mais diversos objetos gerenciados, é 

necessária a existência de um conjunto de provedores. Um provedor é um processo 

capaz de coletar informações diretamente nos objetos gerenciados utilizando interfaces 
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nativas e organizar estas informações no formato do modelo CIM, entregando-as ao 

CIMOM para que as organize num repositório CIM. Algumas informações não são 

armazenadas num repositório. Ao invés disto, quando são solicitadas ao CIMOM, este 

encaminha uma solicitação ao provedor responsável pela mesma de forma a obtê-la em 

tempo real.  

Para que um objeto possa ser gerenciado na arquitetura WBEM é necessário, portanto, 

desenvolver um provedor adequado para o mesmo. Este processo de implementação de 

provedores para determinados objetos é chamado de instrumentação deste objeto. O 

termo também pode ser aplicado a um sistema operacional ou um sistema gerenciado 

como um todo. Instrumentar um sistema gerenciado é equivalente a instrumentar todos 

os seus objetos gerenciados.  

Os provedores são responsáveis pelo suporte a objetos gerenciados heterogêneos dentro 

de um mesmo modelo de informações, o que viabiliza um padrão único de acesso 

utilizando xmlCIM sobre HTTP. Eles também garantem a compatibilidade com 

padrões existentes como SNMP e DMI, por exemplo. A figura 2.8 ilustra como esta 

compatibilidade pode ser obtida. Neste exemplo, temos um provedor SNMP que obtém 

informações da MIB local e mapeia-as para o modelo CIM, entregando-as ao CIMOM. 

O provedor DMI obtém suas informações a partir de aplicações e drivers e efetua o 

mesmo mapeamento que o provedor anterior. Por fim, temos um provedor de Sistema 

Operacional (SO) que coleta informações utilizando a API nativa do SO e os drivers 

mapeando-as para o CIM como os demais provedores.  

O gerente deste sistema computacional poderá conectar-se, utilizando um navegador 

Web, a diversas aplicações de gerenciamento, com escopos distintos, e obter 

informações do CIM independente de qual seja sua origem. Para o gerente, existirá 

apenas um único modelo de informações de gerenciamento - o CIM.  
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Figura 2.8 – Exemplo de suporte a objetos gerenciados heterogêneos utilizando CIMOM e 

Provedores 

A arquitetura WBEM, portanto, além de suportar informações oriundas de fontes 

diversas e heterogêneas, simplifica o trabalho do gerente de sistemas, uma vez que este 

só precisará lidar com um único modelo de informações: o modelo definido pelo CIM.  

2.3 WMI – Windows Management Instrumentation 

Em 1996, a DMTF instituiu o grupo de trabalho para elaboração e padronização de um 

modelo comum de informações de gerenciamento, o CIM. Como membro deste grupo 

de trabalho, a Microsoft Corporation ofereceu uma proposta chamada Hyper Media 

Management Schema (HMMS) oriunda de uma iniciativa interna da empresa chamada 

WMI – Windows Management Instrumentation. O HMMS serviu como base para a 

DMTF elaborar o modelo CIM, descrito na seção 2.1. Embora o HMMS tenha sofrido 

Provedor SNMP 

MIB 

Provedor DMI 

Drivers Aplicações 

Provedor SO 

SO 

CIMOM CIM 

Aplicação Aplicação 

Navegador 
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alterações significativas na DMTF, este fato favoreceu a Microsoft Corporation na 

implementação do seu WMI. 

WMI [Microsoft 1999] é a instrumentação dos sistemas operacionais que implementam 

a interface WIN32 da Microsoft Corporation. Esta instrumentação possui uma 

importância fundamental por ter sido a primeira implementação comercial do CIM e, 

portanto, a mais madura nos tempos atuais. Atualmente o WMI incluir provedores para 

os drivers de dispositivos do Windows, API Win32, SNMP, DMI, entre outros 

[Microsoft 1999].  

O WMI é compatível com a versão 2.2 do CIM Schema e ainda não implementa os 

padrões mais recentes do modelo WBEM, como o xmlCIM e as operações CIM sobre 

HTTP. Para suprir a ausência de um padrão de comunicação, o WMI utilizou um 

modelo próprio da Microsoft para viabilizar este acesso ao CIMOM. Este modelo é o 

Component Object Model (COM) [Williams e Kindel 1994]. Toda a arquitetura do 

WMI segue o mesmo modelo já descrito na seção 2.2. 

2.4 Benefícios e Limitações do modelo WBEM 

O modelo WBEM possui benefícios relevantes para o cenário atual de Gerenciamento 

Corporativo de Sistemas. Primeiramente através dos seus três componentes básicos – o 

CIM, xmlCIM e operações CIM sobre HTTP – provê um suporte a ambientes 

extremamente heterogêneos refletindo bem os cenários de aplicações distribuídas atuais 

e futuras.  

O modelo WBEM adequa-se também ao ambiente da Internet, através do uso de XML 

e HTTP como tecnologias básicas. Isto favorece a boa convivência das aplicações 

baseadas em WBEM com proxies e firewalls.  

O CIM é o modelo de informações de gerenciamento que possui maior expressividade 

semântica dentre todos os modelos existentes [Vergara et al 2003]. Isto se deve ao fato 
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de usar uma linguagem com grande expressividade – o MOF – além do fato de ser 

bastante abrangente incluindo domínios diversos do GCS, englobando e estendendo os 

domínios representados por diversos outros modelos de informação. 

Apesar destes importantes benefícios, o modelo WBEM pressupõe um gerenciamento 

que segue o mesmo modelo arquitetural tradicional das soluções que o antecederam. 

Ou seja, permanece o modelo cliente-servidor tradicional que, embora funcione muito 

bem para diversas áreas do GCS, apresenta elevado tráfego de informações de 

gerenciamento em outras áreas. As mesmas soluções arquiteturais já apresentadas 

anteriormente podem ser utilizadas para o WBEM, entretanto este modelo perde em 

escalabilidade. Esta sobrecarga de tráfego de gerenciamento pode ser crítica, se 

considerados os novos ambientes envolvendo alto grau de distribuição na Internet 

aliado às demandas por qualidade de serviço nas redes.  

O modelo WBEM carece, ainda, de uma maior quantidade de implementações e 

instrumentação [Job e Simões 2002]. Poucas plataformas de Sistemas Operacionais já 

estão instrumentadas, sendo as mais maduras o Windows da Microsoft Corporation e o 

Solaris da Sun MicroSystems. Diversas iniciativas para instrumentação do Linux estão 

em andamento, mas nenhuma foi concluída até o momento.  

O modelo WBEM certamente fará parte do padrão de GCS que deverá vigorar nos 

próximos anos, dada suas importantes contribuições no sentido de suporte à 

heterogeneidade e às tecnologias Web. Entretanto, restam algumas lacunas a serem 

preenchidas, conforme descrito nesta seção. 



 

 

Gerenciamento Corporativo 

Baseado em Agentes Móveis 

Inteligentes 

 Gerenciamento Corporativo de Sistemas (GCS) requer um volume de 

informações sobre os objetos gerenciados muito grande para que as ações de 

gerenciamento possam ser efetuadas. Por outro lado, os usuários das 

aplicações distribuídas em redes possuem uma expectativa crescente quanto à 

confiabilidade e qualidade de serviço das mesmas. O grande volume de informações de 

gerenciamento que trafega na rede no modelo de gerenciamento tradicional, baseado 

numa arquitetura cliente-servidor, prejudica o desempenho e disponibilidade da rede e, 

O 
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conseqüentemente, das aplicações distribuídas. Esta contradição motivou muitas 

pesquisas nos últimos anos sobre o uso de agentes móveis inteligentes no GCS.  

Neste capítulo iremos apresentar o estado da arte do gerenciamento corporativo de 

sistemas utilizando agentes móveis inteligentes, descrevendo os conceitos básicos que 

sustentam esta arquitetura e algumas das principais variações propostas para este 

modelo arquitetural de GCS. 

3.1 Agentes Móveis Inteligentes 

O conceito de agente utilizado nos modelos tradicionais de GCS limita-se a um 

componente de software responsável por atender às solicitações de informações de 

gerenciamento sobre um determinado objeto gerenciado. Este agente apresenta-se com 

um comportamento puramente reativo, respondendo apenas às solicitações efetuadas 

num modelo cliente-servidor clássico.  

Com o desenvolvimento da Inteligência Artificial, o conceito de agente foi evoluindo. 

Entretanto, começaram a surgir algumas controvérsias, pois alguns autores 

apresentavam conceitos mais abrangentes enquanto outros optavam por definições mais 

restritivas.  

Um agente é algo capaz de perceber seu ambiente através de sensores e agir sobre o 

ambiente através de efetuadores [Russel e Norvig 1995]. Este conceito é um dos mais 

abrangentes. Ele não restringe o agente apenas a um elemento de software, o agente 

pode ser hardware, um ser humano, um componente de software, ou seja, qualquer 

coisa que se enquadre na definição apresentada. A evolução apresentada neste conceito 

em relação à definição clássica de agentes em sistemas de GCS é a mudança do 

comportamento meramente reativo. Podemos notar que o novo conceito de agente 

pressupões uma entidade que toma a iniciativa de perceber o ambiente, de coletar 

informações sobre o ambiente que o cerca, mesmo que não tenha recebido uma 

solicitação para isto. Este agente também é capaz de agir sobre o ambiente, ou seja, ele 
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poderá alterar o estado do ambiente através de suas ações, ao invés de simplesmente 

repassar as informações coletadas para um ponto central de gerência. Em síntese, a 

grande mudança de conceito foi de um agente meramente reativo para um agente pró-

ativo. Além de pró-ativo, este agente precisará ser autônomo, isto é, terá autonomia 

para iniciar o recebimento de percepções e a execução de ações sem precisar esperar 

uma solicitação vinda de um ponto central de gerência. Então, autonomia e 

proatividade são duas características básicas que podemos identificar no conceito 

moderno de agente. 

Um agente é um sistema de computação capaz de decidir por si próprio o que ele 

precisa fazer para atingir os objetivos para o qual foi projetado [Wooldridge 2000]. 

Neste conceito, além das características descritas anteriormente, o agente precisará 

possuir alguma capacidade de raciocínio para decidir qual ação tomar de forma a 

atingir um ou mais objetivos.  

Um agente de software é uma entidade computacional que atua no lugar de outras 

entidades, é autônomo, pró-ativo e reativo, e exibe capacidade de aprender, cooperar e 

movimentar-se [Bieszczad et al 1998]. Neste conceito, o autor restringe-se a agentes de 

software. Além das características já mencionadas, foram acrescentadas algumas 

características importantes como capacidade de aprender, cooperar e movimentar-se. 

Além disto, o autor enfatizou que além do agente apresentar um comportamento pró-

ativo, deve continuar sendo capaz de desempenhar um papel reativo, ou seja, o 

comportamento dos agentes tradicionais de GCS está mantido neste conceito, embora 

tenha sido estendido com diversas outras características.  

Um agente móvel é um agente capaz de mover-se entre locais distintos [Bieszczad et al 

1998]. Este conceito está incluído no conceito anterior, do mesmo autor, para agente. 

Na realidade muitas implementações de agentes abrem mão da característica de 

mobilidade por não precisarem da mesma para o seu domínio de aplicação. Daí o 

surgimento do termo agente móvel para caracterizar os agentes que utilizam esta 

característica.  
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Apesar de variar em termos de abrangência, todos os conceitos apresentados 

concordam em afirmar as características de autonomia e proatividade dos agentes, 

fornecendo-nos, portanto, um novo paradigma de agentes denominado agentes 

inteligentes ou agentes autônomos. Esta denominação costuma ser utilizada para 

diferenciar estes agentes dos agentes meramente reativos que são utilizados há muitos 

anos em aplicações de GCS.  

Nas próximas subseções, serão apresentadas técnicas utilizadas para prover as 

características de mobilidade e raciocínio aos agentes inteligentes. 

3.1.1 Mobilidade 

O conceito de mobilidade de código surgiu como uma alternativa ao modelo cliente-

servidor clássico. A proposta fundamental do novo modelo é diminuir o número de 

interações entre máquinas clientes e servidoras, provendo melhorias em pelo menos 

dois fatores [Macedo et al 2001]: 

• Flexibilidade do Servidor – Em aplicações cliente-servidor, o conjunto de 

serviços oferecidos pelo servidor é fixo, definido previamente pelo projetista da 

aplicação e definido por interfaces definidas estaticamente. Para o caso de GCS, 

por exemplo, se houver qualquer mudança no protocolo, modelo de 

informações ou na funcionalidade do agente, este precisa ser estendido e 

reconstruído. 

• Uso da largura de banda – Aplicações que envolvem interações cliente-servidor 

contínuas e intensas através da rede podem causar consumo significativo da 

largura de banda. Este é um dos grandes problemas dos modelos tradicionais de 

GCS como o SNMP, por exemplo. Nestes modelos, a estação de gerenciamento 

consulta continuamente os agentes, consumindo largura de banda e aumentando 

a sobrecarga da rede. 

No modelo de código móvel, não há ligação estática entre os códigos responsáveis por 

fornecer serviços e os hosts da rede. Neste paradigma, o código pode migrar para um 
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host diferente, obtendo as informações localmente, no mesmo host. O processamento 

das informações é efetuado e, em seguida, o agente migra para o próximo host. Neste 

paradigma, as informações sobre cada host não precisarão trafegar pela rede, o tráfego 

gerado será apenas do código do agente. A conseqüência óbvia é a diminuição da 

interação entre cliente e servidor pela rede, reduzindo o uso da largura de banda. Está 

claro que este benéfico será obtido apenas se o volume de informações sobre cada host 

a ser processado for superior ao tamanho do código do agente, o que ocorre na maioria 

das aplicações de GCS.  Esta melhoria permite a oferta de uma melhor qualidade de 

serviço para o usuário final das aplicações da rede.  

Como não há uma ligação estática entre código e hosts, a flexibilidade para substituição 

destes códigos servidores aumenta, uma vez que cada código que migra para um host 

leva consigo sua funcionalidade embutida. Se houver uma alteração na mesma, numa 

próxima migração do código para aquele host as novas funcionalidades já estarão 

embutidas no código. Portanto, os paradigmas de código móvel aumentam a 

flexibilidade dos códigos servidores. 

Pelo menos três paradigmas de código móvel podem ser identificados: Avaliação 

Remota (REV – Remote Evaluation) [Stamos e Gifford 1990], Código sob Demanda 

(COD – Code On Demand) [Ghezzi e Vigna 1997] e Agente Móvel (MA – Mobile 

Agent) [Cockayne e Zyda 1997]. 

A diferença básica entre os três paradigmas está na localização dos diferentes 

componentes antes e depois da execução do serviço, no componente computacional 

responsável pela execução do código e no local onde a computação é realmente 

executada. 

Na tabela 3.1, M1 e M2 representam dois hosts distintos numa mesma rede, Cx e Cy 

são componentes computacionais distintos, KH (Know-How) representa o código a ser 

executado e R representa os recursos (arquivos, drivers de impressora , etc) necessários 

para a execução do serviço. Os componentes que efetivamente executam o serviço 

aparecem em cor azul e os componentes que migraram de host aparecem em cor 
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vermelha. Esta tabela ilustra o funcionamento dos três paradigmas de código móvel e 

do paradigma cliente-servidor (CS).  

No paradigma CS, o componente Cx solicita ao Cy que execute o serviço, este possui 

os recursos(R) e o algoritmo (KH) e, portanto, executa o serviço fornecendo a resposta 

a Cx. No paradigma REV, o componente Cx tem o algoritmo (KH) necessário para 

executar o serviço, mas não possui os recursos. Então, Cx solicita a Cy que execute o 

serviço e envia junto com a solicitação o algoritmo (KH). Cy executa o serviço e envia 

o resultado a Cx. No paradigma COD, Cx possui os recursos, mas não possui o 

algoritmo (KH). Então Cx solicita a Cy que envie o algoritmo (código do serviço). Cy 

envia o código e Cx então executa o serviço. Finalmente, no paradigma MA, existe 

apenas um componente (Cx). Este componente possui o código do serviço (KH), mas 

na possui os recursos que estão no host M2. Então Cx migra para M2 e executa o 

serviço lá. A tabela 3.1 ilustra a localização de cada elemento antes e depois da 

execução do serviço. 

Antes Depois Paradigma 
M1 M2 M1 M2 

CS   Cx KH R Cy   Cx KH R Cy 
REV KH  Cx  R Cy   Cx KH R Cy 
COD  R Cx KH  Cy KH R Cx   Cy 
MA KH  Cx  R     KH R Cx 

Tabela 3.1 – Paradigma CS e paradigmas de Código Móvel 

Para o domínio das aplicações de GCS, o paradigma de agentes móveis (MA) é o mais 

adequado dentre os três paradigmas de código móvel, pois neste domínio temos vários 

hosts que possuem as informações necessárias para o serviço, entretanto apenas um 

componente computacional que possui o conhecimento de “como executar” o serviço. 

Desta forma o agente móvel pode migrar entre os hosts executando as ações de 

gerenciamento necessárias para atingir seus objetivos.  

No paradigma CS, a prioridade é migrar as informações para o local onde se encontra o 

programa que irá processá-las. No paradigma MA, a prioridade é migrar o programa 
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para o local onde se encontram as informações. A figura 3.1 ilustra o modelo de 

comunicação no paradigma MA. 

Para utilizar agentes móveis, é necessário o uso de um framework de suporte a agentes 

móveis. Este framework consiste num servidor de agentes móveis que tem que estar 

instalado em todos os hosts da rede pelos quais os agentes poderão migrar. O 

framework deve suportar o modelo de navegação dos agentes (processo de migração 

entre hosts). Também é necessário o suporte ao modelo do ciclo de vida dos agentes 

(capacidade de criar, destruir, iniciar e interromper os agentes), ao modelo 

computacional (capacidade computacional do agente, incluindo primitivas de controle 

de threads), ao modelo de segurança (controle dos acessos dos agentes aos recursos da 

rede, bem com dos acessos aos recursos internos dos agentes) e ao modelo de 

comunicação (capacidade de comunicação entre os agentes e entre estes e outras 

entidades na rede) [Bieszczad et al 1998]. 

 

Agente Servidor

Máquina X Máquina Y

Servidor

Máquina Z

Agente Agente

interações
locais interações

locais

migrações

 

Figura 3.1 – Modelo de Comunicação baseado em Agentes Móveis. 

Como toda proposta emergente, o modelo de Agentes Móveis precisa de uma 

padronização para ser largamente aceito. O OMG (Object Management Group) definiu 

uma especificação chamada Mobile Agent Facility (MAF) [OMG 2000] visando 

justamente prover este padrão. O MAF é um padrão independente de plataforma que 

visa prover interoperabilidade entre sistemas de agentes produzidos por fabricantes 

distintos. Esta interoperabilidade, entretanto, não abrange a interação de sistemas de 
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agentes implementados em linguagens distintas. Cada sistema pode ter agentes 

implementados por empresas diferentes, desde que utilizem uma mesma linguagem ou 

ambiente de execução. O MAF especifica padrões para gerenciamento dos agentes, 

transferência de agentes, nomeação de agentes e identificação dos tipos de sistemas de 

agentes.  

O gerenciamento de agentes engloba funções como criação de agentes, suspensão da 

execução autônoma do agente, retomada desta execução autônoma e finalização do 

agente. Estas funções podem ser executadas através e operações padrão definidas pelo 

MAF.  

 
Figura 3.2 – Sistema de Agentes e Locais 

A transferência de agentes define a padronização das operações para o processo de 

migração de agentes entre hosts. Também está definido um padrão de nomes para os 

agentes, sistemas de agentes e para as localizações. Um sistema de agentes é uma 
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plataforma capaz de criar, interpretar, transferir e finalizar agentes. Um sistema de 

agentes deve ser unicamente identificado por seu nome e endereço. Um host pode 

conter um ou mais sistemas de agentes. Um sistema de agentes pode conter um ou mais 

locais. Um local é o contexto de execução para um ou mais agentes e pode prover 

funções como o controle de acesso. Quando um agente migra, ele deve especificar um 

sistema de agentes e um local de destino. Se não for especificado o local de destino, o 

sistema de agentes colocará o agente no local default. A localização de um agente num 

dado instante é o local onde o mesmo está executando. Cada localização deve ser 

identificada unicamente por um nome. A figura 3.2 ilustra um sistema de agentes com 

dois locais. O tipo de um sistema de agentes define o perfil para os agentes suportados. 

Um tipo define características como: fabricante do sistema de agentes, linguagens que 

podem ser utilizadas para implementar agentes para este sistema, interface padrão 

utilizada para migração, padrão utilizado para serialização dos agentes. A partir do tipo 

do sistema de agentes, um agente pode descobrir dinamicamente se é compatível ou 

não com aquele sistema. O MAF padroniza também as formas de identificação única 

dos tipos de sistemas de agentes e a interface para descobrir o tipo de um sistema 

específico.  

O MAF utiliza ainda o conceito de região. Uma região é um conjunto de sistemas de 

agentes subordinados a uma mesma autoridade administrativa. Os sistemas que 

compõem uma região não são necessariamente do mesmo tipo. A região provê um 

nível de abstração para os clientes externos à região. Se um cliente precisa se 

comunicar com um agente de uma região específica, não precisa conhecer o endereço 

ou a localização específica do agente. Basta saber o nome ou endereço da região e o 

nome do agente. A comunicação é feita entre o cliente e a região que se encarregará de 

localizar o agente e encaminhar a comunicação solicitada pelo cliente externo. O 

endereço ou nome da região, na realidade, é o nome ou endereço de um sistema de 

agentes desta região designando como ponto de acesso da região.  Este ponto de acesso 

será um sistema de agentes visível externamente, como se fosse um firewall para a 

região.  
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Para viabilizar a comunicação entre regiões os sistemas de agentes que são pontos de 

acesso de cada região devem compartilhar um mesmo serviço de nomes. A figura 3.3 

ilustra a arquitetura de uma região. 

O MAF não especifica um modelo de segurança mais complexo que aquele definido 

pelas regiões. Ou seja, o controle de segurança é feito apenas numa migração de uma 

região para outra. Não há qualquer sistema de segurança que faça a verificação num 

intinerário que passe por mais que duas regiões. Embora o MAF não faça esta 

padronização, o OMG reconhece [OMG 2000] a necessidade desta padronização no 

futuro. Também é citada como necessidade futura a padronização de pontes capazes de 

converter agentes escritos numa linguagem para agentes em outra linguagem, de modo 

a prover uma interoperabilidade entre sistemas de agentes de tipos diferentes. O OMG 

argumenta com a necessidade de uma maior maturidade dos sistemas de agentes 

móveis para que seja viável a proposição de tais padrões.  

 
Figura 3.3 – Arquitetura de uma Região de Agentes Móveis. 
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A especificação MAF define dois objetos com suas interfaces: o MAFFinder e o 

MAFAgentSystem. O primeiro define uma espécie de serviço de nomes de Agentes. 

Cada região deve ter pelo menos um MAFFinder. O segundo define a interface do 

sistema de agentes com as suas operações básicas definidas.  

O MAF é um bom ponto de partida em direção a uma padronização consensual, 

entretanto deixa algumas lacunas na parte de segurança, serviço de notificações e uma 

interface limitada no MAFFinder. Por exemplo, não é possível efetuar uma pesquisa no 

MAFFinder  do tipo “liste todos os agentes do tipo X”. 

3.1.2 Raciocínio 

A capacidade de raciocínio de um agente inteligente tem sido classicamente 

implementada através de mecanismos de inferência dedutiva ou indutiva [Russel e 

Norvig 1995]. Utilizando estes mecanismos de inferência, o agente pode escolher a 

ação mais adequada a executar a partir das suas percepções, do seu objetivo e do seu 

conhecimento. A figura 3.4 ilustra um agente genérico e seu respectivo processo de 

raciocínio. O conhecimento do agente é expresso por um grupo de sentenças 

declarativas em uma linguagem de representação do conhecimento e armazenado numa 

base de conhecimento (KB – Knowledge Base).  

 

Agente 
KB 

( raciocínio ) 

Ambiente  de  Execução  (habitat) 

percepção 

ação 

Objeto agente { 

atributos  
KB, t ( momento ); 

métodos 
fato  < - percebe ( ambiente ,t); 
ação < - raciocina (KB, fato ,t); 
age ( ação , ambiente ,t); 

} 
objetivos 

 
Figura 3.4 – Agente Genérico e o processo de inferência. 

A capacidade de raciocínio é característica fundamental para garantir a autonomia do 

agente. Através do raciocínio, o agente poderá tomar suas próprias decisões a partir do 
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conhecimento prévio e das percepções do ambiente, elevando o seu grau de autonomia. 

As vantagens da mobilidade de agentes podem ser potencializadas em sistemas de GCS 

ao acrescentar a capacidade de raciocínio de várias formas: 

• Reduzindo a necessidade de intervenção humana para instalação e operação da 

solução de GCS; 

• Agentes Móveis autônomos podem solucionar problemas dos dispositivos 

localmente sem necessidade de contato com uma estação de gerenciamento 

central; 

• Agentes Móveis podem utilizar a capacidade de raciocínio para planejar seu 

intinerário levando em consideração suas viagens anteriores e o seu objetivo 

atual; 

• Um agente inteligente pode decidir que determinado nó pode ficar mais tempo 

sem ser visitado, pois, historicamente, possui uma baixa incidência de 

problemas.  

Podemos perceber que o raciocínio é uma característica fundamental do agente móvel 

para as aplicações de GCS. Sem esta facilidade, a autonomia do agente fica reduzida e 

os benefícios da mobilidade são minimizados. Foge aos objetivos deste trabalho 

detalhar os mecanismos de inferência que são vastamente abordados na literatura 

clássica de IA.  

3.2 Agentes Móveis Inteligentes para GCS 

No Gerenciamento Corporativo de Sistemas podem ser encontradas várias 

classificações para as diversas subáreas do GCS. Estas subáreas costumam ser 

denominadas disciplinas de gerenciamento. Nesta seção iremos analisar a 

aplicabilidade dos agentes móveis inteligentes em algumas das principais disciplinas de 

GCS.  
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A descoberta automática (Automatic Discovery) é uma das principais disciplinas do 

GCS. Esta atividade consiste em encontrar dinamicamente os diversos dispositivos e 

sistemas que estão conectados a uma determinada rede. Podemos abordar a descoberta 

automática em vários níveis de profundidade. Pode ser feita uma descoberta apenas 

para encontrar os dispositivos e seus endereços na rede. Ou então, pode ser feita uma 

descoberta mais aprofundada executando também o inventário de cada dispositivo para 

descobrir detalhes sobre os serviços que executam no mesmo e configurações 

detalhadas sobre o hardware e software do mesmo. O objetivo da descoberta pode ser 

ainda coletar o status de diversas variáveis sobre os dispositivos de forma a alimentar 

um sistema de detecção de problemas. À proporção que a complexidade da descoberta 

automática vai aumentando, maior também será a dificuldade e o overhead para 

implementações de ferramentas utilizando a arquitetura tradicional cliente-servidor. O 

uso de código móvel é bastante adequado para a implementação deste tipo de aplicação 

de GCS [Schram et al 1998].  

A simples descoberta dos dispositivos não se constitui num problema complexo o 

suficiente para justificar o uso dos agentes móveis, mas as versões mais complexas da 

descoberta automática podem se beneficiar bastante deste modelo arquitetural. É 

possível utilizar, entretanto, a descoberta simples de dispositivos para ilustrar como o 

processo funcionaria num domínio mais complexo. Uma das técnicas mais utilizadas 

tradicionalmente para a descoberta de dispositivos é o envio de mensagens ping para 

um domínio de endereços IP pré-estabelecido. O processo de descoberta constrói, 

então, sua visão interna da rede a partir das respostas recebidas.  

Uma alternativa descrita [Bieszczad et al 1998] é o uso de agentes móveis chamados 

deglets (Delegation Agents). Os deglets podem ser criados com a missão única de 

descobrir os dispositivos de uma rede informando seus endereços ao host que os criou. 

Assim, os deglets podem estabelecer uma política de migração pela rede de forma que a 

condição de término do processo de descoberta pode ser estabelecida heuristicamente. 

Por exemplo, cada deglet pode contar a quantidade de hosts já visitados ou a 
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quantidade visitas repetidas a determinado host estabelecendo um limite para a parada. 

Assim não seria necessário estabelecer previamente uma faixa de IP’s a ser visitada. Os 

deglets podem ser criados, ainda, com o objetivo de gerar visões parciais da rede. Por 

exemplo, pode ser estabelecidos que só devem ser identificados dispositivos de um 

determinado tipo (PCs, roteadores, etc). A figura 3.5 ilustra um cenário em que deglets 

efetuam a descoberta automática de todos os PCs de uma rede. Desta forma podem ser 

geradas visões parciais da rede que retratem o estado momentâneo da mesma. Numa 

aplicação de gerenciamento de problemas, podem ser utilizados os deglets para gerar 

uma visão parcial com todos os dispositivos que apresentam problema de 

superutilização. Esta visão iria retratar o estado dinâmico da rede.  

 
Figura 3.5 – Deglets descobrindo automaticamente todos os PCs de uma rede. 

O tempo necessário para que os deglets cumpram sua missão é chamado de tempo de 

convergência. Quanto maior a quantidade de deglets utilizados para atingir um 

objetivo, menor será o tempo de convergência. Entretanto, uma quantidade muito alta 

de deglets irá aumentar o throughput da rede acima de limites toleráveis, podendo 

comprometer o qualidade de serviço esperada pelas aplicações que utilizam esta rede.  
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As missões dos deglets são finitas, conforme descrito acima. Ou seja, é estabelecida 

uma missão e os deglets irão cumpri-la até o final e depois serão finalizados, deixarão 

de existir. Se a missão delegada aos agentes for de caráter permanente, estes passam a 

chamar-se netlets (Network Agents) [Bieszczad et al 1998]. Com os netlets o processo 

de descoberta é contínuo. Os netlets são considerados parte da infra-estrutura da rede e 

são capazes de detectar dinamicamente qualquer alteração na configuração de qualquer 

dispositivo de rede a qualquer instante. Quanto mais netlets forem utilizados, mais 

rápido a estação central de gerenciamento terá conhecimento sobre as alterações de 

configuração na rede. Entretanto a mesma questão referente a throughput citada para os 

deglets aplica-se aos netlets também, só que desta vez em caráter permanente e não 

apenas temporário durante a execução de uma missão.  

Outra disciplina de gerenciamento que pode utilizar uma solução análoga à que 

acabamos de descrever é o gerenciamento de falhas ou diagnóstico de problemas. Esta 

disciplina é responsável por identificar dispositivos que apresentam algum tipo de 

funcionamento indevido e notificar o gerente ou tentar solucionar o problema.  

A mesma arquitetura utilizada para a descoberta automática pode ser aplicada nesta 

disciplina. Os agentes podem ser utilizados para montar uma visão parcial da rede 

contendo apenas dispositivos que apresentam determinado problema. Os agentes 

podem disparar uma função de recuperação para estes dispositivos falhos. Esta ação 

pode variar deste uma notificação ao gerente de rede até ações corretivas utilizando 

deglets especializados de manutenção. Para a implementação deste tipo de solução 

podem ser utilizados tanto deglets quanto netlets. Os netlets podem, por exemplo, 

monitorar continuamente a rede buscando dispositivos que apresentem comportamento 

considerado anormal de acordo com algumas condições estabelecidas. Quando os 

netlets encontram dispositivos nestas condições, podem iniciar a criação de deglets para 

atuar como agentes de manutenção que irão executar alguma ação corretiva para 

solucionar o problema detectado. As condições utilizadas pelos agentes para detectar as 

falhas não precisam restringir-se apenas condições baseadas em variáveis e 
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informações oriundas de um único dispositivo. Estas restrições podem envolver 

algoritmos complexos de detecção de falhas e correlação [Bieszczad et al 1998]. 

Alguns cuidados devem ser tomados ao projetar uma solução utilizando algoritmos 

complexos, notadamente no que se refere ao tamanho dos agentes. Os agentes não 

devem ser muito grandes, pois isto minimizaria ou até eliminaria uma das principais 

vantagens da arquitetura de agentes móveis: a diminuição do tráfego de gerenciamento. 

Para tanto técnicas como compressão de código e ligação dinâmica podem e devem ser 

utilizadas ao máximo visando minimizar o volume de código que precisa migrar entre 

os hosts. 

Outra abordagem que vem ganhando força é o uso de sociedades numerosas de 

pequenos agentes especializados que, em conjunto, conseguem cobrir um domínio 

complexo. Ou seja, ao invés de um agente implementando um algoritmo complexo 

teríamos agentes distintos implementando algoritmos mais simples que gerariam 

resultados parciais para a solução completa do problema mais complexo. Estes agentes 

baseiam-se nos aspecto da cooperação para solucionar a questão de manter os códigos 

dos agentes pequenos.  

Outra disciplina de gerenciamento que ilustra bem as vantagens do uso de agentes 

móveis é a gerência de configuração. Esta disciplina envolve a necessidade de 

configuração dos diversos sistemas de computação de uma rede de forma a manter o 

seu funcionamento normal. Por exemplo, ao se instalar uma nova impressora numa 

rede, todos os hosts que potencialmente serão clientes desta impressora precisam ter 

seus drivers instalados. Estes drivers serão diferentes dependendo do sistema 

operacional utilizado em cada host. Além disto pode ser que novas versões dos drivers 

precisem ser recuperadas a partir do Web site do fabricante da impressora. Toda esta 

atividade costuma ser gerenciada nas redes atuais de forma manual ou semi-automática, 

mas sempre com uma forte intervenção humana. O uso de agentes móveis tornaria a 

atividade automática. Quando o novo dispositivo, no caso a impressora, fosse 

conectado à rede pela primeira vez, um sistema de agentes interno da impressora criaria 



 

 64 

e enviaria para a rede alguns deglets ou netlets responsáveis por descobrir quais os 

dispositivos precisariam ter drivers instalados ou atualizados. Com a informação 

coletada por estes agentes, o Web site do fabricante da impressora poderia ser 

conectado e os drivers adequados seriam recuperados e instalados nos dispositivos 

adequados. Este exemplo pode ser aplicado a qualquer tipo de atividade de 

configuração, seja de componentes e hardware ou software. Além da instalação de 

drivers e software em geral, podem ser efetuadas configurações através de atribuições 

de valores a chaves e variáveis que definem o comportamento de software já instalado 

nos dispositivos. A figura 3.6 ilustra o cenário de configuração automática de uma nova 

impressora conectada à rede. 

 
Figura 3.6 – Agentes móveis configurando um novo dispositivo na rede de forma automática. 

Este cenário descreve o que podemos chamar de uma rede plug-and-play [Bieszczad et 

al 1998]. Os dispositivos e software da rede iriam ser configurados para se adequar 

dinamicamente ao perfil da rede suportando, inclusive, as diversas mudanças de estado 

deste perfil. Esta contribuição torna possível a automatização de uma série de 

atividades de GCS que costumam ser executadas manualmente exigindo uma 

intervenção humana para tal.  
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A gerência de performance também é uma disciplina que pode se beneficiar do modelo 

de agentes móveis inteligentes. O retardo natural na transmissão de informações pela 

rede torna as soluções cliente-servidor pouco confiáveis em algumas situações, pois 

pode ser necessária uma alta precisão nas medidas de tempo envolvidas nas 

informações de performance. Os agentes móveis podem ser utilizados numa solução 

que irá monitorar as diversas variáveis envolvidas localmente, excluindo o retardo da 

rede como elemento de ruído na avaliação destas métricas.  

Esta solução poderia ser implementada com igual efeito utilizando agentes inteligentes 

estáticos, ou seja, que residem de forma permanente nos dispositivos gerenciados. A 

solução baseada em mobilidade, entretanto, apresenta alguns benefícios adicionais, pois 

não irá consumir recursos de cada dispositivo de forma permanente. Além disto, a 

solução é mais flexível do ponto de vista da manutenção, já que sempre estaremos 

utilizando um deglet na sua versão mais recente, eliminando a necessidade de atualizar 

os agentes sempre que houver uma nova versão como ocorreria na solução baseada em 

agentes estáticos. 

Ainda no contexto da gerência de performance podemos visualizar o uso de sistemas 

distribuídos do tipo hot-swap. Esta arquitetura define um ou mais serviços que atendem 

solicitações distribuídas pela rede e que podem ser migrados ou copiados para outro 

dispositivo que apresente um grau de utilização menor em dado instante. Por exemplo, 

deglets podem construir uma visão parcial da rede contendo apenas o host servidor que 

apresenta a menor taxa de utilização e então enviar uma mensagem ao serviço para que 

migre ou replique para este host. Isto fará com que o serviço esteja sempre utilizando 

uma máquina mais disponível, maximizando o desempenho do mesmo.  

Alguns cuidados são necessários visando preservar o desempenho geral da rede ao 

utilizar soluções baseadas em agentes móveis inteligentes. É preciso restringir quais são 

os componentes habilitados a criar e enviar agentes para a rede, evitando uma 

superpopulação de agentes móveis que possa comprometer a qualidade de serviço 

oferecida. Estes componentes que possuem permissão para criar novos agentes devem 
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informar o perfil do ciclo de vida dos agentes criados em termos de migração e ações, 

de forma a permitir que os sistemas de agentes tomem medidas corretivas contra 

desvios de comportamento destes agentes, eliminando agentes que apresentem 

comportamento anômalo ou distinto do que foi informado no seu perfil.  

3.3 Benefícios e Limitações 

A lista de benefícios do uso de agentes móveis em GCS é extensa. Podemos iniciar pela 

economia no consumo de uso dos processadores [Bieszczad et al 1998]. Um agente 

móvel executa em um host por vez, consumindo processador apenas naquele host. Não 

há um agente estático consumindo processador e outros recursos permanentemente 

como nos modelos cliente-servidor. Esta mesma observação aplica-se à economia de 

espaço (memória) [Bieszczad et al 1998]. Usualmente o volume de dados necessário 

para atividades de GCS é maior que o código dos agentes, o que gera uma redução no 

tráfego associado ao GCS se compararmos com os modelos centralizados tradicionais 

[Bieszczad et al 1998].  

Os agentes móveis possuem um modelo de comunicação assíncrono ao contrário das 

implementações clássicas de GCS. Um agente pode continuar executando suas tarefas 

em cada nó da rede, mesmo que a comunicação com a estação de gerenciamento que o 

criou seja interrompida [Bieszczad et al 1998]. Os agentes móveis podem ser utilizados 

também para estender em tempo real a funcionalidade de serviços distribuídos na rede 

tornando-os mais flexíveis [Bieszczad et al 1998]. A atualização de versões dos agentes 

móveis é uma tarefa simples e rápida, enquanto a atualização de agentes estáticos e 

servidores de GCS representa uma tarefa árdua, custosa e com probabilidade de 

indisponibilidade momentânea dos serviços de GCS [Bieszczad et al 1998].  

As arquiteturas de GCS baseadas em agentes móveis inteligentes sofrem menor 

influência da latência e taxa de transferência de dados nos links de comunicação que as 

arquiteturas cliente-servidor como o SNMP [Rubinstein e Duarte 1999]. Isto ocorre 
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pela maior freqüência com que as informações de gerenciamento trafegam por links de 

menor latência ou taxa de transferência se comparado ao modelo de agentes móveis.  

Entretanto o modelo de agentes móveis sofre maior influência sobre seu desempenho 

das tarefas a serem executadas. Tarefas mais complexas que levam o agente a acumular 

uma maior volume de informações, irão fazer com que o agente aumente seu tamanho 

mais rápido a cada migração, dificultando o processo este processo e tornando o 

desempenho pior [Rubinstein e Duarte 1999]. Uma solução alternativa que acrescenta 

uma melhoria substancial no desempenho de agentes com tarefas mais complexas é 

traçar um plano de migração que instrua o agente a retornar à estação de gerenciamento 

após uma quantidade nós visitados. Assim ele poderá livrar-se da informação coletada e 

voltar a ter um tamanho pequeno como no início da migração. Para algumas tarefas 

mais complexas é possível ter um desempenho melhorado em mais de 100% 

[Rubinstein e Duarte 1999]. 

É possível concluir [Rubinstein et al 2000] que o uso de agentes móveis melhora 

significantemente o desempenho das atividades de GCS, principalmente quando a 

maior parte das migrações ocorrem entre hosts interligados por redes com alta largura 

de banda. Ou seja, em ambientes onde apenas uma pequena percentagem das migrações 

de agente passam por links de baixa capacidade, os agentes móveis maximizam seus 

benefícios em relação aos modelos cliente-servidor. Os tempos de respostas de uma 

solução baseada em agentes móveis inteligentes chegam a ser 51% menores quando 

comparados a soluções centralizadas SNMP [Rubinstein et al 2000]. 

Apesar de muitos estudos já terem apresentado implementações e soluções para o 

gerenciamento de redes e sistemas utilizando modelos de informações tradicionais, 

como MIB e MIB-II, são escassos os trabalhos sobre o uso de agentes móveis 

inteligentes interagindo com modelos de informações mais abrangentes e expressivos 

como o CIM. Isto limita o escopo da maioria destes resultados ao escopo do 

gerenciamento de redes, ao invés do escopo mais amplo de Gerenciamento Corporativo 

de Sistemas. Apesar de algumas iniciativas de padronização, como a do OMG citada na 
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seção 3.1, ainda não há um padrão de fato, largamente aceito de forma consensual e 

completa. A própria especificação do OMG [OMG 2000] admite a necessidade de 

outras padronizações futuras, quando a proposta estiver mais madura.  

Apesar destas limitações apresentadas, o modelo de GCS baseado em agentes móveis 

inteligentes é uma das propostas mais promissoras para substituir os tradicionais 

sistemas de GCS cliente-servidor, resolvendo os problemas de escalabilidade, overhead 

e altos custos apresentados por estas soluções.  

 



 

 

 Solução Proposta 

onforme descrito nos capítulos anteriores, as propostas WBEM e Agentes 

Móveis Inteligentes apresentam uma série de benefícios para o 

Gerenciamento Corporativo de Sistemas (GCS). As duas abordagens 

possuem também suas limitações. Se observarmos atentamente, poderemos perceber 

que estas soluções são complementares.  

Enquanto as soluções baseadas em agentes carecem de uma maior padronização e 

suporte à heterogeneidade de informações de gerenciamento intrínseca ao GCS, o 

modelo WBEM fornece justamente um modelo de informações gerenciais fortemente 

padronizado, expressivo e extensível.  

Por outro lado, o modelo WBEM baseia-se numa proposta de arquitetura cliente-

servidor sustentada pela troca de mensagens HTTP entre clientes de gerenciamento e os 

C
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respectivos agentes estáticos distribuídos pelos dispositivos gerenciados. Os agentes 

móveis fornecem justamente uma solução alternativa a esta arquitetura reduzindo o 

overhead do GCS.   

Neste capítulo, apresentamos uma solução para o GCS que unifica os benefícios das 

duas abordagens. Nas próximas seções estaremos descrevendo um framework para 

suporte a agentes móveis inteligentes para GCS com capacidade nativa de acesso local 

ao modelo de informações proposto pelo WBEM.  

Na próxima seção será descrita a arquitetura global da solução; na seção 4.2 será 

apresentado o módulo MafDotNet responsável pelo suporte genérico a agentes móveis 

inteligentes; na seção 4.3 será descrito o módulo WBEMAgents responsável pelo 

suporte nativo de acesso às informações do CIM. 

4.1 Arquitetura Geral 

Para atingir o objetivo de unificação das abordagens, estamos propondo uma solução 

dividida em dois módulos principais. O primeiro módulo, denominado Maf (Mobile 

Agent Framework), é um módulo de suporte a agentes móveis inteligentes. Este 

módulo suporta funções como raciocínio, mobilidade e comunicação dos agentes. O 

Maf não é um módulo específico para agentes de GCS, ele suporta qualquer tipo de 

agente móvel inteligente que possa ser aplicado nos mais diversos domínios de 

conhecimento. Este módulo, portanto, pode se reutilizado em qualquer outro trabalho 

que seja baseado numa arquitetura de agentes móveis inteligentes. Na próxima seção, 

descreveremos com detalhes o módulo Maf. 

O segundo módulo, denominado WBEMAgents, fornece o suporte às atividades 

específicas de GCS, incluindo o acesso nativo às informações do CIM. Este módulo 

pode ser reutilizado nas mais diversas subáreas do GCS e, portanto, há uma liberdade 

quanto a decisões sobre quais informações serão coletadas nos objetos gerenciados, 

qual o ciclo de vida do agente, qual o itinerário da migração e assim por diante. Desta 
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forma o módulo torna-se extremamente flexível e reutilizável. Na seção 4.3, este 

módulo será detalhado. 

Para completar o suporte à mobilidade dos agentes é necessário que cada dispositivo 

gerenciado possua um sistema de agentes (SA), conforme descrito no capítulo anterior. 

Todos estes módulos serão suportados por algum ambiente de execução. O ambiente de 

execução pode ser um sistema operacional ou uma máquina virtual. A figura 4.1 ilustra 

a arquitetura geral da solução proposta. 

 
Figura 4.1 – Arquitetura Geral da Solução Proposta 

Podemos observar três hosts interligados em rede, com o detalhamento da arquitetura 

de software do host 1. Esta arquitetura está presente em cada um dos hosts gerenciados 

na rede. Em cor vermelha podemos observar os diversos agentes residentes no host 

num dado instante. Cada agente tem um objetivo e uma base de conhecimentos 

próprios. Os agentes sabem quais as classes do CIM cujas instâncias precisam coletar 

em cada máquina. Esta informação é passada ao WbemAgents que irá efetuar a coleta 

interagindo com o CIMOM e registrando as informações coletadas em arquivos em 

disco local.  

WBEMAgents 

Maf SA 

Ambiente de Execução 

Agentes 

H
os

t 1
 

Host 2 Host 3 

CIMOM 

CIM 
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O Maf garante o processamento autônomo dos agentes, iniciando a execução de sua 

rotina autônoma logo após a conclusão de um processo de migração. O próprio 

processo de migração é suportado e implementado por este módulo. Quando o agente 

solicita uma migração informando o host de destino, o Maf irá enviar uma mensagem 

ao SA do host remoto solicitando o início da migração. Após negociação dos 

parâmetros da migração (ver seção 4.2), o agente é migrado juntamente com seu estado 

atual. O estado atual do agente é constituído por todos os seus atributos, com seus 

respectivos valores. O Maf suporta, ainda, a comunicação entre agentes utilizando um 

mecanismo de eventos. Qualquer agente que deseje receber mensagens de outro deverá 

assinar o evento OnAgentEvent para ser notificado das mensagens daquele agente. O 

SA sempre assinará este evento para todos os agentes locais, de forma que poderá 

repassar as mensagens para outros SAs remotos, funcionando como uma espécie de 

roteador de mensagens. Desta forma, o SA junto com o Maf implementa um 

mecanismo de eventos distribuídos. 

O SA é considerado como uma plataforma de agentes, ou seja, cada agente executará 

como uma Thread do processo SA. Assim, cada SA tem conhecimento de todos os 

agentes que estão residentes sob seu controle, de forma a efetuar o roteamento de 

mensagens para os mesmos e eliminar os agentes mortos, ou seja, aqueles que 

encerraram de forma autônoma o seu processamento. 

4.2 Implementação 

O Maf, o WBEMAgents e o SA foram implementados neste trabalho sobre o ambiente 

de execução Microsoft .NET Framework [Microsoft 2002a], que implementa o padrão 

Common Language Infrastructure (CLI) [ECMA 2001a, ISO 2003a]. Desta forma, esta 

implementação particular do Maf foi denominada MafDotNet. A escolha deste 

ambiente deve-se a uma série de fatores. Inicialmente, por se tratar de um padrão 

emergente com grande potencial para ser utilizado em ambientes heterogêneos, já que 
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vários projetos de implementação de versões abertas deste ambiente estão em 

andamento em várias plataformas de sistema operacional e hardware. Podemos citar 

como exemplos o projeto Mono [Ximian 2001] que implementa a CLI em ambiente 

Linux e o Microsoft Shared Source CLI que já foi executado em ambientes FreeBSD e 

Mac OS X.  Um segundo fator importante foi o fato de poder oferecer uma alternativa 

para as pesquisas relacionadas a agentes móveis inteligentes como um todo e GCS em 

particular, pois, até o momento, a maioria das pesquisas utiliza a linguagem de 

programação Java [Sun 2003], da Sun Microystems, e conseqüentemente usam o 

ambiente de execução da Java Virtual Machine, onde estão disponíveis várias 

implementações de agentes móveis. Com este trabalho, abre-se uma alternativa 

importante para esse tipo de pesquisa. Um terceiro fator determinante da escolha foi o 

fato deste ambiente suportar uma API madura de acesso ao CIMOM. Através da 

biblioteca de classes deste ambiente é possível acessar o CIMOM fornecido pelo WMI. 

A escolha de um ambiente de execução foi necessária para a validação das idéias 

apresentadas neste trabalho, mas não há qualquer dependência entre o projeto 

conceitual dos módulos Maf, SA e WBEMAgents em relação ao ambiente de execução 

escolhido. Portanto, a solução apresentada poderia ser perfeitamente implementada em 

qualquer ambiente de execução que ofereça uma API para acesso ao CIMOM.  

Para a implementação dos módulos descritos foi utilizada a linguagem de programação 

C# [ECMA 2001b] [ISO 2003b]. Esta linguagem foi escolhida pelo fato de suportar 

toda a sintaxe e semântica do paradigma de programação orientada a objetos, além de 

ser uma linguagem que possui acesso a todos os recursos oferecidos pelo ambiente de 

execução escolhido. 

4.3 O Módulo MafDotNet 

O módulo MafDotNet é um framework de suporte a agentes móveis inteligentes. 

Através deste módulo, é possível implementar agentes com características de 
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autonomia, reatividade, mobilidade, comunicação e raciocínio. Este framework é uma 

adaptação estendida do CIAgent Framework [Bigus 2001], um framework que suporta 

agentes inteligentes estáticos e com capacidade de comunicação limitada ao host local. 

 
Figura 4.2 – Diagrama de Classes do módulo MafDotNet 

O MafDotNet adaptou este framework para o ambiente de execução .NET (o original 

foi desenvolvido sobre Java Virtual Machine) e estendeu suas capacidades conforme 

será descrito nesta seção. Na Figura 4.2 podemos visualizar o diagrama de classes do 

módulo MafDotNet. 

A classe principal deste módulo é MAFAgent. Trata-se de uma classe abstrata que deve 

ser estendida por qualquer agente que pretenda utilizar os serviços do módulo 

MAFAgent 

Name: string 
url: string 
OnAgentEvent: MAFAgentEventHandler 
 void reset() 
void initialize() 
void startAgentProcessing() 
void stopAgentProcessing() 
void suspendAgentProcessing() 
void resumeAgentProcessing() 
void process() 
void processTimerPop() 
void processAsynchronousEvents() 
void processMAFAgentEvent() 
void postMAFAgentEvent() 
void notifyMAFAgentEventHandlers() 
bool migrar(host:string) 

MAFAgentState 

Estado: int 
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Action: string 
Args: object 
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SleepTime: int 
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void quitTimer() 
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MafDotNet. Nesta classe, o atributo Name conterá um nome específico de cada agente. 

É de responsabilidade dos desenvolvedores dos agentes prover algum mecanismo de 

padronização de nomes que possa garantir sua unicidade e consistência. O atributo url 

contém um endereço HTTP do arquivo executável que por sua vez contém o código do 

agente. Este atributo é utilizado pelo Sistema de Agentes para efetuar o download 

automático de classes. Ou seja, ao solicitar uma migração para um determinado sistema 

de agentes, este irá verificar se possui o código executável do agente que deseja migrar 

na sua versão mais atual e, se não o possuir, irá efetuar o download deste código a 

partir da url informada. Na subseção 4.2.2 este processo será detalhado. 

O atributo OnAgentEvent representa um evento do tipo MAFAgentEventHandler. O 

MAFAgentEventHandler é um delegate – uma construção da linguagem C# que 

permite a manipulação segura de ponteiros de funções. Os delegates definem uma 

assinatura de função de forma que os ponteiros de funções atribuídos ao mesmo devem 

ter esta assinatura. Quando um evento é declarado como sendo do tipo 

MAFAgentEventHandler, isto significa que qualquer objeto que deseje assinar este 

evento deverá fornecer um ponteiro para uma função cuja assinatura seja idêntica 

àquela definida pelo MAFAgentEventHandler. Sempre que um agente desejar enviar 

uma notificação ou qualquer outro tipo de comunicação ele deverá disparar o evento 

OnAgentEvent, assim todos os objetos que assinaram o evento receberão a notificação. 

Nesta implementação o agente pode, facilmente, disparar um evento através da 

operação notifyMAFAgentEventHandlers(). A figura 4.3 ilustra a declaração do 

MAFAgentEventHandler e o processo de assinatura e disparo do evento OnAgentEvent. 

Nesta figura está listado o método de notificação da classe MAFAgent que é 

responsável pelo disparo do evento. Também foi descrita uma classe fictícia chamada 

ExemploAssinaturaEvento apenas para ilustrar como um objeto externo qualquer pode 

assinar o evento OnAgentEvent. Deve ser observado que o objeto que assina o evento 

informa qual função irá ser invocada quando o evento for disparado (no exemplo, 

eventHandler). A única restrição é que a função deve possuir exatamente a mesma 

assinatura do MAFAgentEventHandler. Este recebe dois parâmetros: um objeto 
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indicando quem gerou o evento e outro MAFAgentEventArgs que indica uma ação e 

parâmetros opcionais para a mesma conforme pode ser visualizado na figura 4.2. 

 
Figura 4.3 – MAFAgentEventHandler e o evento OnAgentEvent 

Cada agente possui um estado modelado pela classe MAFAgentState. Os estados do 

agente estão descritos na tabela 4.1 e as possíveis transições entre estados estão 

ilustradas no diagrama de estados da figura 4.4. Estes estados descrevem todo o ciclo 

de vida do agente, inclusive durante o processo de migração (estado MIGRATING). 

 

//Declaração do MAFAgentEventHandler 
public delegate void MAFAgentEventHandler(object source,  
       MAFAgentEventArgs args); 
 
... 
 
//Exemplo de Assinatura do Evento OnAgentEvent 
 
public class ExemploAssinaturaEvento { 
 
 public subscribeEvent(MAFAgent agente) { 
 //Assina o evento informando uma função com a assinatura  
  //adequada 

agente.OnAgentEvent += new    
  MAFAgentEventHandler(this.eventHandler); 
} 
 
public void eventHandler(object source,  
       MAFAgentEventArgs args) { 
 ... 
} 

} 
 
//Método da classe MAFAgent que dispara um evento para  
//todos os objetos que assinaram o evento 
protected internal void notifyMAFAgentEventHandlers( 
         MAFAgentEvent e)  
{ 
 if(OnAgentEvent != null)  
 { 
  OnAgentEvent(e.Source, e.Args); 
 } 
} 



 

 77 

Estado Descrição 

UNINITIATED O Agente estará neste estado assim que for criado. Neste estado o 
agente não poderá iniciar o processamento, pois ainda não possui 
seus atributos básicos inicializados. 

INITIATED Este estado indica que o agente já teve seus atributos básicos 
inicializados e está pronto para iniciar o processamento. 

ACTIVE Este estado representa o processamento do agente, ou seja, o agente 
está em pleno processamento, seja ele autônomo ou reativo. 

SUSPENDED Neste estado o agente suspende o processamento autônomo. 
Entretanto ainda poderá efetuar processamento reativo, além de 
processar eventos assíncronos recebidos pelo mesmo. 

UNKNOWN Neste estado o agente, encerrou definitivamente todo e qualquer 
processamento. De tempos em tempos o Sistema de Agentes remove 
todos os agentes que estiverem neste estado, fazendo uma espécie de 
coleta de lixo. 

MIGRATING O agente entra neste estado quando inicia o processo de migração 
para um host remoto. 

Tabela 4.1 – Descrição dos possíveis estados de um Agente MAFAgent 

 
Figura 4.4 – Diagrama de Estados do MAFAgent 

UNINITIATED 

INITIATED 

new MAFAgent 
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Cada agente tem uma fila de eventos assíncronos (MAFAgentEventQueue). Novos 

eventos podem ser postados através do método postMAFAgentEvent(). Este método 

recebe como argumento um evento do tipo MAFAgentEvent e adiciona-o à fila do 

agente. Um mesmo evento pode ser postado para vários agentes e, portanto, pode estar 

em diversas filas de agentes distintos. Periodicamente o agente irá processar todos os 

eventos da fila através da execução do método processAsyncronousEvents() invocado 

pelo temporizador do agente (MAFAgentTimer).  

O temporizador possui dois intervalos: SleepTime e AsyncTime. O primeiro especifica a 

periodicidade em milisegundos com que o processamento autônomo do agente será 

invocado. O processamento autônomo deve ser definido no método abstrato do 

MAFAgent processTimerPop(). O segundo intervalo define a periodicidade com que os 

eventos assíncronos na fila de agentes deverão ser processados. Quando o agente entra 

no estado SUSPENDED, o processamento autônomo é suspenso pelo temporizador, 

mas o processamento dos eventos assíncronos continua.  

Sempre que um agente conclui uma migração para um SA remoto deve se registrar na 

plataforma de agentes local, representada na figura 4.2 pela interface 

MAFAgentPlatform. O SA implementa esta interface de forma que, ao término da 

migração, o agente será registrado no próprio SA. O SA, através da interface 

MAFAgentPlatform, oferece serviços como descobrir quais são os outros agentes 

presentes na plataforma, recuperar um agente específico na plataforma, remover um 

agente da plataforma ou informar o diretório-base no disco local que pode ser utilizado 

como área de trabalho pelo agente. 

Definida a estrutura geral de um MAFAgent, descreveremos detalhadamente nas 

próxima subseções os detalhes referentes a autonomia, reatividade, mobilidade, 

comunicação e raciocínio do agente. 
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4.3.1 Autonomia e Reatividade 

No capítulo 3, vimos que um agente inteligente deve ser autônomo e reativo ao mesmo 

tempo. Isto significa que além de tomar a iniciativa de perceber o ambiente, e decidir o 

que fazer a partir das percepções recebidas e do conhecimento prévio, o agente também 

deve ser capaz de reagir a estímulos externos, respondendo às solicitações efetuadas 

por outros agentes e objetos.  

O comportamento reativo é suportado no MafDotNet através de dois métodos já 

ilustrados na figura 4.2: process() e processMAFAgentEvent(). O primeiro é um método 

abstrato que deve ser implementado com o comportamento reativo que se deseja para o 

agente. Sempre que invocado, o agente executará de forma síncrona este método. O 

segundo método processa um evento passado com argumento para o mesmo. Este 

método pode ser redefinido pelos agentes que estendem MAFAgent. Se não for 

redefinido, nada será executado quando for invocado. Através deste método o agente 

pode ser dotado da capacidade de responder de forma síncrona a um evento. Pode ser 

utilizado para o processamento de eventos urgentes que não podem esperar pelo 

processamento assíncrono na fila de eventos.  

O comportamento autônomo é controlado pelo temporizador (MAFAgentTimer) já 

descrito anteriormente. Quando o agente passa do estado INITIATED para ACTIVE, o 

temporizador inicia uma nova Thread para chamar, periodicamente, os métodos 

processTimerPop() e processAsynchronousEvents(). Então podemos observar que esta 

Thread criada pelo temporizador será responsável por todo o comportamento autônomo 

do agente. Independente de algum método do agente ser invocado externamente, os 

dois métodos citados serão sempre invocados e executarão ações previstas de forma 

autônoma. O método processTimerPop() é abstrato e deve ser definido pelos agentes 

que estendem MAFAgent. Já o método processAsynchronousEvents() percorre toda a 

fila de eventos do agente, removendo cada evento e repassando-o para o método 

processMAFAgentEvent() para que seja processado.  
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Vale ressaltar que o comportamento reativo é executado pela Thread principal do 

agente, sob demanda, sempre que os métodos descritos forem invocados.  

4.3.2 Mobilidade 

Inicialmente, consideramos a possibilidade de utilizar um framework de suporte a 

mobilidade já existente, como o Voyager [Recursion 2003]. O Voyager é um 

middleware que suporta todos os protocolos mais populares que suportam os sistemas 

distribuídos, além de suportar a mobilidade de código inclusive os agentes móveis. 

Entretanto, o uso do Voyager implicaria na implementação sobre ambiente JVM (Java 

Virtual Machine) o que impossibilitaria a comunicação com o CIMOM do ambiente de 

execução do Windows. Esta limitação é decorrência do fato desta implementação do 

CIMOM ainda não implementar os recentes padrões xmlCIM e operações HTTP sobre 

CIM. Optamos, então, por implementar nosso próprios suporte a mobilidade através do 

MafDotNet.  

O MAFAgent suporta a mobilidade através do seu método migrar(host). O parâmetro 

host é uma string contendo o nome ou endereço IP do host para o qual o agente deseja 

migrar. Apenas um agente que estende o MAFAgent poderá invocar este método, já que 

o mesmo não é acessível externamente. Há uma versão alternativa do método 

implementada, que é migrar(host,porta). Nesta versão, pode ser informada a porta do 

socket TCP no host de destino. Se a porta não for informada, o MAFAgent assumirá a 

porta estabelecida por default no MafDotNet que é a 9090.  

O outro elemento fundamental para suportar a mobilidade é o sistema de agentes (SA). 

O SA implementa MAFAgentPlatform e suporta toda a mobilidade e comunicação dos 

agentes. Para o suporte a mobilidade, quando o SA é iniciado num host ele cria um 

socket TCP e fica aguardando conexões de agentes para migração. Sempre que um 

agente estabelece uma conexão com o SA, este cria uma nova Thread para efetuar a 

migração do agente e volta a aguardar por novas conexões. Desta forma, um mesmo 

SA pode receber diversas migrações em paralelo.  
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O SA possui uma lista de todos os agentes que estão residentes no mesmo. Cada agente 

que migra para um SA irá executar como uma Thread do mesmo. O SA possui, ainda, 

uma Thread que irá ser executada periodicamente para coleta de lixo. O lixo, neste 

caso, é representado por agentes que estão no estado UNKNOWN e Threads que foram 

encerradas. Os agentes ficarão no estado UNKNOWN quando encerrarem seu 

processamento (ver Figura 4.4) ou após migrarem para outro SA remoto. Nos dois 

casos, estes agentes não terão mais qualquer utilidade e, portanto, serão removidos 

liberando seus recursos.  

Um problema que o MafDotNet também procurou resolver foi a distribuição do código 

dos agentes para os diversos dispositivos gerenciados. Beneficiando-se da arquitetura 

de agentes móveis, foi implementado um dispositivo de download automático de 

classes. Assim, foi projetado todo um protocolo de comunicação entre o MAFAgent e o 

SA visando descobrir se o dispositivo que irá receber o agente já possui a versão mais 

atual do código do agente. A figura 4.5 ilustra a comunicação entre o agente e o SA 

durante a migração, num cenário em que o SA já possui o código atualizado do agente. 

 
Figura 4.5 – Interação entre um MAFAgent e um SA remoto 

ag: MAFAgent sa: SistemaAgentes 

<file version=nnnnn>filename</file> 

<ok/> 

estado do agente 

<ok/> 



 

 82 

Nesta situação, o SA recebe o nome do arquivo que contem o código do agente e sua 

versão. A versão do arquivo é representada pela data e hora da sua última atualização. 

O SA irá procurar, então, no seu diretório-base por um arquivo com mesmo nome. Se 

encontrar, irá verificar se a versão do arquivo é a mais atual. Se for retorna uma 

confirmação (<ok/>) de que possui a versão mais atual do arquivo. Então o MAFAgent 

irá enviar o estado atual do agente. Para serializar o estado atual do agente de forma 

que possa ser transmitido pela rede, foi utilizado um serviço de serialização fornecido 

pelo ambiente de execução através do objeto BinaryFormatter. O SA recebe o estado 

do agente e utiliza este estado para criar uma nova instância do MAFAgent no host 

destino. Se o agente for reinstanciado com sucesso, será enviada uma mensagem de 

confirmação (<ok/>) para o agente original que irá para o estado UNKNOWN para 

depois ser removido pelo SA local durante a coleta periódica de lixo.  

Uma outra situação que pode ocorrer é aquela em que o SA remoto não possui o 

arquivo com o código do agente que deseja migrar ou então possui uma versão antiga 

do mesmo. Nestes casos a interação entre o agente e o SA remoto se dará como 

ilustrado na figura 4.6. 

Neste novo cenário, a diferença ocorre no momento em que o SA verifica que não 

possui o arquivo que contém o código do agente ou então possui uma versão antiga do 

mesmo. O SA envia, então, uma mensagem (<sendurl/>) solicitando que o agente envie 

a URL do arquivo. O agente possui um atributo (ver figura 4.2) com esta informação e, 

portanto, pode enviar o endereço do arquivo. O SA, de posse da URL, cria uma 

requisição HTTP para o endereço informado e efetua o download do arquivo. De posse 

do arquivo, o SA envia ao agente uma mensagem de confirmação (<ok/>) e fica 

aguardando o estado atual do agente. O restante do processo é idêntico ao que já foi 

descrito no cenário anterior.  

O mecanismo acima evita que o gerente do sistema precise instalar ou copiar o agente 

em cada dispositivo gerenciado. 
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Figura 4.6 – Interação entre um MAFAgent e um SA remoto com download automático de classes 

Considerando que as atualizações no código dos agentes utilizados não devem ocorrer 

com freqüência, na maioria das migrações apenas o estado do agente precisará ser 

migrado, minimizando mais ainda o volume de informação transferido pela rede e, 

conseqüentemente, diminuindo o overhead do gerenciamento de sistemas.  

4.3.3 Comunicação 

Agentes móveis inteligentes possuem necessidade de comunicação pelas mais diversas 

razões. Em geral, os agentes precisam de um mecanismo de comunicação para que 

possam cooperar para atingir um objetivo complexo. É comum o uso de soluções de 

agentes implementadas por vários agentes pequenos, especializados em resolver uma 

pequena parte de um problema maior. Assim, através da cooperação, os diversos 

agentes conseguem resolver os problemas a que se propõem.  

ag: MAFAgent sa: SistemaAgentes 

<file version=nnnnn>filename</file> 

<sendurl/> 

estado do agente 
<ok/> 

<url>fileurl</url> 

Servidor 

Web 

GET fileurl 

file 
<ok/> 
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Para viabilizar este tipo de arquitetura multiagentes, projetamos um mecanismo de 

comunicação simples e suficientemente genérico para adaptar-se a qualquer 

necessidade de comunicação dos agentes.  

A base para o mecanismo implementado é o sistema de eventos suportado pelo 

ambiente de execução. Uma comunicação direta pode ser efetuada entre agentes que 

residem sob o mesmo SA, através da assinatura do evento OnAgentEvent. Entretanto, 

quando dispara um evento, o agente não tem como saber se o destinatário reside ou não 

sob o mesmo SA que ele. Neste ponto, o SA será fundamental para garantir que as 

mensagens cheguem ao destinatário em qualquer SA. Se por um lado este modelo 

proporciona uma transparência de localização para os agentes, pode representar um 

gargalo de desempenho em soluções multiagentes com alto volume de mensagens entre 

agentes residentes em sistemas distintos.  

Sempre que um SA recebe um agente por migração, ele assina o evento OnAgentEvent 

deste agente. Desta forma, sempre que um agente disparar um evento, o SA local irá 

recebê-lo. Quando recebe um evento de um agente, o SA irá verificar nos argumentos 

do evento se é um evento destinado a um agente específico ou se é um evento destinado 

a todos os agentes de um determinado tipo. Se um dos argumentos do evento for 

“nome=nomedestinatario” então o evento destina-se especificamente ao agente 

identificado por nomedestinatario. Neste caso, o SA irá verificar se o agente informado 

pertence ao mesmo SA. Caso positivo, irá colocar o evento recebido na fila de eventos 

assíncronos do destinatário (postMAFAgentEvent()). Mas se o destinatário não estiver 

no mesmo SA, então o evento será serializado e enviado através de um multicast UDP.  

Todos os Sistemas de Agentes, quando iniciados, criam um socket UDP e formam um 

grupo multicast de forma a garantir o recebimento dos eventos gerados remotamente. 

Se o evento for destinado a todos os agentes de um determinado tipo, um dos 

argumentos do evento será “tipo=tipodestinatario”. Neste caso, o evento será enviado 

através de multicast para os SAs remotos e também para os agentes locais que sejam do 

tipo informado.  
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Quando um SA recebe um evento remoto através do seu socket UDP, ele verifica se o 

evento é para um agente em particular ou para agentes de um determinado tipo. Se for 

para um agente em particular, o SA verifica se este agente reside na mesma máquina. 

Caso positivo, adiciona o evento à fila de eventos do agente em questão. Caso negativo, 

simplesmente ignora o evento recebido. Se o evento se destinar a agentes de um 

determinado tipo, o SA irá postar o evento na fila de todos os agentes daquele tipo que 

estiverem registrados sob a sua plataforma.  

Desta maneira, o mecanismo de eventos será distribuído e permitirá o envio das mais 

diferentes mensagens, tornando a comunicação entre os agentes suficientemente 

flexível para se adequar às mais distintas aplicações e necessidades.  

4.3.4 Raciocínio 

Para suportar agentes móveis inteligentes, o MafDotNet precisa prover alguma 

capacidade de comportamento inteligente para os agentes suportados. A área de 

Inteligência Artificial (IA) apresenta uma vasta literatura com uma diversidade de 

técnicas capazes de dotar nossos agentes de tal comportamento inteligente. Para o 

MafDotNet, resolvemos utilizar algumas técnicas de raciocínio. Para tanto, nossos 

agentes poderão opcionalmente possuir bases de conhecimentos. O MafDotNet possui 

dois mecanismos de inferência capazes de processar bases de conhecimentos formadas 

por regras que utilizam lógica booleana ou lógica nebulosa (fuzzy) [Bigus 2001].  

 A porta de acesso de um agente que estende MAFAgent para o mecanismo de 

inferência é a interface RuleBase. Se o agente possuir um atributo deste tipo, através 

dele podem ser adicionadas regras lógicas e fatos à base de conhecimento. Através de 

encadeamento progressivo (forwardChaining()),  a base de conhecimento pode deduzir 

novas informações e disparar ações.  

Inicialmente vamos descrever o funcionamento das bases de conhecimento que 

funcionam com regras de lógica booleana. Neste contexto, a base de conhecimento será 

implementada através de objetos do tipo BooleanRuleBase. Cada objeto deste tipo pode 
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possuir uma ou mais regras (Rule). Cada regra pode possuir uma ou mais cláusulas 

(Clause) antecedente e uma cláusula conseqüente. As regras booleanas são implicações 

lógicas. Ou seja, cada cláusula antecedente é avaliada gerando um valor verdadeiro, 

falso ou nulo. Se todas as cláusulas tiverem valor verdadeiro, a regra será adicionada a 

um conjunto de conflito. O conjunto de conflito contém todas as regras cujas condições 

foram satisfeitas e são candidatas a serem selecionadas para execução.   

Se uma das cláusulas antecedentes de uma regra for falsa ou nula, então a regra não é 

incluída no conjunto de conflito e, portanto, não poderá ser selecionada para execução. 

Depois de avaliar as cláusulas antecedentes de todas as regras, será utilizado um 

algoritmo de resolução de conflito para selecionar uma das regras do conjunto de 

conflito. Selecionada uma regra, sua cláusula será executada, provocando alguma 

alteração nas variáveis da base de conhecimento. O próximo passo é verificar se 

alguma regra que não estava no conjunto de conflito, agora poderá ser adicionada ao 

mesmo depois da alteração efetuada pela última regra selecionada. Se houver alguma 

regra que, agora, tenha suas cláusulas antecedentes verdadeiras, esta será adicionada ao 

conjunto de conflito. Então, o algoritmo de resolução de conflito será executado mais 

uma vez, uma outra regra será selecionada e executada. O processo se repete até que o 

conjunto de conflito esteja vazio. Ao final do encadeamento progressivo, novos fatos e 

valores terão sido produzidos e poderão ser utilizados pelo agente.  

O poder do mecanismo de raciocínio do agente é bastante ampliado através de sensores 

e efetuadores. Uma cláusula sensora é capaz de ler valores para uma variável a partir do 

ambiente resultando num valor verdadeiro, falso ou nulo. Uma cláusula efetuadora é 

capaz de executar qualquer ação como enviar uma mensagem pela rede, enviar um 

correio eletrônico, apagar arquivos, etc. Através das cláusulas efetuadoras, os agentes 

podem agir sobre o ambiente. As cláusulas sensoras podem ser apenas antecedentes 

enquanto as efetuadoras podem ser apenas conseqüentes. 

Para exemplificar os conceitos descritos acima para o raciocínio booleano, vamos 

considerar uma pequena base de regras booleanas que tem por objetivo enviar uma 
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mensagem para o administrador se encontrar algum dispositivo com espaço livre em 

disco inferior a 10% do tamanho total do disco. A figura 4.7 ilustra a base de regras do 

nosso exemplo. 

 

Figura 4.7 – Exemplo de Base de Regras Booleanas 

Este exemplo simples é composto por 3 regras. A primeira regra possui duas cláusulas 

antecedentes e uma conseqüente. A primeira cláusula antecedente verifica se a variável 

classeWBEM possui o valor “Win32_LogicalDisk”. A segunda cláusula verifica se a 

variável Size possui valor maior que 0. Se as duas cláusulas forem verdadeiras, a regra 

irá compor o conjunto de conflito. A regra diskFull possui uma única cláusula 

antecedente que verifica se a variável percentual possui valor menor que 0,1. A regra 

concluído verifica se a variável concluído possui valor “Sim”. 

Podemos notar que se a base tiver os dados referentes a uma instância da classe 

Win32_LogicalDisk definidos nas suas variáveis, através do mecanismo de inferência 

descrito acima, será calculado o percentual de espaço livre em disco através do 

efetuador calculaPerc. Este efetuador armazenará o resultado numa variável 

percentual. No segundo ciclo de inferência, se o percentual calculado for inferior a 0,1, 

a segunda regra será selecionada para execução e uma mensagem será enviada para o 

administrador do sistema através do efetuador enviaMens. Em qualquer dos ciclos de 

inferência, se a variável concluído tiver valor = “Sim”, então a 3ª regra pode ser 

selecionada e o agente terá sua execução encerrada através do efetuador paraAgente. 

Utilizando esta mesma filosofia, podem ser desenvolvidos mecanismos sofisticados de 

raciocínio booleano levando à solução de problemas complexos. No raciocínio 

Regra calc: SE classeWBEM = “Win32_LogicalDisk” 
   E Size > 0 
         ENTÃO efetuador(calculaPerc) 
Regra diskFull: SE percentual < 0,1 
    ENTÃO efetuador(enviaMens) 
Regra concluído: SE concluído = “Sim” 
        ENTÃO efetuador(paraAgente) 
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booleano, utiliza-se a hipótese de mundo fechado: uma cláusula é verdadeira ou falsa. 

Não há graus de incerteza associados aos valores-verdade utilizados. Na nossa 

implementação, um valor-verdade nulo significa que não foi possível determinar o 

valor-verdade associado e, para efeito de avaliação das regras, é considerado como 

falso. 

Entretanto, em muitos problemas reais não há uma precisão tão grande para se 

determinar se uma determinada afirmação é verdadeira ou falsa. Para ilustrar o que 

estamos afirmando, vamos imaginar que quiséssemos construir uma base de regras 

lógicas para determinar se o café contido numa xícara está quente. Obviamente, para 

determinar tal fato, seria necessário medir a temperatura do café. Medida a temperatura, 

ainda teríamos outro problema: a partir de qual temperatura o café deve ser considerado 

quente? Se fizermos uma enquete com várias pessoas, certamente obteremos respostas 

diferentes, alguns considerarão o café quente em uma determinada temperatura x, 

outros considerarão numa temperatura y. Temos ainda variações do tipo: o café está 

quente, muito quente, morno, frio ou muito frio? Este tipo de adjetivo utilizado no 

cotidiano para avaliar alguns valores não nos apresenta uma métrica precisa. É para 

lidar com este tipo de medida subjetiva que surgiu um tipo de raciocínio denominado 

lógica nebulosa ou lógica fuzzy [Russel e Norvig 1995] [Bigus 2001].  

Na lógica nebulosa, para cada valor subjetivo existente, chamado valor fuzzy, é 

associada uma faixa de métricas válidas. Pode haver interseção não nula entre as faixas 

associadas aos diversos valores. Para os valores fuzzy citados no exemplo da 

temperatura do café, poderíamos associar as seguintes faixas: muito quente – 60ºC a 

100ºC; quente – 40ºC a 75ºC; morno – 30ºC a 50ºC; frio – 15ºC a 35ºC; muito frio – 

0oC a 20ºC. Cada faixa associada a um valor fuzzy é denominada conjunto fuzzy.  

Da mesma forma que no exemplo do café, na área de GCS temos alguns problemas que 

são modelados de forma mais natural utilizando uma lógica fuzzy. Por exemplo, ao 

avaliar o uso de CPU dos dispositivos de uma rede podemos concluir que está alto, 

muito alto, normal, baixo ou muito baixo. Estes valores fuzzy podem ser mapeados em 
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diversos conjuntos fuzzy de métricas de uso de CPU podendo gerar resultados eficientes 

na gerência de performance destes dispositivos. Da mesma forma podemos avaliar o 

tráfego de rede e muitas outras métricas de desempenho dos sistemas através da lógica 

fuzzy. Muitos trabalhos na área de gerência de redes e GCS já utilizaram lógica fuzzy.  

Não é objetivo deste trabalho detalhar ou explorar a fundo as características da lógica 

fuzzy, que são amplamente cobertos pela literatura de IA. Para tornar o MafDotNet 

flexível e adaptável a uma grande variedade de soluções de GCS, o framework suporta 

também bases de conhecimento fuzzy. Objetos do tipo FuzzyRuleBase implementam o 

mecanismo de raciocínio fuzzy utilizando a mesma interface RuleBase que o raciocínio 

Booleano. A base de conhecimentos fuzzy é formada por regras fuzzy (FuzzyRule) que, 

por sua vez, são compostas por cláusulas fuzzy (FuzzyClause). A idéia de 

encadeamento progressivo é aplicada de forma análoga, sendo diferente apenas a forma 

de avaliação das cláusulas. 

Conforme exposto, os agentes desenvolvidos a partir do MafDotNet podem apresentar 

comportamento inteligente a partir do raciocínio booleano e do raciocínio fuzzy. 

Evidentemente, uma série de outras técnicas de IA poderiam ser adicionadas ao 

framewok ampliando sua flexibilidade. Entretanto estas duas formas de comportamento 

inteligente abrangem uma quantidade significativa de soluções já apresentadas há 

algum tempo para os problemas de GCS o que nos leva a soluções maduras em diversas 

disciplinas de GCS. 

4.4 O módulo WBEMAgents 

O WBEMAgents é a parte da solução apresentada que faz a ligação entre a arquitetura 

de agentes móveis inteligentes e o CIMOM que nos dá acesso às informações de 

gerência do CIM. Este módulo está baseado numa classe fundamental: WBEMAgent. A 

ligação com a arquitetura de agentes móveis é feita através de uma relação simples de 

herança conforme ilustrado na figura 4.8. 
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Figura 4.8 – Relação entre os módulos WBEMAgents e MafDotNet 

Fica claro a partir da ilustração que WBEMAgent é uma especialização do MAFAgent. 

Os atributos principais desta classe são: Classes – uma lista de nomes de classes do 

CIM a serem coletadas pelo agente; NextHost – retorna o próximo host a ser visitado a 

partir de uma lista de hosts definida durante a inicialização do agente; Status – uma 

tabela hash com o nomes dos hosts e o status da visita aos mesmos. Na propriedade 

Status poderão ser encontrados os estados descritos na tabela 4.2. 

Status Descrição 
PENDENTE O host assinalado com este status ainda não foi visitado, está na 

lista de pendências do agente. 
EM_ANDAMENTO Este status indica que o host está sendo visitado pelo agente no 

instante atual. 
OK Indica que um host foi visitado com sucesso. 
ERRO Indica que um host foi visitado, mas durante o processamento 

dos dados algum erro ocorreu. 
ABANDONADA Indica que um host não foi visitado porque não pode ser 

conectado. Pode ocorrer quando o host estiver sem conexão 
com a rede ou o endereço informado ao agente estiver inválido. 

Tabela 4.2 – Descrição do status das visitas a um host 

MAFAgent 

 
 

WBEMAgent 

Classes: Lista 
Status: tabela hash 
NextHost: string 

 

RuleBase 

0..1 1
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O WBEMAgent é uma classe abstrata, portanto deve ser estendida pelos agentes que 

irão implementar as soluções de GCS específicas para cada disciplina. O agente tem 

um comportamento autônomo pré-definido de coletar todas as propriedades das 

instâncias de cada classe CIM listada no atributo Classes e armazená-las em arquivos 

em disco local na área de trabalho definida pela plataforma de agentes (SA). Para cada 

classe é criado um arquivo com extensão WBEM. Por exemplo para a classe 

CIM_LogicalDisk seria criado um arquivo CIM_LogicalDisk.WBEM. No arquivo serão 

colocados os tipos, nomes e valores de todas as propriedades da classe recuperada 

através do CIMOM. Se o arquivo já existir (em função de uma visita anterior deste ou 

de outro agente), será feita uma cópia do mesmo com a extensão BAK antes de ser 

substituído. Assim sempre teremos em disco o valor atual e anterior das coletas 

efetuadas.  

Para cada instância coletada, se o agente possuir uma base de conhecimento, será 

adicionada uma variável classeWBEM à base tendo como valor o nome da classe que 

está sendo coletada e uma variável para cada propriedade da classe, tendo os 

respectivos valores das instâncias atribuídos às mesmas. Para cada instância de objeto 

CIM, será executado o encadeamento progressivo para a base de conhecimentos. 

Dependendo do conteúdo da base de conhecimentos, o encademento progressivo 

poderá disparar uma série de ações. No exemplo da figura 4.7, depois que o 

WBEMAgent coletar e preencher o valor de variáveis como Size e FreeSize da classe 

Win32_LogicalDisk, o encadeamento progressivo irá calcular o percentual de espaço 

livre no disco e, dependendo deste valor, poderá enviar uma mensagem de alerta para o 

administrador do sistema.  

Fica claro que o comportamento específico de cada agente será determinado pela base 

de conhecimento. O único comportamento comum entre todos os agentes do tipo 

WBEMAgent é o fato de todos coletarem uma lista de objetos definidos durante a 

inicialização do agente.  
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Quando o agente conclui o processamento de todas as instâncias em um host, ele 

verifica se ainda há hosts pendentes. Caso positivo, inicia a migração para o próximo 

host. Quando a lista estiver vazia, o agente concluiu seu objetivo e define na base de 

conhecimentos uma variável concluído com valor “Sim”. Mais uma vez caberá às 

regras da base de conhecimentos decidir o que fazer quando todos os hosts forem 

visitados. No exemplo da figura 4.7, a regra da base de conhecimentos decide encerrar 

o agente. Poderia ter sido tomada a decisão, através de um efetuador adequado, de 

retornar ao ponto de origem, ou restaurar a lista inicial de hosts e repetir o processo que 

acaba de ser concluído indefinidamente (funcionando como um netlet) ou qualquer 

outra decisão de ciclo de vida possível. O ciclo de vida de cada agente será definido 

pelo seu desenvolvedor através da lógica codificada na base de conhecimentos. 

A comunicação entre os agentes irá utilizar o mecanismo descrito na subseção 4.2.3. 

No exemplo da figura 4.7, poderíamos alterar a regra diskFull para usar como 

conseqüente um efetuador que disparasse um evento destinado a agentes de limpadores 

de disco pedindo que um deles fosse ao host informado e fizesse uma limpeza no disco 

que está quase cheio eliminando arquivos temporários e compactando arquivos antigos. 

Todo o conhecimento sobre quais arquivos poderiam ser eliminados ou compactados 

estaria na base de conhecimento do agente limpador de disco. Assim o trabalho seria 

dividido entre um agente que coleta e detecta o problema e outro que tenta solucioná-

lo. Desta forma os agentes poderiam cooperar para chegar a uma solução pró-ativa para 

o problema. 

O desenvolvedor dos agentes que estendem WBEMAgent terão como trabalho 

predominante a definição da base de conhecimentos com seus sensores e efetuadores. O 

trabalho de programação será mínimo. Pode até ser definida uma interface genérica 

para receber uma base de conhecimentos como entrada em formato similar ao da figura 

4.7 e gerar o código do agente automaticamente. Também devem ser definidos alguns 

atributos específicos, como a URL a partir da qual pode ser feito o download do código 

do agente e a periodicidade do processamento autônomo e de eventos do agente. Se as 
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periodicidades não forem definidas, serão utilizados valores default do MafDotNet. O 

agente também deve ser inicializado com uma lista de hosts a visitar e uma lista de 

classes do CIM a serem coletadas.  

É interessante observar que a coleta das informações do CIM é efetuada de forma 

distribuída não gerando tráfego na rede. Por exemplo, se quiséssemos uma aplicação de 

GCS que construísse um relatório com todos os hosts da rede e a área livre em cada um 

dos seus discos, bastaria construir um agente que coletasse as informações de 

CIM_LogicalDisk e possuísse uma base de conhecimento que pegasse o valor da 

variável FreeSize e fosse adicionando, através de um efetuador, numa lista interna do 

agente. Esta lista iria sendo adicionada a cada host e, no final, o agente teria todos os 

dados para construir o relatório. Vale notar que apenas as informações desejadas 

trafegariam pela rede e não todas as informações das instâncias de CIM_LogicalDisk 

como ocorreria no modelo cliente-servidor tradicionalmente utilizado na abordagem 

WBEM.  

Utilizando o WBEMAgent é possível construir aplicações de GCS em diversas áreas 

como gerência de desempenho, gerência de configuração, gerência de problemas, 

dentre outras. A flexibilidade da solução apresentada é grande, abrangendo uma vasta 

gama de aplicações de GCS. Também é possível construir ferramentas bastante 

escaláveis já que o problema a ser resolvido pode ser subdividido por vários agentes. 

Obviamente que deve ser levado em consideração o fato observado no capítulo 3, de 

que uma quantidade excessivamente grande de agentes pode gerar um 

congestionamento na rede e nos dispositivos gerenciados em função da intensa 

atividade de migração e comunicação entre os agentes.  

Neste capítulo apresentamos um framework que suporta agentes móveis inteligentes 

capazes de coletar e processar informações oriundas do CIM. Esta é a principal 

contribuição deste trabalho que possui larga quantidade de aplicações, algumas das 

quais descritas neste capítulo. No próximo capítulo serão descritos alguns exemplos de 

aplicações implementadas e testadas em laboratório, com alguns resultados de 
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desempenho das mesmas. Será feita, também, uma análise comparativa dos resultados 

obtidos com resultados de arquiteturas tradicionais propostas na iniciativa WBEM.  



 

 

Testes Realizados e Resultados 

Obtidos 

ara validar a solução apresentada no último capítulo, implementamos alguns 

protótipos para efetuar algumas funções de GCS medindo seu desempenho e 

efetuando uma análise comparativa com soluções tradicionais que utilizam a 

arquitetura cliente-servidor. Neste capítulo, estaremos descrevendo estes protótipos, os 

testes realizados com os mesmos e seus respectivos resultados. 

Para a execução dos testes, foram utilizadas máquinas com o sistema operacional 

Windows 2000 e o ambiente de execução .NET Framework. Entretanto, algumas 

máquinas estavam configuradas com idiomas diferentes, o que poderia causar 

problemas para as aplicações. Mas este fato não ocorreu, em função do uso do suporte a 
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diversos idiomas fornecido pelo próprio .NET framework. Outra característica que 

diferenciava as máquinas eram as configurações de hardware, com processadores 

diferentes, tamanhos de memória, discos, etc. Foram realizados testes em uma rede 

local composta por nove microcomputadores, sendo dois Pentium III de 1130 Mhz, 

dois Pentium III de 1000 Mhz, dois Pentium III de 800 Mhz, dois Pentium III de 750 

Mhz e um Pentium Celeron de 1000 Mhz. Todos as máquinas possuem 256 Mb de 

memória DRAM e discos rígidos padrão IDE. Os equipamentos estavam interligados 

por um switch de 100 Mbps. Estes equipamentos foram utilizados de forma dedicada 

proporcionando um ambiente de testes controlado.  

Toda a implementação foi efetuada seguindo padrões abertos como os padrões da 

iniciativa WBEM e a Common Language Infrastructure, conforme já descrito em 

capítulos anteriores. Isto torna a solução adaptável a qualquer sistema que implemente 

estes padrões. 

O primeiro protótipo implementado foi um agente para verificação do espaço em disco 

nos hosts da rede. Este agente coleta as informações sobre discos lógicos de cada 

máquina e verifica se cada máquina possui espaço disponível em disco inferior a 10% 

da capacidade do disco. Se isto ocorrer, o agente envia uma mensagem para uma 

estação de gerenciamento pré-definida. O objetivo principal deste primeiro protótipo 

foi verificar a funcionalidade do framework implementado, observando se o agente 

consegue atingir com sucesso os objetivos para os quais foi projetado, bem como o 

funcionamento do mecanismo de inferência descrito no capítulo anterior. Na seção 5.1, 

descreveremos este protótipo em detalhes. 

O segundo protótipo é um sistema de agentes para gerar um relatório com algumas 

informações sobre o hardware dos hosts instalados na rede. Ou seja, este agente faz um 

inventário de hardware destes dispositivos. Este protótipo foi desenvolvido com o 

objetivo principal de avaliar o desempenho da solução apresentada em relação a um 

paradigma cliente-servidor tradicional. O detalhamento desta implementação, seus 

testes e resultados serão apresentados na seção 5.2. 
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Finalizando o capítulo, na seção 5.3, apresentamos uma análise geral dos resultados 

obtidos acrescida de algumas considerações finais sobre os testes realizados. 

5.1 Um Agente Coletor de Espaço em Disco 

Este é um agente bem simples que tem como objetivo principal avaliar a adequação da 

implementação em atingir seu objetivo. O critério principal nesta avaliação é a correção 

do suporte fornecido pelo framework, tanto no processamento da base de 

conhecimentos, como na implementação da coleta de informações WBEM e suporte à 

mobilidade.  

Para implementar este agente, foi necessário construir uma pequena base de 

conhecimentos ilustrada na figura 5.1. 

Regra Calc:   SE classeWBEM = Win32_LogicalDisk 
     E discoLocal = Sim 
      E size > 0 
      ENTÃO efetuador(calculaPerc) 
Regra Local:  SE classeWBEM = Win32_LogicalDisk 
      E driveType = 3 
    ENTÃO discoLocal = Sim 
Regra diskFull: SE discoLocal = Sim 
      E percentual < 0,1 
    ENTÃO efetuador(enviaMens) 
Regra stop:   SE concluido = Sim 
    ENTÃO efetuador(paraAgente)  

Figura 5.1 – Base de Conhecimentos de um Agente Coletor de Espaço em Disco 

Conforme descrito no capítulo 4, todo WBEMAgent tem uma variável chamada 

classeWBEM na sua base de conhecimentos, indicando a classe da instância CIM que 

está sendo avaliada a cada instante. Para cada instância de Win32_LogicalDisk (poderia 

ser utilizado também CIM_LogicalDisk que é superclasse de Win32_LogicalDisk), se o 

tamanho do disco for maior que zero e o disco for um disco rígido local (driveType = 

3), o efetuador calculaPerc será executado. Este efetuador atua sobre a própria base de 

conhecimentos, calculando o percentual de espaço em disco disponível e colocando o 
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resultado na variável percentual (que até este momento tem valor nulo). Se o percentual 

for inferior a 10% da capacidade total do disco (size), então o efetuador enviaMens será 

executado, enviando mensagem para uma estação de gerenciamento pré-definida. Estas 

regras irão identificar a anomalia de espaço disponível reduzido apenas para discos 

locais, evitando fazê-lo para unidades de CD, disquetes e unidades de rede. 

A variável concluido somente terá valor Sim quando não houver nenhum host pendente 

para ser visitado. Neste caso, o efetuador paraAgente será acionado para encerrar a vida 

do agente em questão. A base de conhecimentos será processada através de 

encadeamento progressivo para cada instância coletada no CIM de cada host. Ao 

concluir a coleta e processamento de todas as instâncias, o agente irá migrar para o 

próximo host e repetir o processo, até que, todos os hosts tenham sido analisados. Em 

cada host será gerado um arquivo Win32_LogicalDisk.WBEM com todas as 

informações coletadas sobre cada instância naquele host, além de registrar a data e hora 

em que a coleta foi efetuada. Este arquivo pode ser reutilizado por outros agentes para 

efetuar comparações entre os valores das propriedades dos objetos CIM em duas 

coletas distintas. 

Neste exemplo, ficou clara a importância do uso de efetuadores na base de 

conhecimento para permitir que o agente atue sobre a própria base ou sobre o ambiente. 

O efetuador enviaMens, por exemplo, poderia ser substituído por outro que enviasse 

uma mensagem de correio eletrônico ou então gerasse um evento para outro tipo de 

agente que tentaria agir sobre o problema (por exemplo, um agente limpador de disco 

que removesse arquivos temporários e compactasse arquivos antigos). Poderia ainda ser 

um efetuador que tentasse executar alguma ação para liberar espaço em disco (ao invés 

de chamar outro agente, o mesmo agente poderia efetuar a limpeza do disco). O 

importante é notar a grande flexibilidade que o framework fornece aos agentes, 

permitindo que sejam implementadas as mais diversas soluções para um mesmo 

problema. Isto é fundamental, pois o objetivo deste trabalho não é validar a arquitetura 

de agentes móveis em si, o que já foi feito em diversos outros trabalhos conforme 
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descrito no capítulo 3, mas sim gerar um framework flexível que possa unir todos os 

benefícios das mais diversas abordagens de agentes móveis com os padrões da 

iniciativa WBEM. 

Foram realizadas 2400 execuções do agente, sendo 300 execuções para cada 

quantidade total de hosts a verificar. Em todos os testes realizados, o agente obteve 

100% de sucesso, identificando os discos com espaço disponível inferior a 10% da 

capacidade e enviando a mensagem de forma correta. Em todos os casos, o sucesso do 

agente em concluir a tarefa foi obtido.  

Como este agente não coleta informações durante sua viagem pela rede, ele mantém 

seu tamanho total praticamente inalterado durante todo o processo. Na realidade este 

tamanho vai sendo reduzido em poucos bytes em função da diminuição da lista de hosts 

pendentes. De qualquer forma, o tamanho médio deste agente é de 6,28 Kbytes, sendo 

este o volume de tráfego gerado a cada migração. Para verificar nove hosts é gerado um 

tráfego total de 50,23 Kbytes. Para completar esta tarefa, o agente gastou em média 

18,16 segundos. Isto nos dá uma utilização de 2,77 Kb/s da largura de banda da rede 

para cumprir a tarefa de verificar os discos locais.  

Uma solução análoga que utilize os padrões WBEM, mas com uma arquitetura 

tradicional cliente-servidor, precisaria ler todas as instâncias da classe 

Win32_LogicalDisk de cada host para processar seus dados na estação de 

gerenciamento e gerar os alertas necessários. Para os hosts utilizados em nosso 

laboratório, isto implicaria num tráfego 140,4 Kbytes, ou seja, quase o triplo do tráfego 

gerado na solução utilizando um agente móvel! Em linhas gerais, uma solução cliente-

servidor gera um tráfego de 15,6 Kbytes por host enquanto a solução baseada em um 

agente móvel irá gerar um tráfego com comportamento definido na equação 5.1. 

Tráfego_Total = (n – 1) x 6,28    (5.1) 

Nesta equação, n representa o número de hosts  a serem visitados. A figura 5.2 ilustra o 

comportamento comparativo das duas soluções, considerando sempre que um dos hosts 
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visitados é o host onde o agente foi instanciado na solução baseada em agente móvel ou 

onde reside o gerente na solução cliente-servidor. 

 
Figura 5.2 - Tráfego Total Gerado Por uma Solução de Verificação de Espaço em Disco nos 

Modelos Cliente-Servidor e Baseado em Agente Móvel 

5.2 Um Sistema de Agentes Geradores de Relatórios 

Uma das necessidades mais comuns de um gerente de sistemas é obter informações 

atualizadas sobre os objetos gerenciados. Esta função de inventário foi reproduzida 

neste protótipo através de um sistema de agentes capaz de coletar informações comuns 

de hardware de cada host e, ao final da coleta, gerar um relatório na estação de 

gerenciamento. Para este protótipo foram coletadas informações sobre processador, 

memória e discos dos hosts da rede.  
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Para efetuar a coleta em questão, o agente irá coletar as instâncias das classes 

Win32_LogicalDisk, Win32_Processor e Win32_LogicalMemoryConfiguration. Foram 

selecionadas algumas propriedades mais relevantes de cada uma destas classes para 

compor o relatório. A tabela 5.1 indica que informações serão geradas pelo agente no 

relatório final.  

Para atingir o seu objetivo, o agente gerador de relatórios utiliza uma base de 

conhecimentos ilustrada na figura 5.3. A regra addCPU aciona um efetuador para 

coletar as informações referentes ao processador do host. Para tanto, as cláusulas da 

regra verificam se o objeto que está sendo avaliado é do tipo Win32_Processor e se a 

tarefa ainda não foi concluída. O efetuador collectInfo recebe um argumento extra 

indicando qual o tipo de objeto deve coletar.  

Objeto Informações Coletadas 
Nome ou Descrição da CPU 
Status da CPU 
Tipo do Soquete 

CPU 

Clock 
Tamanho da Memória Física Memória 
Tamanho da Memória Virtual 
Nome da Unidade Lógica 
Sistema de Arquivos utilizado 
Espaço Disponível no disco 

Discos 

Tamanho Total do disco 
Tabela 5.1 – Informações Coletadas pelo Agente Gerador de Relatórios 

Regra addCPU:  SE concluído = Não 
      E classeWBEM = Win32_Processor 
    ENTÃO efetuador(collectInfo, “CPU”) 
Regra addMemory: SE concluído = Não 
    E classeWBEM = Win32_LogicalMemoryConfiguration 
    ENTÃO efetuador(collectInfo, “Memória”) 
Regra addDisk: SE concluído = Não 
    E classeWBEM = Win32_LogicalDisk 
   ENTÃO  efetuador(collectInfo, “Disco”) 
Regra fim: SE concluído = Sim 
   ENTÃO efetuador(enviaMens) 

Figura 5.3 – Base de Conhecimentos do Agente Gerador de Relatórios 
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As regras addMemory e addDisk utilizam uma lógica análoga. A regra fim verifica se 

ainda há hosts a visitar e, caso contrário (concluído = Sim), executa o efetuador 

enviaMens.  

O efetuador collectInfo seleciona no objeto CIM que está sendo tratado apenas aquelas 

informações citadas na tabela 5.1 e armazena seus valores para gerar o relatório no 

final. O efetuador enviaMens migra para a estação de gerenciamento, utiliza as 

informações coletadas para gerar um relatório no disco desta estação e, por fim, exibe 

uma mensagem na tela informando que o relatório foi gerado.  

Foram executados quatro conjuntos de testes com este protótipo. No primeiro conjunto, 

foi utilizado apenas um agente. Foram executadas 2.400 coletas sendo que, a cada série 

de 300 coletas, variamos a quantidade de hosts a serem visitados pelos agentes. As 

informações dos tempos necessários para completar a tarefa com as diversas 

quantidades de hosts estão ilustradas na figura 5.4 pela linha azul escura. 

Tempo Necessário para Coletar Dados e Gerar Relatório
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Figura 5.4 – Tempos de Execução do Sistema de Agentes Gerador de Relatórios 
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Podemos observar que há uma tendência de crescimento linear no tempo necessário 

para cumprir a tarefa à medida que aumentamos o número de hosts. Para efeito de 

comparação foi implementado um agente estático que executa a mesma função, com a 

mesma base de conhecimentos, mas utilizando a arquitetura cliente-servidor. Este 

agente acessava o CIM dos hosts remotamente para ler as instâncias dos objetos e 

selecionar as informações numa estação de gerenciamento. A linha amarela na figura 

5.4 descreve os tempos necessários para concluir a tarefa à medida que variamos a 

quantidade de hosts coletados. Com dois hosts a solução cliente-servidor é ligeiramente 

mais rápida que a solução com um agente móvel. Com o crescimento da quantidade de 

hosts, a solução cliente-servidor começa a apresentar um crescimento nos tempos totais 

para conclusão das tarefas.  

Um terceiro conjunto de testes foi realizado com dois agentes móveis dividindo os 

hosts a serem coletados entre si para gerar um relatório no final. Este conjunto teve 

seus tempos mensurados e o comportamento está ilustrado na linha vermelha da figura 

5.4. Podemos notar que com dois agentes, além de termos um desempenho com 

crescimento linear e melhor que a solução cliente servidor, a taxa de crescimento é 

inferior às outras duas soluções. Isto demonstra que, aumentando a quantidade de 

agentes que cooperam para concluir a tarefa, a escalabilidade da solução pode ser 

melhorada.  

Podemos observar ainda que enquanto as soluções com um agente móvel e cliente-

servidor apresentaram desempenhos bem próximos para uma pequena quantidade de 

hosts, a solução com dois agentes apresentou um desempenho 50% melhor, com a 

redução dos tempos à metade.  

O último conjunto de testes foi realizado com uma solução utilizando cinco agentes 

móveis. A linha azul clara da figura 5.4 ilustra o comportamento durante este conjunto 

de testes. Estes testes confirmam a tendência de melhoria no tempo de execução da 

tarefa à proporção que aumentamos a quantidades de agentes cooperando para 
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execução da mesma. É possível observar ainda o decréscimo na taxa de crescimento da 

curva em relação aos outros testes. 

Estes agentes móveis utilizados para coletar dados e gerar relatórios possuem uma 

característica diferente do agente descrito na seção 5.1. Neste caso, o tamanho do 

agente vai crescendo à proporção que ele vai fazendo o seu trabalho. Isto se deve ao 

fato das informações selecionadas em cada host irem sendo acrescentadas à memória 

do agente.  

Tráfego Gerado na Rede por Geradores de Relatórios Baseados em Agentes Móveis e Cliente-
Servidor

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2
4

6
8

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

Número de Hosts

Tr
áf

eg
o 

G
er

ad
o(

K
by

te
s)

1 Agente
Cliente-Servidor
2 Agentes
5 Agentes

 
Figura 5.5 – Tráfego Gerado na Rede por Sistemas Geradores de Relatórios Baseados em Agentes 

e Cliente-Servidor. 

No nosso protótipo o agente tem um tamanho inicial de 7,98 Kbytes e a cada migração 

é acrescido em média de 1,58 Kbytes. Para gerar um relatório dos nove hosts, o tráfego 

total gerado na rede foi de 128,5 Kbytes com um agente e 87,62 Kbytes com dois 

agentes. Na solução cliente-servidor o tráfego total foi de 212,4 Kbytes. Entretanto para 

quantidades de hosts superiores a 21 (1 agente) e 61 (2 agentes), os agentes tendem a 

tornar-se muito grandes e gerar um tráfego superior às soluções cliente-servidor, 

conforme ilustrado na figura 5.5. Nestes casos podem ser adotadas soluções alternativas 
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como o retorno do agente periodicamente à estação de gerenciamento para descarregar 

sua memória, evitando o crescimento muito significativo do seu tamanho. No capítulo 

3, descrevemos esta abordagem. Outra possibilidade [Silva et al 2001] seria permitir 

que o agente enviasse pela rede as informações selecionadas a partir de cada host. 

Desta forma o agente manteria seu tamanho original a cada migração.  

Podemos observar na figura 5.5 que os testes realizados com cinco agentes geram um 

tráfego ligeiramente superior às soluções com um e dois agentes móveis para pequenas 

quantidades de hosts. Entretanto, a partir de 7 hosts, esta solução passa a gerar menos 

tráfego que o protótipo que utiliza apenas um agente. A partir de 15 hosts, o protótipo 

composto por cinco agentes passa a gerar menos tráfego que aquele baseado em dois 

agentes. A taxa de crescimento do tráfego gerado para este último protótipo é 

consideravelmente inferior à taxa das demais implementações. 

Em termos de consumo de CPU as soluções baseadas em agentes mostraram-se 

bastante eficientes. Em média, os agentes geraram um overhead de 0,98% do tempo 

total de CPU em cada host. Este cálculo foi efetuado medindo-se o consumo de CPU 

do processo do framework MafDotNet durante a execução dos testes. Para a medição 

deste consumo foi utilizada a ferramenta de Desempenho do próprio sistema 

operacional das máquinas. Ou seja, um consumo insignificante para a maioria das 

atividades, não havendo qualquer percepção por usuários destes equipamentos. Já a 

solução cliente-servidor tem todo o processamento centralizado numa estação de 

gerenciamento (que no caso dos agentes é apenas um local onde será gerado o relatório, 

podendo ser qualquer máquina da rede). Nesta solução, o consumo médio de CPU na 

estação de gerenciamento foi de 6,14%, aproximadamente seis vezes maior que o 

consumo em cada host na solução de agentes. Vale ressaltar que este consumo refere-se 

à toda a tarefa, enquanto o consumo citado por host nas soluções com agentes móveis 

refere-se ao consumo do agente em cada host para coletar as informações apenas 

daquele host. A grande vantagem da solução de agentes não é o tempo total de CPU 

consumido e, sim, o fato de este consumo estar distribuído. Tarefas maiores ou mais 
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complexas exigiriam uma estação de gerenciamento com grande capacidade de 

processamento nas soluções cliente-servidor, mas o mesmo não ocorreria em soluções 

de agentes móveis em função desta característica de distribuição do processamento, 

intrínseca à arquitetura. 

Dependendo do volume de trabalho, podem ser utilizadas quantidades distintas de 

agentes, tornando as soluções extremamente escaláveis. Podemos inclusive construir 

um agente responsável por determinar a quantidade adequada de agentes coletores a 

partir do volume de trabalho a ser realizado. Este agente seria implementado como um 

agente estático na estação de gerenciamento e iria determinar a quantidade de agentes 

móveis necessários a partir do total de hosts a serem visitados. Entretanto, é necessário 

levar em consideração o tráfego gerado pelos agentes e utilização da largura de banda. 

Com o aumento da quantidade de agentes, inicialmente a utilização da largura de banda 

tende a diminuir, entretanto a partir de algum número de agentes, esta utilização irá 

aumentar em função da diminuição do coeficiente de crescimento dos tempos 

necessários para completar a tarefa. O nível de utilização suportado é uma característica 

dependente de cada rede e sua respectiva política de gerenciamento. Uma proposta que 

pode ser adotada nesta situação é o uso de agentes com capacidade de aprendizagem 

que se adaptam às mudanças do seu ambiente externo. Assim, os próprios agentes 

aprenderiam quando precisariam instanciar outros agentes para ajudá-los.  

Assim, o agente que determinaria o número de agentes móveis deveria levar em 

consideração estes três objetivos: minimizar o tempo necessário para concluir a tarefa, 

minimizar o tráfego gerado na rede e minimizar a utilização da largura de banda. Para 

chegar-se a uma relação matemática entre estas três variáveis seriam necessários novos 

experimentos variando a quantidade de agentes e hosts. O agente estático iria, também, 

receber os resultados parciais coletados por cada agente para gerar um relatório final 

único. Toda esta flexibilidade e escalabilidade constituem benefícios relevantes da 

arquitetura de agentes móveis sobre as soluções cliente-servidor de GCS. 
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5.3 Análise Geral dos Resultados Obtidos 

Com relação aos resultados obtidos, podemos confirmar que os benefícios já 

conhecidos das arquiteturas de agentes móveis como escalabilidade, redução do tráfego 

de gerenciamento, melhoria do desempenho e distribuição do processamento, 

mantiveram-se quando aliados aos padrões WBEM.  

Estes resultados indicam uma tendência favorável à adoção da arquitetura de agentes 

móveis juntamente com o modelo de informações CIM para o GCS nas suas mais 

diversas aplicações.  

Vários outros protótipos e testes poderiam ser realizados, explorando outras 

características das arquiteturas de agentes móveis, amplamente estudadas em outros 

trabalhos, mas fugiria aos objetivos deste trabalho, cujo foco é de validar as principais 

vantagens das arquiteturas de agentes quando utilizadas em soluções WBEM para 

GCS.  

Os dois protótipos apresentados demonstraram que, a possibilidade de selecionar 

localmente quais das diversas informações de um objeto CIM serão extraídas para 

processamento diminuem substancialmente o tráfego gerado na rede. Em alguns casos, 

quando o processamento for feito localmente, como no primeiro protótipo, este tráfego 

se resume ao agente em si. Em casos em que as informações são acrescentadas à 

memória do agente, como no segundo protótipo, ainda temos um ganho, por estar 

levando apenas os dados necessários e não todo o objeto CIM como ocorre nas versões 

cliente-servidor. Esta é uma constatação feita nos dois protótipos e representa uma 

contribuição fundamental dos experimentos realizados. 



 

 

Conclusões 

erenciar os sistemas computacionais atuais e futuros tem sido um dos 

maiores desafios tanto para as equipes de TI das organizações quanto para 

os cientistas responsáveis por prover as soluções de gerenciamento. Os 

modelos de gerenciamento de redes popularizados durante a década de 90, embora 

sejam muito eficientes para o gerenciamento de hardware e software de comunicação, 

apresentam sérias limitações para o gerenciamento corporativo de sistemas (GCS). 

Com a mudança de foco da infra-estrutura de TI para as linhas de negócios mantidas 

por diversos componentes distribuídos por uma ou mais organizações, superar os 

desafios do GCS tornou-se uma necessidade imediata para a grande maioria destas 

organizações. 

G 



 

 109 

A baixa escalabilidade das soluções e o grande volume de tráfego adicional gerado 

pelas soluções tradicionais de gerenciamento de redes são inaceitáveis no escopo do 

GCS. Diversas soluções baseadas em agentes móveis inteligentes já demonstraram seus 

benefícios nestes dois aspectos, apresentando-se como alternativas viáveis para suprir 

esta demanda do GCS. 

Outra demanda fundamental do GCS é a necessidade de suportar uma grande variedade 

de objetos gerenciados. Na verdade, deve ser suportada inclusive a criação sob 

demanda de novos tipos de objetos gerenciados. Tudo isto precisa funcionar de acordo 

com padrões. A iniciativa WBEM fornece justamente estes padrões e um modelo de 

informações – o CIM – altamente extensível atendendo a esta demanda do GCS.  

Neste trabalho, validamos o uso das arquiteturas de agentes móveis inteligentes com os 

padrões da iniciativa WBEM. Pudemos observar que os benefícios já conhecidos em 

relação a escalabilidade e tráfego adicional gerado são mantidos quando os agentes 

móveis inteligentes são utilizados em conjunto com o CIM. Constatamos, ainda, que 

variando adequadamente o número de agentes envolvidos na execução de uma tarefa de 

GCS, podemos obter um tempo total para conclusão desta tarefa inferior ao obtido por 

soluções cliente-servidor.  

Além desta contribuição inicial, também pudemos perceber que, ao utilizar agentes 

móveis processando informações selecionadas a partir do CIM, a redução de tráfego 

extra gerado na rede ocorre, principalmente, pelo fato dos agentes estarem aptos a 

selecionar apenas as propriedades dos objetos CIM que serão necessárias para trafegar 

pela rede. Não há a necessidade de trafegar todo o objeto CIM pela rede para, somente 

depois, selecionar algumas propriedades para processamento como ocorre nas soluções 

cliente-servidor. Esta constatação torna favorável o uso das arquiteturas de agentes 

móveis inteligentes com o modelo de informações CIM.  

Uma contribuição adicional deste trabalho foi o framework MafDotNet que viabiliza a 

realização de pesquisas na área de agentes móveis inteligentes com um ambiente de 

execução compatível com a CLI (Common Language Infrastructure), apresentando-se 
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como uma alternativa ao uso da JVM (Java Virtual Machine). A comparação das 

pesquisas realizadas nos dois ambientes pode levar a resultados importantes para o 

estado da arte dos trabalhos em agentes móveis. Esta contribuição abre também espaço 

para os estudos de GCS em ambientes baseados na CLI.  

Outra contribuição relevante foi a ampla revisão de literatura apresentada no capítulo 2 

sobre os padrões da iniciativa WBEM. Este material serve de base para uma série de 

outros estudos e implementações utilizando estes padrões.  

Como trabalhos futuros, podemos citar também algumas extensões que podem ser 

efetuadas no framework apresentado para incluir um mecanismo de comunicação entre 

os agentes mais robusto e padronizado. Este mecanismo pode, inclusive, aproveitar-se 

do padrão xmlCIM descrito no capítulo 2 para trocar informações oriundas do CIM 

entre os agentes.  

Estudos sobre características avançadas de tolerância a falhas e segurança também 

podem ser realizadas sobre o MafDotNet. Uma série de estudos anteriores sobre estes 

tópicos pode ser revalidada neste novo ambiente que foi aberto pelo framework 

apresentado.  

Podem ainda ser feitos estudos de GCS utilizando o MafDotNet em ambientes 

multiplataforma, envolvendo as plataformas que já possuem algum suporte a ambientes 

de execução baseados em CLI, como Linux, FreeBSD e Mac OS X. 

Por fim, experimentos com outros protótipos abrangendo outras subáreas do GCS 

podem ser efetuados para confirmar os resultados apresentados neste trabalho em 

outros cenários de uso. Com os resultados destes possíveis trabalhos futuros e o natural 

amadurecimento da proposta apresentada, pode ser obtido um produto de GCS 

completo e flexível, capaz de tornar-se uma importante ferramenta para os gerentes de 

sistemas. 
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