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Management activities are becoming more complex with the continuo installation of 

network computers in companies or universities; even so they are indispensable and improve 

the quality of services produced for the users. 

The actual management systems, considered as distributed applications, are 

implemented based on the Client-Server paradigm. This model transforms the management 

activities into centralized operations at a single computer. Data of managed resources are 

being monitored and collected by agents and registered on a local data base. Functions 

executed by these entities are attributed at its stage of implementation. To access these 

services, management applications or manager located at the central station have to 

micromanage agents. With the emergency of new network technologies like ATM-

Asynchronous Transfer Mode, this process may produce higher risks of congestion at the 

network and increase time destinated for an immediate solution of eventual problems. These 

facts may turn the actual management systems into inefficient and not reliable solutions. 

Our work denominated Network Management with Mobile A gents 

 

GRA M, presents a 

paradigm with more flexibility based on mobile agents. The GRAM is designed upon the 

A gentWare V irtual Machine-AVM platform that supports execution in real time; local 

processing of data managed and is a heterogeneous and reliable solution. GRAM agents 

support dynamic attribution of new management functions and are controlled remotely. 

GRAM consists of feasible solution for network management.                    
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RESUMO  

GERENCIAMENTO DE REDES COM AGENTES MÓVEIS -GRAM    

Com a instalação constante de redes de computadores nas organizações (sociais, 

industriais, comerciais etc.) as atividades de gerenciamento tornam-se sempre mais 

complexas, embora sejam indispensáveis e melhorem a qualidade dos serviços oferecidos aos 

seus usuários.  

Os sistemas atuais de gerenciamento, considerados como aplicações distribuídas, 

são implementados com base no paradigma cliente-servidor. Este modelo transforma as 

atividades de gerenciamento em operações centralizados numa única estação. Dados dos 

recursos gerenciados são monitorados, coletados por agentes e registrados numa base de 

dados local. Os serviços fornecidos por essas entidades lhes são atribuídos na sua fase de 

implementação. Para acessar a esses serviços as aplicações de gerenciamento ou gerente 

localizados na estação central são obrigados microgerenciar os dispositivos gerenciados. Esse 

processo pode aumentar riscos de congestionamento na rede e o tempo destinado à solução 

imediata de eventuais problemas o que pode tornar os sistemas de gerenciamento atuais uma 

solução ineficiente e não confiável.  

O nosso trabalho, denominado de gerenciamento de redes com agentes móveis-GRAM, 

apresenta um paradigma mais flexível baseado em agentes móveis. O GRAM é 

implementado na plataforma Máquina Virtual Agentware (A gentware V irtual Machine-AVM) 

que suporta execução em tempo real, processa dados dos recursos gerenciados localmente, é 

heterogêneo e confiável. Os agentes integram dinamicamente novas funcionalidades e são 

controlados remotamente. O GRAM constitui uma solução viável de gerenciamento de 

redes.       
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Segundo a definição do dicionário, a informação consiste de dados acerca de alguém 

ou de algo, e seu intercâmbio é considerado uma das necessidades básicas da sociedade 

humana, já que, para executar qualquer tarefa ou atividade, o Homem necessita de 

conhecimentos ou informações. Dependendo da complexidade da tarefa a ser executada, 

pode haver várias maneiras e meios de trocar informações, que podem estar disponíveis 

localmente ou remotamente, em função da estrutura das organizações modernas (sociais, 

industriais e comerciais etc.). Para possibilitar a disponibilidade das informações e sua troca, 

é preciso que se implante uma infra-estrutura que permite armazená-las, processá-las e 

transferí-las.  

Nas tecnologias atuais, é utilizada como infra-estrutura, um conjunto de minis e 

microcomputadores interligados ou redes de computadores [Tan96, SLC95] para distribuir, 

compartilhar e transferir as informações. Tais redes podem ser classificadas em três tipos de 

acordo com sua cobertura: rede local (LAN-Local A rea Network), rede metropolitana (MAN-

Metropolitan A rea Network) e rede de longa distância (WAN-Wide A rea Network). As LANs 

são geralmente redes privadas que ocupam uma área de um único andar de um prédio ou 

um conjunto de prédios vizinhos. As MANs são redes privadas ou públicas que se estendem 

numa superfície geográfica correspondente a uma cidade. As áreas ocupadas pelas WAN s 

são ilimitadas; elas podem se estender a um país ou um continente.  

O trafego das informações, ou a comunicação nas redes de computadores é 

organizado e controlado por um conjunto de regras ou protocolos. Existem vários tipos de 

protocolos. Os mais populares são organizados em duas arquiteturas: a TCP/ IP (Transport 

Control Protocol/Internet Protocol) e a OSI-RM (Open Standard Interconnection  Reference Model).  

1.1 MOTIVAÇÃO

 

Com as vantagens cada vez mais substanciais fornecidas pelas redes de 

computadores (distribuição e compartilhamento das informações), varias organizações 

modernas adotaram esta infra-estrutura como um dos seus principais meios de comunicação 

e de processamento de informações. Essas características transformaram-nas em elementos 

indispensáveis ao bom funcionamento das empresas. Assim uma falha em um dos recursos 

(físico ou lógico) desta infra-estrutura pode levar à organização que a adotou sérios 

problemas financeiros e de funcionamento que podem provocar até mesmo a sua extinção. 

Segundo um estudo realizado nos Estados Unidos, em Janeiro de 1990, a AT&T perdeu de 
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60 a 75 milhões de dólares na queda da sua linha telefônica de longa distância durante nove 

horas [Elm90]. O resultado de uma pesquisa divulgada pela Universidade de Austin, no 

EUA, confirmou que o impacto de uma falha da rede produz um decréscimo na receita e 

aumenta o custo de uma empresa. Conforme esse estudo, o custo de falha na rede varia de 

2% da receita anual no primeiro dia de paralisação, até cerca de 30%, no 30 dia [Bri93].  

A fim de evitar uma situação de mau funcionamento da rede e garantir uma certa 

estabilidade no ambiente de trabalho dos usuários, as redes de computadores precisam ser 

gerenciadas. A atividade de gerenciamento consiste em monitorar, controlar e analisar o 

comportamento da rede para facilitar o seu planejamento e evitar a ocorrência de eventuais 

falhas. O planejamento permite ao administrador de rede adaptar a capacidade e as 

características das redes de computadores às necessidades da organização. A obtenção 

dessas qualidades de serviços depende, essencialmente, da capacidade da ferramenta ou 

sistema de gerenciamento de redes (SGR) utilizado para monitorar e controlar a rede. 

    No início, o gerenciamento era efetuado pelo único esforço (manual) do ser humano 

ou operador. Mas, com o crescimento rápido do número de componentes das redes devido, 

principalmente, à redução dos preços de hardware (mais de cem dispositivos em média 

interconetados por rede), à sua heterogeneidade (cada rede suporta vários protocolos e 

dispositivos de fabricantes diferentes) e à sua complexidade (a interação e a relação entre os 

componentes são cada vez mais sutis), surge a necessidade de novas soluções de 

gerenciamento automatizadas e descentralizadas para reduzir os custos de comunicação, 

aumentar o desempenho e reduzir o tempo de resposta...   

Por causa da natureza dos recursos gerenciados na rede, os sistemas de 

gerenciamento foram projetados como aplicações distribuídas. Muitas dessas aplicações são 

implementadas utilizando-se o mecanismo de programação de aplicações mais popular: 

RPC-Remote Procedure Call, ou Chamada de Procedimento Remoto baseado no paradigma de 

programação Cliente/Servidor [CS94]. Com o desenvolvimento de novos processadores 

com capacidade de executar um número maior de instruções num menor ciclo de relógio, o 

tempo de espera de alguns processos de aplicações distribuídas aumenta quando acontece 

troca de dados remota entre essas entidades. Esta pode provocar congestionamento na rede 

se os dados são transferidos numa rede cuja dimensão da largura de banda é limitada. Todas 

as funções executadas pelos processos lhes são fornecidas durante a fase de implementação 

das aplicações distribuídas. Além disso, a maioria das ferramentas de gerenciamento mais 

utilizada gerencia um número restrito de dispositivos. Essas características fazem com que 
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as ferramentas de gerenciamento de redes atuais não suportem a dimensão e a complexidade 

dos sistemas de redes emergentes. Uma solução a este problema é projetar novos sistemas 

que possam efetuar um gerenciamento efetivo e eficiente destes ambientes de redes.  

Algumas propostas foram projetadas no sentido de solucionar os problemas 

encontrados pelos sistemas de gerenciamento atuais para gerenciar as novas tecnologias de 

redes de computadores. No capítulo 4 desta dissertação, apresentamos algumas delas: o 

Módulo Subgerente-A gente A daptativo [SV96], o Gerenciamento Hierárquico de rede [MG95], o 

Gerente Especialista ou Expert Manager [Pas88], Gerenciamento de redes com CORBA (Common 

Request Broker A rchitecture) [OMG95, XoJIDM95a, XoJIDM95b], o Gerenciamento Distribuído 

por Delegação [Gol95], o Gerenciamento de Sistemas baseado no Web ou WBEM-Web Based Entreprise 

Management [SHAR97, WBEM98] e o um API para gerenciamento com JAVA 

 

JAVA 

Management A PI [JMAPI98]. Com exceção de [Gol95], todas as outras propostas mantevem 

o paradigma de programação Cliente/Servidor na implementação dos seus aplicativos. Os 

problemas que deveriam ser solucionados tornam-se permanentes e foram únicamente 

deslocados na rede.  A solução de Gerenciamento Distribuído por Delegação ao contrario das 

demais propostas, preencheu a maioria dos requisitos de gerenciamento dos sistemas de 

redes emergentes. Em relação a nossa proposta, [Gol95] apresentou quase os mesmos 

objetivos, mas se diferencia nas abordagens de projeção.  

Com base nessas considerações, a nossa dissertação defende a definição de um novo 

paradigma de implementação de aplicações distribuídas para gerenciar os novos ambientes 

de redes. Este paradigma está baseado no conceito de agentes móveis. Todas as funções de 

gerenciamento de redes são executadas localmente ao nível dos dispositivos gerenciados. Há 

possibilidades de que seja efetuado um controle remoto das tarefas de gerenciamento 

suportados pelos agentes móveis. A plataforma AVM-Agentware Virtual Machine 

[SKS96b], projetada para desenvolvimento de aplicações distribuídas com base no conceito 

de agentes móveis, servirá de base para a implementação do nosso protótipo de 

gerenciamento: GRAM-Gerenciamento de Redes com Agentes Móveis.    

1.2 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO  

Além deste capítulo, nosso trabalho é constituído pelos seguintes capítulos: 

Capítulo 2: Conceitos Gerais de Gerenciamento de Redes 
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Capítulo 3: Arquiteturas Padrão de Gerenciamento 

Capítulo 4: As Novas Tendências de Gerenciamento de Redes 

Capítulo 5: Gerenciamento de Redes Com Agentes Móveis-GRAM 

Capítulo 6: Conclusões 

Referências Bibliográficas 

No Capítulo 2, apresentamos, de forma geral, os conceitos de gerenciamento, com 

enfoque de algumas terminologias, como: monitoração, controle, gerente, agente de 

gerenciamento e agente móvel, base de informação de gerenciamento ou (MIB-Management 

Information Base), protocolo de gerenciamento, operações de gerenciamento etc. 

No Capítulo 3, descrevemos o conceito de paradigma cliente-servidor e os três 

principais sistemas de gerenciamento de redes de computadores utilizados atualmente 

(Sistema de Gerenciamento da Internet, o Gerenciamento de sistemas OSI e o 

Gerenciamento de Redes de Telecomunicações). Será apresentada a  estrutura funcional de 

cada um desses sistemas, seus componentes e insuficiências. Os problemas encontrados 

pelos sistemas de gerenciamento de redes para gerenciar um ambiente de sistemas 

distribuídos são também determinados. Cada um desses problemas especificados será 

acompanhado de um exemplo prático. 

No Capítulo 4, expomos algumas propostas de gerenciamento, no sentido de 

apontar soluções para os problemas revelados no capítulo anterior. Serão comentadas as 

vantagens trazidas pelas propostas e suas insuficiências. 

No Capítulo 5, comporta nossa proposta de gerenciamento baseada no conceito de 

agentes móveis. Mas, antes, estabelecemos de uma forma geral, o conceito da plataforma 

Agentware Virtual Machine (AVM) para desenvolvimento de aplicativos distribuídos; nosso 

sistema de gerenciamento GRAM baseia-se neste conceito e sua implementação.  

O Capítulo 6 corresponde à conclusão final do nosso trabalho; nele são feitas 

algumas sugestões para trabalhos futuros.  
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                                                   Capítulo

 

2 

Conceitos Gerais de Gerenciamento de 
Redes de Computadores 

2.1 INTRODUÇÃO

  

Para uma melhor compreensão do nosso trabalho, apresentamos uma visão geral 

dos principais conceitos de gerenciamento de redes de computadores.  

Na literatura especializada, existem várias definições de gerenciamento de redes de 

computadores. Entre essas definições, muitas são de organizações internacionais 
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responsáveis pelo estabelecimento de padrões, como a ISO (International Standards 

Organization), o ITU-T (International Telecommunication Union - Telecommunication Standardization 

Sector) e a IETF (Internet Engingneering Task Force). Segundo a ISO, o gerenciamento de rede 

provê mecanismos para monitoração, controle e coordenação de recursos em um ambiente 

OSI, e define um padrão de protocolo OSI para troca de informações entre esses recursos

 

[BRI93]. Uma análise desta definição revela a importancia de três conceitos fundamentais na 

atividade de gerenciamento: monitoração, controle e coordenação dos recursos distribuídos 

em redes.   

O processo de monitoração permite a observação do comportamento da rede como 

um todo e dos seus componentes (físicos e lógicos) pela recuperação dos valores dos seus 

parâmetros. Esses valores ou informações de gerenciamento podem ser alterados pelo 

processo de controle, em função dos objetivos de administração previamente definidos. A 

coordenação dessas atividades de monitoração e controle permite um bom desempenho e 

funcionamento da rede gerenciada.  

Apresentamos, na seção 2.3 deste capítulo, o conceito de monitoração e de controle 

e, em seguida, definimos, de uma forma básica, a estrutura de um Sistema de 

Gerenciamento de Redes (SGR), com a descrição dos seus diferentes conceitos: modelo de 

gerência, aplicações de gerenciamento, base de informação de gerenciamento (MIB-

Management Information Base), protocolo de gerenciamento e informação de gerenciamento de 

estrutura (SMI-Structure Management Information) e Agente Procurador (proxy agent). Na seção 

2.5 descrevemos as duas formas de gerenciamento: a centralizada e a distribuída e 

definimos, na seção seguinte, as cincos áreas funcionais de gerenciamento de redes 

padronizadas pela ISO. Algumas considerações gerais serão reservadas para a seção2. 7. 

2.2  OBJETIVOS DO GERENCIAMENTO DE REDES  

Os objetivos de qualquer sistema de gerenciamento de redes são determinar, 

reestabelecer falhas, melhorar o desempenho e garantir a segurança do ambiente de rede. 

Para atingir essas metas, devem ser seguidos os seguintes passos pelo processo de 

gerenciamento (figura 2.1): 

Coletar em tempo real os dados dos elementos gerenciados; 

Interpretar e analisar esses dados, que serão apresentados ao 
administrador ou operador de rede, através de uma interface gráfica; 
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Solucionar eventuais problemas em tempo real. 

A execução dessas tarefas envolve a manipulação de uma série de conceitos.  

               Figura 2.1: As Fases de Execução de uma atividade de gerenciamento 

2.3 CONCEITOS DE MONITORAÇÃO E CONTROLE

  

Como foi observada na parte introdutória deste capítulo, a definição do conceito de 

gerenciamento envolve duas terminologias muitos importantes: monitoração e controle.  

A operação de monitoramento consiste em observar e analisar a configuração da 

rede como um todo, o estado e o comportamento dos seus componentes gerenciáveis 

[Sta93] (recursos físicos ou lógicos). Os resultados desta observação são dados recuperados 

dos parâmetros de configuração da rede ou dos seus componentes. Esses dados são 

estruturados em três tipos: estáticos, dinâmicos e estatísticos. 

Estáticos: representam os dados fixos fornecidos pelos componentes da 

rede no momento da sua configuração. Um exemplo de dados estáticos é 

o número da porta de um roteador. 

Dinâmicos: são dados dos componentes da rede que se modificam durante 

a sua atividade. O número de pacotes transmitido numa rede por 

unidade de tempo pode ser considerado como um exemplo de dados 

dinâmicos. 
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Estatísticos: são dados dinâmicos ou estáticos processados de forma a 

tornarem-se compreensíveis ao administrador ou operador da rede. O 

cálculo da média de pacotes (dados) perdidos durante uma transmissão é 

considerado uma informação estatística. 

No processo de controle, os dados obtidos na fase de monitoramento são alterados 

em função dos objetivos do administrador de rede. Assim, os recursos gerenciados 

retornam executando ações predefinidas. Essas ações podem ser uma inicialização, uma 

manutenção, um desligamento dos recursos gerenciados ou uma proteção desses 

componentes contra acesso de usuários não autorizados.  

A execução das atividades de monitoração e controle de redes só é possível por 

intermédio de uma coleção de ferramentas ou aplicações distribuídas denominada Sistema 

de Gerenciamento de Redes (SGR). 

2.4 SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE REDES - SGR  

Segundo [Sta93], o Sistema de Gerenciamento de Redes (SGR) é uma coleção de 

aplicativos ou ferramentas implementada em hardware e software para monitorar e controlar 

redes. Existem atualmente no mercado várias categorias de SGR s que são agrupados em 

função da sua capacidade de gerenciar tipos de redes. Assim, são definidas três 

características diferentes de Sistemas de Gerenciamento de Redes: proprietários, 

integrados e padronizados. 

Os SGRs proprietários fornecem ferramentas necessárias para o 

gerenciamento de  redes e dipositivos do mesmo fabricante. Um 

exemplo deste tipo de SGR é o Netview da IBM (International Busness 

Marketing) para gerenciar as redes SNA (Systems Network Architecture).  

Os SGRs integrados, conforme seu próprio nome indica, permitem 

gerenciamento de redes heterogêneas, ou seja, redes constituídas por 

diferentes arquiteturas;   

Os SGRs padronizados gerenciam redes que suportam padrões de 

gerenciamento.     



 
24  

Dependendo da arquitetura do SGR, podemos gerenciar uma rede de uma forma 

centralizada ou distribuída. O gerenciamento centralizado resume-se na utilização de uma 

única estação de gerenciamento onde será executado o processo gerente. Enquanto 

gerenciamento distribuído, ele permite a implementação de vários processos gerentes em 

estações de gerenciamento, para monitorar e controlar uma única rede. Na seção 2.5 

tratamos mais em detalhes essas duas formas de arquitetura. 

Apesar dessas diferenças na suas capacidades de gerenciar determinados tipos de 

redes, os Sistemas de Gerenciamento atuais possuem, praticamente, o mesmo mecanismo 

de gerenciamento, ou modelo de gerência, e alguns conceitos básicos de gerenciamento, 

como: aplicações de gerenciamento, protocolo de gerenciamento, base de informações de 

gerenciamento (Management Information Base-MIB) e estrutura de informação de 

gerenciamento (Structure Management Information-SMI). Na seção seguinte vamos apresentar, 

em detalhe, a estrutura do modelo de gerência e os conceitos básicos dos seus componentes. 

2.4.1  MODELO DE GERÊNCIA

  

O sistema de gerenciamento de rede é considerado uma aplicação distribuída, por 

causa da natureza distribuída dos recursos gerenciados na rede. A execução das tarefas de 

gerenciamento estabelecem uma iteração entre aplicações que trocam informações de 

gerenciamento com o objetivo de monitorar e controlar os recursos que estão sendo 

gerenciados. Esta iteração e troca de informações são organizadas e montadas numa 

estrutura específica ou modelo de gerência (figura 2.2).   

De uma forma geral, os modelos de gerência apresentados pelos sistemas  de 

gerenciamento atuais são baseados no paradigma de cliente/ servidor e são praticamente 

idênticos nas suas composições internas. 

                                        Recurso Gerenciado 

   Operações de Gerenciamento  

   Notificações 

       Objetos Gerenciados 

  

      Gerente 

 

  Agente 

  MIB
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                   Figura 2.2: Arquitetura do Modelo de Gerência 

O paradigma Cliente/ Servidor é considerado a forma mais popular de organizar 

aplicações num ambiente distribuído. Este conceito divide aplicações em duas categorias: 

uma categoria que solicita serviços (cliente) e outra que fornece os serviços (servidor). Nos 

SGR s, o cliente é representado pelo gerente, e o servidor pelo agente.  Os modelos são 

constituídos por um conjunto de três especificações essenciais: aplicações de 

gerenciamento, protocolos de gerenciamento, base de informação de gerenciamento 

(MIB-Management Information Base). 

2.4.1.1  APLICAÇÕES DE GERENCIAMENTO    

As aplicações de gerenciamento consistem em um dos componentes mais 

importantes dos SGRs. Elas executam as tarefas de gerenciamento definidas na forma de 

funções. Dependendo da natureza das funções de gerenciamento executadas, as aplicações 

de gerenciamento são denominadas gerentes ou agentes. 

2.4.1.1.1 GERENTES  

O gerente é um processo executado em permanência num computador da rede ou 

numa estação de gerenciamento cuja função é analisar os dados dos recursos gerenciados. 

Esses dados processados são transformados em informações de gerenciamento e 

visualizados pelo administrador da rede, por uma interface geralmente gráfica. As operações 

de gerenciamento (leitura e escrita) são enviadas a partir desta interface pelo administrador de 

rede, para ler ou modificar os dados monitorados pelos agentes. 

2.4.1.1.2 AGENTES  

Para uma melhor compreensão do nosso trabalho, é necessária fazer uma distinção 

entre o conceito de agente definido nos SGR s atuais, ou agente de gerenciamento, e o 

conceito de agente utilizado em nossa proposta, ou agente móvel. 

2.4.1.1.2.1  AGENTE DE GERENCIAMENTO  

Os agentes de gerenciamento são programas implementados nos SGRs atuais para 

monitorar recursos sendo administrados. Esses programas são compostos de funções de 

gerenciamento que definem a natureza do tipo de monitoração a ser feita pelos agentes. As 

funções podem ser de monitoração de carga de trabalho num computador, gerenciamento 

do estado de um processo, gerenciamento de relatório de eventos... Os dados recuperados 
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pelos agentes são armazenados numa base de dados denominados de Base de Informação 

de Dados ou (MIB-Management Information Base). Dependendo da sua implementação, o 

agente pode fornecer dados espontaneamente ao gerente (operação de trap) ou aguardar a 

sua solicitação (operação de polling). Essas duas operações devem ser usadas de maneira 

adequada para não sobrecarregar a rede. Observamos que cada agente este relacionado a 

uma MIB. 

2.4.1.1.2.2 AGENTE MÓVEL

 

O conceito de agente móvel é um novo paradigma para processamento distribuído 

que permite que aplicações distribuídas implementadas neste modelo sejam executadas de 

uma maneira eficaz e eficiente. A característica principal deste modelo é a mobilidade dos 

programas implementados ou agentes móveis que oferece certas vantagens (ver seção 

5.2.2.2). 

Um agente móvel é um programa autônomo ou independente que pode migrar de 

um computador a um outro num ambiente de redes heterogêneas sobre seu próprio 

controle para executar a sua tarefa. Durante a sua execução o agente pode suspender o 

processo num computador, migrar para um outro computador e terminar a tarefa. Ele não 

precisa de uma conexão física de redes entre seu nó e os outros para executar a sua tarefa. A 

conexão é necessária unicamente durante o tempo de migração do agente. Em cada 

computador, o agente pode comunicar-se com outros agentes no sistema para cumprir a sua 

tarefa. Após terminar a sua missão, ele retorna a seu computador origem para fornecer os 

resultados de sua atividade. 

Com as vantagens oferecidas pelo novo paradigma ao executar aplicações 

distribuídas, este modelo está sendo utilizado em vários tipos de aplicações como: controle 

remoto de dispositivos, comercio eletrônico, documentos ativos, computação móvel e 

gerenciamento de redes.   

Essas características importantes atribuídas ao agente móvel fazem com que ele seja 

às vezes, referenciado a um agente inteligente [Dou94]. A tecnologia Telescript [Whi94], do 

General Magic, foi a primeira implementação comercial do conceito de agente móvel na 

area de telecomunicações. O mercado eletrônico permite que fornecedores e consumidores 

de bens e serviços encontrem-se para efetuar transações eletrônicas. A IBM desenvolveu seu 

agente móvel, ou aglet, baseado nesta tecnologia Telescript. Os aglets são implementados na 

linguagem JAVA [Anu96] e independem de qualquer plataforma.  
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Neste trabalho, o conceito de agente móvel será utilizado na implementação de 

aplicações de gerenciamento de redes para monitorar, controlar e gerenciar de uma forma 

autônoma dados de recursos num ambiente de redes heterogêneos. 

2.4.1.2 BASE DE INFORMAÇÃO DE GERENCIAMENTO OU MIB  

A MIB [RM90b, RM91] é uma base de dados onde são registrados todos os dados 

recuperados pelo agente, determinantes do comportamento dos recursos gerenciados. Ela é 

organizada numa estrutura de árvores cujas folhas representam os recursos gerenciados ou 

objetos. Cada objeto possui uma única identificação que em geral, é uma seqüência de 

números inteiros positivos hierárquicos. Para acessar os valores desses objetos, é preciso 

determinar seu caminho inteiro desde a raiz.  

O termo de MIB é puramente conceitual, ou seja, a sua estrutura é independente do 

tipo de armazenamento físico utilizado. As ferramentas necessárias para definir e construir 

as MIBs são fornecidas pela Estrutura de Informação de Gerenciamento [RM90a, TAN96]. 

Esta estrutura será tratada no item 2.4.3.   

2.4.1.3  PROTOCOLO DE GERENCIAMENTO  

A troca de dados (operações e dados de gerenciamento) entre gerentes e agentes é 

efetuada pelo mecanismo de transporte denominado protocolo de gerenciamento de 

redes [TAN96].  

Este protocolo é um aplicativo da camada de aplicação das arquiteturas de redes 

(TCP/ IP e OSI) que permite a comunicação entre gerentes e agentes de uma forma 

inteligível , definindo a sintaxe dos dados e operações de gerenciamento. As mensagens 

enviadas entre os processos gerentes e agentes são suportadas pelo protocolo de 

gerenciamento. O grau de confiabilidade dessas transferências de dados é garantido pelo 

estilo de interação (que pode ser não orientado à conexão ou orientado à conexão) entre 

agentes e gerentes, escolhido pelo projetista dos SGRs. A natureza do estilo de interação é 

determinada pelo tipo de protocolo utilizado na camada de transporte das arquiteturas 

TCP/ IP e OSI. Na arquitetura TCP/ IP, os protocolos referenciados são o TCP e o UDP e, 

na arquitetura OSI, são os Serviços de Transporte não Orientado à Conexão (Connection 

Oriented Transport Service - COLTS) e os Serviços de Transporte Orientado à Conexão 

(Connectionless Transport Service - CLTS). 
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O SNMP (Simple Network Protocol), por exemplo, é um protocolo de gerenciamento 

não orientado à conexão e que utiliza o UDP da arquitetura TCP/ IP para transferir dados 

de gerenciamento. Um tipo de protocolo de gerenciamento orientado à conexão é o CMIP 

(Common Management Information Protocol) do gerenciamento de sistema OSI. Veremos nos 

capítulos seguintes, descrições detalhadas dos protocolos de gerenciamento da OSI (CMIP-

Common Management Information Protocol), da Internet (SNMP) e do TMN.  

Para garantir a segurança dos dados de gerenciamento que trafégam na rede, os 

protocolos de gerenciamento fornecem mecanismos de criptografia e autenticação, que, de 

uma forma geral, não são muitos confiáveis. 

Pela diversidade dos dispositivos existentes atualmente, encontram-se uns que não 

suportam alguns protocolos de gerenciamento por não incorporarem as arquiteturas 

TCP/ IP ou OSI. Neste caso para gerenciar esses recursos, alguns SGRs provem a 

implementação do conceito de agente procurador ou proxy agent. 

2.4.2 CONCEITO DE AGENTE PROCURADOR (PROXY A GENT)  

O proxy agent é um conceito implementado em algumas arquiteturas de 

gerenciamento de redes para gerenciar dispositivos que não suportam seus protocolos de 

gerenciamento [Sta93]. Este conceito é muito utilizado no SNMP (Simple Network 

Management Protocol).  

A figura 2.3 mostra o modelo da arquitetura de um proxy agent, que serve de 

intermediário entre o gerente e o dispositivo gerenciado. Na realidade, o proxy agent é 

implementado, ao mesmo tempo, na estação de gerenciamento e no dispositivo que não 

suporta o protocolo do sistema. As operações de gerenciamento enviadas pelo gerente são 
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traduzidas em operações reconhecíveis pelo nó e vice-versa. 

 

                                    Figura 2.3: Arquitetura de um proxy agent 

2.4.3 ESTRUTURA DE INFORMAÇÃO DE GERENCIAMENTO

 

SMI - 
STRUCTURE OF MANAGEMENT INFORMATION  

A SMI é uma extensão da linguagem de especificação formal ASN.1 (A bstract Syntax 

Notation One) [RM90a, Bri94] que fornece ferramentas necessárias à implementação das 

MIBs: 

Conjunto de definição de tipos de dados; 

Regras de codificação de dados para especificar os elementos 

gerenciados; 

Definição e construção da estrutura das MIBs; 

Estruturação dos elementos gerenciados ou objetos na MIB e por fins; 

Codificação dos valores desses objetos (informações de gerenciamento) 

transferidos na rede. 

O ASN.1, no qual é baseada a especificação da SMI, foi projetado e padronizado 

pela CCITT( International Organization for Standardization on Telegraphy and Telephony ou atual 

ITU-T ) e pela ISO ( International Organization for Standardization ). Seu conjunto de definição 

de tipo de dados foi escolhido pelos projetistas da SMI, devido a sua capacidade de definir a 

estrutura de dados dos usuários ao nível de aplicação, de codificar dados e definir bases de 
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dados de informações dos protocolos de gerenciamento como do SNMP e do OSI. O uso 

de ASN.1 foi adotado, também, para facilitar a migração para o gerenciamento OSI.  

A SMI apresenta duas versões, com base no seu paradigma de modelagem dos 

dados: 

SMI baseado em objeto; 

SMI orientado em objeto.  

A SMI baseada em objeto adota a filosofia de simplicidade pela definição de tipos de 

dados simples como arrays e vetores. O elemento gerenciado e suas propriedades são 

definidos como objetos que têm identidade, atributos, uma história e um papel a 

desempenhar, podendo ser: uma pessoa, um documento, uma atividade etc. A SMI baseada 

no conceito de orientação a objetos é considerada, praticamente, como uma oposição a SMI 

baseada em objeto. Os tipos de dados adotados são complexos, dificultando a tarefa de 

implementação e de interoperabilidade dos dados. O paradigma de orientação a objetos 

encara o mundo real como sendo formado por objetos que se comunicam entre si por meio 

do envio de mensagens. Apresentamos em detalhe este conceito com suas vantagens no 

Capítulo 3. 

2.5 ASPECTO ORGANIZACIONAL DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO 

Na sua constituição arquitetural, o sistema de gerenciamento de redes (SGR) 

apresenta quatro elementos principais: uma aplicação de gerenciamento de rede ou gerente 

(NMA-Network Management A pplication), entidades de gerenciamento de rede ou agentes 

(NME-Network Management Entity), um protocolo de gerenciamento e bases de informações 

de gerenciamento ou MIBs (Management Information Base). 

Dependendo da filosofia de gerenciamento do SGR, as decisões de gerenciamento 

podem ser tomadas ao nível de uma única estação (gerenciamento centralizado figura 2.4) 

ou de várias estações (gerenciamento distribuído). 

O processo de gerenciamento distribuído permite que vários nós da rede sejam 

gerenciados e possam tomar suas próprias decisões de gerenciamento. A adoção deste 

conceito constitui um requisito para que sejam gerenciados os ambientes de redes atuais que 

apresentam características muitas complexas, o que impossibilita o gerenciamento manual. 
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Todas as funções que permitem as tomadas de decisões de gerenciamento são 

implementadas na fase de configuração do ambiente de gerenciamento ou durante a sua 

execução. Esta tarefa exige do administrador de rede uma pequena experiência em relação a 

algumas soluções de gerenciamento. Com essas características, o gerenciamento distribuído 

fornece as seguintes vantagens: 

Reduz o tráfego das informações de gerenciamento entre gerentes e 

agentes, pela computação local dos dados (distribuição das 

responsabilidades de gerenciamento); 

Favorece o controle remoto dos agentes em tempo de execução; 

Aumenta a rapidez na administração dos problemas de gerenciamento 

(reestabelecimento de uma falha ou conexão etc.).  

interface Gráfica

Estação de Gerenciamento

                                                            

Elementos Gerenciados

Figura 2.4: Gerenciamento Centralizado

impressora

LaptopXT ou AT   

Ao contrário do gerenciamento distribuído, as funções no processo de 

gerenciamento centralizado são implementadas na fase de configuração do SGR. A 

desvantagem deste paradigma é que todo o processo de tomadas de decisões é centralizado 
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numa única estação. A falha deste nó compromete todo o processo de gerenciamento. Além 

disso, existe um fluxo importante de informações para a estação de gerenciamento e os nós 

gerenciados. Este fluxo pode gerar uma situação de congestionamento e, 

consequentemente, uma redução no desempenho da estação de gerenciamento. O sistema 

de gerenciamento centralizado não é escalável.  

Todos esses problemas relativos às vantagens e desvantagens dos gerenciamentos 

centralizado e distribuído serão tratados de forma detalhada no Capítulo 4. Observamos 

que os resultados registrados neste capítulo constituem a base de motivação do nosso 

trabalho.                           

2.6 AS ÁREAS DE GERENCIAMENTO  

 O processo de configuração de um ambiente de gerenciamento de rede é uma tarefa 

complexa. Para solucionar este fato, a ISO (International Standards Organization) baseou-se no 

fato de os requisitos de gerenciamento de redes dependerem dos requisitos dos usuários, e 

dividiu as tarefas de gerenciamento em cinco áreas funcionais [Bri93]: gerenciamento de 

falhas, gerenciamento de desempenho, gerenciamento de configuração, 

gerenciamento de segurança e gerenciamento de contabilização. Apesar de apresentar 

diferenças muitas substanciais entre eles, a maioria dos SGRs dividem suas atividades de 

gerenciamento em cinco áreas. Apresentamos, a seguir, uma descrição sucinta de cada uma 

dessas áreas funcionais: 

Gerenciamento de falhas: fornece funções que permitem a detecção de 

falhas, isolação e correção de operações consideradas anormais no 

ambiente. Neste processo de gerenciamento, as ocorrências de falhas são 

investigadas, identificadas e, em seguida, testadas para que possa ser 

diagnosticadas e corrigidas. 

Gerenciamento de segurança: as funções desta área apoiam a 

aplicação de políticas de segurança criando ou controlando os 

mecanismos de segurança; também fornecem as informações relevantes 

à segurança dos dados de gerenciamento, autenticação e controle de 

acesso ao SGR e registram eventos. 
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Gerenciamento de contabilização: informa aos usuários os custos e o 

tempo de utilização de cada recurso de um sistema de rede.  

Gerenciamento de desempenho: permite a avaliação do 

comportamento dos recursos da rede, assim como o cálculo da eficiência 

das atividades de comunicação (tempo de utilização, atraso e resposta). 

Gerenciamento de configuração: fornece funções para a preparação, 

iniciação, partida e operação contínua e posterior à suspensão dos 

serviços de interconexão de sistemas abertos.   

Embora existam funções específicas para uma dada área funcional, cada função de 

gerenciamento padronizada pela ISO pode atender aos requisitos de várias áreas funcionais. 

Essas funções podem utilizar serviços de outras funções para realizar seus objetivos. A 

Função de Sumarização (SF) constitui um exemplo disso, pois fornece informações a partir 

da observação de múltiplos objetos gerenciados e é usada por várias áreas funcionais.   

2.7 CONSIDERAÇÕES

  

Vimos, nesta seção, quais são as características principais da maioria dos SGRs 

padronizados utilizados atualmente no mercado. Esses sistemas utilizam o mesmo modelo 

de gerência baseado no paradigma cliente/ servidor para monitorar e controlar os 

componentes da rede de computadores. O modelo introduz conceitos como: gerente, agentes, 

protocolos de gerenciamento, MIBs e SMI.   

Para lidar com a complexidade das atividades de gerenciamento, os sistemas de 

gerenciamento como o TMN e a OSI adotaram o princípio de modelagem das informações 

de gerenciamento baseado no paradigma orientado a objeto. Outros sistemas como o 

SNMP, baseiam-se no conceito de modelagem de dados baseado em objeto. Este sistema 

destacou-se pela sua simplicidade ao modelar os dados e facilidade de interoperabilidade 

apresentada entre as MIBs.  

Dependendo da sua capacidade de gerenciar determinados tipos de redes, os SGRs 

podem ser estruturados em três grupos: proprietários, integrados e padronizados. Em função das 

suas características, os SGRs podem ser configurados para monitorar e controlar redes de 

uma forma centralizada (gerenciamento centralizado) ou distribuída (gerenciamento 
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distribuído). Com o surgimento de novas tecnologias mais complexas e sutis acopladas nas 

redes de computadores, a tendência é que sejam adotados SGRs que possam automatizar e 

descentralizar as funções de gerenciamento para gerenciá-las de uma forma efetiva e 

escalável.  

A maioria dos sistemas de gerenciamento de redes implementa na sua estrutura, a 

divisão das tarefas de gerenciamento em cinco áreas funcionais definidas pela ISO 

(gerenciamento de falhas, gerenciamento de desempenho, gerenciamento de 

configuração, gerenciamento de segurança e gerenciamento de contabilização). A 

execução de uma tarefa não é feita isoladamente. Existe uma interoperabilidade entre essas 

áreas. 

No próximo capítulo, apresentamos uma descrição detalhada de três tipos de 

sistemas de gerenciamento de redes padronizados (o sistema de gerenciamento da Internet, 

o gerenciamento de sistemas OSI e o gerenciamento de redes de telecomunicações) e do 

paradigma Cliente/Servidor no qual eles são baseados.     

                                                  Capítulo

 

3 

As Arquiteturas de Gerenciamento 
Padrão 

3.1 INTRODUÇÃO

 

Neste capítulo, faremos uma descrição sucinta dos conceitos e do funcionamento de 

três sistemas de gerenciamento considerados como padrão de gerenciamento de redes de 

computadores: o gerenciamento de sistemas OSI (Open System Interconnection), desenvolvido 

em conjunto pela ISO (International Standards Organization) e ITU-T (International 
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Telecommmunication Union-Telecommunication Standardization Sector); o sistema de gerenciamento 

da Internet, também denominado SNMP (Simple Network Management Protocol), implementado 

pela comunidade Internet; e, por fim, o gerenciamento de redes de telecomunicações 

(TMN-Telecommunication Management Network) projetado pelo ITU-T. 

Será apresentada uma análise crítica dos problemas de cada um desses sistemas para o 

gerenciamento de redes emergentes e serão fornecidas soluções pelo nosso protótipo de 

gerenciamento, o GRAM. Antes, porém, falaremos do paradigma de cliente-servidor em 

que são baseados esses sistemas. 

3.2 PARADIGMA CLIENTE-SERVIDOR 

3.2.1       CONCEITO  

O paradigma cliente-servidor [CS94] é o método mais popular adotado pelos 

programadores de sistemas, para organizar suas aplicações, num ambiente distribuído. As 

aplicações são divididas em duas categorias: uma categoria denominada Cliente, que solicita 

serviços, e a outra, Servidor que fornece os serviços. A iteração entre essas duas entidades é 

mantida por intermédio de protocolos de comunicação ponto-a-ponto (peer to peer).  

As aplicações dos sistemas de gerenciamento de redes atuais são implementadas com 

base neste paradigma. O programa Cliente é representado pela entidade gerente, e o 

Servidor, pelo agente. A função dos protocolos de comunicações ponto-a-ponto é 

executada pelos protocolos de gerenciamento, que fornecem os mecanismos necessários 

para transferir dados e operações de gerenciamento do gerente ao cliente e vice-versa. 

3.2.2  CARACTERÍSTICAS DOS PROGRAMAS SERVIDOR E CLIENTE   

O Servidor é definido como qualquer processo ou programa em execução que 

fornece serviços aos Clientes. A função desse programa é receber solicitações, executar as 

tarefas especificadas nas invocações e retornar os resultados aos Clientes. Para fornecer 

esses serviços, o Servidor, às vezes, precisa acessar alguns componentes computacionais 

(dados, portas dos protocolos etc.) protegidos pelos sistemas operacionais. Nisso, alguns 

privilégios, ao nível de segurança, lhe são atribuídos na implementação do seu código. Esses 

privilégios permitem ao Servidor autenticar os Clientes, autorizar ou não o acesso a seus 

serviços, controlar o uso dos recursos e serviços do seu ambiente e garantir a originalidade 

dos dados que nele trafégam. O Servidor é capaz, também de tratar as solicitações recebidas 
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de vários clientes de uma forma concorrente. Com todas essas características, a 

implementação deste programa torna-se muito difícil e complexa.   

Em comparação ao Servidor, a função do Cliente é muito mais simples se limitando 

a enviar solicitações ao Servidor e aguardar respostas.  

Geralmente as aplicações não são divididas facilmente nas categorias Cliente e 

Servidor. Dependendo do tipo de operação executada por um desses programas, a sua 

função pode ser alterada. Um programa que age como um Servidor para um serviço pode se 

comportar como um Cliente para acessar outros serviços.   

Para que as aplicações baseadas no paradigma Cliente/ Servidor sejam mais 

confiáveis, os programadores podem escolher entre dois estilos de interação: o estilo não 

orientado à conexão e o estilo orientado a conexão. Esses estilos são baseam-se na natureza 

do protocolo de transporte da arquitetura de redes no qual são executadas as aplicações. 

O estilo de interação não orientado à conexão utiliza o protocolo de transporte 

UDP da arquitetura TCP/ IP, ou o protocolo de transporte não orientado à conexão da 

arquitetura OSI (CLTS), para enviar as solicitações do cliente e as respostas do servidor. 

Este tipo de protocolo não é confiável. Tanto as solicitações do Cliente quanto as respostas 

do servidor podem ser perdidas, duplicatas, recebidas com atraso ou fora de ordem. Essas 

limitações são solucionadas pelo estilo de interação orientado à conexão, que adota o 

protocolo de transporte TCP da arquitetura TCP/ IP, ou pelo protocolo orientado à 

conexão da arquitetura OSI (COTS). A escolha do estilo de interação não orientado à 

conexão transforma a tarefa de implementação dos programadores mais complexa e difícil. 

O programador é obrigado fornecer mecanismos que garantam  um certo nível de confiança 

das suas aplicações.  

Ao longo deste capítulo, constataremos a existência de uma forte correlação entre as 

características dos protocolos de comunicação ponto-a-ponto, dos programas Servidor e 

Cliente, os protocolos de gerenciamento e os processos gerente e agente dos SGRs atuais. 
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3.3  O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA INTERNET 

3.3.1       HISTÓRIA DA ORIGEM DO SNMP 

O conceito de Internet, ou arquitetura TCP/ IP (Transmission Control Protocol / Internet 

Protocol) [CS91, SCL95], é uma tecnologia que foi introduzida pela primeira vez na década de 

70, a partir do projeto DARPA (Defense A dvanced Research Projects A gency), para interconectar 

fisicamente redes de computadores de arquiteturas diferentes.  

Com o crescimento em exponencial do tamanho da Internet, os membros da IAB 

(Internet A ctivities Board) sugeriram o desenvolvimento de um sistema de gerenciamento 

padronizado e estruturado para esta rede. O IAB é constituído por um grupo de 

pesquisadores, com o objetivo de estabelecer padrões e políticas para a tecnologia TCP/IP e 

as redes interconectadas na Internet. O PING (Packet Internet Groper) e o ICMP (Internet 

Control Message Protocol) [Bri94] foram os primeiros mecanismos de gerenciamento utilizados 

para administrar a rede Internet. Em março de 1987, após o encontro de pesquisadores e 

profissionais na área de redes, três protocolos de gerenciamento foram apresentados como 

soluções mais completas para substituir o PING e o ICMP: 

HEMP (Hight Level Entity Management Protocol); 

SGMP (Simple Gateway Monitoring Protocol) e 

CMOT (Common Management Information Protocol over TCP). 

Não sendo considerado como uma solução eficiente para gerenciar a rede Internet, 

o HEMP [PT87a, PT87b] foi logo desconsiderado. O SGMP, projetado em março de 1987, 

para gerenciar os roteadores ou Gateways da Internet [DCFS87], serviu como base da 

implementação do SNMP. A implementação do CMOT [Bri93, WBLH90] teria como 

objetivo futuro o gerenciamento do ambiente Internet e OSI. Mas esta idéia não teve 

sucesso devido as semelhantes dificuldades encontradas no processo de desenvolvimento 

do sistema de gerenciamento padronizado da OSI.  

Dessas três propostas, venceu o SGMP que deu origem ao SNMP. Devido a 

algumas deficiências apresentadas pelo SNMP original, o IAB propôs, em março de 1993, 

uma nova versão deste modelo: o SNMPv2 [Sta98, Sta93, CMRW93a, DCFS90]. Essa 

versão é substituida atualmente pela SNMPv3 [Sta98]. Na seção seguinte, apresentamos em 

detalhe o SNMP original ou SNMPv1. 
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3.3.2 O SNMPV1 

3.3.2.1      ARQUITETURA DE FUNCIONAMENTO  

A primeira versão de gerenciamento da Internet denominada de SNMPv1, apresenta 

praticamente o mesmo mecanismo de funcionamento (figura 2.2) da maioria dos SGRs 

centralizados.   

As aplicações de gerenciamento residentes nos dispositivos gerenciados (agentes 

SNMPv1) recuperam dados sobre o comportamento desses recursos e os registram nas 

bases de dados denominados de MIBs. Esses dados são solicitados e analisados pela 

aplicação de gerenciamento, ou gerente SNMPv1, implementado na estação de 

gerenciamento da rede. O resultado desta análise são informações visualizadas pelo 

administrador da rede através de uma interface gráfica. Dependendo da natureza das 

informações, estabelece-se uma iteração entre gerente SNMPv1 e agentes SNMPv1 para 

solucionar eventuais problemas.  

O sistema de gerenciamento da Internet ou SNMPv1, é uma plataforma centralizada 

cujas aplicações são implementadas com base no paradigma Cliente/ Servidor. As aplicações 

clientes e servidores são representadas pelos gerentes e agentes do SNMP respectivamente. 

As responsabilidades de gerenciamento não são distribuídas entre os agentes. O processo 

gerente, residente na estação de gerenciamento, é responsável pelas decisões de 

gerenciamento. Aos agentes são atribuídas as tarefas de recuperar dados dos objetos 

gerenciados. Eles fornecem serviços pré-definidos. Qualquer alteração ou implementação de 

serviços num agente requer sua recompilação e reinstalação. Como conseqüência disso, os 

agentes SNMP não suportam o processo de controle em tempo real. Com essas 

características, o gerenciamento dos dispositivos de rede emergentes torna-se difícil.  

Vamos supor, por exemplo, que o administrador de rede deseje monitorar a tabela 

de roteamento do roteador da sua rede para determinar eventuais problemas. A dimensão e 

complexidade dessa tabela dependem da velocidade e do tamanho da rede. Nas novas 

tecnologias de rede, em que essas características são muito importantes, a tabela de 

roteamento constitui uma grande base de dados. O acesso a esses dados, pelo gerente, 

consome uma importante largura de banda da rede e bastante tempo de processamento da 

unidade (CPU) da estação de gerenciamento. Estes fatores aumentam o atraso da rede e o 

tempo de resposta para solucionar os problemas de roteamento. Portanto, o sistema de 
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gerenciamento da rede Internet não é escalável para as tecnologias de redes emergentes 

(redes de alta velocidade).  

Nosso protótipo, o GRAM, soluciona essas dificuldades de gerenciamento pela 

implementação de agentes móveis capazes de recuperar e analisar localmente dados dos 

recursos gerenciados. Esses agentes suportam controle remoto durante seu tempo de 

execução, permitindo a alteração ou implementação de funções de gerenciamento em 

relação aos requisitos das suas tarefas. No processo das tomadas de decisões de 

gerenciamento, os agentes podem também se comunicar para auxiliar a execução desta 

tarefa. Em resumo, o GRAM, graças a suas próprias características, favorece a distribuição 

das responsabilidades de gerenciamento ao nível dos agentes. Algumas as funcionalidades 

do gerente SNMPv1, por exemplo, são transferidas para os agentes remotos, eliminando, 

assim, a iteração ou polling excessivo entre eles e o tempo de processamento, na estação de 

gerenciamento. Essas vantagens conservam a largura de banda da rede, evitando 

congestionamento, e possibilitam um solucionamento rápido dos problemas de 

gerenciamento. No capítulo 5, trataremos em detalhe as vantagens do GRAM.  

Os mecanismos (protocolos de gerenciamento) utilizados para recuperar e 

armazenar os dados dos recursos gerenciados (MIBs) seguem uma série de padrões. Nesta 

seção, veremos as características dessas duas entidades da plataforma de gerenciamento da 

Internet. 

3.3.2.2 A SMI DO SNMPV1  

No SNMPv1, os elementos gerenciados (físicos/ lógicos) são representados sob a 

forma de objetos. A especificação desses elementos é feita utilizando-se o conceito de 

modelagem baseada em objeto. Neste conceito, as variáveis não são consideradas como 

atributos dos objetos, mas como objetos. As regras necessárias para definir os elementos 

gerenciados em objetos, são fornecidas pela Estrutura de Gerenciamento de Informação 

(SMI) [RM90a, Rose94], que é uma extensão da linguagem de descrição formal, o ASN.1. 

Essas regras estão contidas numa estrutura fornecida pelo ASN.1, a macro, que é um 

template criado pelo usuário contendo um conjunto de comandos para descrever as 

características dos elementos gerenciados. Ela permite a extensão da linaguagem ASN.1 com 

novos tipos de dados. Na figura 3.1, temos um exemplo de uma estrutura de um macro, 

dividida em duas partes [Rose94]: 
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TYPE - NOTATION 

VALUE - NOTATION. 

Cada uma dessas partes é composta por comandos e tipos de dados da linguagem 

ASN.1 (figura 3.1).  A macro de tipo objeto contém, ao total, sete claúsulas. Quatro dessas 

claúsulas são consideradas obrigatórias (SYNTAX, ACCESS, STATUS, 

DESCRIPTION), as outras (REFERENCE, INDEX e DEFVAL) são opcionais. O 

TYPE NOTATION fornece as sintaxes das claúsulas e o VALUE NOTATION indica 

os tipos de dados utilizados. 

A sintaxe do objeto (SYNTAX) define o tipo de dados correspondente a este 

objeto. A tipologia dos dados fornecidos pela linguagem de especificação ASN.1 são:  

simple (INTEGER, OCTET STRING, OBJECT IDENTIFIER, NULL), definidos 

(Network-Address, IpAddress, Counter, Gauge, TimeTicks e Opaque);  e compostos 

(SEQUENCE OF, SEQUENCE ).  

O tipo de acesso do objeto (ACCESS) indica as operações que podem ser 

executadas num objeto gerenciado. Quatro operações são diferenciadas: leitura e escrita 

(Read-Write), somente escrita (write-only), somente leitura (Read-only) e não acessível 

(not-acessible).  

O estado do objeto (STATUS) pode ser obrigatório (mandatory), opcional 

(optional) e obsoleto (obsolete). 

Description fornece a descrição textual do objeto.  

IMPORTS ObjectName, ObjectSyntax FROM RFC-1155-SMI 

OBJECT-TYPE MACRO ::= 

BEGIN  

TYPE NOTATION ::=  SYNTAX  type (TYPE ObjectSyntax)

         

ACCESS    Access

          

STATUS   Status

     

      DescrPart      
       ReferPart     
       IndexPart     
       DefValPart 

             VALUE NOTATION ::= value (VALUE ObjectName )    
Access ::= read-only | read-write | write-only | not-accessible
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Status ::= mandatory | optional  | obsolete | deprecated

     
DescrPart ::= DESCRIPTION  value ( description DisplayString) | empty

     
ReferPart ::= REFERENCE value ( reference DisplayString) | empty

     
IndexPart ::= INDEX { IndexTypes }

     
Indextypes ::= IndexType | IndexTypes ,  IndexType

  
   IndexType ::= value ( indexobject ObjectName ) | type (indextype )     

DefValPart ::= DEFVAL { value ( defvalue ObjectSyntax) } | empty

  

   DisplayString ::= OCTECT STRING SIZE (0..255) 
END 
IndexSyntax ::= CHOICE { number INTEGER ( 0..MAX ),    

          string OCTECT STRING,    
          object OBJECT IDENTIFIER,    
          address NetworkAddress,    
          IpAddress IpAddress } 

         Figura 3.1: Macro para descrever um objeto gerenciado  

A referência (REFERENCE) indica se um objeto é referenciado a um outro. O 

INDEX indica como as instâncias do objeto são identificadas, e o DEFVAL fornece um 

valor default quando o objeto está instanciado. 

3.3.2.3 AS MIBS DO SNMPV1  

Para o modelo SNMPv1, foram definidos duas MIBs: o MIB I [Rose94, Rose90] e o 

MIB II [RM91]. O MIB, como foi definido no Capítulo 2, é uma base de dados conceptual, 

especificada pelo SMI para armazenar os valores dos objetos gerenciados. É estruturado em 

árvore cujas folhas representam os objetos. Cada objeto desta entidade possui um nome 

textual (nome mnemônico do tipo de objeto) ou uma seqüência de inteiros positivos para a 

sua identificação. Por exemplo, o objeto descrição do sistema, (SysDescr) do grupo System,  é 

identificado pela seqüência de inteiros positivos separada por pontos. A sintaxe é: SysDescr 

OBJECT IDENTIFIER::={1.3.6.1.2.1.1.1}. É um tipo de dados da SMI para definir a 

forma de identificação dos objetos gerenciados. Além da MIBs padronizadas (I e II), 

definidas no modelo SNMPv1, pode-se implementar MIBs experimentais (3) e MIBs 

privadas(4)  dos fabricantes dos elementos gerenciados (figura 3.2). 

                                                                               Root             

ISO ITU-T  ISO-ITU-T        

  org(3)           

                                                                                    dod (6) 
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                                                                  Internet (1)          

                                              directory(1)      mgmt(2)    experimental(3)          private(4)       

   MIB-II(1)  

                                    Figura 3.2: Estrutura padronizada em árvore   

A MIB I é estruturada em oito grupos de objetos gerenciados: System, Interface, 

Address, Translation, IP (Internet Protocol), ICMP (Internet Control Message Protocol), TCP 

(Transmission Control Protocol), UDP (User Datagram Protocol), e EGP (Exterior Gateway 

Protocol). Ao total foram identificados 114 objetos gerenciados na MIB I. Segue-se uma 

descrição sucinta de cada grupo: 

System registra informações sobre o sistema como um todo. 

Interface armazena as informações sobre interfaces de rede como, por 

exemplo, o número de pacotes recebidos. 

Address Translation constitui as tabelas de mapeamento entre o 

endereço IP e o endereço de sub-rede do sistema. 

Os outros grupos ICMP, EGP, IP, UDP e TCP, fornecem, 

respectivamente as informações de cada protocolo. 

A MIB II (figura 3.3), além dos grupos citados na MIB I, contém mais dois outros 
grupos: Transmission e SNMP.           

MIB-2 

System(1)             Transmission        

   EGP                                  SNMP 

Interfaces(2)           TCP                  UDP  

              AT                          IP          ICMP   

Figura 3.3: Os grupos de protocolos da MIB-2 
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O Transmission fornece informações sobre as formas de transmissão e os 

protocolos de acesso em cada interface do sistema, enquanto o SNMP fornece as 

informações  relacionadas à implementação e execução do protocolo SNMPv2.  

Todas as características fornecidas as MIBs (I ou II) lhe são atribuídas durante a sua 

fase de implementação. Qualquer alteração ou implementação de novos objetos na MIB, em 

função dos requisitos de gerenciamento, requer sua uma recompilação e reinstalação desta. 

A MIB não suporta processo de controle remoto em tempo real. No modelo SNMPv1, 

existe uma variedade de MIBs privadas proporcional ao número de fabricantes existentes no 

mercado. Consequentemente pode-se encontrar dispositivos com a mesma função (exemplo 

do roteador), mas com MIB s

 

diferentes. Esta característica gera um problema denominado 

de heterogeneidade semântica [GY95a], que dificulta a implementação de um sistema de 

gerenciamento genérico. Assim, para analisar e interpretar os dados de um MIB é necessário 

desenvolver uma aplicação de gerenciamento específica. Como esta tarefa é muita complexa, 

a solução é visualizar os dados brutos das MIBs na tela do administrador de redes. Este caso 

exiga do administrador um certo grau de experiência para analisar os dados.  

O GRAM prevê a implementação no agente móvel de características específicas de 

um dispositivo gerenciado que necessitam ser analisadas e interpretadas.     

3.3.2.4 O PROTOCOLO DE GERENCIAMENTO DO SNMPV1  

 O protocolo de gerenciamento SNMPv1 pertence à camada de aplicação da 

arquitetura de rede TCP/ IP, que suporta as operações de gerenciamento (leitura e escrita) e 

permite a troca de informações entre agentes e gerentes. O SNMPv1 utiliza o protocolo 

UDP (User Datagram Protocol) [CS91] como meio de transporte dos dados de gerenciamento 

da rede (figura 3.4). O UDP é um protocolo de transporte não orientado à conexão; daí o 

SNMPv1 apresenta as seguintes características: 

Protocolo de gerenciamento não é confiável. As mensagens enviadas 

podem ser perdidas por falta de um mecanismo que controle a recepção 

ao nível do UDP. Esta tarefa fica sob a responsabilidade da estação de 

gerenciamento; 

Na ausência de um mecanismo de controle de recepção no UDP, o 

gerente utiliza a técnica de polling que consiste em enviar mensagens pelos 

agentes SNMPv1, para verificar a sua operabilidade; 
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Com o UDP, o número de mensagens enviado é limitado. Se a resposta a 

uma solicitação do gerente SNMPv1 excede o tamanho máximo do 

protocolo, a mensagem não é enviada. A solicitação é obrigada ser 

particionada para receber a resposta. Esta solução gera um micro-

gerenciamento dos agentes SNMPv1 [GY95c, Gol95].                                   

        Figura 3.4: Arquitetura TCP/IP com o protocolo SNMP    

As informações trocadas entre gerentes SNMPv1 e agentes SNMPv1 são 

representadas na forma de mensagens especificadas pela linguagem ASN.1. O formato das 

mensagens é estruturado em três campos ( figura 3.5 ): 

Campo version indica a versão do protocolo SNMP. 

Campo commmunity contém palavra-chave que servirá de senha ao 

gerente SNMPv1, para acessar os dados registrados na MIB. 

Campo SNMP PDU (Protocol Data Units) ao qual é reservada a 

especificação dos cincos tipos de operação (GetRequest, GetNextRequest, 

SetRequest, GetReponse e Trap). A estrutura deste campo varia em função 

do tipo de operação. A seguir, uma descrição de cada operação de 

gerenciamento: 

GetRequest permite ao gerente SNMPv1 recuperar os 

valores dos objetos registrados na MIB. 

GetNextRequest recupera as informações de acordo com a 

estrutura de árvore da MIB.  

SetRequest permite a remoção ou atribuição dos valores das 

variáveis das MIBs.  

 

                           SNMP   

UDP     TCP    

       IP                  

  

            Sub-redes 

 

IGMP

 

ICMP
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GetResponse responde a uma operação de Get ou Set.  

Trap permite ao agente SNMPv1 enviar informações 

contidas na sua MIB de forma assíncrona ao gerente.            

Figura 3.5: Formato da mensagem SNMPv1  

Observamos que as operações de gerenciamento são executadas com base numa 

lista de variáveis contidas na MIB e especificada no campo SNMPv1 PDU. Uma falha em 

uma dessas variáveis torna a operação inoperável. As operações de gerenciamento são 

consideradas atômicas. 

3.3.2.5 AS DEFICIÊNCIAS DO SNMPV1  

A plataforma do SNMPv1 que foi considerada no início da sua implementação em 

1988, como uma solução eficiente para gerenciar a rede Internet, apresentou, ao longo da 

sua existência, várias deficiências. No encontro da IETF, em agosto de 1991, foi 

apresentada uma lista de setenta (70) deficiências encontradas no SNMPv1. A seguir, uma 

descrição sucinta de algumas delas [Sch92, Sta93]: 

A falta de segurança: o conteúdo do campo Community, no formato da 

mensagem SNMPv1 PDU, é considerado como o único mecanismo de 

autenticação para garantir a segurança e originalidade das informações 

trocadas entre gerentes e agentes. Com esta palavra chave, o agente 

limita o acesso dos gerentes a sua MIB. Mas durante o processo de 

controle de acesso, o agente não possui a capacidade identificar o uso 

correto do conteúdo do campo Community pelo gerente. Em resumo, 

qualquer gerente pode usar a palavra chave do campo Community de um 

outro gerente sem controle do agente. Devido esta situação, os valores 

dos objetos gerenciados podem ser alterados e lidos por qualquer 

gerente.  

     
    Version  Community   SNMP PDU 
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Desperdício da largura de banda: as operações GetRequest e 

GetNextRequest são dois mecanismos de recuperação de dados de 

gerenciamento nas MIBs. O GetNetRequest permite acessar  uma 

quantidade enorme de dados, mas gera, ao mesmo tempo, um consumo 

importante dos recursos da rede (largura de banda, tempo de 

processamento dos pacotes). 

Falta de comunicação entre gerentes: a plataforma do SNMPv1 não 

apresenta um mecanismo que favoreça a comunicação entre gerentes. A 

implementação de tal mecanismo permite, numa rede de larga escala, 

além da divisão das tarefas de gerenciamento entre os gerentes, uma 

redução de tráfegos desnecessários na rede. Por enquanto, existe, no 

SNMPv1, um relacionamento entre um gerente e vários agentes, ou entre 

vários gerentes e um agente. 

Número limitado de operações de gerenciamento: em virtude da 

adoção do conceito de simplicidade na plataforma SNMPv1, o protocolo 

de gerenciamento suporta um número limitado de operações de 

gerenciamento, impossibilitando a execução de algumas operações 

consideradas úteis. Para atingir este objetivo, uma combinação de 

operações é feita, tornando a execução mais complexa. 

Falta de sincronismo no mecanismo de acesso nas MIBs: os 

processos de criação, deleção e atualização das informações de 

gerenciamento geram problemas, especialmente quando vários gerentes 

são envolvidos no gerenciamento de um nó. Não há mecanismo definido 

para regular o acesso de vários gerentes num mesmo objeto gerenciado. 

Suponhamos dois gerentes, A e B, monitorando uma informação X. 

Num certo momento, o gerente A decide atualizar a informação X e ao 

mesmo tempo, o gerente B deseja deletar esta informação. Dependendo 

da ordem de chegada das operações, a informação X pode ser alterada 

pelo gerente A e, em seguida, removida pelo gerente B. Esta situação 

gera um problema de consistência dos dados registrados nas MIBs. 

Número de códigos de erro é limitado: o número de código de erro 

(noError, tooBig,noSuchname, badV alue,readOnly e genErr) fornecido pelo 
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protocolo SNMPv1 é muito limitado. Além desta característica, os 

códigos são ambíguos eles não apresentam ao gerente uma explicação 

clara da natureza dos erros.  

Uso indevido da operação de trap: o agente utiliza a operação de trap 

para enviar de forma assíncrona, informações ao gerente. As 

informações são transportadas sobre forma de datagrama, pelo 

protocolo UDP da arquitetura TCP/ IP, que não permite envio de 

mensagem de reconhecimento. A execução da operação de trap, pelo 

agente, não lhe permite, portanto, receber a mensagem de 

reconhecimento da parte do gerente, o que deixa o agente inseguro 

quanto a recepção desta mensagem.  

Frente ao número elevado de deficiências (70) notificadas pelo membro da 

comunidade da Internet, uma nova versão do SNMP foi proposta para suprir esses 

problemas, o SNMPv2. 

3.3.3           O SNMPV2  

Uma nova versão do SNMP (SNMPv2) foi projetado em 1992, com base nas 

propostas Secure SNMP e SMP (Simple Management Protocol), para solucionar as deficiências 

de segurança, desempenho e funcionalidade  apresentadas pelo SNMPv1.   

O Secure SNMP, apresentado num conjunto de RFCs (Request for Comments-1351, 

1352, 1353 e 1321), foi desenvolvido especialmente para  estabelecer a falta de um 

mecanismo de segurança confiável no SNMPv1. Quanto ao SMP, seu objetivo foi melhorar 

o desempenho e a funcionalidade do SNMPv1, pela adoção de novas operações de 

gerenciamento, novas definições de tipos de dados e macros.  

Devido à incompatibilidade dessas duas propostas (Secure SNMP e o SMP) com o 

SNMPv1 e, com o intuito de preservar a coexistência do SNMPv1 e SNMPv2 para 

possibilitar transição suave, algumas alterações procedurais foram feitas ao nível do Secure 

SNMP e do SMP.   

Nesta próxima seção, apresentaremos as novas características de desempenho, 

funcionalidade e segurança que foram introduzidas no SNMPv1, para a obtenção da nova 

versão: SNMPv2. 
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3.3.3.1  DESEMPENHO E FUNCIONALIDADE 

As principais mudanças efetuadas no SNMPv1 para melhorar seu desempenho e sua 

funcionalidade podem ser estruturadas em três pontos: 

Operações de gerenciamento; 

Informação de gerenciamento de estrutura (SMI); 

Comunicação entre gerentes. 

3.3.3.1.1     OPERAÇÕES DE

 

GERENCIAMENTO 

Além das operações de gerenciamento citadas na plataforma do SNMPv1, foram 

introduzidas mais duas operações no SNMPv1, para melhorar seu desempenho [Rose94]: o 

GetBulkRequest e o Inform-Request. 

O GetBulkRequest (figura 3.6) solucionou as dificuldades encontradas no SNMPv1, 

na execução das operações Get e GetNext, em relação à recuperação de uma grande 

quantidade de informações. O mesmo princípio de seleção da operação GetNextRequest é 

utilizado pelo GetBulkRequest. A próxima instância do objeto especificado é sempre 

selecionada com base na ordem seqüencial da estrutura da árvore do MIB. Esta seleção 

pode ser repetida para vários sucessores na mesma ordem seqüencial. A operação 

GetBulkRequest recupera, numa única mensagem PDU, uma quantidade enorme de 

informações. O tamanho máximo da informação depende do tamanho do pacote UDP 

(datagrama).   

GetBulkRequest [ nonrepeaters = 1, max-repetition = 2 ] ( sysUpTime, 

ipNetToMediaPhysAddress, ipNetToMediaType )   

Response  ( (sysUpTime.0 = 123446 ), 

                                          

(ipNetToMediaPhysAddress.1.9.2.3.4 = 000010543210 ), 

 

                                         (ipNetToMediaType.1.9.2.3.4 = dynamic ),

    

      ( ipNetToMediaPhysAddress.1.10.0.0.51 = 000010012345 ),

          

(ipNetToMediaType.1.10.0..51 = static ) )

     

Figura 3.6: Especificação da operação GetBulkRequest. 
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O nonrepeaters = 1 indica que o valor da próxima instância da primeira variável da 

operação GetBulkRequest deve ser recuperada. 

O max-repetition = 2 indica que devem ser recuperados os valores da duas próximas 

instâncias das outras variáveis da operação GetBulkRequest. 

A operação InformRequest é utilizada para o processo de iteração entre gerentes. 

Permite que um gerente encaminhe operações de gerenciamento a um outro gerente. 

Uma outra característica muito importante que foi incluída no SNMPv2 é a 

possibilidade das operações Get e GetNext de fornecer ao gerente resultados parciais. Essas 

operações perdem suas características atômicas.  

3.3.3.1.2 SMI DO SNMPV2   

O SMI do SNMPv2 é uma extensão do SMI do SNMPv1 que fornece especificações 

e documentações mais sofisticadas na fase de definições dos objetos de gerenciamento e das 

MIBs [Rose91, Rose91a, Rose91b, Rose94]. Nas características acrescentadas na SMI do 

SNMPv1 lhe foram implementados novos tipos de dados e claúsulas (tabela 3.1 e 3.2), uma 

nova forma de definir tabelas mais complexas com possibilidade de criar, deletar e aumentar 

esta estrutura. 

          Tipos de dados                       Descrições 

Integer, Counter e Gauge.    Podem ser definidos com 32 bits 

 

Enumareted     Com valor de bit-string 

  

                     Tabela 3.1: Novos tipos de dados 

             Clause                       Descrição 

MAX-ACCESS Substitui a claúsula ACCESS e, significa alcançar nível de acesso máximo. 

com as seguintes características: read-only, read-write, read-create e not-

accessible. 

UNITS Contém uma definição textual da unidade associada a um objeto. 
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STATUS  Contem só o valor atual 

   
           Tabela 3.2: Novas claúsulas 

Além dessas características, a SMI do SNMPv2 inclui quatro (4) novos tipos de macros 

[Rose94, RCMW96]: 

A macro NOTIFICATION-TYPE; 

A macro AGENT-CAPABILITIES; 

A macro OBJECT-GROUP; 

A macro MODULE-COMPLIANCE. 

A macro NOTIFICATION-TYPE é utilizada para descrever um grupo de 

objetos que contem as informações necessárias que serão enviadas pelo agente SNMPv2 

quando acontece um evento excepcional nesta entidade. O processo de envio dessas 

informações é feita pela execução das operações de Trap e InformRequests. 

A macro OBJECT-GROUP especifica o grupo dos objetos gerenciados na 

estrutura de árvore da MIB II. 

A macro MODULE-COMPLIANCE define o conjunto de requisitos mínimos 

para implementar um módulo da MIB. 

A macro AGENT-CAPABILITIES é utilizada para documentar as características 

de um agente.  

3.3.3.1.3 COMUNICAÇÃO ENTRE GERENTES  

O conceito de comunicação entre gerentes foi implementado no SNMPv2 com base 

na funcionalidade do conceito de Monitoramento Remota de Redes (RMON-Network Remote 

Monitoring) [Wal91, Sta93] e com o objetivo de possibilitar ao SNMPv2 gerenciar um 

ambiente de sistemas distribuídos. Este novo mecanismo introduz dois conceitos de 

gerente: um de nível superior (GNS) e o outro de nível intermediário (GNI) (figura 3.7).   

O gerente de nível intermediário (GNI) executa as operações de polling (Get, GetNext) 

e sua configuração lhe permite desempenhar a função de agente ou de gerente.  
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     Agente    

        informações      

     Comandos     

     Polling       

Figura 3.7: Modelo de gerência do SNMPv2  

O gerente de nível superior (GNS) configura os gerentes de nível intermediário 

(GNI) para executar operações de polling nos agentes e, em seguida, solicita (Inform-Request) 

as informações dos GNIs. Dependendo da natureza das informações, o GNS pode operar 

diretamente sobre o agente fornecedor desses dados. O GNI, no momento de recuperar 

informações nos agentes, executa o papel de gerente e torna-se agente quando envia essas 

informações ao GNS.  

Com a implementação dessas novas características no SNMPv2, três outras MIBs 

foram definidas para servir de base de dados a esta plataforma [CMRW93b, CMRW93a]: 

A MIB SNMPv2 registra as informações sobre seu próprio protocolo; 

A MIB gerente-gerente (M2M-Manager to Manager) suporta a arquitetura 

distribuída fornecendo as informações trocadas entre gerentes 

[CMRW93c]; 

A MIB da segurança, que registra as informações relacionadas à 

segurança (identificação e autorização).  

A MIB da segurança será descrita mais detalhadamente na seção seguinte. 

 
      GNS 

 
     GNI 

 
     GNI 
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3.3.3.2 SEGURANÇA  

A implementação de novos mecanismos de segurança mais confiáveis no SNMPv2 

foi feita considerando as características definidas no Secure SNMP. Vários conceitos de 

segurança foram introduzidos no SNMPv2 [GMD92a, GMD92b]: Party , Context , 

política de acesso, autenticação com o algoritmo MD5-Digest A uthentication A lgorithm e de 

privacidade com o algoritmo DES-Data Encription Standard para criptografar as mensagens 

SNMPv2.  

O Party  [MG93] é um contexto de execução virtual que define as condições de 

transmissão das mensagens SNMPv2. Cada entidade do SNMPv2 (agente/ gerente) possui 

vários party , configurados de uma forma diferente. A comunicação entre um gerente e um 

agente acontece a partir da identificação de um party  de

 

cada entidade, e da definição do 

conjunto de operações de gerenciamento que pode ser executado (ou context ).

  

O Context

 

é um ambiente de execução virtual que determina o conjunto de 

objetos gerenciados acessíveis pela entidade do SNMPv2. Esses objetos gerenciados podem 

ser acessados localmente ou remotamente. No caso de um acesso remoto, a entidade do 

SNMPv2 é transformada em agente procurador, ou proxy agent.  

O conjunto de identificadores do endereço origem e destino do party , e do valor 

do context , determina a política de controle de acesso às informações de gerenciamento 

registrada na MIB. Além de definir uma política de acesso, o SNMPv2 pode autenticar e 

criptografar as informações trocadas entre gerente e agente.  

A autenticação das mensagens SNMPv2 permite que as entidades que se 

comunicam, verificar a originalidade de cada informação trocada. O algoritmo MD5 é 

utilizado para efetuar este controle [Riv90].  

As mensagens podem ser protegidas também por um mecanismo de criptografia. 

Para efetuar este procedimento, o algoritmo DES (Data Encription Standard) é utilizado. A 

chave que permite a codificação e decodificação de uma mensagem é compartilhada pelas 

parties  das entidades que se comunicam. 

 

3.3.4 O SNMPV3  

Embora o projeto inicial do SNMPv2 tivesse por objetivo endereçar as deficiências 

do SNMP original, a versão final revisada, retirou os mecanismos de segurança que foram 
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propostos. Este fato dificultou a aceitação do SNMPv2 no mercado. Para solucionar o 

problema, o IETF (Internet Engineering Task Force) iniciou em 1996, um trabalho para analisar 

os diferentes mecanismos de segurança propostos para o SNMPv2. O resultado desta analise 

deu origem a publicação pelos membros do grupo de trabalho, de cinco documentos RFCs 

(Request For Comments): 

RFC  2271: An Arquiteture for Describing SNMP Management Frameworks .

 

RFC 

 

2272: Message Processing and Dispaching for the Simple Network Management 

Protocol (SNMP) . 

RFC  2273: SNMPv3 Applications .

 

RFC 

 

2274: The User-Based Security Model for version 3 of the Simple Network 

Management Protocol (SNMP) .

 

RFC 2275: View-based A cess Control Model for the Simple Network Management 

Protocol (SNMP) .

  

Todas as versões do SNMP compartilham a mesma estrutura básica. A 

característica principal do SNMPv3 em relação a seus antecedores está na definição de dois 

novos modelos: um modelo de segurança baseado em usuários e um modelo de control de 

acesso. 

3.3.4.1 MODELO DE SEGURANÇA BASEADO EM USUÁRIOS  MSBU  

O MSBU define um conjunto de mecanismos que oferecem um certo nível de 

segurança as mensagens do SNMPv3 contra quatro principais ataques que podem ocorrer 

em um ambiente de processamento e comunicação de dados: personificação de dados, 

modificação de informações, alteração da sequencia das mensagens e escuta ou monitoração 

indevido de dados. As tecnicas de segurança adotadas pelo MSBU são as seguintes: 

O algoritmo MD5-Message Digest 5 é utilizado para garantir a integridade das 

mensagens que trafegam no ambiente SNMPv3. Esta política protege as 

informações contra qualquer tentativa de modificação ou personificação; 

Um mecanismo de sincronização automática do clock para impedir a alteração 

do fluxo das mensagens SNMPv3. No clock do sistema é definido um intervalo 

de tempo constante entre as mensagens SNMPv3. Um atraso neste intervalo 

tempo aciona o processo de segurança. 
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A tecnica de criptográfia DES-Data Encryption Standard  para proteger o ambiente 

SNMPv3 contra  qualquer ação de escuta ou monitoração de mensagens.  

O modelo inclue uma base de dado MIB para monitorar e gerenciar remotamente 

seus paramêtros de configuração como distribuição de chaves públicas ou privadas de 

criptografia. 

3.3.4.2 MODELO DE CONTROLE DE ACESSO-MCA  

O MCA define os elementos de procedimento para controlar o acesso as 

informações de gerenciamento. O modelo possui também uma base dados MIB para 

gerenciar e monitorar remotamente os paramêtros que definem a política de controle de 

acesso.  

Tanto o SNMPv2 como o SNMPv3, eles apresentam praticamente os mesmos 

problemas de geremcianemto devido a semelhaça de suas estruturas básicas. A diferença 

entre eles esta nas novidades que foram acrescentadas na política de segurança e de controle 

de acesso no SNMPv3.                 

3.3.5  O MONITORAMENTO REMOTO DE REDES-RMON  

O monitoramento remoto de redes (RMON-Remote Monitoring Network) é 

considerado um dos conceitos mais importantes implementados na plataforma do SNMP 

[Wal91, Sta98].  Com as MIB I e MIB II, o gerente do SNMP só pode gerenciar 

individualmente os dispositivos da rede. O gerenciamento de uma sub-rede como um todo 

se torna difícil e quase impossível. Estatísticas e informações sobre sub-redes podem ser às 

vezes mais interessante que informações sobre pontos individuais da sub-rede. Para 

solucionar esta deficiência, foi alterada a estrutura de árvore da MIB II pela implementação 

de uma outra MIB: a MIB RMON. A característica da MIB RMON possibilita a definição 

de um conjunto de funções de gerenciamento e informações que permite ao gerente SNMP 

monitorar, de uma forma eficaz e eficiente, comportamentos de sub-redes. A MIB RMON é 

definida para redes locais com tecnologia Ethernet ou Token Ring.  

Foram definidos dois padrões complementares de RMON: o RMON1 e o RMON2. 

Nesta seção, vamos definir a estrutura básica dos RMONs e de suas MIBs. A característica 

essencial do RMON encontra-se na especificação da sua MIB que permite a definição de 

um conjunto de funções para monitoramento remoto. 
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3.3.5.1 ESTRUTURA BÁSICA DO RMON   

A especificação da MIB-RMON permite a definição de funções de gerenciamento 

remoto para monitorar e controlar sub-redes. Em cada sub-rede é implementado um agente 

RMON num dispositivo, para registrar todos os tráfegos desta estrutura. O dispositivo 

escolhido é denominado monitor ou analisador de redes. Ele pode ser dedicado ou não dedicado à 

atividade de monitoração e controle da sub-rede. Todos os dados registrados na sub-rede 

são armazenados na MIB-RMON.   

Para um gerenciamento efetivo e eficiente da sub-rede, o agente RMON precisa se 

comunicar com a estação de gerenciamento central. Os mecanismos de comunicação 

geralmente utilizados são linhas telefônicas ou meios com pequenas larguras de banda. Para 

reduzir a carga de transferência de dados entre o agente RMON e o gerente RMON, a 

especificação do RMON fornece algumas características.[Wal91, Sta98]: 

Limitação ao máximo da execução das operações de polling pelo agente 

RMON, para reduzir os custos de comunicação entre gerente e agente. 

Capacidade do agente RMON de analisar alguns dados de gerenciamento 

registrados na MIB-RMON, que livra o gerente RMON de algumas 

responsabilidades de gerenciamento. O RMON suporta o conceito de 

distribuição espacial das funções de gerenciamento [GY95d, Gol95]. 

Relacionamento do agente RMON com vários gerentes. Esta 

característica exige alguns requisitos para evitar os efeitos colaterais da 

execução (inconsistência dos dados de gerenciamento). 

Notificação, a qualquer momento, do gerente, pelo agente RMON, do 

acontecimento de uma falha.  

Essas características não são suportadas por todos os analisadores ou monitores de 

rede. Elas dependem das características dos recursos (memórias principais, unidades de 

processamento etc.) desses dispositivos. A figura 3.8 mostra a estrutura básica dos 

RMONs.  

A especificação do RMON introduziu um novo conceito muito importante no 

gerenciamento das redes de computadores atuais: o processamento local. O processamento local 

reduz o custo de comunicação entre gerente e agente, o tempo de solucionamento de uma 
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falha na rede e por fim, o tempo de execução dos dados de gerenciamento na estação de 

gerenciamento. Essas vantagens fornecidas pelo RMON1 serão mantidas em nosso 

protótipo de gerenciamento, o GRAM. 

Consolede gerenciamento central com 
RMON

Ethernet
Roteador

Roteador

Roteador

Roteador

Rede FDDI
Ethernet

Agente RMON

Roteador com Agente
RMON

Rede Token Ring

Figura 3.8 Estrutura de um Modelo de Gerência RMON 

O RMON não suporta uma execução em tempo real ou distribuição temporal das 

funções de gerenciamento [GY95d, Sta98]. Esses problemas são solucionados pelo GRAM. 

3.3.5.2 ESTRUTURA DA MIB RMON1 

A MIB de monitoramento remoto (MIB RMON1) pertence à estrutura de árvore da 

MIB II e é identificada pelo número 16. A MIB RMON1 é dividida em nove grupos 

[Wal91, Sta98]: 

O grupo das estatísticas: mantém cada rede monitorada pelo RMON1 

agente as estatísticas dos erros. 

O grupo do histórico: registra periodicamente as informações mantidas 

no grupo das estatísticas. 

O grupo de alarme: define um limite de desempenho da rede. Se este 

limite é atingido, o alarme é gerado e enviado ao gerente RMON1. Por 

exemplo, o alarme pode ser gerado se o número de colisões atingir um 

certo limite. 
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O grupo host: registra informações sobre os hosts da rede, fornecendo 

contadores para vários tipos de tráfegos que são suportados pelos hosts. 

O grupo de filtro: registra todos os pacotes filtrados. 

O grupo de hostTopN : mantém informações sobre uma lista de um 

número de hosts classificados em função de um certo parâmetro. Por 

exemplo, uma lista de 10 hosts que transmitem mais pacotes durante um 

número de dias. 

O grupo de matrice: registra informações sobre o trafego de dois hosts 

na sub-rede; as informações são armazenadas na forma de matrice. 

O grupo de eventos: fornecem uma tabela de todos os eventos gerados 

pelo agente RMON1. 

O grupo de captação dos pacotes: controla a forma como os pacotes 

são enviados ao gerente RMON1.  

A definição dos grupos é opcional, mas existe entre eles uma dependência, como, 

por exemplo, o que ocorre entre o grupo hostTopN e o grupo host, o grupo alarme e o grupo 

de evento;  e, por fim, o grupo de captação de pacotes e o grupo de filtro.  

O RMON1 opera ao nível da camada MAC Media A ccess Control da arquitetura de 

redes TCP/IP. 

3.3.5.3 ESTRUTURA BÁSICA DO RMON2  

O RMON2 além de possuir a mesma estrutura que o RMON1, opera ao nível da 

camada de rede e camadas superiores da arquitetura TCP/ IP. Ele oferece recursos ao 

administrador da rede para coletar informações estatísticas e monitorar a comunicação fim-a-

fim e o tráfego gerado por diferentes tipos de aplicações. As funções do RMON são 

executadas através de uma MIB especificada incorporada a MIB-II e associada a cada 

elemento RMON da rede. A RMON 2-MIB especifica 10 grupos de variáveis: 

Protocol Directory: especifica uma lista dos protocolos 

 

de rede, 

transporte e de camadas superiores - que o agente RMON2 tem a 

capacidade de monitorar, sendo possível incluir, remover ou configurar 

entrada dessa lista; 
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Protocol Distribution: contém informações relativas ao número de 

bytes ou pacotes referentes a diferentes protocolos transferidos através de 

um determinado segmento de rede; 

Address Map: relaciona endereços MAC e endereço de rede (IP); 

Network-Layer host: contabiliza o tráfego gerado e recebido por um 

host, cujo endereço de rede é conhecido pelo RMON; 

Network-Layer Matrix: contabiliza o trafego existente entre um par de 

hosts, cujos endereços de rede são conhecidos pelo RMON; 

Application Layer Matrix: contabiliza o tráfego relativo a determinado 

protocolo, gerado e recebido por um host, cujo endereço de rede é 

conhecido pelo RMON; 

User History Collection: contém informações específicas de um usuário 

relativas ao tráfego gerado, período e intervalo de amostragem entre 

outras; 

Conformidade RMON: define os requisitos de conformidade da 

RMON-MIB.  

Segundo as normas, a implementação destes grupos é opcional. Assim basta 

implementar um dos grupos para um produto ser considerado RMON compatível. 

3.4 O GERENCIAMENTO DOS SISTEMAS OSI  

Para solucionar definitivamente o problema de integração e limitação dos sistemas 

de gerenciamento de redes, a ISO (International Organization for Stantardization) junto com o 

ITU-T ex CCITT projetou um conjunto de aplicações e ferramentas capazes de monitorar e 

controlar um ambiente de redes de computadores e sistemas de comunicação heterogêneos 

(o exemplo do ambiente OSI). Este conjunto de aplicações e ferramentas, denominada 

sistema de gerenciamento OSI, é estruturada em três tipos de gerenciamento [Sta93, Bri93, 

ISO IS 10040]: gerenciamento de sistemas, gerenciamento de camada e operação de 

camada.  

O gerenciamento de sistemas gerencia dispositivos pertencendo a um sistema 

aberto. Seu protocolo de gerenciamento está implementado na camada de aplicação da 

arquitetura OSI; portanto, seu funcionamento necessita dos serviços de todas as outras 



 
59 

camadas inferiores. O gerenciamento de camada, como seu nome indica, monitora e 

controla elementos cujas atividades de comunicações são relacionadas a uma única camada. 

Este gerenciamento utiliza protocolo específico àquela camada e, conseqüêntemente, 

independente das outras. A operação de camada é uma forma de gerenciamento destinada 

a uma única instância de comunicação em uma camada. O protocolo da própria camada é 

utilizado para a comunicação.  

Na estrutura do sistema de gerenciamento OSI, o tipo de gerenciamento de 

sistemas é o mais adotado. Em virtude disso, tratamos, neste capítulo, do gerenciamento de 

sistemas, dos componentes da arquitetura OSI, das formas de comunicação e das funções 

de gerenciamento. 

3.4.1 ARQUITETURA DO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS OSI  

Apesar de apresentar diferenças ao nível dos elementos que constituem sua 

arquitetura, o sistema de gerenciamento OSI apresenta praticamente o mesmo mecanismo 

de funcionamento que o sistema de gerenciamento da Internet. Conceitos como gerentes, 

agentes, SMI, MIBs e protocolo de gerenciamento são presentes nesta arquitetura. O 

modelo de arquitetura OSI apresenta cinco elementos essenciais: o Processo Local 

(SMAP-Systems Management A pplication Process), a Entidade de Aplicação de 

Gerenciamento de Sistemas (SMAE-Systems Management A pplication Entity), o Protocolo 

de Informação de Gerenciamento de Sistemas(CMIP-Common Management Information 

Protocol), a Entidade de Gerenciamento de Camada(LME-Layer Management Entity), e a 

Base de Informação de Gerenciamento (MIB-Management Information Base). 

O Processo Local (SMAP - Systems Management A pplication Process) é 

responsável pela execução das funções de gerenciamento de sistemas. 

Dependendo da sua configuração, o SMAP pode funcionar como um 

agente ou um gerente. 

A Entidade de Aplicação de Gerenciamento de Sistemas (SMAE-

Systems Management A pplication Entity) é responsável pela troca de 

informações de gerenciamento entre o agente-SMAP e o gerente-SMAP. 

O Protocolo de Informação de Gerenciamento de Sistemas (CMIP - 

Common Management Information Protocol) transporta as informações de 
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gerenciamento trocadas pelos SMAEs num formato de unidades de 

dados de protocolo (PDU-Protocol Data Units). 

A Entidade de Gerenciamento de Camada (LME - Layer Management 

Entity) existe em cada uma das setes camadas da arquitetura OSI [Tan96]. 

O LME possui as funções de gerenciamento de rede específicas à 

camada da sua responsabilidade necessárias para gerenciá-la.  

A Base de Informação de gerenciamento (MIB - Management 

Information Base) existe para registrar as informações de gerenciamento 

sobre os dispositivos gerenciados. É uma base de dado puramente 

conceptual.  

O SMAP, o CMIP e o SMAE são entidades da camada de aplicação da arquitetura 

OSI (figura 3.9). A comunicação entre gerente-SMAP e agente-SMAP é garantida pelo 

CMIP e pelos elementos de serviços do SMAE. Na seção seguinte trataremos dos serviços 

beneficiados pelo SMAE no seu processo de funcionamento.           

                           CMIP             

     

       M  

       I  

      B  

                        Aplicação                  
LME 
    

LME              Apresentação  

LME                  Sessão  

LME              Transporte  

LME                  Rede  
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LME                Física  

                                     SMAP

 

        SMAE
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           Figura 3.9: Modelo de Gerenciamento OSI. 

3.4.1.1 BASE DE INFORMAÇÃO DE GERENCIAMENTO  

A base de informação de gerenciamento de sistemas OSI (MIB-Management 

Information Base) possui praticamente as mesmas características que as do sistema de 

gerenciamento da Internet. A MIB da OSI é também uma base de dados puramente 

conceptual. Ele não representa nenhum dispositivo físico de armazenamento. Sua função é 

registrar dados de gerenciamento dos recursos gerenciados. Esses recursos são definidos no 

gerenciamento de sistemas OSI como objetos, utilizando-se os conceitos de orientação a 

objetos fornecidos pela SMI. Os recursos podem ser de estação de trabalho, roteadores, 

rede local, algoritmo de roteamento, porta de conexão etc. Não são todos os objetos 

definidos na MIB da OSI que representam um recurso. Alguns são definidos para suportar 

funções de gerenciamento. Um exemplo deste tipo é a função de logs de eventos . Os objetos 

gerenciados são definidos em termo [Bri93]: 

De seus atributos ou das propriedades cujos valores representam os 

dados de gerenciamento do recurso representado pelo objeto; 

Das operações a serem executadas; 

Das notificações a serem emitidas para invocar a ocorrência de eventos 

de gerenciamento; 

Das suas relações com os outros objetos. 

Objetos que possuem propriedades similares podem ser agrupados em classes. Os 

valores dos atributos definidos na classe de objeto são obtidos pela instância do objeto. A 

partir de uma classe de objetos podem-se determinar várias subclasses. Essas subclasses 

herdam sempre as propriedades de suas classes superiores. Durante todo este capítulo, serão 

utilizados alternativamente recurso, dispositivo e elemento gerenciado para referenciar 

objeto gerenciado.   

Devido às suas características, o conceito de orientação a objeto define, entre os 

objetos que constituem a estrutura da MIB, duas formas de relacionamentos [Sta93]: 
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Entre classes de objetos (hierarquia de herança); 

Entre instâncias de objetos (hierarquia de contenção). 

3.4.1.1.1 HIERARQUIA DE HERANÇA  

A estrutura de herança é definida a partir do princípio de herança fornecido pelo 

paradigma de orientação a objeto. A propriedade de herança esta associada ao conceito de 

classes de objetos. Ela evita duplicação de definição de estrutura de dados ou objetos pela 

especificação de subclasses de objetos. Por exemplo, quando se define a estrutura de dados 

de dois recursos de propriedades similares, em classes de objetos, pode-se determinar um 

recurso como subclasse do outro. Assim, a subclasse de objetos, além de herdar as 

propriedades da sua classe superior, possui suas próprias características.    

Nesta estrutura, o mecanismo de acesso às classes de objetos é similar àquele 

adotado pelo SNMP para referenciar seus objeto na MIB. A classe de objeto é identificada 

por uma sequência de número inteiros. 

3.4.1.1.2 HIERARQUIA DE CONTENÇÃO

 

A hierarquia de contenção específica o relacionamento entre instâncias de objetos na 

MIB e define a estrutura da MIB. Para acessar a instância de objetos, cada classe de objetos 

possui um atributo de referência. O valor deste atributo é denominado nome característico 

relativo (RDN-Relative Distinguisted Name). O RDN deve ser único na ramificação da estrutura 

de árvore. O conjunto de RDN é chamado Nome característico (DN-Distinguisted Name). 

3.4.1.2 FUNCIONAMENTO DO SMAE 

O SMAE é uma entidade ao nível da camada de aplicação que fornece mecanismo 

para monitorar e controlar os objetos gerenciados e trocar informações de gerenciamento 

entre agentes-SMAP e gerentes-SMAP (figura 3.10).  

Para executar essas tarefas, o SMAE utiliza os serviços dos Elementos de Serviços 

de Aplicações (ASE s-Application Service Elements) como: o Elemento de Serviço de Aplicação 

de Gerenciamento (SMASE-Systems Management A pplication Service Element) e o Elemento de 

Serviço de Controle de Conexão (ACSE-Association Control Service Element). 

O SMASE implementa funções de gerenciamento em todas as cincos 

áreas funcionais, define a semântica e sintaxe das informações de 
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gerenciamento trocadas entre SMAEs. Os serviços utilizados pelo SMAE 

são fornecidos através do Elemento de Serviço de Informação de 

Gerenciamento Comum (CMISE-Common Management Information Service 

Element). O CMISE fornece mecanismos necessários para a troca de 

informações de gerenciamento entre gerentes e agentes. O uso do 

CMISE requer da utilização dos serviços dos ASEs, como: o ACSE e o 

Elemento de Serviço de Operações Remotas (ROSE-Remote Operations 

Service Element). O ROSE é utilizado para transportar as operações de 

gerenciamento nos agentes-SMAP, e recuperar os resultados dessas 

operações. 

O ACSE estabelece uma conexão entre duas entidades de aplicações 

parceiras.                        

                    Figura 3.10: Estrutura Interna do SMAE 
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3.4.1.3 SERVIÇOS E PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO

  
No ambiente de gerenciamento de sistemas OSI, a troca de informações de 

gerenciamento entre gerente e agente é garantida pelo Elemento de Serviços de Informação 

de Gerenciamento Comum (CMISE). O CMISE é constituído por dois elementos: 

O Serviço de Informação de Gerenciamento Comum (CMIS-Common 

Management Information Service) consiste de uma interface com os usuários 

e define os serviços fornecidos para gerenciamento dos sistemas OSI. 

Outros serviços, como os de Transferência, Acesso e Gerenciamento de 

Arquivos (FTAM-File Transfer, A ccess and Management) e o de 

Processamento de Transações (TP-Transaction Processing) podem ser 

utilizados; 

Protocolo de Informação de Gerenciamento (CMIP-Commom Management 

Information Protocol) define a sintaxe dos serviços do CMIS e os 

mecanismos de transmissão das informações de gerenciamento. 

3.4.1.3.1 O CMIS 

O CMISE define, ao total, sete serviços na forma de comandos ou chamadas de 

procedimentos (Tabela 3.3), que são mapeados em operações de gerenciamento (Tabela 

3.4) pelo ACSE, antes ser executados pelos agentes. Esses serviços fornecidos pelo CMISE 

são classificados em dois tipos: confirmados e não confirmados. 

           Serviços  Tipo                 Descrição 

M-GET Confirmado Lê valores dos objetos gerenciados 

M-SET Confirmado/não Altera valores dos objetos gerenciados 

M-ACTION Confirmado/não Executa ações nos objetos gerenciados 

M-CREATE Confirmado Cria objetos gerenciados 

M-CANCEL-GET Confirmado Cancela um pedido de M-GET 

M-DELETE Confirmado Deleta objetos gerenciados 
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M-EVENT-REPORT Confirmado/não Executa operações de notificações 

    
Tabela 3.3 Os Serviços do CMISE 

Um serviço é considerado do tipo confirmado quando seu receptor envia uma resposta 

de recepção à entidade geradora do serviço. Os serviços (M-GET, M-CREATE, M-

CANCEL-GET e M-DELETE) são do tipo confirmado enquanto os outros (M-SET, M-

ACTION e M-EVENT-REPORT) podem requisitar confirmações ou não (Tabela 3.4). A 

depender da natureza da sua funcionalidade, todos os serviços fornecidos pelo CMISE 

podem ser estruturados em três categorias: 

Os serviços associativos fornecidos pelo ACSE para mapear os serviços 

do CMIS em operações de gerenciamento; 

Os serviços de operações de gerenciamento (M-GET, M-CREATE, M-

CANCEL-GET, M-DELETE, M-SET e M-ACTION); 

Os serviços de notificação (M-EVENT-REPORT).      

Serviços CMISE  Operações de Gerenciamento  

M-GET                    Get 

M-SET                    Set 

M-ACTION                   Action 

M-CREATE                  Create 

M-CANCEL-GET                  Remove 

M-DELETE                  Delete 

M-EVENT-REPORT               Notification 

           Tabela 3.4: Mapeamento dos Serviços CMISE em Operações de Gerenciamento 
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Os serviços do CMISE possuem características que lhes permitem executar uma 

única operação de gerenciamento em vários objetos gerenciados ao mesmo tempo. A 

execução efetiva dessas operações necessita de alguns requisitos como: a forma de 

identificar os objetos gerenciados e o estabelecimento de um mecanismo de sincronização. 

Para maiores detalhes desses requisitos, conferir o [Sta93]. 

3.4.1.3.2 O CMIP  

O protocolo de informação de gerenciamento comum (CMIP-Common Management 

Information Protocol) é uma entidade de aplicação da arquitetura OSI. Sua função é definir a 

sintaxe dos serviços de gerenciamento do CMISE e mecanismos de transmissão das 

informações de gerenciamento. Os serviços e informações de gerenciamento são 

transformados num formato de unidades de dados de protocolo (PDU s-Protocol Data Units) 

antes de serem enviados ao seu destino. O CMIP também beneficia, durante a fase de 

execução da sua tarefa, os serviços da entidade ROSE.  

O CMIP ao contrário do SNMP, é um protocolo de comunicação orientado à 

conexão. Este protocolo possui um mecanismo de transporte confiável. Os PDU s são 

enviados se for determinado que todos serão recebidos. Existe, no protocolo de transporte 

da arquitetura OSI, funções de controle que verificam periodicamente se os receptores dos 

PDU s ou agentes, ainda

 

são operacionais. 

3.4.2 LIMITAÇÕES DO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS OSI 

Com o objetivo de gerenciar, de uma forma eficiente e eficaz um ambiente de redes 

de computadores heterogêneos, os projetistas da ISO e ITU-T implementaram um sistema 

de gerenciamento capaz de fornecer maiores detalhes de monitoração e controle, e um 

número maior de funções de gerenciamento. Com esta preocupação de oferecer ferramentas 

de gerenciamento completas , o gerenciamento de sistemas OSI tornou-se uma aplicação 

muita complexa tanto para os dispositivos computacionais como para os usuários. Os 

principais problemas apresentados pelo gerenciamento de sistemas da OSI são os seguintes: 

Utilização demasiada dos recursos dos computadores (memórias, 

unidades de processamentos, barramentos etc.); 

Congestionamento na rede, provocado pela limitação da sua largura de 

banda. O gerenciamento de sistemas OSI utiliza muitas funções de 

gerenciamento e serviços que geram um tráfego importante na rede. 
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Existem cerca de treze (13) funções de gerenciamento definidas pela 

ISO, através das normas 10164-1 a 10164-13. Além deste fato, a base de 

dados é muito complexa e substancial. Cada recurso gerenciado é 

representado por um objeto, com seus atributos, notificações e ações; 

Geração de uma sobrecarga ou overload (o CMIP, para enviar um PDU, 

precisa utilizar todas as 7 camadas da arquitetura OSI).    

Algumas soluções, como implementação dos conceitos de gerenciamento 

hierarquizado, acesso eficiente aos objetos gerenciados e de gerenciamento de camada 

foram propostas para evitar situação de overload. Uma solução que também poderia ser 

considerada é tornar mais eficiente à arquitetura OSI.   

Enquanto esta solução ainda não está definida, os projetistas do gerenciamento de 

sistemas OSI conseguiram mapear o protocolo CMIP na arquitetura TCP/ IP. O resultado 

deste mapeamento é um novo protocolo: o CMIP sobre o TCP/ IP (CMIP Over TCP/IP-

CMOT). O CMOT utilizará os serviços e protocolos desenvolvidos pela OSI para gerenciar 

os recursos na rede TCP/ IP [Bri93]. Esta arquitetura era uma outra tentativa de integração 

da arquitetura OSI com TCP/IP que foi rapidamente abandonada. 

3.5 O GERENCIAMENTO DE REDES DE TELECOMUNICAÇÃO-TMN  

As redes de telecomunicações são consideradas um elemento fundamental no 

desenvolvimento social e econômico de um país. Por este motivo, houve nesses últimos 

anos, um crescimento exponencial na demanda dos serviços de telecomunicação a nível 

mundial. Para oferecer serviços públicos e privados de alta qualidade, e aproveitar ao 

máximo as características dos novos equipamentos, empresas de telecomunicação decidem 

expandir e modernizar suas redes. Para atingir esses objetivos, foi implementada uma rede 

de gerenciamento de telecomunicações para auxiliar o planejamento, a manutenção, 

operação e administração das redes e dos serviços de telecomunicações.  

O ITU-T (ex CCITT), junto com a ISO, projetou esta arquitetura de redes. O 

conjunto de conceitos deste modelo ou gerenciamento de redes de telecomunicação é 

definido numa série de Recomendações, M.3010, M3100, M3180, M3200, M3300, M3400. 

Nesta próxima seção, vamos descrever o sistema de gerenciamento de redes de 
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telecomunicação, apresentando uma visão do TMN e, em seguida, serão definidas as 

diferentes arquiteturas (funcional, de informação e física) deste sistema.  

3.5.1 UMA VISÃO GERAL DO TMN  

Na recomendação M.3010 [Pra95], o TMN foi definido conceitualmente como: 

uma rede separada que interfacia a rede de telecomunicações em vários pontos diferentes  

(figura 3.11). Os pontos representam os comutadores e transmissores, e a rede separada ou 

rede de comunicação de dados (DCN-Data Communication Network). O DCN interliga os 

comutadores e transmissores aos sistemas de suporte a operações (OS-Operations System) que 

executam as informações de gerenciamento. Essas informações podem ser fornecidas pelos 

OS, através das estações de trabalho ligadas ao DCN ou automaticamente. Os OS podem 

trocar informações no momento do seu funcionamento, por intermédio do DCN. As 

informações de gerenciamento são interpretadas pelo operador, ao nível das estações de 

trabalho. 

   Na seção seguinte, serão descritos os três diferentes tipos de arquitetura que 

diferenciam o TMN dos outros sistemas de gerenciamento.                                    

 

                                      Figura 3.11 Visão geral do TMN 
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3.5.2 AS ARQUITETURAS DO TMN 

3.5.2.1 ARQUITETURA FUNCIONAL  

A arquitetura funcional do TMN possui funções gerais que permitem a este sistema 

executar as tarefas de gerenciamento. Trata-se de um modelo composto por cinco diferentes 

tipos de blocos funcionais e cinco classes de pontos de referência [Pras95, Bri93, SMC92]. 

Os blocos funcionais implementados são os seguintes (figura 3.12): 

Bloco funcional Sistemas de Suporte às Operações (OSF-Operations 

System Functions); 

Bloco funcional Mediação (MF-Mediation Functions); 

Bloco funcional Elemento de Rede (NEF-Network Element Functions); 

Bloco funcional Estação de Trabalho (WSF-Work Station Functions); 

Bloco funcional Adaptador Q (QAF-Q Adaptador Functions).           

WSF             

                          QAF                                    NEF    

Figura 3.12: Blocos Funcionais do TMN 

3.5.2.1.1 BLOCOS FUNCIONAIS 

O Bloco Funcional Elemento de Rede (NEF) constitui a especificação abstrata dos 

componentes físicos da rede de telecomunicação (transmissores e comutadores), são 

monitorados e controlados no processo de gerenciamento. Esses elementos de redes 

executam as funções de telecomunicação e de gerenciamento. As funções de 

telecomunicação especificam os requisitos dos usuários ou do operador da rede (como 

acessar uma rede). Em termos de modelo de gerência OSI e SNMP, o NEF pode ser 

considerado como um agente. 

    

TMN    

     OSF      

      MF        
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O bloco funcional Sistema de Suporte às Operações (OSF) envia operações de 

gerenciamento e recebe notificações do bloco funcional elemento de rede. O bloco 

empenha a função idêntica de gerente no modelo de gerência OSI e SNMP, monitorando, 

coordenando e controlando as funções de telecomunicações. O OSF comunica-se com os 

NEFs por intermédio da classe de pontos de referência q. 

O bloco funcional Estação de Trabalho (WSF) fornece os mecanismos necessários à 

interpretação das informações de gerenciamento para o administrador da rede de 

telecomunicação. 

O bloco funcional Adaptador Q (QAF) serve para conectar as entidades que não 

suportam os pontos de referência padronizados do TMN. O QAF efetua a tradução entre 

uma interface TMN e uma interface não TMN. A figura 3.13 representa um exemplo desta 

forma de configuração. O QAF traduz o ponto de referência m que não é TMN em um 

ponto de referência q TMN e vice-versa, para permitir que OSF não TMN comunique-se 

com o NEF também não TMN. Este bloco executa a mesma função que um agente Proxy 

no SNMP. 

   Não-TMN NEF                     QAF                                QAF                   Não-TMN NEF   

         m           q              q                                m        

   TMN      

Figura 3.13: Funções Q Adaptador 

O bloco Funcional Mediação (MF) verifica as informações trocadas entre OSFs, 

QAFs e NEFs, para torná-las compatíveis ao padrão de representação de dados utilizado 

entre as entidades. O MF pode armazenar e filtrar essas informações.  

Além desses blocos, a arquitetura funcional apresenta uma outra função que era 

considerada, nas primeiras definições do TMN, como um bloco funcional. Identificada 

como função de comunicação de dados (DCF-Dada Communication Function), a DCF fornece 

serviços de suporte aos blocos funcionais no momento da troca de informações e 

representa uma especificação conceitual da DCN. Esta função suporta diferentes tipos de 

sub-redes (X.25, Rede Local, Rede Metropolitana e Rede Digital de Serviços Integrados -

RDSI).   
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Cada um desses blocos funcionais é composto por componentes que são definidos 

como seguinte: 

Função de Aplicação de Gerenciamento (MAF-Management A plication 

Function): fornece os serviços de gerenciamento; 

Função de Conversão de Informação (ICF-Information Conversion 

Function): faz a tradução semântica e/ ou sintática do formato de 

informação de uma interface para outra; 

Função de Apresentação (PF-Presentation Function) como seu nome 

indica, transforma as informações de gerenciamento, de uma forma 

compreensível, ao usuário ou ao computador; 

Base de Informação de Gerenciamento (MIB-Management Information 

Base): é uma base de dados virtual destinada a armazenar as informações 

de gerenciamento; 

Função de Adaptação Homem-Máquina (HMA-Human Machine 

Adaptation) converte as informações fornecidas pelo MAF em dados da 

PF: esta conversão pode ser feita no sentido contrário; 

Função de Comunicação de Mensagens (MCF-Message Communication 

Function): está presente em todos os blocos funcionais que possui uma 

interface física. Fornece serviços para a troca de informações de 

gerenciamento entre os blocos funcionais. 

A figura 3.14 representa a relação entre os blocos funcionais e os componentes 

funcionais MCF e DCF. 

     Bloco Funcional A       Bloco Funcional B 

              Comunicação Par a Par    

     

  TMN  
  Componentes   MCF 
  Funcionais      

 

    DCF 

      

      TMN 
 MCF         Componentes

  

       Funcionais 
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Figura 3.14: Relação entre blocos Funcionais DCF e MCF, e Componentes 

Funcionais.  

Os blocos funcionais OSF e MF são completamente implementados no TMN, ao 

contrário dos outros (QAF, WSF e NEF), que são especificados parcialmente no TMN. A 

descrição, na seção seguinte, nos ajudará a compreender melhor esta característica.  

As classes de pontos de referência são apresentadas pelas letras q, f, x, g e m. Os 

pontos q, f e x  em relação a g e m são descritos completamente no TMN.  

3.5.2.1.2 OS PONTOS DE REFERÊNCIA

   

Os pontos de referência servem de interfaces entre os blocos funcionais de 

gerenciamento [Bri93, Pras95], para identificar as informações trocadas. Três classes de 

pontos de referência são apresentadas: 

Classe f: liga os blocos funcionais Estação de Trabalho (WSF); 

Classe q: liga os OSFs, QAF, MF e NEF; 

Classe x: liga os OSFs de TMN diferentes. 

As classes g e m são pontos de referência não implementados no TMN. A figura 

3.15 representa todas as eventuais relações entre os pontos de referência e os blocos 

funcionais.              

        g           

WSF          

                          QAF                                    NEF 

    

TMN   

    OSF                  f  
       
      q      

      MF     q   

      q  
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m    

Figura 3.15: Relações entre blocos funcionais e pontos de referência       

A tabela 3.5 estabelece uma visão geral de todas as possíveis relações entre os 

Blocos Funcionais.  

 NEF    OSF      MF     QAF     QAF            WSF Non-TMN

 

NEF       q3        qx        

OSF     q3            x, q3          q3      q3          F  

MF      qx       q3       qx        qx       f  

QAF        q3            M 

QAF         qx           M 

WSF        f        f     

Non 

TMN  

                     m      m      g  

                    Tabela 3.5: Visão geral das possíveis relações entre os Blocos Funcionais 
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3.5.2.2 ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO

  
As características da arquitetura de informação constituem o símbolo da colaboração 

direta entre o ITU-T (ex-CCITT) e a ISO, na fase de projeto do TMN. Os princípios do 

modelo CMIP adotados pela TMN foram os seguintes: o conceito de agente-gerente, o 

gerenciamento por domínio e o paradigma orientado ao objeto para modelar as informações 

de gerenciamento. Para maiores informações, consultar a seção reservada à base de 

informação de gerenciamento do sistema de gerenciamento OSI.   

3.5.2.3 ARQUITETURA FÍSICA

  

O objetivo da arquitetura física é definir como os blocos funcionais e pontos de 

referência da arquitetura funcional são implementados em equipamentos ou dispositivos 

físicos. Em geral, os nomes dos dispositivos físicos são determinados em função dos nomes 

dos blocos funcionais (Elementos de Rede executam as funções de Elementos de Rede). 

Com base no número dos blocos funcionais definidos na arquitetura funcional, podemos 

determinar cinco dispositivos físicos na arquitetura física: 

 

Elementos de Rede (NE-Network Elements); 

Adaptador Q (QA-Q Adaptator); 

Dispositivo de Mediação (MD-Mediation Device); 

Sistemas de Suporte às Operações (OS-Operations Systems); 

Estações de Trabalho (WS-Work Stations). 

Pode-se encontrar um dispositivo físico capaz suportar vários blocos funcionais. O 

Sistema de Suporte às Operações exemplifica esta afirmação. Um único OS pode executar 

OSF, MF e WSF. 

Os pontos de referência implementam as interfaces na arquitetura física. Na prática, 

esses pontos relacionam-se aos serviços fornecidos pelas pilhas de protocolos ou interfaces, 

na rede de telecomunicação. 

3.5.3 ANÁLISE DO TMN

  

O TMN foi projetado a partir de algumas características de gerenciamento do 

sistema OSI. A arquitetura de informação do TMN, por exemplo, inclui muitas idéias do 
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gerenciamento de sistemas OSI. Além dessas semelhanças, o TMN apresenta também 

características específicas que podem ser estruturadas em dois pontos principais: 

A separação entre a rede gerenciada (rede de telecomunicações) e rede de 

gerenciamento, ou DCN, que transfere os dados de gerenciamento; 

A decomposição da sua arquitetura em três níveis diferentes de abstração 

(funcional, de informação e física).  

Dois motivos principais levaram os projetistas do TMN a separar a rede gerenciada 

da rede de gerenciamento: 

O primeiro motivo foi a necessidade de saneamento dos problemas de 

gerenciamento de falhas encontradas no gerenciamento de sistemas OSI e 

nos outros SGRs atuais.  

Vamos supor, por exemplo, que o administrador ou operador de uma rede pretenda 

gerenciar alguns componentes da sua rede utilizando o sistema de gerenciamento da 

Internet (SNMP) ou o gerenciamento de sistemas OSI (CMIP). Pelo mecanismo de 

funcionamento desses sistemas (seções 3.3 e 3.4), uma falha de conexão física entre a 

estação de gerenciamento e o elemento gerenciado torna atividade de gerenciamento 

praticamente impossível. Utilizando o TMN, o gerenciamento do elemento continuará a ser 

feito com a transferência dos dados de gerenciamento pelo DCN. O uso do DCN tem um 

alto custo. 

O outro motivo foi à necessidade de solucionar a incapacidade das redes de 

telecomunicações de transferir os dados de gerenciamento. A causa desta 

dificuldade está no fato de que as redes de telecomunicações foram 

projetadas para transportar dados de tipo analógico (sinais telefônicos), e não 

dados digitais como os de gerenciamento.  

A divisão da arquitetura do TMN em três níveis diferentes de abstração facilitou 

como a integração do TMN com os outros SGRs, como também a sua manutenção e sua 

transformação num sistema flexível.  

A introdução do DCN, além de trazer vantagens ao TMN, representa um certo 

custo de gerenciamento não desprezível. Para evitar eventuais problemas de falhas ao nível 

do DCN, o TMN precisa também gerenciá-lo. 
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O nosso protótipo, o GRAM, contorna os problemas de falhas para gerenciar, de 

uma forma eficiente e eficaz os componentes de uma rede, beneficiando-se com a 

mobilidade e a autonomia dos seus agentes. Uma falha de conexão de um elemento 

gerenciado não impede seu gerenciamento. 

3.6 AS LIMITAÇÕES DOS SGRS CENTRALIZADOS  

A maioria dos SGRs existentes no mercado são plataformas de gerenciamento 

centralizadas; daí porque suas aplicações são implementadas com base no paradigma C/S. A 

execução de uma tarefa de gerenciamento trivial ou não,  exige interações permanentes entre 

o processo cliente (gerente) situado na estação de gerenciamento central e os servidores 

(agentes) que especificam os dispositivos gerenciados.  

Esse padrão de gerenciamento torna-se ineficiente e ineficaz. As limitações 

apresentadas pelas plataformas de gerenciamento centralizadas são essencialmente 

relacionadas a seu desempenho. Na próxima seção apresentamos algumas das principais 

limitações dessas plataformas. 

3.6.1 A NÃO ESCALABILIDADE

  

A centralização das responsabilidades de gerenciamento e iteração entre aplicações 

gerentes e agentes, no processo de execução de uma tarefa de gerenciamento, constitui a 

causa principal da não escalabilidade dos SGRs atuais.  

A cada atividade de gerenciamento, o gerente solicita dados de gerenciamento dos 

agentes. A freqüência de interação pode crescer se a tarefa de gerenciamento não for trivial. 

Esta função é executada pelo gerente para cada agente. Se no ambiente de configuração do 

SGR são implementados n agentes, num certo

 

momento, o gerente é obrigado a fazer 

n solicitações para executar todas as tarefas de gerenciamento. Se as tarefas não são 

triviais, o numero de interações n pode aumentar até a resolução

 

dos problemas de 

gerenciamento. Esta situação aumenta a quantidade de tráfego na rede (figura 3.16, no caso 

a) e o ciclo de CPU na estação de gerenciamento (figura 3.16, no caso b). Como a estação 

de gerenciamento e largura de banda suportam um limite máximo de dados, os SGRs 

tornam-se não escaláveis para redes complexas e de dimensões grandes que exigem taxa de 

acesso e de processamento de dados elevada.  

 

    Ferramentas de Apresentação
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Figura 3.16 Problemas no estado de arte de gerenciamento de redes  

Vamos supor que uma empresa de prestação de serviços de vídeo sob demanda 

preste serviços a milhões de usuários. Para melhor garantir seus serviços, o administrador de 

rede decide instalar o sistema de gerenciamento de rede da Internet para gerenciar seu 

comutador ATM (Asynchronous Transfer Mode)1, que roteia os pacotes de vídeo aos clientes. O 

comutador da empresa possui cerca de 20000 circuitos virtuais para comutar os pacotes de 

vídeo para os clientes. Para diagnosticar e analisar a situação dos circuitos virtuais do 

comutador, o gerente é obrigado a solicitar dados dos 20000 circuitos virtuais. Devido a 

este, são necessários Ø(20000) interações para que sejam coletadas todas as informações 

sobre o estado desses circuitos. Mas, como a estação de gerenciamento e a largura de banda 

da rede possuem um limite máximo de dados de gerenciamento a serem processados e 

transportados, o SNMP não suporta gerenciar o comutador ATM em tempo real. 

3.6.2 MICROGERENCIAMENTO DOS AGENTES  

Na atividade de gerenciamento, a interação entre gerentes e agentes é iniciada pela 

execução de operações de gerenciamento independemente do grau de complexidade  das 

tarefas de gerenciamento. Quando se trata de executar tarefas de gerenciamento não triviais, 

a freqüência de iteração pode crescer e gerar um tráfego de dados muito elevado na rede. 

Esta quantidade de dados consome os seguintes recursos de computadores: largura de 

                                                

 

1 O Modo de Transferência Assíncrono-ATM é uma tecnologia caracterizada pela heterogeneidade dos vários 
recursos de hardware e software suportados [DeP93, Mon94]. Ele é baseado na transmissão de pequenas 
unidades de informações de tamanho fixo e formato padronizado denominada células. Tal tecnologia é capaz 
de suportar diferentes tipos de serviços exigidos pelos diferentes tipos de tráfego, como vídeo sob demanda 
e aplicações de alta velocidade de transmissão (dezenas ou centenas de Mbps). 
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banda e ciclo de relógio da unidade de processamento da estação de gerenciamento central. 

Esta situação provoca um aumento dos custos de comunicação e do tempo de resposta para 

solucionar situações de falhas.  

O paradigma de C/ S adotado pelos SGRs obriga o microgerenciamento dos 

objetos gerenciados pelos gerentes. 

3.6.3 FALTA DE CONFIABILIDADE  

O modelo centralizado adotado pelos SGRs para monitorar e controlar objetos 

gerenciados torna os sistemas menos confiáveis. A determinação de uma falha em um dos 

objetos gerenciados exige uma interação entre o gerente e o agente deste objeto. Para 

solucionar esta falha, é preciso acessar aos dados registrados na MIB para determinar a 

natureza do problema. Geralmente por motivo da falha existente, o objeto gerenciado 

necessita executar menos tarefas de gerenciamento. Como, pelas características dos SGRs, a 

resolução de problemas a nível dos objetos gerenciados é feita por troca de dados entre 

gerente e agentes, a persistência desta iteração pode gerar outros problemas, que podem 

acontecer a nível do próprio objeto gerenciado, do meio de comunicação entre o gerente e o 

objeto (situação de congestionamento da linha) ou da estação de gerenciamento central.  

Vamos supor, por exemplo, que um administrador de rede decida gerenciar dois 

segmentos de redes separados por um roteador. Pelas suas características, os SGRs 

centralizados permitem que um processo gerente situado num segmento possa monitorar e 

controlar objetos situados em outros segmentos. Uma falha ao nível do roteador isola os 

dois segmentos e torna a atividade de gerenciamento impossível. Do ponto de vista do 

processo gerente, o objeto gerenciado é inexistente.  

Em resumo, os SGRs com plataforma centralizada não suportam gerenciar 

problemas complexos  e em larga escala.  

3.6.4 LIMITAÇÕES DOS RECURSOS DOS DISPOSITIVOS GERENCIADOS  

As tecnologias de redes emergentes são constituídas por diferentes tipos de 

dispositivos. A capacidade de processamento (ciclo de CPU) e de armazenamento 

(memórias principais e secundárias) de cada dispositivo varia em função dos outros 

dispositivos. Um roteador, por exemplo, possui mais memória e ciclo de CPU que um 

modem ou uma ponte.  
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O projeto de implementação de aplicações de gerenciamento com plataforma 

centralizada não leva em consideração essas diferenças de características entre os 

dispositivos. Conseqüentemente, influencia o desempenho de cada recurso.  

O mesmo código agente, por exemplo, não é executado com o mesmo desempenho 

num roteador que num computador móvel. 

3.6.5 HETEROGENEIDADE SEMÂNTICA  

Os SGRs atuais permitem a implementação de vários tipos de MIBs, como as MIBs 

padronizadas e as privadas. Assim, para cada dispositivo com a mesma função, mas de 

fabricantes diferentes, é implementado uma MIB. Esta característica de heterogeneidade das 

MIBs dificulta o desenvolvimento de aplicações de gerenciamento genéricas para interpretar 

dados das variáveis das MIBs. Na impossibilidade de implementar tal aplicativo, a solução é 

visualizar dados brutos das variáveis das MIBs numa interface gráfica. Esses dados são 

interpretados pelo operador ou administrador de rede em função da sua experiência. 

3.6.6 DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL E ESPACIAL  

Os serviços fornecidos pelos agentes, durante a execução de uma atividade de 

gerenciamento, lhes são atribuídos durante a sua fase de implementação. O administrador 

da rede não é capaz de modificar em tempo real, políticas de gerenciamento em função dos 

requisitos do ambiente gerenciado, algoritmos de roteamento, alocação de recursos, políticas 

de filas, executar testes etc. Qualquer atribuição ou alteração de serviços, ao nível dos 

agentes, necessita da sua compilação, reinstalação e reinicialização. Os SGRs não suportam 

o conceito de distribuição temporal das funções de gerenciamento.   

Além disso, pela estrutura desses tipos de SGRs , todas as decisões são tomadas a 

nível de uma única estação de gerenciamento centralizada. A plataforma de gerenciamento 

centralizada não suporta nem o conceito de distribuição temporal nem o de distribuição 

espacial das funcionalidades de gerenciamento.  

Os problemas de congestionamento na rede, do aumento da taxa de acesso aos 

dados das MIBs, da falta de escalabilidade dos SGRs centralizados representam as 

consequências da falta de distribuição espacial das funcionalidades de gerenciamento.   
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3.7 CONSIDERAÇÕES

  

O sistema de gerenciamento da Internet (SNMP), o gerenciamento de sistema OSI e 

o TMN são padronizados e centralizados. A implementação de suas aplicações é baseada no 

paradigma Cliente/Servidor.  

Devido às suas características, o SNMP é muito simples de ser implementado, em 

relação ao gerenciamento de sistemas OSI e ao TMN. O sistema de gerenciamento da 

Internet foi projetado com o objetivo de ser substituído posteriormente pelo gerenciamento 

de sistemas OSI. Mas, pela sua simplicidade de implementação, tornou-se o SGR mais 

utilizado no  mercado. Em reação a esta superioridade, esforços estão sendo feitos, a nível 

político, através de pesquisas e fabricantes de novos equipamentos, no sentido de valorizar  

o gerenciamento de sistemas OSI.  

Na realidade, o SGR muito complexo na implementação do seu modelo e das suas 

aplicações de gerenciamento. A execução de uma tarefa de gerenciamento exige um 

consumo muito grande de recursos de computadores: memória, largura de banda, unidade 

de processamento etc.  

O TMN é um SGR especializado no gerenciamento de redes de telecomunicações. 

O princípio de modelagem de suas informações de gerenciamento é idêntico ao do 

gerenciamento OSI. O SGR OSI adota o conceito de orientação a objeto para especificar 

suas informações de gerenciamento. O TMN está caracterizado pela sua arquitetura múltipla 

(arquitetura funcional, de informação e física) e pela separação conceitual da rede gerenciada 

pela rede que transporta as informações de gerenciamento (DCN). A maior deficiência do 

TMN está na definição dos seus conceitos, como os pontos de referências e o DCF. 
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De uma forma geral, esses sistemas são todos parecidos na sua maneira de 

monitorar e controlar as novas tecnologias de redes. Eles apresentam uma série de 

problemas para um gerenciamento efetivo e eficiente dessas novas estruturas. Novas 

soluções, baseadas nos conceitos de redes neurais, na inteligência artificial, na plataforma 

CORBA (Common Request Broker A rchitecture) e em linguagens de interpretação (como JAVA) 

foram ou estão sendo implementados para sanar esses problemas.  

                                                   Capítulo

 

4 

As Novas Tendências de 
Gerenciamento de Redes 

4.1 INTRODUÇÃO

 

As limitações dos produtos de gerenciamento de sistemas atuais frente às tecnologias 

de redes emergentes, são fatos reconhecidos pelos profissionais e pesquisadores desta área. 

Muitas ferramentas são do tipo proprietárias, poucas são integradas entre si e a maioria é 

geralmente especializada na administração de determinados tipos de componentes de rede. 

Além dessas características, as ferramentas adotam o paradigma C/ S para implementar suas 

aplicações o que gera uma série de problemas durante as fases de execução das tarefas de 

gerenciamento (ver seção 3.6).   

O sistema de gerenciamento da Internet ou SNMP é um exemplo de ferramenta que 

utiliza este conceito. Ela é projetada para gerenciar dispositivos de interconexão de redes 

como roteadores, hubs e switches. 

Com esses fatos, um administrador de redes que deseja gerenciar um ambiente 

heterogêneo de hardware e aplicações, é obrigado a executar várias ferramentas de diferentes 
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fabricantes. Para reduzir o esforço desses profissionais, facilitar a execução das tarefas de 

gerenciamento e torná-las mais eficazes e eficientes, soluções desenvolvidas a nível 

acadêmico e de organismos internacionais padronizados foram apresentadas. As propostas 

variam em função dos conceitos adotados para implementá-las. Neste capítulo 

apresentamos algumas baseadas em: 

Redes Neurais Artificais (RNAs) [SV96]; 

Sistemas Especialistas e Inteligência Artificial (IA) [Pas88]; 

Gerenciamento Hierárquico de Rede [MG95]; 

Processamento Elástico [GY95a, GY93b, GY95c, GY95d, GY95e, Gol95]; 

Gerenciamento com CORBA (Common Request Broker A rchitecture) [OMG95, 

XoJIDM95a, XoJIDM95b]; 

 Gerenciamento Web (World Wide Web-WWW) [SHAR97, DARFT97B]. 

API de Gerenciamento com JAVA (Java Management API  JMAPI) [JMAPI98]  

Neste capítulo será feita uma descrição do mecanismo de funcionamento de cada 

uma dessas propostas, suas vantagens e desvantagens ao gerenciar um ambiente de redes 

heterogêneo. No final deste capítulo reservamos uma seção para fazer uma comparação das 

soluções que foram discutidas. 

4.2 GERENCIAMENTO HIERÁRQUICO DE REDE 

O gerenciamento hierárquico de rede é um conceito que foi adotado baseado na 

estrutura do modelo de gerência gerente-agente dos SGRs centralizados. Um novo módulo 

é implementado entre o gerente e o agente com objetivo de reduzir o fluxo de informações 

que trafega entre essas duas entidades e o tempo de processamento dos dados de 

gerenciamento. Dependendo da sua configuração o novo módulo desempenha a função de 

gerente ou agente. O modelo gerente-gerente (Manager to Manager-M2M) implementado no 

SNMPv2 para lidar com ambiente de redes heterogêneo e distribuído é um exemplo de 

adoção do conceito de gerenciamento hierárquico de redes. 



 
83   

Nesta seção vamos tratar de um outro exemplo de gerenciamento hierárquico de 

rede mais completo integrado no SNMPv1 ou SNMPv2: o protótipo subgerente [MG95]. 

4.2.1 PROTÓTIPO SUBGERENTE

 
4.2.1.1 CONCEITO 

O protótipo subgerente é uma nova estratégia de gerenciamento muito similar ao do 

M2M do SNMPv2 para gerenciar ambiente de sistemas distribuídos. Mas em relação ao 

Subgerente, o M2M é considerado uma solução limitada. Ele não suporta, por exemplo, 

monitoração e controle de dados de gerenciamento muitos complexos. O número de 

variáveis acessado na sua MIB é muito limitado.  

O Subgerente (figura 4.1) é um gerente adicional implementado entre o gerente e o 

agente no modelo de gerência do SNMP. Sua função principal é acessar periodicamente os 

valores dos variáveis das MIBs e processá-los para o gerente. Ele suporta configuração 

dinâmica, ou seja, durante a sua fase de execução pode-se lhe atribuir novas tarefas de 

gerenciamento em função dos requisitos do ambiente gerenciado.  Essas tarefas ou 

procedimentos de gerenciamento de redes (Network Management Procedures-NMPs) são 

implementados utilizando uma linguagem de baixo nível.                     
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          SubMgrOps     

         SubMgrValue 

   

    Controlador 

   

   Processos 
   
Trabalhadores 

  Agentes

 

 Procedimentos de 
Gerenciamento de rede 

 



 
84 

            Figura 4.1: Arquitetura interna do Subgerente (Submanager) 

4.2.1.2 FUNCIONALIDADE  

A figura 4.1 descreve o mecanismo de funcionamento do Subgerente. Os 

procedimentos de gerenciamento de redes são carregados pelo processo gerente e em 

seguida atribuídos ao Subgerente pelo intermediário do processo Controlador ou Controller. 

Os NMPs são armazenados em duas tabelas: SubMgrEntry e SubMgrOps. O SubMgrEntry 

registra as informações gerais dos NMPs e o SubMgrOps as operações a serem executadas.  

A execução do NMP cria no módulo Subgerente um processo trabalhador ou worker. 

O worker solicita as informações necessárias a execução da sua tarefa na MIB e processa-as. 

O resultado da avaliação dessas informações são armazenadas na tabela SubMgrValues. O 

conteúdo desta tabela fica a disposição do gerente para eventuais solicitações. Os protocolos 

SNMPv1 e SNMPv2 são utilizados para a comunicação entre gerente e Subgerente e entre 

Subgerente e agente. Na realidade o Subgerente desempenha duas funções: é considerado 

como agente para o gerente e como gerente para o agente. 

4.2.1.3 IMPLEMENTAÇÃO E LIMITAÇÕES

  

O protótipo Subgerente é implementado na linguagem C numa estação de trabalho 

utilizando o Sistema de gerenciamento da internet versão 2 da CMU [DAV89]. Esta 

proposta na realidade não solucionou os problemas de gerenciamento (aumento dos custos 

de comunicação, riscos de congestionamento, aumento do ciclo do CPU da estação de 

gerenciamento central) de um ambiente distribuído, mas só transferiu-os pelo fato de ainda 

manter o paradigma C/S como base de implementação de suas aplicações.  

O módulo Subgerente não executa operações de trap. As informações de 

gerenciamento são transmitidas aos gerentes através de operações de polling. A utilização 

desta operação pode provocar uma ocupação desnecessária da largura de banda da rede.  

Não há uma divisão das responsabilidades de gerenciamento entre Subgerente e 

gerente. O comando set de alteração das variáveis das MIBs é gerado unicamente pelo 

gerente. 

A linguagem de programação utilizada para especificar os NMPs é de baixo nível ou 

que dificulta a sua implementação. 
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Com todas essas insuficiências apresentadas pelo protótipo Subgerente, ele não é 

ainda considerado como uma solução viável para gerenciar as novas tecnologias de redes 

emergentes. Mas quando se trata de meio de comunicação caro como no caso de 

transmissão por satélite, este modelo reduz bastante o custo de comunicação. 

4.3 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E SISTEMAS ESPECIALISTAS 

A Inteligência Artificial (IA) é considerada como um campo novo na área da ciência 

de computação apesar da existência de alguns trabalhos neste domínio desde da emergência 

dos computadores modernos nos anos 50. O objetivo da Inteligência Artificial foi sempre 

procurar solucionar problemas facilmente resolvidos pelo cérebro humano a partir de 

algoritmos complexos. [Pa88] define a Inteligência Artificial como uma disciplina da ciência 

da computação destinada a estudar e criar sistemas de computação que exibem algumas 

formas de inteligências. Essas formas podem ser uma aprendizagem de novos conceitos e 

tarefas ou uma geração de análise e conclusões sobre alguns acontecimentos ao redor do 

mundo. Esses resultados são obtidos em geral pela aplicação de uma série de conceitos de 

lógica, de dedução e algoritmos complexos. 

Baseando-se no conceito de IA, podemos implementar um sistema a partir de um 

modelo computacional do raciocínio de um especialista humano capaz de lidar com 

problemas complexos do mundo real, que requeiram a interpretação de um especialista. 

Este sistema refere-se geralmente na linguagem da ciência da computação a sistema especialista. 

O sistema especialista procura sempre captar o suficiente do conhecimento do especialista 

humano com objetivo de solucionar os problemas.  Sistemas Especialistas podem ser 

implementados em todas as áreas de atividade do ser humano.  

No nosso caso será visto um exemplo de sistema especialista desenvolvido para 

executar atividades de gerenciamento de rede: o Gerente Especialista ou Expert Manager. 

4.3.1 GERENTE ESPECIALISTA  

Nesta proposta foi aplicado o paradigma de sistema especialista ao gerente [Pas88]. 

Um novo conceito de gerente foi desenvolvido com objetivo de fornecer uma plataforma 

para determinar o estado de informação do sistema global a partir de uma interpretação das 

informações parciais recebidas. A estrutura do novo gerente é composta de sete módulos 

(figura 4.2) e entre eles temos quatro módulos básicos [Pas88]: o Sensor de Entrada (Sensory 
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Input Interpreter-SII), o Gerador de Hipóteses (Hypotheses Generator -HG), Gerentes de 

Conhecimentos (Beliefs Managers-BM) e o Gerador de Ações (Action Generator-AG).             

                      Figura 4.2: Instância de um gerente especialista  

O estado de informação de qualquer recurso é recebido pelo SII que tenta dar um 

sentido a esta informação e envia-a ao HG. O HG gera um número de hipóteses para 

verificar a informação recebida. Se há confirmação a informação torna-se uma certeza ou 

Beliefs

 

e é enviado ao BM caso contrário, o módulo Gerador de experimentação faz um 

teste na rede para escolher a hipótese mais evidente. Os conhecimentos recebidos pelo BM 

são enviados ao AG para verificar se seu aspecto está funcionando corretamente na rede ou 

não. Uma analise critica deste projeto indica que o funcionamento do Gerente Especialista 

tem por objetivo o reconhecimento do estado de informação global do sistema para tomar 

melhores decisões de gerenciamento. Este enfoque reduziu ao segundo plano o problema 

do aumento do custo de comunicação. Apesar de ter eliminado parcialmente o 

microgerenciamento do agente, os métodos algorítmicos utilizados na implementação do 

Gerente Especialista para auxiliar a tomada de decisões consome muitos recursos da 

máquina como o tempo de processamento da CPU e o espaço de Memória. 
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4.4 REDES NEURAIS ARTIFICIAIS (RNAs)  

As RNAs são estruturas matemáticas simples inspiradas no cérebro humano. 

Possuem elementos que executam funções análogas aos neurônios biológicos do cérebro 

humano [AM93]. Segundo [SV96] as RNAs  são estruturas de processamento distribuídas e 

paralelas de informações na forma de grafo direcionado compostos pelo seguinte elementos: 

elementos de processamento, conexões e memória local. 

Os elementos de processamento que são representados pelos nós do grafo, possuem 

cada um vários conexões de entrada e saída para transferir os fluxos de informações e 

interligar os elementos entre eles. Essas informações são armazenadas e processadas 

localmente ao nível dos nós do grafo. Com a sua semelhança com o cérebro humano, as 

RNAs podem ser treinadas de forma que eles possam modificar seu comportamento em 

resposta a eventos ou fatos que ocorrem no meio ambiente. Para facilitar o tratamento de 

problemas relacionadas a um mundo imperfeito, as RNAs podem ser insensíveis a pequenas 

variações de eventos e fatos.  

De fato o elemento de processamento ou neurônio artificial da RNA (figura 4.3) 

procura sempre imitar o neurônio biológico. Como o cérebro humano, as redes neurais 

artificiais são compostas por camadas de neurônios artificiais. Podemos distinguir dois 

modelos de RNAs: o modelo Feedforward Multi-Camadas e o modelo Backpropagation. 

           X                 

OUT=F(NET)   

                                                         Figura 4.3: Neurônio Artificial  

X (x1, x2, ...xn): vetor aplicado à entrada do neurônio; 

           

 

: a função sigma processa o vetor X (x1, x2, ...xn) junto com os pesos das 

conexões sinápticas W(w1,w2,...,wn);  NET=x1w1+x2w2+....+xnwn=X.W; 
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OUT=F(NET): F é a função de ativação que utiliza o NET como argumento para 

produzir a saída OUT.  

O modelo de Backpropagation é uma rede neural Feedforward Multi-Camadas com um 

algoritmo de aprendizagem Backpropagation. O Backpropagation é implementado baseado em 

regras que procuram minimizar o erro entre a saída obtida no processamento e a saída 

desejada. O método de aprendizagem Backpropagation é muito lento de uma forma geral, mas 

apresenta alto desempenho quando classifica padrões similares.  

Nesta seção vamos descrever o exemplo de um modelo de gerência adaptativa que 

foi implementado baseado no conceito de RNAs para solucionar problemas relativos a 

gerenciamento de novas tecnologia de redes.  

4.4.1 MODELO SUBGERENTE-AGENTE ADAPTATIVO  

Antes de implementar o módulo Subgerente-Agente Adaptativo na estrutura do 

modelo de gerência tradicional, os projetistas tiveram que escolher entre três possibilidades 

de especificações deste módulo a solucionar os principais problemas de gerenciamento 

[SV96]. As possibilidades reveladas foram a implementação ao nível do gerente, do agente e 

do conjunto gerente-agente. 

Ao nível do gerente a implementação do módulo de gerência adaptativo mantém os 

problemas de gerenciamento constantes. É a implementação considerada a mais simples. 

Esta solução pode gerar pelo mecanismo de aprendizagem implementado pelas RNAs mais 

aumento do tempo de ocupação da CPU e o espaço de memória RAM (Random A ccess 

Memory) utilizado. 

Ao nível do agente, o módulo Subgerente-Agente efetua o processamento das 

tarefas de gerenciamento localmente evitando assim a transferência de um fluxo importante 

de dados de gerenciamento para o gerente. As decisões de gerenciamento são tomadas mais 

rapidamente resultando em uma reestabilização instantânea de problemas ocorridos na rede. 

Neste caso as funções de gerenciamento são distribuídas entre os agentes. Esta solução 

pelas suas características é considerada a mais adequada para gerenciar ambiente distribuído. 

Mas infelizmente, as RNAs não fornecem recursos necessários para implementar esta 

solução. A cada mudanças de políticas de gerenciamento é necessário um retreinamento dos 

agentes. 
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A implementação ao nível do conjunto gerente-agente além de manter todos os 

problemas revelados nas duas possibilidades anteriores, a reutilização dos agentes já escritos 

torna-se a maior dificuldade. 

Devido a todas esses problemas, os projetistas decidiram preservar a arquitetura do 

modelo de gerência tradicional e acrescentar o Subgerente-Agente Adaptativo (SGA) 

como um terceiro módulo entre o gerente e o agente. O módulo SAG [SV96] dependendo 

da sua configuração e da natureza de ocorrência de certos eventos pode se tornar um 

gerente ou um agente (figura 4.4). O módulo SGA como gerente tem a capacidade de 

tomar decisões mais rápidas caso seja da sua competência. Para atingir esta capacidade, o 

SGA é sempre treinado. O SGA é integrado com SNMP.   

Protocolo         

                         Nós Gerenciáveis   

Figura 4.4: Modelo de Gerência do SGA 

4.4.2 VANTAGENS E DESVANTAGENS DO SGA  

Pelas suas características, o módulo SGA fornece três vantagens principais no 

processo de gerenciamento de redes distribuídos: 

As decisões de gerenciamento são tomadas com um pouco mais de rapidez em relação 

aos outros SGRs centralizados. O SGA em função da sua configuração possui a 

capacidade de tomar decisões de gerenciamento analisando e diagnosticando falhas 

acontecidas na  rede; 

 

  Agente

  

   Agente

  

       Agente

 

       Gerente

 

   MIB

 

  SGA

 



 
90 

O tráfego de dados de gerenciamento entre gerente e agente é reduzido. O fato de 

poder tomar algumas decisões de gerenciamento é um exemplo concreto da capacidade 

do SGA de reduzir o fluxo de dados enviado para o gerente; 

O módulo SGA se adapta as mudanças do ambiente (adaptação feita com um pouco de 

dificuldade). Há menos intervenção humana. O algoritmo de aprendizagem fornecido 

pelas RNAs, permite treinar o SGA para executar algumas tarefas de gerenciamento 

rotineiras efetuadas pelo operador ou administrador de rede. O processo de treinamento 

é sempre efetuado no estado off-line. 

Essas vantagens fornecidas pelo módulo SGA são ainda consideradas mínima em 

relação aos requisitos necessários para um gerenciamento efetivo e eficiente de um ambiente 

distribuído.  

A filtragem do tráfego de informações de gerenciamento pelo SGA, não eliminou 

totalmente a geração de fluxo de informações entre o SGA e o gerente. Não são todas as 

informações que o SGA tem a capacidade de analisar e diagnosticar. Portanto, esta situação 

mantém ainda o risco de aumento dos custos de comunicação e de congestionamento na 

rede quando os dispositivos gerenciados são de alta velocidade e geram tráfego mais rápido 

do que a rede pode transportá-lo. 

A operação de treinamento off-line constitue um fator de bloqueio ao processo de 

gerenciamento. A cada fase de aprendizagem, o SGA é posto fora de ação. O SGA não 

suporta configuração dinâmica das tarefas de gerenciamento.  

O protótipo baseado em RNAs adequada para gerenciar as novas tecnologias de 

redes emergentes será aquele implementado a nível do agente. Esta solução favorece o 

processamento local e as decisões de gerenciamento são tomadas localmente. O tráfego 

entre gerente e agentes é eliminado do mesmo modo que o risco de congestionamento. Mas 

esta solução é muito difícil de ser implementada porque os RNAs não fornecem recursos 

necessários por isso. Por exemplo, a configuração dinâmica das tarefas de gerenciamento 

que é uma característica muito importante para os SGRs distribuídos não é feita em tempo 

real. Os treinamentos dos agentes são feitos no modo off-line. 
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4.5 PROCESSAMENTO ELÁSTICO  

O Processamento Elástico-PE é um novo modelo de iteração remota entre 

processos ou programas em execução num ambiente de computação distribuído [GY95a, 

GY93b, GY95c, Gol95]. Foi desenvolvido por um grupo de pesquisadores do 

departamento de ciência da computação da universidade de Columbia em Nova York. As 

aplicações executadas baseando neste modelo são implementados utilizando o conceito de 

agentes móveis. Um agente móvel é considerado como qualquer programa de 

computadores que podem ser enviados remotamente a um nó da rede para ser executado. 

A tecnologia de processamento elástico constitua uma resposta às várias dificuldades 

encontradas pelos programadores de aplicações distribuídas para executar de uma forma 

eficaz e eficiente seus processos remotos. A sua implementação introduziu novos conceitos 

nos processos de execução das aplicações distribuídas como: processamento local e 

configuração dinâmica dos processos distribuídos remotos. Além de enviar dados e 

comandos para serem processados remotamente, o processamento elástico permite a 

execução local desses parâmetros. Dependendo dos requisitos do seu ambiente, novas 

funcionalidades pode ser atribuídas aos processos distribuídos remotas durante sua fase de 

execução. Todos esses serviços são aplicados aos processos distribuídos graças a plataforma 

que suporta o modelo de processamento elástico.  

A arquitetura da plataforma do modelo de processamento elástico é composta de 

dois elementos essenciais [Gol95]: o Serviço de Delegação Remota (Remote Delegation Service-

RDS) e a arquitetura de execução em tempo real ou Delegation Backplane Middleware-DBM. 

O RDS tem por função delegar agentes para os processos elásticos, ativá-los como 

threads  e controlar a sua execução.

 

O DBM fornece os serviços necessários para carregar os agentes delegados pelo 

RDS e executá-los como threads . Suporta as ligações dinâmicas e comunicações 

interprocessos [GY95a]. Os agentes delegados podem ser implementados em quaisquer 

linguagens de programação compiladas ou interpretadas.  

Pelas suas características, o processamento elástico favorece a implementação de 

aplicações em varias áreas de atividade do ser humano. O Gerenciamento Distribuído por 

Delegação (Management by Delegation-MbD) é um exemplo de aplicação baseado na tecnologia 

de processamento elástico para desempenhar atividade de gerenciamento de redes. 
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4.5.1 GERENCIAMENTO DISTRIBUÍDO POR DELEGAÇÃO

  
O MbD é um novo paradigma de Gerenciamento de rede baseado no modelo de 

processamento elástico para sanar os problemas de gerenciamento de redes atuais. Sua 

estrutura de gerenciamento é baseada  no modelo de gerência gerente-agente.  

Os agentes do MbD ou servidores de dispositivos são processos elásticos  que 

implementam funções de gerenciamento (figura 4.5). Eles têm a capacidade de monitorar, 

analisar, diagnosticar e controlar localmente dados dos elementos gerenciados. Se durante a 

fase de execução do agente MbD é necessário novas funcionalidades para definir uma 

determinada tarefa de gerenciamento, essas funções são enviadas como agentes delegados  a 

partir do gerente MbD por intermediário do RDS. Portanto o MbD suporta o conceito de 

distribuição espacial e temporal das funcionalidades de gerenciamento e interopera com 

vários tipos de protocolo de gerenciamento de redes (SNMP ou CMIP) [GY95d]. 

                                                                           Clientes 

                   Protocol de Delegação                                          DA              Servidor Elástico 

                   RPC 

                   Agente Delegado 

                  Execução em tempo real elástico 

                  Processo Elástico 

                           Figura 4.5: Delegação de um programa agente a um servidor elástico. 

4.5.2 VANTAGENS E DEFICIÊNCIAS DO MbD  

O MbD ao contrário dos SGRs centralizados define um paradigma de 

gerenciamento de rede distribuído, flexível e escalável.  

O MbD suporta um modelo de gerenciamento escalável. O processamento local dos 

dados dos elementos gerenciamentos eliminou praticamente o tráfego entre agentes MbD e 

gerente MbD e por conseqüência o tempo de ocupação do CPU e da memória principal da 

estação de gerenciamento central. O número de operações de polling gerado pelo gerente 

MbD é reduzido substancialmente. 
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O MbD é uma aplicação. As responsabilidades de gerenciamento são mais 

distribuídas entre os agentes MbD. Portanto o agente MbD possui uma certa autonomia de 

monitoração, diagnóstico, análise e controle local dos elementos gerenciados. A autonomia 

de funcionamento dos agentes do MbD, permite ao MbD continuar gerenciar recursos de 

uma rede mesmo se existe uma perda de conexão entre o gerente MbD e o agente MbD.  

O MbD é flexível. Seus agentes pelo mecanismo de delegação de novas 

funcionalidades, se adaptam dinamicamente aos requisitos do ambiente gerenciado. Além 

disso, o MbD leva em consideração as limitações dos recursos computacionais dos 

dispositivos gerenciados (o modem possui menos espaço de memória que o roteador) no 

momento de especificar as funções de gerenciamento do seus agentes. Ao contrário dos 

SGRs centralizados, é possível para o MbD especificar um minimum de funções de 

gerenciamento que um dispositivo pode suportar para que seja executada uma determinada 

tarefa de gerenciamento. A medida que surge a necessidade de novas funções de 

gerenciamento o MbD pode delegar agentes para o dispositivo gerenciado. 

O MbD pode integrar os protocolos de gerenciamento atuais como SNMP, CMIP... 

Esta integração é feita pela extensão das propriedades dos componentes dessas entidades 

como: MIBs, gerentes e agentes.  

Uma analise detalhada das vantagens fornecidas pelo MbD para gerenciar as novas 

tecnologias  emergentes, nos leva a considerar esta proposta como uma solução ideal. Mas 

observando melhor o mecanismo de funcionamento do MbD, anotamos algumas 

insuficiências apresentadas por esta nova ferramenta. O administrador ou operador da rede 

não consegue visualizar em uma única solicitação, a situação de todos os dispositivos 

gerenciados na rede. Por exemplo, vamos supor que o operador de rede deseja determinar 

qual é o dispositivo que suporta mais tráfego no seu ambiente de gerenciamento. Para 

definir este dispositivo pelo MbD, o operador é obrigado a solicitar individualmente 

informações sobre cada dispositivo e em seguida comparar os resultados. A solução mais 

eficiente seria obter este dado em uma única solicitação. A solicitação especificada num 

programa, é enviada na rede para percorrer todos os dispositivos analisando as informações 

de cada um para determinar aquele que gera mais tráfego. 
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4.6 GERENCIAMENTO DE REDES COM CORBA 

Para superar as limitações apresentados pelos sistemas de gerenciamento de redes 

tradicionais dominantes (SNMP e CMIP) ao gerenciar redes modernas cada vez mais 

complexas e heterogêneas, pesquisadores encontraram uma solução de gerenciar de uma 

forma única e consistente essas redes: a CORBA (Common Request Broker Architecture).  

A CORBA introduzida em 1991 pelo OMG (Object Management Group) [OMG95] é 

uma plataforma que fornece os serviços necessários para execução e interoperação de 

aplicações distribuídas independente do hardware e dos sistemas operacionais. Como 

soluções de gerenciamento, modelos de objetos simples e únicos baseados em CORBA são 

utilizados para implementar aplicações de gerenciamento ou gerentes que suportam 

plenamente protocolos de gerenciamento CMIP e SNMP. Vários modelos foram 

desenvolvidos entre eles é tratado nesta seção o modelo do XoJIDM (X / Open s Joint Inter-

Domain Management Task Force) [XoJIDM95a, XoJIDM95b]. Mas antes de entrar em detalhes 

neste modelo, apresentamos uma visão geral da CORBA. 

4.6.1 VISÃO GERAL DA CORBA

 

O OMG projetou a CORBA em resposta as dificuldades encontradas pelos 

programadores de sistemas distribuídos a executar suas aplicações num ambiente de 

hardware e software heterogêneos. As aplicações distribuídas são muitas vezes 

implementadas baseadas no paradigma C/ S. A execução dessas aplicações é feita pela 

iteração entre processos clientes e servidores que os compõem. As iterações dependem 

muitas das características (hardware, sistemas operacionais e linguagens de programação) do 

ambiente de desenvolvimento da aplicação distribuída. 

A CORBA permite que a comunicação entre os processos cliente/ servidor torne-se 

possivelmente independente da linguagem de programação, dos sistemas operacionais, da 

arquitetura das máquinas e da localização dos processos. O processo cliente invoca de uma 

forma transparente a execução de operações no processo servidor localizado na mesma 

máquina ou em máquinas diferentes. Essas características fornecidas pela CORBA garantem 

aos programadores a liberdade de escolher a linguagem de programação, o sistema 

operacional e o hardware adequado para implementação e execução dos seus programas. A 

CORBA é uma arquitetura flexível. 
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A figura 4.6 mostra a estrutura do ambiente de execução da CORBA 

composta por três elementos fundamentais: o processo cliente, o ORB-Object Request Broker 

e a implementação do objeto. 

                          Cliente                                                             implementação do objeto 

                        

              

                                                            O R B    

Figura 4.6: Estrutura do ambiente de execução da CORBA 

4.6.1.1 PROCESSO CLIENTE  

O processo cliente é definido como qualquer entidade que invoca um objeto 

(processo servidor). Na invocação, o cliente especifica o tipo de objetos, a operação a ser 

executada e os parâmetros atribuídos a operação ou retornado pelo objeto. Essas 

informações especificadas na invocação são acessadas no objeto de referência do objeto.  

O cliente inicia geralmente sua solicitação por intermédio de uma interface. A 

interface define o conjunto das possíveis operações (serviços) que podem ser executadas 

num objeto. Em relação ao cliente podemos distinguir três tipos de interfaces: Interfaces 

definidas em linguagem de definição de interfaces (Interface Definition Language-IDL), a 

interface de invocação dinâmica (Dinamic Invocation Interface-DII) e a interface do ORB. 

As interfaces em IDL uma vez definidas são compiladas para gerar duas entidades numa 

linguagem mapeada (C++, Java etc.): os canhotos (stubs) cliente e os canhotos de 

implementação. A função dos canhotos de implementação será tratada na seção 4.6.1.3. 

Os stubs clientes constituem as interfaces que nos interessam nesta seção. Eles são 

rotinas ou funções definidas estaticamente e que dependem da interface do objeto 

solicitado. Para invocar uma solicitação o cliente chama essas rotinas. 
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A interface de invocação dinâmica fornece mecanismo que permite ao cliente especificar 

e construir solicitação de uma forma dinâmica. Para que isso acontece, o ORB mantém 

serviços de depósito de interfaces que representam os componentes de uma interface 

em objetos de tal forma que eles possam ser acessados em tempo de execução. Os 

acessos são feitos por uma chamada ou uma seqüência de chamadas. A interface 

especificada é sempre independente da interface do objeto solicitado. 

A interface ORB permite que funções ORB sejam acessadas diretamente pelo código 

cliente. Essas funções são geralmente operações comuns ao cliente e a implementação 

do objeto. A interface ORB é compartilhada pelas duas entidades.  

As solicitações efetuadas pelo cliente por intermédio dos stubs cliente ou do DII 

apresentam as mesmas semânticas. Ou seja, o receptor da solicitação não possa distinguir 

em que interface foi feita a invocação. Além disso, o cliente não tem detalhes sobre a 

especificação da implementação dos objetos e do ORB. Eles são vistos através de 

mapeamento de linguagens. 

4.6.1.2 O ORB (OBJECT REQUEST BROKER)  

O ORB é o componente da plataforma CORBA que efetua a relação entre o cliente 

e a implementação do objeto. Sua função é interpretar a solicitação do cliente, localizar a 

implementação do objeto, passar os dados da solicitação ao objeto e retornar os resultados 

da solicitação ao cliente. As interfaces definidas na seção 4.6.1.1 e 4.6.1.3 servem de meio 

de comunicação entre o ORB com os clientes e a implementação dos objetos. 

As informações que permitem ao ORB localizar e ativar a implementação dos 

objetos são registradas numa entidade associada nela e denominadas de depósito de 

implementações. Outros serviços como de controle de administração, alocações de recursos 

e de segurança são encontrados no depósito de implementações.  

A CORBA oferece a possibilidade de implementar uma variedade de ORBs para 

integrar novos ambiente nela. Nesta perspectiva, a IBM (International Bussiness Machine) 

projetou um ORB denominado TME10 Framework para suportar seu ambiente de 

gerenciamento Tivoli 10 (TME10-Tivoli Management Environment 10) na arquitetura da 

CORBA [TIVOLI98, LEND97]. Esta integração transforma o TME10 numa solução de 

gerenciamento aberta, escalável e capaz de controlar de uma forma centralizada os recursos 

de diversos ambientes (o administrador de rede não precisa repetir a mesma operação para 
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cada plataforma do seu ambiente de gerenciamento). Para reforçar mais a sua integração, a 

IBM disponibiliza no TME10 módulos de terceiros através da 10/ Plus A ssociation que é uma 

associação de desenvolvedores de aplicações de terceiros para o TME10. Com esta 

organização, a IBM garante a compatibilidade com suas aplicações. A implementação dessas 

soluções de terceiros é facilitada pelo uso da arquitetura CORBA, da publicação das APIs 

programadas pela IBM e do uso do módulo TME10 Integration Toolkit. 

4.6.1.3 A IMPLEMENTAÇÃO DO OBJETO  

A implementação do objeto fornece as semânticas do objeto definindo dados para a 

instância do objeto e código para seus métodos. Sua função é executar as solicitações 

enviadas pelo cliente através do ORB e retornar os resultados ao cliente. Durante a sua 

execução, a implementação do objeto beneficia-se dos serviços do ORB por intermédio da 

interface adaptador do objeto. As solicitações interceptadas pelo ORB são enviadas a 

implementação do objeto através de duas interfaces: canhoto dinâmico e canhoto da IDL 

estático. 

O canhoto da IDL estático representa o servidor do canhoto cliente. Esta interface é o 

resultado da compilação da interface definida em IDL. A solicitação enviada pelo cliente 

através da interface canhoto cliente é recebida pela implementação do objeto por 

intermediário do canhoto da IDL. 

A interface de canhoto dinâmico é o servidor da interface de invocação dinâmica. 

Fornece os mecanismos necessários para livrar as solicitações do cliente, do ORB para a 

implementação do objeto em tempo real.  

Durante a sua execução a implementação do objeto necessita dos serviços do ORB. 

O ORB fornece esses serviços através da interface adaptadora do objeto. Esses serviços 

incluem essencialmente o gerenciamento dos objetos referenciados e, a segurança na 

interação dos objetos etc. O adaptador do objeto facilita o relacionamento entre o ORB e os 

milhões de objetos existente na CORBA. Pela diversificação dos serviços fornecidos pelo 

ORB podemos distinguir vários tipos de adaptadores de objeto: adaptador utilizado para 

conectar a banco de dados orientado a objeto, adaptador conectado a bibliotecas Tc etc. 

Assim cada implementação do objeto pode escolher durante a sua execução, o adaptador do 

objeto necessário a seu funcionamento. 
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4.6.2 O MODELO XoJIDM  

Na perspectiva de integrar a plataforma CORBA com o mundo de gerenciamento 

de rede (principalmente o CMIP e SNMP) o XoJIDM [XoJIDM95b, XoJIDM95a] projetou 

um modelo baseado em CORBA. Este modelo (modelo XoJIDM) fornece os mecanismos 

que permitem aplicações de gerenciamento implementadas na CORBA gerenciar de uma 

forma transparente recursos que suportam os protocolos de gerenciamento SNMP e CMIP. 

Este mecanismo apresenta duas aproximações: a tradução das especificações e a tradução 

das iterações. 

A tradução das especificações que por natureza é estática, envolve o mapeamento das 

especificações das MIBs dos agentes CMIP e SNMP em linguagem de definição de 

interface da CORBA. As  MIBs dos agentes CMIP e SNMP são especificados pelas 

normas de definição de objetos gerenciados (Guidelines for the Definition of Managed 

Objects-GDMO) e da linguagem de especificação ASN.1. Modelos GDMO, operações 

GDMO e tipos ASN.1 são mapeados respectivamente em interfaces IDL, operações 

IDL e tipos IDL. 

A tradução de iterações converte em tempo real a solicitação especificada em IDL em 

mensagem SNMP/ CMIP e vice-versa.  O modelo XoJIDM suporta  execução em 

tempo real. 

4.6.3 VANTAGENS E LIMITAÇÕES 

    A escolha da plataforma CORBA como um novo ambiente de gerenciamento de 

redes teve varias motivações: 

A CORBA permite a implementação de um modelo complexo e poderoso capaz de 

unificar vários sistemas de gerenciamento de redes como o SNMP e o CMIP. Enquanto 

não existe ainda um único sistema de gerenciamento de rede capaz de gerenciar um 

ambiente de redes heterogêneos, este modelo consiste uma solução adequada para 

executar esta tarefa; 

A CORBA suporta várias linguagens de programação. As aplicações de gerenciamento 

(gerentes e agentes) podem ser implementadas em linguagens de programação diferentes 

e em seguida mapeadas automaticamente pelos compiladores IDL em linguagem IDL 

facilitando assim a comunicação entre clientes e servidores; 
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A CORBA fornece através de seu ORB um mecanismo de comunicação transparente 

entre os processos clientes e servidores.   

Apesar das vantagens substanciais fornecidas pelo modelo de gerenciamento 

baseado em CORBA, esta solução possui algumas limitações: 

A CORBA não define características necessárias para suportar programação em tempo 

real. Execução de aplicações em tempo real são muitos difíceis a ser implementada; 

A CORBA não fornece mecanismos que autorizam aos clientes, informar o ORB os 

níveis de prioridade das suas solicitações; 

A existência dos ORBs atraem um overhead significante de atraso e de vazão a nível do 

tráfego de dados na plataforma. Os fatores desta sobrecarga ou overhead, inclua a 

ineficiência dos algoritmos de demultiplexação e as cópias excessivas de dados.    

A nossa proposta, é capaz a partir do seu conceito de agente procurador ou proxy 

agent, unificar numa mesma plataforma sistemas de gerenciamento diferentes. O GRAM 

suporta o conceito de programação em tempo real. As situações de overhead de atraso e 

vazão são evitadas substancialmente. Pela estrutura do seu agente (ver seção 5.3.2.1), o 

GRAM permite que  solicitações sejam emitidas com certos níveis de prioridade.   

4.7 GERENCIAMENTO DE SISTEMAS BASEADO NA WEB -WEB BASED 
ENTREPRISE MANAGEMENT-WBEM 

4.7.1 O QUE É WBEM?  

O WBEM [SHAR97, DRAFT97b] é um ambiente de gerenciamento proposta pela 

primeira vez no meado de 1996, por um grupo de empresas liderado pela Microsoft e a Intel 

para integrar ferramentas de diferentes fabricantes com objetivo de gerenciar redes e 

dispositivos diversos na Internet (figura 4.7). A idéia principal do WBEM é consolidar e 

unificar dados de gerenciamento fornecidos por várias ferramentas para permitir que 

aplicações possam acessá-los independemente da sua origem.  

A maioria das ferramentas de gerenciamento atuais é projetada para administrar 

tipos determinados de elementos (lógico ou físico). O sistema de gerenciamento da Internet 

ou SNMP, por exemplo, gerencia com facilidade dispositivos de interconexão de redes 

como roteadores, hubs e switches enquanto a Interface de Gerenciamento de Área de 
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Trabalho (Desktop Management Interface-DMI) administra com eficiência estações de trabalho e 

computadores pessoais.   

Quando o administrador de rede deseja gerenciar no seu ambiente entidades como 

roteador e estações de trabalho, ele é obrigado a executar separadamente o SNMP e o DMI. 

Para facilitar sua tarefa, o WBEM integra o SNMP, o CMIP e o DMI numa única 

plataforma e fornece recursos da Internet como os browsers Netscape e Internet Explorer 

para interfacear com os dispositivos gerenciados e visualizar os resultados dos dados de 

gerenciamento analisados. Cada fabricante deve fornecer applets (aplicações em JAVA ou 

HTML iniciada a partir de um browser) para efetuar a análise dos dados dos seus 

componentes. Esses dados são coletados a partir da base de dados do WBEM ou Modelo 

de Informação Comum (Common Information Model-CIM) [SHAR97].  

No CIM, é utilizado o paradigma de orientado à objetos para representar todos os 

elementos gerenciados em objetos oferecendo assim, uma visão baseada em objetos do 

ambiente. O CIM apresenta uma estrutura de árvore hierárquica de objetos interligados 

entre si. Por exemplo, no componente microprocessador que é composto de uma unidade 

de controle e uma unidade lógica e aritmética, o objeto microprocessador é ligado aos 

objetos unidade de controle e unidade lógica e aritmética. Os objetos definidos no CIM são 

acessados pelos applets executados nos browsers por intermédio do Protocolo de 

Gerenciamento HiperMídia (HyperMedia Management Protocol-HMMP) que é um variação do 

Protocolo de Transferência de HiperTexto (HyperText Transfer Protocol) da Internet 

[DRAFT97a, DRAFT97b].  

O HMMP descreve mecanismos de transporte e fornece um conjunto de operações 

de gerenciamento para interagir com os objetos gerenciados e seus dados.  

O CIM e o HMMP constituem os elementos chave da especificação do WBEM. Nas 

seções seguintes descrevemos mais detalhadas as características de cada uma dessas 

entidades. 
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SNMP                    DMI 

                                              Figura 4.7: Arquitetura do WBEM 
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4.7.2 O MODELO DE INFORMAÇÃO COMUM-CIM  

O CIM utiliza o paradigma orientado a objetos para definir um modelo de dados 

padronizado e extensível que descreve as características e comportamento do ambiente 

gerenciado. Os elementos gerenciados são modelados utilizando os conceitos de classes, 

objetos, propriedades, nomeação, métodos e instância. As classes são templates para os 

objetos gerenciados, as instâncias são ocorrências das classes, as propriedades informam as 

características dos objetos, a nomeação identifica o objeto e os métodos as operações a 

serem executadas pelos objetos.  Essas entidades definidas no CIM são interligadas entre si 

formando uma estrutura de árvore hierárquica de objetos. O modelo CIM pela sua estrutura 

e suas características, permite que aplicações possam acessar dados de gerenciamento 

fornecidos por ferramentas de diferentes fabricantes como SNMP e DMI independemente 

da sua origem. A consolidação e a unificação dos dados são obtidas pelas propriedades 
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fornecidas pelo CIM. O CIM é conceitualmente dividido em duas partes [DRAFT97a, 

DRAFT97b]: a especificação do CIM e o modelo do CIM. 

A especificação do CIM descreve linguagem, nomeação, modelo meta e técnicas de 

mapeamento dos outros modelos de gerenciamento como, por exemplo, o SNMP e o 

DMI etc. O modelo meta fornece elementos como classes, propriedades, métodos, 

associação como tipo de classe e referências como tipos de propriedades para definir 

formalmente o modelo CIM. A função da classe associação é interligar dois objetos 

gerenciados definidos no CIM. As propriedades deste relacionamento são denominadas 

referências. Vamos supor, por exemplo, que uma placa de rede suporte vários 

protocolos e desejamos especificar no CIM todas as possíveis relações entre eles. 

Primeiramente vamos definir a placa de rede e todos os protocolos individualmente 

como objetos e em seguida definir uma classe como associação para relacionar cada 

objeto de um determinado protocolo com o objeto placa de rede. 

O modelo CIM fornece uma descrição do modelo atual no qual é possível organizar as 

informações disponíveis sobre o ambiente gerenciado. Existem no CIM um conjunto de 

classes padronizado que representa uma faixa importante de dispositivos lógicos e 

físicos gerenciáveis. Qualquer fabricante que deseja introduzir um novo dispositivo 

gerenciáveis deve verificar neste conjunto de classes se há possibilidade de reutilizar uma 

classe para definir seu equipamento. Se esta forma de definição não é possível, uma 

nova classe é requisitada no conjunto.  

Os objetos gerenciados definidos no CIM podem ser divididos em vários objetos 

dependendo da estrutura do componente representado. Por exemplo, se um administrador 

de redes deseja monitorar e controlar a unidade de controle e a unidade aritmética e lógica 

do microprocessador do servidor da sua rede, o objeto microprocessador definido no CIM 

será dividido em objeto unidade de controle e objeto unidade aritmética e lógica. O nível de 

divisão depende da posição estrutural  do elemento gerenciável escolhido. 

A especificação de relações entre os objetos permite agrupá-los em quatro tipos de classes: 

Classe dos objetos do sistema (servidor e impressoras); 

Classe dos objetos de aplicações (aplicações e banco de dados); 

Classe dos objetos de rede (roteadores, hubs e switches); 
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Classe dos objetos de recursos (sistemas operacionais).    

A associação dos objetos permite também que dados de gerenciamento de 

dispositivos de fabricantes diferentes e fornecidos por ferramentas diferentes sejam 

combinados. Por exemplo, podem associar dados de gerenciamento de uma placa de rede 

administrada pelo SNMP com dados da sua porta gerenciada pelo DMI. Esta característica 

constitue um elemento chave do sucesso do WBEM. As ferramentas de gerenciamento 

existente não tratam desta possibilidade. Qualquer tentativa de unificar dados de elementos 

gerenciados de fabricantes diferentes e gerados por sistemas variados é feita ao nível de 

aplicações. Os administradores de redes implementam Interfaces de Programas de 

Aplicações (APIs-A pplication Program Interfaces) para traduzir de uma forma legível a um 

sistema de gerenciamento dados fornecidos por outras ferramentas de fabricantes 

diferentes. O esforço de desenvolvimento de APIs é enorme pois cada componente com 

características diferentes adicionado à rede, implica o desenvolvimento de uma nova API. 

Para evitar essas dificuldades de implementação, o CIM garante a integração ao nível de 

protocolo HMMP.  

Para garantir a flexibilidade e escalabilidade do WBEM num ambiente de rede em 

larga escala, o administrador de rede pode descentralizar a configuração do CIM que reside 

no servidor de gerenciamento. Várias bases de dados ou CIM são implementadas em 

diferentes nós da rede. 

4.7.3 O PROTOCOLO DE GERENCIAMENTO HIPERMÍDIA-HMMP  

Os objetos gerenciados e sua estrutura de dados definidos no CIM são acessados 

por intermediário do Protocolo de Gerenciamento HiperMídia ou HMMP que é uma 

variação do Protocolo de Transferência de HiperTexto (HyperText Transfer Protocol-HTTP) 

utilizado no World Wide Web-WWW [DRAFT97a].   

O HMMP utiliza o paradigma C/ S para descrever o mecanismo de transporte e o 

conjunto de operações de gerenciamento para interagir com os objetos no CIM. Os clientes 

HMMP solicitam a execução de operações aos servidores HMMP. O processo cliente do 

HMMP é geralmente executado no browser da Internet e servidor HMMP representa o 

dispositivo gerenciado. As funções dos processos clientes e servidores do HMMP podem 

ser alteradas para configurar um ambiente de gerenciamento distribuído e/ ou hierárquico. 

Ao nível de aplicação o servidor pode agir como proxy de vários dispositivos gerenciados 

e, a nível físico como um simples componente de rede. Dependendo da natureza das 
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solicitações enviadas pelo cliente HMMP, se o servidor HMMP torna-se um cliente, ele é 

denominado de gerente de objeto hipermídia (HyperMedia Object Manager-HMOM) caso 

contrario é chamado Provedor (Provider).  

Ao contrário de alguns protocolos de gerenciamento como o SNMP e o CMIP, o 

HMMP foi projetado para suportar vários tipos de protocolos de transporte como o 

Protocolo de Controle de Transmissão (Transmission Control Protocol-TCP), a UDP (User 

Datagram Protocol), o IPX (Internet Packet Exchange) e NetBeui. As mensagens trocadas entre 

clientes HMMP e servidores HMMP ou Unidades de Dados do Protocolo (Protocol Data 

Units-PDUs) são encaminhados pelo protocolo de transporte do ambiente de rede 

gerenciado. Esta característica é importante para facilitar a integração numa única 

plataforma de soluções de gerenciamento independentes e fisicamente distribuídas. 

4.7.4 DISCUSSÃO SOBRE O WBEM  

Do ponto de vista de um administrador de redes, a implementação do WBEM 

fornece uma série de vantagens: 

A especificação do WBEM soluciona definitivamente o problema de integração entre as 

ferramentas de gerenciamento existente e a dificuldade de projetar um sistema capaz de 

administrar um ambiente de rede heterogêneo. Através desta solução, o administrador 

de redes beneficia-se numa única plataforma as qualidades de gerenciamento de cada 

uma das ferramentas existentes atualmente no mercado. Ele pode, por exemplo, sem 

trocar de ambiente, aproveitar ao mesmo tempo com um esforço minimum da 

facilidade do SNMP de administrar roteadores e do DMI de gerenciar estações de 

trabalho. Os dados de gerenciamento dessas entidades são armazenados de uma forma 

unificada na base de dados CIM. 

O WBEM utiliza recursos da Internet como Netscape ou Internet Explorer 

familiarizados pelos usuários para visualizar graficamente os dados de gerenciamento 

analisados. Esta característica facilita a execução das tarefas de gerenciamento e, permite 

que qualquer usuário seja profissional da área ou não, possa monitorar e controlar 

dispositivos de uma rede sem maiores dificuldades. As aplicações ou applets que fazem a 

análise dos dados são implementados em linguagens de altos níveis (JAVA ou HTML).  

Mas infelizmente, com as exigências de administrar de uma forma eficiente e eficaz 

ambientes de redes heterogêneos, essas vantagens não fazem do WBEM uma solução 
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viável. O WBEM necessita superar barreiras como segurança e os problemas resultando da 

adoção do paradigma C/S para implementar suas aplicações. 

O mecanismo de segurança especificado no WBEM pode ser dividido em duas partes 

[NOV97]: a autenticação dos PDUs que trafegam entre clientes HMMP e servidores 

HMMP e controle de acesso aos objetos do CIM. 

Autenticação do PDUs: o mecanismo de autenticação utilizado é baseado no 

Algoritmo de Compilação de Mensagens MD5 (Message Digest A lgoritm-MD5) que 

autoriza as entidades envolvidas no processo de troca de mensagens PDUs a gerar 

ficha de acesso comum. Esta ficha é considerada como uma senha que acompanha 

cada pacote PDU enviada. Se a entidade receptora decodifica a senha a mensagem é 

aceita.  

Controle de acesso aos objetos do CIM é um mecanismo de segurança que protege 

esses elementos contra qualquer tentativa de acesso indevido. O controle é feito a 

partir de uma Lista de Controle de Acesso atribuída a cada objeto do CIM. Nesta 

lista é mantida as senhas de todas as entidades autorizadas à acessar ao objeto.  

Problemas resultando da adoção do paradigma C/ S para implementar suas aplicações: 

essas conseqüências são relatadas na seção 3.6 do capítulo 3. As dificuldades 

específicas a cada ferramenta integrada no WBEM são mantidas. Por exemplo, os 

problemas como de escalabilidade, de microgerenciamento dos agentes, de falta de 

confiabilidade, de limitações dos recursos dos dispositivos gerenciados e da falta de 

distribuição temporal das funções de gerenciamento tornam-se existente em algumas 

ferramentas integradas. O próprio WBEM apresenta algumas características como o uso 

de protocolo (HMMP) e operações de gerenciamento que favorece a existência de 

alguns desses problemas. 

Os dois mecanismos apresentados pelo WBEM não são confiáveis. As senhas (fichas de 

controle de acesso) que permitem a autenticação dos PDUs e o acesso aos objetos CIM não 

são criptografadas portanto, um  hacker ou intruso com um  dispositivo de monitoração de 

rede pode recuperar facilmente a  ficha de acesso e em seguida manipular os PDUs ou os 

objetos. Assim o servidor HMMP não terá capacidade de distinguir entre o verdadeiro 

usuário e o intruso.  
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4.8 API DE GERENCIAMENTO COM JAVA (JAVA MANAGEMENT API-
JMAPI)  

O JMAPI [JMAPI98] é um sistema de gerenciamento baseado na tecnologia JAVA 

que esta sendo especificado pela Sun Microsystems junto com várias industrias interessadas 

em gerenciar dispositivos, aplicativos, sistemas, redes e serviços com a linguagem de 

programação orientada a objetos JAVA. A especificação do JMAPI define uma arquitetura 

de gerenciamento JAVA, serviços e APIs para implementar soluções de gerenciamento 

distribuídas e baseadas na Web. 

4.8.1 ARQUITETURA DO JMAPI  

A arquitetura do JMAPI é especificada para suportar implementação de agentes 

inteligentes em JAVA, aplicações de gerenciamento e integração com outras plataformas de 

gerenciamento existente (SNMP, WBEM etc.). Ela estende a dinamicidade da tecnologia 

JAVA na área de gerenciamento permitindo que novos serviços ou códigos de 

gerenciamento possam ser atribuídos dinâmicamente. A estrutura básica da arquitetura do 

JMAPI é composta de quatro elementos essenciais (figura 4.8): 

Um browser ou Interface Gráfica: permite que o administrador de redes possa 

ativar funções de gerenciamento e implementar applets para gerenciamento. 

Um Servidor de Objetos Gerenciados 

 

Managed Object Server (MOS): 

fornece objetos ativos de gerenciamento as aplicações e outros três serviços de 

base: 

Servidor HTTP: para iniciar a utilização do JMAPI; 

Fábrica de Objetos Gerenciados 

 

Managed Object Factory 

(MOF): fornece interface aos objetos gerenciados. Cria e mantém 

essas entidades como objetos RMI-Remote Method Invocation 

[RMI96]. O RMI é um protocolo de invocação remota de 

metodos em JAVA que permite a especificação do paradigma 

Cliente/ Servidor. Este conceito será utilizado no nosso sistema 

GRAM para especificar a mobilidade dos agentes. 

Base de dados: usada para regitrar às definições de classes e 

intâncias em JAVA. 

Dispositivos 

 

Appliance: representam os recursos gerenciados e os agentes 

JMAPI. 
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Protocolos de Comunicação: os agentes inteligentes do JMAPI são capazes 

de serem gerenciados por sistemas de gerenciamento existentes como SNMP e 

outros protocolos como: HTTP, RMI etc. 

                                  Figura 4.8: Arquitetura do JMAPI  

4.8.2 DISCUSSÕES SOBRE O JMAPI  

Como sistema de gerenciamento voltado às novas tecnologias de redes, o JMAPI 

oferece uma serie de vantagens que responde os seguintes requisitos técnicos: 

Solução baseado em componentes, dinâmica, distribuída, escalável e que suporta 

varios plataformas. Essas características permitem que os serviços de 

gerenciamento sejam implementados em módulos independentes e enviados a 

qualquer dispositivo que suporta o ambiente JAVA. 

Portabilidade: JMAPI permite que qualquer serviço de gerenciamento possa ser 

implementado e instalado dinâmicamente em qualquer rede. 

Integração com outras plataformas: os agentes inteligentes do JMAPI podem ser 

gerenciados por outros sistemas de gerenciamento existentes com SNMP assim 

como protocolos da Web tais RMI, HTTP etc. 
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Atualização: os serviços e aplicações de gerenciamento do JMAPI podem ser 

atualizados com segurança em tempo-real sem suspender as atividades de 

gerenciamento.   

Para aproveitar ao maximum da inteligencia dos agentes JMAPI e das 

características do ambiente JMAPI, um módulo poderia ser implementado na arquitetura 

desse sistema para permitir que agentes JMAPI possam comunicar entre eles e migrar de um 

dispositivo gerenciado a um outro para executar os serviços e tomar decisões de 

gerenciamento. A integração de nosso sistema de gerenciamento com JMAPI poderia suprir 

essas deficiências.   
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4.9 CONSIDERAÇÕES

  
Apresentamos neste capítulo, uma variedade de novas tendências de gerenciamento 

baseada em conceitos diferentes para sanar os problemas de administração de redes atuais. 

A diversificação das propostas comprova a complexidade e importância desta atividade do 

mesmo que o desejo da parte de pesquisadores e profissionais da área de encontrar uma 

solução viável.  

As propostas descritas neste capítulo podem ser agrupadas em duas partes: o 

conjunto de soluções para integrar as ferramentas de gerenciamento existentes e o conjunto 

de propostas para adaptar individualmente as soluções já presentes no mercado para 

administrar de forma eficiente e eficaz um ambiente de rede heterogêneo: 

As soluções de integração são representadas respectivamente pelo método de 

gerenciamento com CORBA e o WBEM. As vantagens apresentadas pelo WBEM são 

consideradas como a melhor solução de integrar os sistemas de gerenciamento 

existentes em relação à proposta baseado na CORBA. Ele utiliza recursos da Internet já 

familiarizados pelos usuários para visualizar graficamente os dados de gerenciamento e 

linguagens de programação de alto nível (JAVA, HTML) para especificar suas aplicações 

de gerenciamento. Usuários não profissionais podem até mesmo administrar recursos de 

sua rede. Essas propriedades não são fornecidas pela solução de gerenciamento baseado 

em CORBA. As técnicas de especificações (mapeamento das especificações das MIBs 

dos agentes CMIP/ SNMP em linguagens de definição de interface da CORBA) e de 

tradução de iterações (converte em tempo real a solicitação especificada em IDL em 

mensagens SNMP/ CMIP e vice versa) definidas nesta solução apesar de ser de uso fácil 

e não complexas são consideradas como de baixo nível em relação as ferramentas 

utilizadas no WBEM; 

As outras propostas têm por objetivo, melhorar individualmente o desempenho das 

soluções de gerenciamento já existentes para permití-las administrar de uma forma 

eficiente e eficaz as novas redes emergentes. Diversos conceitos (redes neurais artificiais, 

sistemas especialistas e inteligência artificial, gerenciamento hierárquico de rede e 

processamento elástico) foram adotados para implementar essas propostas. Exceto o 

MbD que utiliza o conceito de processamento elástico, as outras propostas mantiveram 

o modelo de gerência inicial das soluções de gerenciamento (exemplo do SNMP) e 
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acrescentaram um terceiro modulo para reduzir a carga de processamento do gerente,  o 

trafego na rede e o tempo de solucionar uma eventual problema na rede. O conceito 

adotado pela proposta é implementado no terceiro módulo. Entre essas novas 

tendências de gerenciamento a mais adequada pelas características apresentadas para 

administrar um ambiente de sistemas distribuídos é o MbD com seu paradigma de 

processamento elástico. Mas pelos motivos levantados na seção 4.5.2, o MbD  não 

pode ser considerada como uma solução de gerenciamento viável para as novas redes 

emergentes.  

As insuficiências apresentadas pelas propostas descritas neste capítulo, nós levam a 

considerar a necessidade de projetar um novo paradigma de gerenciamento de redes capaz 

de integrar as ferramentas já existentes e sanar os principais problemas de gerenciamento 

(ver seção 3.6). Esta solução é baseada no paradigma de agentes móveis e apresentada 

como GRAM (Gerenciamento de Redes com Agentes Móveis).                 
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                                                 Capítulo

 
5 

Gerenciamento de Redes com Agentes 
Móveis-GRAM 

5.1 INTRODUÇÃO

 

   As limitações das novas tendências de gerenciamento e a necessidade de administrar 

ambientes de sistemas distribuídos heterogêneos levaram pesquisadores e profissionais desta 

área, a trabalhar na busca contínua de uma solução mais abrangente. Nesta perspectiva, o 

nosso trabalho propõe um novo paradigma de gerenciamento baseado em agentes móveis 

denominado Gerenciamento de Redes com Agentes Móveis-GRAM cujas características 

reúnem todos os requisitos necessários para sanar a maioria dos problemas de 

gerenciamento tradicional.   

Para melhor compreensão de nosso protótipo, apresentamos na seção 5.2 deste 

capítulo, uma justificative da escolha do modelo de agente móvel definindo seu conceito, 

suas vantagens e as características de sua arquitetura. Em seguida, descrevemos alguns 

exemplos de aplicações em que este modelo poderia ser adotado. Entre essas aplicações, é 

descrito na seção 5.4, o nosso protótipo que é considerado como um caso de 

implementação do paradigma agente móvel na área de gerenciamento. Nesta parte, 

descreveremos um cenário simples do GRAM, a sua arquitetura, as características de seus 

agentes, a sua integração com os outros protocolos de gerenciamento e por fim suas 

vantagens e limitações. Considerações gerais sobre o novo paradigma serão reservadas na 

ultima seção deste capítulo. 
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5.2 PORQUE PARADIGMA BASEADO EM AGENTES MÓVEIS?

   
O surgimento do conceito de agente móvel é o resultado de uma análise crítica 

desde 1970 sobre o paradigma adotado para especificar a forma de comunicação entre os 

computadores. Tanto as primeiras aplicações de comunicações quanto as aplicações de 

gerenciamento tradicionais que são consideradas também como aplicações distribuídas, 

foram sempre implementadas com base no modelo rígido Cliente/Servidor.   

Nesta seção trataremos das limitações do modelo Cliente/ Servidor do ponto de 

vista de um administrador de redes e em seguida definiremos o conceito de agente móvel, 

suas propriedades e os componentes de sua arquitetura.  

5.2.1 LIMITAÇÕES DO MODELO C/S  

As aplicações distribuídas são executadas utilizando geralmente o mecanismo de 

chamada de procedimento remota (Remote Call Procedure-RPC) que caracteriza o modelo C/S. 

Para executar uma operação neste modelo, as aplicações são divididas em duas partes: 

Cliente e Servidor.  

A aplicação Cliente é localizada no computador do usuário e é encarregada de 

enviar dados sobre forma de solicitação a serem processados pelo processo Servidor situado 

num computador remoto ou local. Esses dados são compostos do nome do procedimento 

ou função que executará a operação e de seus argumentos. Após processá-los, o Servidor 

envia os resultados ao Cliente. Cada execução de uma operação envolve no mínimo a 

solicitação enviada pelo processo Cliente e a resposta fornecida pelo Servidor. Dependendo 

da complexidade da operação a ser executada, o número de iterações entre essas entidades 

pode aumentar. O estabelecimento de uma iteração necessita de uma conexão lógica de rede 

entre os dois nós e da implementação de um protocolo para transportar os dados.  

Nas aplicações dos sistemas de gerenciamento de redes tradicionais, que são 

implementadas baseadas no modelo C/ S, o processo Cliente é representado pelo gerente, o 

Servidor pelo agente, e as mensagens que trafegam entre eles por comandos e dados de 

gerenciamento. O transporte das mensagens entre agentes e gerentes é da responsabilidade 

de um protocolo denominado de protocolo de gerenciamento.  

Este modelo C/ S apresenta vantagens quando são utilizados para implementar 

aplicações de gerenciamento simples que geram poucos fluxos de dados (preserva a largura 
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de banda da rede) e que beneficie de uma conexão lógica de rede confiável. As dificuldades 

começam a surgir quando são especificadas aplicações complexas (que geram importantes 

quantidade de dados) que são executadas em ambiente de redes não confiáveis com 

freqüentes falhas de conexões lógicas. As principais limitações já foram definidas na seção 

3.6 do capítulo 3, mas citaremos nesta seção algumas consideradas mais essenciais: a falta 

de escalabilidade, a dimensão limitada da largura de banda das redes e, a falta de 

confiabilidade das conexões lógicas de redes.  

O problema de escalabilidade sempre existiu num sistema de gerenciamento com 

um único gerente e vários agentes. A falta de escalabilidade se multiplica rapidamente 

quando um único gerente deve administrar vários agentes. A causa principal desta 

dificuldade está na limitação dos recursos do computador que suporta o processo cliente ou 

servidor que provoca uma redução da sua capacidade de processamento.  

O modelo C/ S precisa às vezes de uma conexão lógica de rede confiável para 

transferir dados de gerenciamento do agente ao gerente ou comandos do gerente ao agente. 

Uma falha de conexão bloqueia o processo de execução.  

Os dados que trafegam entre as entidades agente e gerente não necessitam somente 

de uma conexão lógica de rede confiável, mas, de uma largura de banda suficiente. Se a 

dimensão for menor em relação à importância da quantidade de fluxo de dados, pode 

acontecer congestionamento na rede e atraso de processamento ao nível do gerente.  

As limitações apresentadas no modelo C/ S podem ser solucionadas a nível físico 

(hardware) aumentando, por exemplo, a largura de banda pela adoção de qualquer tecnologia 

de alta velocidade (ATM, FDDI etc.) [TAN96, SLC95, Mon94]. Acontece que o custo de 

acquisição desta solução é geralmente muito elevado devido principalmente o fato de ser 

uma novidade e também uma opção ao nível de hardware. Por consequencia uma escolha de 

uma solução com base em software seria mais simples. 

5.2.2 PARADIGMA DE AGENTES MÓVEIS

 

5.2.2.1 CONCEITO  

Um agente móvel é um programa autônomo que pode migrar de um computador a 

um outro num ambiente de redes heterogêneas sobre seu próprio controle [GKNRC96, 

GKR96, BKR97]. Ele pode suspender a sua execução a qualquer momento, deslocar-se a 

um outro computador e, continuar o processamento. Durante a execução de sua tarefa, o 
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agente interage com outros recursos e agentes estáticos que lhe fornecem serviços essenciais 

ao seu bom funcionamento. Após finalizar a sua tarefa o agente retorna a seu nó origem 

para que os resultados sejam visualizados. 

5.2.2.2 VANTAGENS DA MOBILIDADE DO AGENTE  

O caráter móvel atribuído aos agentes fornece ao nível do seu ambiente de execução 

certas vantagens: 

Redução do custo de consumo de alguns recursos de redes (largura de banda); 

Redução do tráfego de informação na rede (figura 5.1 e figura 5.2); 

Redução do tempo de latência; 

Capacidade de lidar com importante quantidade de dados; 

Capacidade de executar operações de uma forma assíncrona e independente; 

Capacidade de suportar ambiente de rede heterogêneo.  

Quando o agente migra em vários nós, ele transfere dados e procedimentos 

necessários para executar sua tarefa localmente. Durante esta fase de deslocamento, a 

duração da conexão é reduzido ao intervalo de tempo útil para transferir ou receber o 

agente [DADE94]. A execução, portanto do agente pode ser feita sem estabelecimento de 

conexão. O paradigma de agentes móveis constitue então um modelo conveniente que 

esconde os canais de comunicação, mas não a localização dos computadores (suporta 

sistemas como computadores portáteis).   

Vamos supor, por exemplo, que um usuário de um laptop ou computador portátil 

está conectado na Internet e, deseja monitorar alguns recursos desta rede. Geralmente a 

dimensão da largura de banda desse tipo de rede de computadores é pequena. Portanto, 

além de enviar solicitações e receber respostas para controlar permanemente os recursos 

gerenciados, o usuário pode implementar um agente com todas as funções necessárias de 

monitoração e enviá-lo na rede. Enquanto o agente não está em contato direto com o 

Laptop, ele não é afetado por uma eventual falha de conexão e pode continuar a executar a 

sua tarefa mesmo com o computador portátil desconetado da rede. O usuário receberá no 

seu laptop os resultados de monitoração dos recursos uma vez que se reconecta na Internet. 
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            Servidor (Estação A)                                               Cliente ( Estação B ) 

                                                          (1) Pedido tarefas 

                                                          Envio tarefas (2) 

                                            Figura 5.1: Modelo Cliente/Servidor  

                                                                Envio tarefas 

                                               Agente Móvel 

                                             Figura 5.2: Modelo Agente Móvel  

Este exemplo comprova a capacidade do paradigma de agentes móveis  de reduzir o 

custo de consumo de alguns recursos de rede (largura de banda da rede), de executar 

operações de forma independente e assíncrona, de reduzir o trafego de informações e o 

tempo de latência e, de lidar com importante quantidade de informações (processamento 

local dos dados).    

O agente móvel é capaz de ser executado em qualquer ambiente de redes 

independemente do tipo de arquitetura e de sistemas operacionais graças a implementação 

de uma plataforma que lhe fornece os serviços necessários.  Entre esses serviços, existem 

uns que lhe permitem suportar execução em tempo real de tal forma que novas 

funcionalidades podem lhe ser atribuídas dinamicamente para reagir instantaneamente ao 

seu ambiente. Esta capacidade de reação e de adaptação do agente ao seu ambiente lhe faz 

atribuir as vezes o nome de agente inteligente

 

[Dou94].  As plataformas mais conhecidas 

são a Máquina Virtual de JAVA (JA V A V irtual Machine-JVM), o A glets Workbench da IBM 

[LACH96], o CyberAgents da FTP Software.  

As propriedades apresentadas nesta seção constituem elementos fundamentais para 

administrar as novas redes de computadores emergentes.  

5.2.2.3 ESTRUTURAS DE UMA ARQUITETURA PADRÃO PARA AGENTES 
MÓVEIS

  

As características principais apresentadas pelas aplicações distribuídas baseadas em 

agentes móveis durante a sua fase de execução, são obtidas particularmente pela 
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implementação de uma plataforma que lhe forneça os serviços necessários. Esses serviços 

permitem que um agente migre, acesse às bases de dados remotas, pesquise, comunique-se 

com outros agentes ou recursos de uma forma padronizada e seguro, e execute suas tarefas 

num ambiente de rede heterogênea. Em função da natureza dos serviços fornecidas numa 

arquitetura para agente móvel, podemos agrupá-los em cinco partes: inteligencial, de 

migração, computacional, comunicacional e de segurança.  

Algumas arquiteturas para agentes móveis já existem no mercado: A glets Workbench 

da IBM, os CyberA gents da FTP Software, e o Tabiz da General Magic e a nossa Maquina V irtual 

Agentware (Agentware Virual Machine-AVM). 

5.2.2.3.1 ESTRUTURA INTELIGENTE  

Este modelo define a estrutura interna da parte inteligente do agente móvel.  As 

características desta estrutura são compostas pelos atributos fornecidos a um agente 

inteligente na sua definição: autonomia ou independência, capacidade de aprendizagem e 

capacidade de tomar iniciativa e reagir ao seu ambiente.  

A autonomia de um agente é garantida se ele é capaz de representar o usuário 

durante a sua execução sem a sua intervenção [LACH96]. O grau de autonomia ou 

independência do agente está relacionado à qualidade da natureza de sua iteração com 

outras entidades no sistema para executar qualquer tarefa.  

O caractere autônomo do agente é sempre accompanhado de um mecanismo de 

aprendizagem que lhe permita identificar a natureza de cada evento a partir de um conjunto 

de informações registrado nele. Uma vez determinado o evento, o agente pode tomar 

iniciativa reagindo assim a seu ambiente. A estrutura inteligente é uma característica 

importante para automizar algumas tarefas de gerenciamento rotineiras. 

5.2.2.3.2 ESTRUTURA DE MIGRAÇÃO  

Esta estrutura corresponde aos aspectos de mobilidade do agente. Ela define os 

privilégios de acesso, o mecanismo de nomeação e de migração do agente.  

Os privilégios de acesso delimitam o uso dos recursos de redes pelos agentes em 

função de suas necessidades de executar tarefas.  

O mecanismo de nomeação identifica e diferencia os agentes que migram na rede. 
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O controle de migração do agente em toda rede é uma maneira de facilitar a sua 

localização e, portanto a sua iteração com os outros agentes. 

5.2.2.3.3  ESTRUTURA COMPUTACIONAL  

Ela define o conjunto de primitivas para manipular os agentes móveis na rede. 

Primitivas como para despachar um agente na rede, suspender sua execução ou eliminá-lo. 

5.2.2.3.4 ESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO

  

A estrutura de comunicação define os mecanismos de comunicação entre agentes no 

mesmo computador ou em computadores diferentes. Ela envolve as propriedades das 

outras estruturas (Computacional, Inteligente etc.). 

5.2.2.3.5 ESTRUTURA DE SEGURANÇA   

Um sistema de agentes móveis não pode ser despachado na rede sem a 

implementação de um mecanismo de segurança confiável. Portanto, a estrutura de 

segurança deve fornecer recursos essenciais para proteger individualmente os 

computadores, grupo de computadores e os agentes móveis. Com isso, o computador 

visitado na rede será capaz de identificar o agente móvel, fornecer todos os recursos 

necessários ao seu funcionamento e assegurar ao mesmo tempo em que seu computador 

destino não é uma versão falsificada do verdadeiro computador.  

Com o aperfecionamento cada vez maior das técnicas utilizadas pelos Hackers para 

invadir ambiente de redes e do fator móvel dos agentes, os projetistas encontram muitas 

dificuldades para implementar uma estrutura de segurança confiável numa arquitetura para 

agentes móveis. 

5.3 EXEMPLOS DE APLICAÇÕES BASEADAS EM AGENTES MÓVEIS

  

Esta seção apresenta alguns exemplos de aplicações baseadas no paradigma de agente 

móvel. Pelas vantagens fornecidas por este modelo, é praticamente impossível citar todos os 

domínios de aplicações que ele pode beneficiar. Porém, mencionamos em seguida, alguns 

domínios de aplicações como: documentos ativos , comércio eletrônico, gerenciamento de 

redes de computadores e controle de dispositivos remotos.  

Os exemplos sobre comércio eletrônico e documentos ativos

 

serão descritos nesta 

seção para ilustrar as vantagens que este novo modelo proporciona na fase de execução de 
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aplicações distribuídas. A nossa proposta é um exemplo concreto de uma aplicação de 

gerenciamento de redes.  

5.3.1 DOCUMENTOS ATIVOS

  
A rede Internet é considerada como um dos maiores fenômenos projetados na área 

de informática nesses últimos anos. Usuários conectados nesta rede por intermédio dos seus 

computadores podem trocar qualquer tipo de informações: visuais, textuais e sonoras. Para 

acessar essas informações, ferramentas especializadas são fornecidas na Internet.  

O serviço mais utilizado é o World Wide Web-WWW. Sua enorme popularidade é 

ligada ao fato que ele apresenta interface gráfica colorida ou browser de uso fácil para usuários 

iniciantes. Os browsers mais populares são: Netscape e Internet Explorer.  

O modelo de comunicação utilizado na WWW é baseado no paradigma C/ S. A 

interface gráfica colorida ou browser é representada pelo Cliente WWW e o dispositivo que 

fornece as informações solicitadas pelo usuário pelo Servidor WWW.    

Para acessar um documento num servidor WWW, o usuário precisa especificar o 

endereço de localização deste documento a partir do seu browser e enviá-lo na rede. A 

transferência do documento do servidor para o usuário é feita pelo protocolo de 

transferência de hipertexto (Hypertext Transfer Protocol - HTTP) orientada a conexão [TAN96].  

Com as vantagens fornecidas pela Internet, vamos supor que algumas agências de 

turismo Brasileiras decidam oferecer seus serviços através da maior rede mundial. Portanto, 

cada agência possui seu servidor WWW com informações dos melhores sites turísticos do 

Brasil. Assim qualquer turista conectado na Internet pode escolher e visualizar ao mesmo 

tempo os sites turísticos que ele deseja visitar. Mas com o mecanismo de acesso baseado no 

paradigma C/ S, o turista às vezes precisa de mais de uma solicitação para fazer sua escolha. 

Esta forma de operação gasta o tempo e esforço do turista e se há muitos turistas fazendo a 

mesma operação pode provocar uma situação de congestionamento na rede.  

O modelo de agentes móveis  permite que o turista faça a sua solicitação numa única 

vez por intermédio de um agente móvel e envia-a na rede em tempo real ou em background. 

O agente móvel percorrerá todos os servidores WWW das agências de turismo em busca da 

informação que corresponde aos requisitos da solicitação do turista. A busca pode ser feita 

utilizando várias técnicas de comparação como, por exemplo, a da técnica de 

reconhecimento de padrões das redes neurais. Se a solicitação, por exemplo, representa a 

imagem do site escolhido pelo usuário, a busca pela técnica de reconhecimento de padrões é 

feita comparando a imagem com as outras imagens registradas nos servidores WWW. 
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Este novo paradigma reduz substancialmente o tempo de pesquisa do turista na rede 

e evita congestionamento.  

5.3.2 COMERCIO ELETRÔNICO

  
Vamos supor que na cidade de Rio de Janeiro todos os hotéis são automatizados e 

conectados na Internet, a rede mundial de computadores. O turista que quer visitar a cidade 

pode em qualquer lugar do mundo conectar-se a um desses hotéis e fazer a sua reserva. Em 

período normal onde não há eventos internacionais (congressos etc.) ou nacionais (carnaval 

etc.) que atraem muitos turistas, a reserva é geralmente feita em uma única solicitação. Mas 

no caso contrário, o turista é obrigado fazer solicitações repetidas ao nível de vários hotéis a 

busca de uma vaga para reserva. Jogando pela sorte e depois de muitos esforços, ele pode 

conseguir uma reserva ou que não é sempre válido. Imagine que esta situação acontece com 

vários turistas ao mesmo tempo. A medida que aumenta o número de solicitação, o fluxo de 

tráfego na rede tem tendência a aumentar colocando em risco o surgimento de vários 

problemas: risco de congestionamento e falha na rede, aumento do tempo  de 

processamento da CPU e do espaço  de memória dos computadores dos hotéis.  Ao final o 

turista perde muito e sua situação pode agravar se ele não consegue vaga em nenhum hotel 

da cidade. 

Com o novo paradigma, o turista programa sua solicitação com todos os requisitos 

num agente móvel e envia-o na rede. O agente se encarrega de pesquisar em todos os hotéis 

e fazer a reserva com a menor tarifa. Não é necessário n solicitações. Esta solução reduz o 

tráfego na rede por conseqüência evita risco de congestionamento. Se acontecer, por 

exemplo, uma perda de conexão entre o computador do turista e as redes de hotéis a sua 

solicitação continua a ser processada. 

5.4 PROJETO DO PROTÓTIPO GRAM   

O nosso protótipo o GRAM, é um exemplo prático de uma aplicação de 

gerenciamento de redes baseada no paradigma de agentes móveis. O objetivo da 

implementação deste sistema, é tentar beneficiar-se das vantagens fornecidas pelo conceito 

de agentes móveis para sanar os problemas de gerenciamento gerados pela utilização das 

ferramentas de administração tradicionais cujas aplicações são baseadas no modelo C/S.  

Como quaisquer sistemas de agentes, o GRAM utiliza uma plataforma no qual seus 

agentes podem migrar e executar suas tarefas. Esta plataforma é denominada de Máquina 

Virtual Agentware (Agentware Virtual Machine-AVM) e, foi desenvolvida no Departamento de 

Informática da Universidade Federal de Pernambuco. 
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No princípio desta seção, apresentaremos um cenário simple da implementação do 

GRAM e em seguida defineremos sua arquitetura, suas vantagens e limitações.    

5.4.1 CENÁRIO SIMPLES DO GRAM  

A apresentação de um cenário simples do GRAM nos oferece uma visão geral do 

mecanismo de funcionamento de nosso protótipo. O número de passos a seguir pelo 

administrador de rede para configurar seu ambiente com o GRAM resume-se a quatro 

etapas: 

Etapa 1: instalação no ambiente de rede a ser gerenciado, a plataforma AVM na qual os 

agentes móveis do GRAM devem ser executados. Esta fase consiste no processo de 

configuração do ambiente de gerenciamento. A AVM fornece serviços como de segurança, 

de controle de migração dos agentes, de controle de acesso aos recursos da rede, de 

comunicação entre os agentes ou com outras plataformas. 

Etapa 2: identificação pelo administrador de redes dos recursos (físicos ou lógicos) a serem 

gerenciados. Alguns deles necessitam para seu gerenciamento que sejam implementados 

programas simples em linguagem de programação de alto nível (C, C++, JAVA etc.) para 

monitorar e gerar dados de gerenciamento que serão armazenados numa base de dados ou 

arquivo local.  

No caso do exemplo de teste de nosso protótipo, escolheremos como recursos 

lógicos a serem monitorados os trafegos de uma rede que suporta o sistema operacional 

Unix e a plataforma AVM. Para capturar os pacotes, Unix oferece a possibilidade de 

executar na rede, o comando Tcpdump que gera esses dados. Mas como existem vários tipos 

de pacotes (TCP, UDP etc.) em função da natureza dos protocolos suportados pelo 

ambiente de rede, é preciso implementar um mecanismo de filtragem dos dados para 

especificar o tipo de pacotes desejado. Assim para cada nó da rede escolhemos unicamente 

os pacotes TCP que trafegaram nesses pontos. 

Etapa 3: refere-se à implementação e execução dos agentes móveis de gerenciamento. 

Nesta etapa, o administrador de rede lhes atribui fatores de mobilidade, de comportamento 

e bases de conhecimentos. Essas propriedades podem também ser adquirida pelos agentes 

móveis através da troca de mensagens ou da comunicação entre eles. 
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As bases de conhecimentos contêm geralmente os objetivos, as soluções, resultados 

temporários e experiências do agente móvel. São consideradas como a parte inteligente do 

agente. Os fatores de comportamento do agente descrevem a sua funcionalidade e 

capacidade de reação e ação frente a um evento. 

Nesta fase é definida: o primeiro destino do agente, as listas dos computadores a serem 

visitados, como, a onde e quando executar as tarefas atribuídas ao agente móvel e, quais são 

os agentes que podem se comunicar com o agente móvel. Observamos que as listas dos 

computadores podem ser atribuidas dinamicamente ou sob demanda.  

No nosso exemplo, a tarefa do agente móvel de gerenciamento consiste em recuperar na 

base de dados do seu nó hospedeiro, o numero de pacotes TCP registrado e analisá-los. 

Dependendo do resultado de sua interpretação, ele poderia interferir ou não nos parametros 

do recurso.  

Etapa 4: corresponde à visualização na Interface Gráfica do Usuário da situação de 

gerenciamento dos recursos da rede, do estado dos agentes móveis do GRAM e da estrutura 

da rede gerenciada. O agente móvel de gerenciamento responsável do registro dessas 

informações é denominado de Agente Informante. A sua função é percorrer todos os recuros 

gerenciados de um ambiente determinado à busca de informações decisivas na escolha de 

novas politicas de gerenciamento futura.  

As etapas apresentadas nesta seção são o mesmo a ser adotado para gerenciar 

qualquer tipo de recursos da rede com o GRAM. Na subseção seguinte descrevemos os 

componentes da arquitetura projetada para os agentes móveis GRAM. 

5.4.2 ARQUITETURA DO GRAM  

O projeto da arquitetura do GRAM é o resultado de uma série de análises e estudos 

sobre os problemas de gerenciamento atual e da exigência cada vez maior, dos usuários de 

obter melhores qualidades de serviços num ambiente de redes heterogêneas. O objetivo 

desta arquitetura, é a partir de sua composição estrutural, tentar fornecer os requisitos 

necessários para gerenciar de uma forma eficiente e eficaz as redes de computadores.   
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A arquitetura do GRAM é composta basicamente dos seguintes módulos: a Interface 

do Usuário, a Plataforma A V M ou agentes estáticos que fornecem serviços requeridos à 

execução dos agentes móveis que migram pela rede e, os Recursos Gerenciados (figura 5.3).     

         

Figura 5.3: Arquitetura do GRAM 

               Trajetória dos Agentes Móveis 

              Dados de gerenciamento pré-processados 

5.4.2.1 INTERFACE DO USUÁRIO

 

A Interface do Usuário oferece ao administrador da rede um nível de abstração que 

oculta os detalhes de funcionamento da arquitetura do GRAM. Este módulo é estruturado 

em duas partes: a Interface Gráfica (IG) e os Agentes de Gerência (AG) (figura 5.3): 

A Interface Gráfica contém várias janelas especializadas nas seguintes funções: 

Implementação de novos agentes móveis do GRAM; 

Apresentação de informações sobre os estados dos agentes 

móveis; 

Visualização da estrutura da rede gerenciada; 

     Interface Gráfica

 

             Agentes de Gerência

 

         Plataforma AVM 

  

   Recursos Gerenciados 
Redes    Aplicações   Bancos de dados

  

    Interface do

 

        Usuário 
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Representação gráfica e legível sobre a situação de gerenciamento 

dos recursos (especifica se os recuros estão sendo bem 

gerenciados ou não). 

Os Agentes de Gerência são responsáveis: 

De uma parte da segurança dos agentes móveis do GRAM; 

Da geração de alguns desses agentes; 

Do seu envio na rede; 

Da organização e pré-processamento dos dados de 

gerenciamento recuperados pelos Agentes Informantes.  

Com base na análise da natureza dessas responsabilidades, quatro tipos de agentes 

são definidos no módulo A gentes de Gerência::  o Despachante, o Gerador de A gentes Móveis 

(GAM), o Visualizador e o Agente Informante (AI) (figura5.4). 

O administrador de rede utiliza o A gente Informante para lhe informar sobre tudo que 

acontece no nível de gerência no ambiente de rede. Sua função é percorrer todos os 

recursos gerenciados de uma determinada rede em busca de dados capaz de oferecer ao 

administrador de rede uma visão da estrutura da rede gerenciada, de identificar os agentes 

móveis do GRAM que tem dificuldades de monitorar e controlar seus recursos e conferir se 

os recursos estão sendo bem gerenciados ou não. A partir desses dados pré-processados, 

pelo Visualizador, o administrador de rede pode planejar a sua política de gerenciamento 

decidindo, por exemplo, se é preciso substituir um agente móvel do GRAM ou acrescentar 

mais agentes com novas funcionalidades para reforçar o processo de monitoração e de 

controle de um determinado recurso.      
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             Figura 5.4: Estrutura Interna do Módulo Agente da Interface 

     Trajetória dos agentes móveis do GRAM      AI : Agente Informante 

     Requisitos dos usuários                             GAM: Gerador de Agente Móvel      

Dados de gerenciamento pré-processados BD: Banco de dados de gerenciamento          

IG: Informaçôes de Gerenciamento                   BA: Banco de dados de Agentes do GRAM  

O agente Visualizador organiza e pré-processa dados de gerenciamento 

recuperados pelos A gentes Informantes durante a sua fase de execução e que foram registrados 

numa base de dados local ao módulo A gente de Gerência. O resultado da atividade do 

Visualizador são informações legíveis e compreensíveis que serão registradas na base de 

dados de Informações de Gerenciamento (IG) e que poderão ser acessadas e visualizadas 

em qualquer momento pelo administarador de rede na Interface Gráfica. 

A implementação de um Gerador de A gentes na arquitetura do GRAM tem como 

objetivo aliviar o administrador da rede de algumas tarefas de gerenciamento rotineiras e 

conseqüentemente reduzir o tempo de solucionar eventos ocorridos na rede. Para 

possibilitar isso, o administrador da rede precisa primeiramente, especificar todas as funções 

de gerenciamento consideradas como rotineira em agentes móveis. Em seguida essas 

entidades são registradas numa base de dados conectada ao Gerador de A gentes Móveis. 

Quando o administrador deseja ativar um destes agentes, ele envia ao GAM requisitos que 

descrevem suas características. O GAM a partir de um processo de análise da solicitação do 

administrador localiza o agente na sua base de dados e envia-o ao Despachante. Observamos 

      Interface Gráfica

 
Despachante     GAM            Visualizador

         

AI  
BA

BD

 

I G
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que o GAM pode executar o mesmo procedimento sob controle do administrador, 

analisando diretamente as informações de gerenciamento registradas na base de dados IG. 

A função do Despachante é receber da Interface Gráfica do Usuário ou do Gerador de 

Agentes, agentes móveis do GRAM, nomeá-los, autenticá-los e lhes atribuir as credenciais 

necessárias antes de enviá-los pela rede. O sistema de Invocação Remota de Metodos (RMI-

Java Remote Method Invocation) [RMI98] é utilizado para transferir os agentes do GRAM de um 

nó a um outro. As credenciais definem o conjunto de recursos accessível pelos agentes 

móveis no seu computador hospedeiro. O processo de autenticação adota as características 

dos algoritmos de hash como MD2 e MD4 (Message Digest 2/ 4) para garantir a integridade 

das informações contidas nos agentes móveis. A cada migração dessas entidades, os 

algoritmos de hash produzem fichas de acesso que são decodificadas pelos computadores 

hospedeiros antes de executá-los. Esta solução não é completamenta segura pelo fato, que a 

ficha de acesso, uma vez computada, pode ser facilmente recuperada por um dispositivo de 

monitoração desde que ela não apareca critografiada. A recuperação da ficha oferece a 

possibilidade ao intruso substituir o agente legítimo com um agente falso. Nesta fase de 

autenticação futura, é prevista implementação de soluções mais seguras como critografía e 

uso de chave pública. 

5.4.2.2 AGENTES MÓVEIS DO GRAM 

5.4.2.2.1 APRESENTAÇÃO GERAL

  

O agente móvel do GRAM é a única parte das aplicações de sua arquitetura a 

possuir características de mobilidade que lhe permite migrar de um computador a um outro 

para executar  tarefas de gerenciamento auxiliadas por alguns serviços oferecidos pela AVM. 

Sua atividade é limitada unicamente pela base de conhecimentos e fatores de 

comportamento que lhe são atribuídas, dos serviços de segurança, da política de 

autenticação e do mecanismo de verificação de credenciais fornecidos pela AVM. No 

contexto de nosso projeto, distinguiremos cinco tipos de agentes móveis do GRAM: Agente 

Informante (AI), Agente de Nível Operacional (ANO), Agente de Nível Intermediário (ANI), Agente de 

N ível Superior (A NS) e o A gente Informante Local (A IL). Os seguintes agentes do GRAM: 

ANS, ANI  e ANO  serão organizados no dispositivo gerenciado de forma hierárquica com 

base na estrutura de uma organização empresarial (figura 5.5). Três níveis de gerência serão 

adotados para classificá-los: alta, média e operacional. O nível de gerência alta agrupa os 

A gentes de Nível Supervisor, a gerência média representa os A gentes de Nivel Intermediário e a 
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gerência operacional os A gentes de Nível Operacional. Os A NOs  são agrupados em função das 

cinco áreas de gerenciamento definidas pela ISO (International Standard Organization) para 

satisfazer os requisitos estabelecidos pelos usuários: Gerenciamento de Falhas, 

Gerenciamento de Configuração, Gerenciamento de Segurança, Gerenciamento de 

Contabilização e Gerenciamento de Desempenho. Cada uma desta área é representada por 

um ANI. Uma organização deste tipo é responsável pelo gerenciamento de um determinado 

recurso. 

A vantagem de tal organização é que as tarefas executadas neste ambiente são distribuídas 

entre os membros desta estrutura (ANO, ANI, ANS e AIL) de tal forma que elas são 

processadas eficientmente, num tempo mínimo. O tempo de resposta à execução de 

qualquer tarefa de gerenciamento é menor possível.   

                ANS    AIL    

ANI  

ANO  

      Recursos gerenciados  

Figura 5.5: Organização hierárquica e funcional dos agentes móveis do GRAM 

5.4.2.2.2 ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL 

O número de agentes do GRAM (A gentes de Nível Operacional) que pode existir num 

grupo responsável de gerenciar um determinado tipo de recurso depende principalmente da 

complexidade das tarefas a ser excutadas neste elemento. Como o nosso objetivo é 

implementar agentes especializados na execução de varios tipos de funções de 

gerenciamento, então o número de agentes existentes no grupo aumenta em relação à 

complexidade das tarefas de gerenciamento. Este número é significativo principalmente ao 

nível dos A gentes de Nível Operacional que interagem diretamente com os recursos 
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gerenciados. Em relação ao risco do administrador da rede chegar a implementar um 

número de agentes do GRAM que possa prejudicar o desempenho do computador 

hospedeiro, a plataforma AVM nos oferece um serviço de controle por intermédio do seu 

agente carregador para evitar esta situação. 

5.4.2.2.3 FUNCIONALIDADE 

A função do A gente Informante é informar ao administrador da rede uma parte ou 

tudo sobre a situação gerencial de um determinado ambiente de rede. Ele lhe apresenta um 

resumo das atividades dos agentes de gerenciamento do GRAM, a estrutura da rede 

gerenciada e a situação de gerenciamento dos recursos. Para executar esta tarefa, o AI 

percorre a rede recuperando esses dados por intermédio dos ANSs e, em seguida registrá-

los posterioramente numa base de dados do módulo A gentes de Gerência onde serão pré-

processados futuramente pelo agente Visualizador. O administrador da rede poderia depois, 

em qualquer momento, acessar essas informações para auxiliá-lo no planejamento futuro de 

sua política de gerenciamento. Uma parte da função do AI é idêntica a operação get do 

SNMP. Além desta função, o AI é capaz de fornecer dinamicamente a lista dos nós a serem 

visitadas pelos agentes móveis (ANS, ANI e ANO).  

O A gente de Nível Operacional (A NO) interage diretamente com os recursos 

gerenciados. Ele é especializado na execução de uma função de gerenciamento. O ANO é 

comparado na sua funcionalidade a um funcionário simples sem cargo de gerência numa 

empresa.  A sua função é monitorar e controlar localmente recursos (fisicos ou lógicos) a 

partir de suas bases de conhecimento ou Know How e dos seus fatores de comportamento. 

Os dados de gerenciamento gerados do processo de monitoração são analisados e 

interpretados pelo próprio ANO em colaboração com seus pares vizinhos da mesma área de 

gerenciamento. Os comportamentos do ANO, não são determinados únicamente pela base 

de conhecimentos que lhe é atribuida durante a sua fase de implementação, mas também, da 

sua possibilidade de interagir com seus outros pares vizinhos para adiquirir mais 

informações que lhe auxiliam no seu processo de atividade. As decisões de gerenciamento 

serão tomadas, portanto localmente em caso de surgimento de um eventual problema no 

elemento sem intervenção do administrador de rede. Quando o problema de gerenciamento 

ocorrido no recurso não é solucionado ao nível de gerência operacional, o ANO 

responsável recorre ao Agente de Nível Intermediário no nível de gerência intermediário. 
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O A gente de Nível Intermediário (A NI)  possui um certo nível de controle e de gerência 

sobre o funcionamento dos A gentes de Nível Operacional. A sua função principal é auxiliar os 

ANOs na suas tomadas de decisões de gerenciamento e monitorar seus comportamentos. 

Ele tem portando mais Know How que os ANOs. Quando as tarefas de gerenciamento do 

A gente de Nível Operacional tornam-se mais complexas, ele pode solicitar a colaboração do 

A gente de Nível Intermediário para obter mais funcionalidade que lhe permitirá identificar e 

soluçionar o problema ocorrido no elemento. O ANI pode estender a sua ação ao nível das 

outras áreas de gerenciamento por intermédio de seus ANIs respectivos para adquirir mais   

base de conhecimentos ou informações que serão transmitidos aos ANOs. Este caso se 

explica pelo fato que, algumas funções de gerenciamento representadas pelos ANOs podem 

atender aos requisitos de várias áreas funcionais, embora existam funções específicas para 

uma dada área funcional.  Se esta ação não resolve a situação do Agente de Nível Operacional, o 

ANI pode recorre ao Agente de Nível Supervisor. Numa empresa, o ANI representa o chefe de 

um departamento (vendas, contabilidade, produção etc.). 

O Agente de Nível Supervisor (ANS) possui o maior Know How que todos os outros 

agentes de gerenciamento do GRAM o que lhe permite, controlar o funcionamento dos 

Agentes de Nível Intermediário e colaborar na geração de base de conhecimentos dos ANIs para 

auxiliar os ANOs na execução de suas tarefas. Esta característica do ANS está relacionada a 

sua posição privilegiada que lhe permite comunicar-se com outros ANS de recursos 

gerenciados. Uma nova base de conhecimentos pode ser adquirida a partir desta forma de 

interação do ANS. Se esta atividade não obteve resultado satisfatório, o ANS se comunica 

com o administrador da rede por intermédio do AIL ou AI para implementação de mais 

funcionalidades de gerenciamento através do envio de um novo ANO ou da substituição do 

agente (ANS,ANI ou ANO) no qual foi localizado a insuficiência. O ANS fornece ao 

administrador de rede em colaboração com os AIs ou os AILs, dados sobre o estado dos 

ANIs e ANOs que estão sobre seu controle, a situação de gerenciamento dos recursos da 

rede e os agentes que tem dificuldade de desempenhar sua tarefa. A sua função é 

fundamental para o futuro da política de gerenciamento do seu ambiente de rede. Numa 

organização empresarial  a sua função é comparada ao de um Superintendente ou Gerente 

de empresa.  

O A gente Informante Local esta presente em permanência ao lado do ANS e serve de elo de 

comunicação entre esta entidade e o administrador de rede. Ele possui a mesma 

funcionalidade do que o AI.  O ANS será então o único agente capaz de enviar um AIL ao 
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módulo A gentes de Gerência com objetivo de fornecer informações ao administrador de rede 

sobre a sua atividade e de seus ANIs e ANOs. 

Todas essas comunicações entre os agentes de gerenciamento do GRAM devem ser 

garantidas por um mecanismo suportado pela plataforma AVM. Este mecanismo deve 

fornecer uma linguagem de alto nível que permite a expressão, manipulação e solicitação de 

conhecimentos ou fatos dos agentes, e um protocolo que troca às informações 

independemente dos mecanismos de transporte (TCP/ IP, CORBA etc.) e do contexto da 

linguagem de manipulação dos dados utilizada. Nesta situação, a proposta é adotar a 

Linguagem de Manipulação e Solicitação de Conhecimento (Knowledge Query and Manipulation 

Language-KQML) [FLM95] como protocolo, e o Formato de Troca de Conhecimentos 

(Knowledge Interchange Format-KIF) [GF92] como linguagem. A forma de comunicação poderia 

ser dos dois modos: assíncrono e síncrono. As mensagens podem também ser trocada 

utilizando os modelos de comunicação multicast ou broadcast. 

A especificação da estrutura funcional e hierárquica dos agentes de gerenciamento 

do GRAM é inspirada no mecanismo de funcionamento e organizacional tipicamente 

encontrada em empresas existente no mercado (construção civil, prestação de serviços, 

comercial etc.).  

       

5.4.2.2.4 ESTRUTURA INTERNA DE UM AGENTE DO GRAM  

O agente móvel do GRAM é implementado com base na linguagem de programação 

orientada a objeto: JAVA. Todos as tarefas simples ou complexas são representadas como 

objetos que preservam suas características essenciais como seu estado e seu 

comportamento. Em programação, o estado do objeto é representado por variáveis, e seu 

comportamento por métodos. Os métodos são os únicos meios de mudar o estado das 

variáveis. Para mudar, por exemplo, o estado do objeto toca-fitas para ligado, é necessário 

utilizar o método liga . 

 

Pelas características de JAVA, os agentes implementados nesta linguagem, são 

capazes de se mover carregando dados e instruções necessários a sua execução e a lista de 

seus computadores hospedeiros. Desta forma, eles podem ser executados mesmo com 

problemas de conexões físicas da rede. O caráter persistente do agente móvel que está 
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ligado com JAVA contorna os problemas de falhas de conexões tornando-os tolerantes à 

falhas.   

Na sua forma de representação, o agente é estruturado em quatro partes (figura 5.6) 

para lhe permite atingir seus objetivos e facilitar sua colaboração com a plataforma AVM: 

[SKS96b]: cabeçalho (header), objetivo (objective), corpo (body) e estado (status).  

                              
      Identidade [ id, mailbox, domínio, authoridade]      cabeçalho  

      Credenciais [certificados] 

                  Data de criação         objetivo 

Cabeçalho  Ultima modificações  

      Estado        Corpo 

           Estrutura        Estado  

      Descrição  

      Checksum [MD2, MD4]  

      Tempo de Vida [inteiro] 

        Figura 5.6: Estrutura interna de um agente GRAM 

O cabeçalho contém um conjunto de campos que permite a identificação do 

agente: 

identidade: identifica o agente; 

credenciais: define as prioridades atribuídas ao agente; 

data de criação: indica a data de criação do agente; 

ultimas modificações: revela a ultima alteração feita sobre o agente; 

descrição: este campo serve para descrever de uma forma geral a 

função do agente; 

checksum: utiliza o algoritmo de hash como o MD2 e MD4 (Message 

Digest 2 / 4) para verificar a integridade das informações contidas no 

agente; 

tempo de vida: o valor deste campo indica o tempo de criação do 

agente. Serve de mecanismo de controle para a plataforma GRAM; 

estrutura: define o tamanho do agente, seu tipo (móvel, estático etc.), 

sua prioridade e as condições de execução. 

Objetivo: indica a natureza da função do agente; 

Corpo: contém informações necessárias para executar a tarefa do agente; 
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Estado: contém as informações intermediárias, e principalmente dados sobre a 

migração do agente. 

5.4.2.3 AGENTES FIXOS OU PLATAFORMA AVM  

A plataforma AVM [SKS96a, SKS96b, SKS96c] foi desenvolvida no Departamento 

de Informática da Universidade Federal de Pernambuco para facilitar a execução de 

aplicações distribuídas implementadas com base no paradigma de agentes móveis (figura 

5.7). A AVM é composta por um conjunto de agentes fixos que coordena todas as 

atividades dos agentes móveis que ocorrem no ambiente. Os principais serviços oferecidos 

pela AVM são agrupados em seguintes partes [SKS96a]: recepção, interpretação, segurança, 

comunicação, gerenciamento de configuração, carga balanceada, escalonamento e, 

procuração. 

5.4.2.3.1 SERVIÇO DE RECEPÇÃO

  

É considerado como o primeiro serviço oferecido pela AVM através de seu agente 

recepcionista. Esta entidade autoriza a recepção do agente móvel num computador 

hospedeiro verificando suas credenciais e analisando ao mesmo tempo dados recolhidos dos 

agentes escalonadores e o carregador da AVM. Essas informações determinam o número 

máximo de agentes móveis que pode ser suportado pelo computador hospedeiro sem 

prejudicar seu desempenho. O primeiro nível de segurança da AVM é aplicado nesta 

entidade.          
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Após recepção dos agentes móveis, o recepcionista enviá-o ao agente interpretador 

para decodificar sua tarefa. 

                  Cenário 1                            Cenário 2  

Função                          Nomeação    Interpretador     Agente de configuração 
Do agente          5   
despachante         1  
                           carregador           

                  Autenticação             
      4             6    

      2      
3     

                   Agente Móvel                     Escalonador        
                                                                            Recepcionista  
                  Cenário 4      

                                      Agente móvel             Cenário 3  
                                                7             Ambiente de execução            

         Agente procurador           ANS AIL 
                                                    

         ANI  

   SNMP, X.500, DNS, 
          CMIP                  ANO       

      Recursos gerenciados 
                                                       (sistemas, redes, bases de dados, 
                                                         aplicações).   

     Agentes móveis do GRAM     

     Agentes da A.V.M    

    Trajetória do agente móvel  
     Troca de mensagens entre agentes  
     Iteração entre agentes móveis e recursos gerenciados  
     Iteração entre  agentes procurador com o ambiente externo   

         Figura 5.7: Estrutura Funcional da plataforma A.V.M  

5.4.2.3.2 SERVIÇO DE ESCALONAMENTO 
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O serviço de escalonamento controla o fluxo de operações que é executado 

localmente ou remotamente no agente móvel. Tais operações podem ser de inicialização do 

agente, de suspensão de execução, de sincronização, etc. Na busca de melhores serviços de 

escalonamento, vários algoritmos estão sendo testados na plataforma. 

5.4.2.3.3 SERVIÇO DE CARGA BALANCEADA  

Este serviço é extremamente importante para melhorar sempre o desempenho dos 

computadores que suportam a plataforma AVM. O agente gerador deste serviço, monitora 

permanemente o estado de seu computador local e interage com o agente escalonador e 

recepcionista para decidir o número máximo de agentes que pode ser executado localmente 

sem diminuir o desempenho do dispositivo. Portanto, a decisão de migração ou de recepção 

de um agente é tomada em colaboração com as entidades recepcionistas, carregador e 

escalonador. 

5.4.2.3.4 SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE CONFIGURAÇÃO

   

Após ter passado pelo processo de interpretação, a plataforma AVM oferece ao 

agente móvel um serviço de gerenciamento de configuração que registra as informações 

sobre sua localização e sua trajetória. Existem duas formas de registrar esses dados: ao nível 

do computador ou do próprio agente móvel. A solução adotada atualmente na plataforma é 

o modelo de armazenamento ao nível do computador. O outro modelo está sendo 

pesquisado.   

A utilidade deste serviço é gerenciar o comportamento de todos os agentes móveis 

que migraram no ambiente de rede que suportam a plataforma AVM. 

5.4.2.3.5 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO  

Este serviço oferece a plataforma AVM, a possibilidade de suportar comunicação 

entre agentes móveis que são expressas por troca de mensagens ou compartilhamento de 

dados. Para manter esta função, a plataforma deve suportar um mecanismo que lhe permita 

manipular, expressar e solicitar bases de conhecimentos dos agentes de gerenciamento do 

GRAM e, um protocolo para a comunicação ou troca de mensagens. O KIF e o KQML são 

propostas interessantes para implementar este mecanismo. Em relação à transferência de 

mensagens, ela pode ser feita de dois modos: assíncrono e síncrono. 
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O modo assíncrono permite que o agente durante a sua fase de comunicação com 

outros agentes troque mensagens sem aguardar respostas; 

O modo síncrono é literalmente o conceito inverso do modo anterior. Este modelo de 

comunicação é específico de uma aplicação baseada no paradigma C/S.  

Além desses modelos de iteração, a plataforma AVM suporta também comunicações 

broadcast e multicast. No modelo broadcast, o agente comunica-se com todos as entidades 

existente no ambiente enviando suas mensagens de uma única vez. Esta forma de 

comunicação é considerada como um modelo generalizado do multicast que limita o número 

de agentes que pode receber de uma única vez as mensagens enviadas por um único agente. 

Observamos que a comunicação entre agentes pode ser feita localmente ou remotamente. 

5.4.2.3.6 SERVIÇO DE PROCURAÇÃO

   

Este serviço fornecido pelo agente procurador da AVM garante a integração do 

GRAM com outras plataformas de gerenciamento de rede como o SNMP, CMIP e serviços 

como: os Serviços de Nomes de Domínios (DNS-Domains Names Services) e com os Serviços 

de Diretório X.500. O agente procurador traduz as funções de leitura e de controle dos 

agentes móveis do GRAM em comandos compreensíveis pelas outras plataformas.  

Por exemplo, se o administrador da rede deseja gerenciar a partir do GRAM um 

recurso monitorado por um agente SNMP, ele precisaria dos serviços de um agente 

procurador para que o agente móvel do GRAM possa ler os dados de gerenciamento na 

MIB e controlar o recurso gerenciado. Assim o agente procurador traduziria o comando de 

leitura do agente móvel em get para o agente SNMP e a operação de controle em set. Neste 

caso bem preciso, ele serve de interface externa para suportar o protocolo de gerenciamento 

SNMP. 

5.4.2.3.7 OS SERVIÇOS DE SEGURANÇA  

Constituem a parte mais difícil a ser implementada pelos projetistas da plataforma 

AVM. O mecanismo de segurança utilizado é mais simples possível. Ele é idêntico ao 

modelo adotado no sistema de gerenciamento da Internet ou SNMP. A segurança do agente 

móvel contra o uso indevido de intrusos é feita por intermédio de palavras chaves. A 

decodificação da palavra chave que protege o agente móvel é uma condição obrigatória do 

seu uso e manipulação. 
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Esta solução de segurança infelizmente não é confiável. Qualquer indivíduo pode a 

partir de um dispositivo de monitoração de rede recuperar a palavra chave que acompanha 

o agente móvel e trocá-la por uma outra falsa. De qualquer forma, não é função da 

plataforma AVM fornecer uma solução completa aos problemas de segurança. Ela pode 

combinar com os modelos de segurança já existente na rede.  

O objetivo desta plataforma não é substituir o ambiente de desenvolvimento de 

aplicações distribuídas como CORBA e DCE, mas, fornecer soluções simples a alguns 

problemas de execução de sistemas distribuídos complexas. Mas algumas melhorias 

precisam ser feitas na plataforma AVM principalmente na Interface de Desenvolvimento de 

Agentes para facilitar as tarefas dos programadores. Ferramentas gráficas, nova linguagem 

natural de programação e depuração distribuída são requisitadas.  

5.4.2.4 OS RECURSOS GERENCIADOS  

O GRAM através dos seus agentes móveis é capaz de gerenciar quaisquer tipos de 

recursos lógicos ou fisicos de um ambiente de redes heterogêneo. Para gerenciar um 

determinado tipo de recursos, os agentes do GRAM são implementados e em seguida, 

enviados no dispositivo que suporta o elemento a ser gerenciado. Uma vez nesta entidade, 

eles são organizados de uma forma hierárquica e agrupados por área de gerenciamento. 

Desta forma, todas as atividades de gerenciamento serão executadas localmente. Os agentes 

de nível de gerência operacional ou A gentes de Nível Operacional, são as entidades dentro do 

grupo a estar em contato direto com os recursos gerenciados. Existem três formas de 

estabelecer este relacionamento: por intermédio de um processo de filtragem, diretamente 

com os recursos ou com agentes procuradores. 

O uso de um processo de filtragem é uma forma encontrada para reduzir 

a atividade dos A gentes de Nível Operacional. Com a adoção deste conceito, 

o administrador da rede pode implementar um programa especificado em 

linguagem de programação de alto nível (C, C++, Pascal, JA V A , etc.) com 

objetivo de monitorar as propriedades dos recursos gerenciados. O 

resultado desta atividade serão dados de gerenciamento gerados e 

registrados numa base de dados local. O ANO na fase de execução 

recupera esses dados, analisando e interpretando para tomar decisões de 

gerenciamento. 
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A escolha da iteração direta dos ANOs com os recursos gerenciados, faz 

com que esses agentes tenham a responsabilidade de gerar dados de 

gerenciamento dos recursos que eles estão sendo administrados. 

O uso de agentes procuradores garante a integração entre os ANOs e os 

recursos monitorados por outros ambientes de gerenciamento lhes 

possibilitando assim, acessar e analisar dados de gerenciamento para 

tomar decisões.  

Nas figuras 5.8 e 5.9 mostraremos um esquema geral dos três casos, e a relação 

entre um grupo de agentes de áreas de gerenciamento idênticas ou diferentes.   

5.4.3 ESTUDO DE CASO DE GERENCIAMENTO COM O GRAM  

Suponhamos que um administrador de rede deseje fazer um teste com o nosso 

sistema, o GRAM, para controlar o congestionamento de um ambiente composto de três 

computadores. Uma situação de congestionamento acontece, quando o desempenho da rede 

degrada em função do número de pacotes presente nela [TAN96].   

AIL: Agente Informante Local 

AI: Agente Informante 

         Trajetório dos AILs e AIs   

Figura 5.8: Visão Geral do mecanismo de funcionamento do GRAM 

Estação de Gerenciamento

 

Interface do Usuário

  

      

Recurso A 

  

AI

 

AIL

   

      

Recurso B 
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Figura 5.9: Distribuição Estrutural dos agentes GRAM no processo de 

monitoração de um recurso.  

A variação do valor deste número depende da capacidade da rede, e dos 

computadores origem e destino dos pacotes. Esta capacidade é avaliada a partir de uma 

análise dos valores dos parâmetros (taxa de transmissão dos pacotes, média de atraso dos 

pacotes, número de pacotes retransmitidos etc.) que a caracteriza. Um crescimento do valor 

de um desses parâmetros pode indicar um aumento do número de pacotes na subrede e 

conseqüentemente uma situação de congestionamento. Para solucionar tal problema, é 

preciso detectar a sua causa e atuar nela.   

Os procedimentos adotados pelo administrador de rede para implementar agentes 

do GRAM capazes de controlar o congestionamento no ambiente de rede que ele definiu 

podem ser apresentados numas etapas simples: 

Etapa 1:

 

Identificar alguns paramêtros que caracterizam a capacidade do meio de 

comunicação da rede e dos computadores. Quatros deles serão definidos: a taxa de 

transmissão dos pacotes, o clock da CPU, o comprimento médio da fila de pacotes e o 

número de pacotes retransmitidos. 

Etapa 2:

 

Implementação dos agentes de gerenciamento do GRAM. Para cada nó ou 

computador da rede será especificado um grupo de agentes responsável pelo controle de 

congestionamento. Três setores ou áreas de gerenciamento serão utilizados na execução 

desta atividade: área de gerenciamento de desempenho, a área de gerenciamento de 



 
138 

contabilização e a área de gerenciamento de falhas. No setor de gerenciamento de 

desempenho, será implementado um ANO com a Função de Monitoração de Carga de 

Trabalho, na área de contabilização um ANO capaz de identificar serviços ou pacotes mais 

utilizados pelos usuários na rede e, no setor de falhas especificar um Agente de Nível Opercional 

onde serão definidos critérios que permitam identificar o grau de mau funcionamento do 

meio de communicação da rede ou dos computadores. 

A Função de Monitoração de Carga de Trabalho tem por objetivo neste caso, avaliar a 

demanda e a real utilização do meio de comunicação e dos computadores do ambiente de 

rede. A monitoração da carga do sistema implica aqui a monitoração dos quatros parâmetros 

escolhidos. Para cada um destes tipos de monitoração são definidos: o valor máximo 

aceitável (Treshold) e o valor de alerta. 

Etapa 3:

 

Execução das tarefas dos agentes de gerenciamento do GRAM.  

Passo 1: Início da execução da Função de Monitoração da Carga de Trabalho pelo 
ANO;  

Passo 2: Se um dos valores dos paramêtros ultrapassou o Treshold  então  

Passo 3: Identificar natureza do problema em colaboração com os ANOs de 
outros setores de gerenciamento;  

Passo 4: Toma decisões enviando sinal ao sistema operacional para reduzir na rede 

o tráfego em função da natureza do problema identificado (negação de serviço de alguns 

usuários, escalonamento de pedidos dos usuários etc.); 

Etapa 4: 

  

Passo 1:  Se o resultado da atividade de gerenciamento executada no etapa 3 não 

foi bem succedida então  

Passo 2:  o ANI do setor de gerenciamento de desempenho recorre ao ANS 

solicitando outros grupos de agentes através do seus ANS ou até enviar o AIL ou AI  ao 

administrador da rede para adquirir novos agentes de gerenciamento do GRAM (ANO) ou 

funcionalidade necessária para solucionar o problema de congestionamento.    

Do ponto de vista do administrador de redes, o GRAM oferece vantagens 

substanciais na implementação de tarefas de gerenciamento para administrar as novas redes 
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de computadores emergentes tais como a Internet. Esses benefícios são obtidos 

essencialmente pelas características do paradigma de agentes móveis no qual é baseado o 

modelo do GRAM. 

5.4.4  VANTAGENS DO GRAM    

As seguintes vantagens específicas de um SGR para ambiente distribuídos são 

apresentadas pelo GRAM: distribuição temporal e espacial de funções de gerenciamento, 

tolerância à falha, escalabilidade, consideração das limitações dos recursos dos dispositivos 

gerenciados, suporta ambiente heterogêneo. 

5.4.4.1 DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL E ESPACIAL DAS FUNÇÕES DE 
GERENCIAMENTO  

O fator principal que facilita a implementação desta propriedade está no caractere de 

mobilidade e o grau de autonomia dos agentes do GRAM.  Durante a sua fase de 

implementação, o administrador de redes fornece ao agente do GRAM todas as funções 

necessárias para executar de forma autônomo as tarefas de monitoração, de análise e, de 

controle de dados dos recursos gerenciados na rede. Com seu caractere de mobilidade, o 

agente pode uma vez despachado na rede, migrar de um computador a um outro para 

desempenhar suas funções possibilitando assim, que os dados de gerenciamento dos 

recursos sejam monitorados, analisados e controlados localmente. Este novo modelo de 

processamento transfere as responsabilidades e decisões de gerenciamento em todos os 

computadores da rede. A distribuição espacial das funções de gerenciamento do GRAM age 

sobre o desempenho da rede administrada, reduzindo o tempo destinado à solução imediata 

de eventuais problemas, o fluxo de informações que trafega no ambiente (por causa do 

processamento local) e, por conseqüente os riscos de congestionamento.  

Dependendo dos resultados da atividade do agente do GRAM ou, dos requisitos do 

seu ambiente de execução, novas funções de gerenciamento podem ser atribuídas aos 

agentes e enviadas na rede em tempo real sem interromper o processo de administração. O 

GRAM suporta também o conceito de distribuição temporal de funções de gerenciamento. 

5.4.4.2 TOLERÂNCIA A FALHAS   

O conceito de tolerância a falhas é implementado no GRAM pela característica de 

autonomia atribuída ao seu agente. Esta propriedade permite ao agente, uma vez 

despachada na rede, executar sua tarefa independemente e sem interferência do usuário ou 
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administrador de redes. Portanto com característica, uma falha de conexão de rede entre o 

computador hospedeiro e origem do agente ou um problema ao nível do próprio nó 

gerador desta entidade não afetará seu processo de funcionamento. O agente consome 

pouca largura de banda de rede. O único momento onde a conexão é necessária é durante a 

sua fase de migração e no resto dos casos, os canais de comunicação são escondidos.   

Esta vantagem permite que o GRAM seja capaz de gerenciar computadores móveis 

tais como laptops mesmo desconetatos da rede.  

5.4.4.3 ESCALABILIDADE  

A escalabilidade define o comportamento de um sistema ao solucionar problemas 

cujos volumes e complexidades aumentam constamente. O comportamento é determinado 

pelo tempo de resposta do sistema. Se o tempo aumenta em função da complexidade dos 

problemas, o sistema é considerado como não escalável. Esse caso é geralmente encontrado 

em sistema implementado no modelo C/ S com um único servidor interagindo com vários 

clientes ou um cliente interconectado a múltiplos servidores. Tanto o cliente quanto o 

servidor suporta um número máximo de iterações à partir do qual eles se tornam não 

escalável.  

Para o modelo do GRAM que é baseado no paradigma de agentes móveis, seu 

agente transporta as funções de gerenciamento de um computador a um outro e executá-as 

localmente sem a intervenção do administrador da rede. A mobilidade e autonomia do 

agente do GRAM, a distribuição espacial das funções e, o processamento local dos dados de 

gerenciamento faz que o GRAM seja capaz suportar um volume importante de informações 

sem influência no tempo de resposta das atividades de seus agentes. O GRAM é, portanto 

um sistema de gerenciamento escalável. 

5.4.4.4 CONSIDERAÇÕES DAS LIMITAÇÕES DOS RECURSOS DOS 
DISPOSITIVOS GERENCIADOS  

Os dispositivos gerenciados de uma rede diferem em função das características de 

seus recursos (velocidade de processamento da CPU, capacidade da memória principal) e 

por conseqüência na sua capacidade de processamento. Um roteador, por exemplo, tem seu 

clock de CPU e tamanho de memória principal menor do que de um servidor. Portanto, para 

manter um bom desempenho desses dispositivos, deve-se levar em consideração essas 

diferenças no momento de implementar agentes para gerenciá-los. Nos SGRs tradicionais, 
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não há solução que prevê a consideração dessas diferenças. A nossa proposta, por 

intermédio de sua plataforma oferece a possibilidade de solucionar este problema.  

A cada computador que suporta a plataforma AVM é especificado um agente 

denominado carregador que controla o número máximo de agentes do GRAM que pode ser 

executado sem prejudicar o desempenho do dispositivo. O carregador geralmente comunica 

com outros agentes da AVM como o recepcionista e o escalonador para coordenar sua 

atividade. 

5.4.4.5 SUPORTA AMBIENTE HETEROGÊNEO

 

A maioria dos SGR tradicionais encontra ainda dificuldade de gerenciar ambiente 

heterogêneo. O administrador de redes é obrigado para gerenciar um conjunto de 

equipamentos de diferentes fabricantes, instalar vários ferramentas de gerenciamento. 

Assim, para gerenciar um ambiente heterogêneo, o administrador de redes fornece muitos 

esforços para cumprir sua tarefa.  

O GRAM soluciona este problema por intermédio de sua plataforma AVM que 

abstrai a diversificação dos dispositivos que compõem o ambiente gerenciado.  

Observamos nesta seção que todas as vantagens apresentadas pelo nosso protótipo 

o GRAM, são consideradas como limitações para os SGR tradicionais baseados no modelo 

C/S. Isso confirma o GRAM como uma solução de gerenciamento viável.   

5.5  IMPLEMENTAÇÃO DO GRAM   

O GRAM está implementado numa plataforma Unix (SunOs e Solaris) com a 

linguagem de programação orientada à objeto JAVA [Anu96]. Os princípios de 

implementação deste sistema foram inspirados no modelo de especifições de aplicações 

distribuídas em JAVA: o sistema de Invocação Remota de Metodos (RMI-Java Remote Method 

Invocation) [RMI98]. O RMI oferece ferramentas que possibilitam a transferênçia das 

características e os tipos de um objeto ou programa previamente disponível numa estação 

para uma outra. Três estações de trabalho foram escolhidas como ambiente de testes e de 

especificação  

A fase de implementação está dividida em duas partes. A primeira corresponde a 

especificação da mobilidade dos agentes e a segunda, a organização hierárquica dos agentes 
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em cada estação sendo monitorada. Nesta dissertação foi concluida a primeira parte desta 

implementação. Uma interface gráfica foi desenvolvida para promover uma melhor iteração 

do usuário com esse módulo. 

5.5.1  A INTERFACE GRÁFICA

   
A interface gráfica foi criada utilizando-se a linguagem de programação JAVA. A 

tela de menu do ambiente apresenta quatro opções (figura 5.10). O botão SAIR

 

permite 

sair do GRAM suspendendo todos os processos que manipulam as telas da interface desse 

ambiente. O ícone Enviar Agente depois de pressionado, chama uma tela mostrada na 

figura 5.11, de onde segue três opções que permitem entrar com o nome do agente, de sua 

estação destino e o número da porta de conexão. A terceira opção possibilita a visualização 

dos resultados da atividade dos agentes. A ativação desse botão chama uma tela de menu 

(figura 5.12) que permite ao usuário entrar com o nome do agente que ele deseja visualizar 

seu resultado. Se o agente existe, as informações são apresentadas caso contrário, uma 

mensagem é enviado ao usuário na mesma tela de menu. A ultima opção é um ícone de 

ajuda que explica ao usuário o modo de uso desta interface gráfica.  

       

 

                   Figura 5.10: Interface gráfica do Ambiente de Gerenciamento GRAM 

5.5.2  UMA VISÃO GERAL DA APLICAÇÃO GRAM

   

A aplicação GRAM é composta de dois programas separados: um servidor e 

um agente. O servidor representa a estrutura da plataforma AVM. A sua função principal é 

receber os agentes, executar suas tarefas e enviar-los a uma outra estação vizinha.  
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5.5.2.1 O SERVIDOR OU PLATAFORMA AVM  

Ela é instalada em todos as estações do ambiente de gerenciamento do GRAM e 

possui diversas características funcionais que podem ser utilzadas dependendo da 

complexidade das tarefas especificadas pelos agentes (seção 5.4.2.3). Essas características 

são apresentadas em 4 pacotes: java.rmi,  java.rmi.server, java.rmi.dgc, java.rmi.registry. Junto com 

elas, são definidas cerca de 25 interfaces e classes. A boa noticia é que mais da metade desses 

elementos não precisa ser reescrita e nem compreendida a cada implementação de uma nova 

aplicação GRAM. Na especificação de nossa aplicação teste, para implementar a migração de 

um agente, foram definidas duas interfaces e uma classe.       

   

 

                        Figura 5.11: Interface Gráfica do Menu Enviar Agentes 

      

 

            Figura 5.12: Interface Gráfiga do Menu de Visualização dos resultados 

5.5.2.1.1 AS INTERFACES  

As duas interfaces definidas são as seguintes: a interface Monitoração para o servidor 

e a interface Leitura para o agente. A Monitoração estabelece a conexão entre as entidades 
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servidor e agente definindo, uma visão deste sobre a classe servidor instânciada ou objeto 

remoto. Enquanto a Leitura, ela inicia a execução da tarefa do agente.   

A interface Monitoração define dois métodos que podem ser invocados remotamente 

pelos agentes para submeter suas tarefas ao servidor. Os métodos são os seguintes: o 

recebeAgente (Leitura t) e o meEnvia ( Leitura t, String host). A tranformação dessas operações em 

metodos remotos é especificada na Monitoração pela clausura Monitoração extends Remote.  A 

função do metodo recebeAgente (Leitura t ) é receber a partir da sua invocação a tarefa do 

agente que é passado por valor ou copie e executar-la no servidor. O metodo meEnvia 

(Leitura t, String host ) recepciona a tarefa do agente e envia-la para a proxima estação aonde 

será executada. Para garantir um processo de chamado remoto confiável, um mecanismo de 

controle de erros e exeções foi definido para cada metodo através da clausura throws 

RemoteException. Segue abaixo a estrutura de implementação da interface Monitoração.   

     package monitoração;  

    import java.rmi.Remote; 
    import java.rmi.RemoteException;  

   public interface Monitoração extends Remote { 

    void recebeAgente(Leitura t) throws RemoteException; 

              void meEnvia(Leitura t, String host) throws RemoteException; 

  }      

A segunda interface apresentada define o tipo Leitura. Esse tipo é usado como 

argumento para os dois metodos da interface Monitoração para passar por valor a tarefa do 

agente. A interface Leitura define um único metodo, init(Monitoração server ) que executa a 

função de leitura do conteudo de um arquivo e se estende a interface java.rmi.serialization para 

tranportar o código do  Agente ou objeto local  byte por byte entre duas estações. A Leitura 

possui a seguinte especificação: 

Package monitoração; 

Import java..io.Serializable; 

Public interface Leitura extends Serializable { 

              Void  init(Monitoração server); 

} 

5.5.2.1.2 A CLASSE SERVIDOR OU OBJETO REMOTO 
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A classe servidor ou MonitoraçãoServidor é utilizada para implementar os métodos 

remotos definidos na interface Monitoração e demais outros métodos como: o main 

(String[]args ) e o MonitoraçãoServidor ( ).   

O metodo main( ) inicializa a classe MonitorçãoServidor. A sua função principal é criar 

e instalar um gerente de segurança, instanciar a classe MonitoraçãoServidor para tornar-la 

disponível para a classe Agente e registrar os metodos a serem invocados pelos agentes. A 

criação e instalação do gerente de segurança é o primeiro comando executado pelo main( ). 

Ele protege os recursos da estação que suporta a classe servidor contra agentes móveis 

indevidos determinando assim, os arquivos do sistema que podem ser acessados ou qualquer 

outras operações que serão executadas. Depois desta operação, uma instançia da classe 

MonitoraçãoServidor é criada para preparar-a a receber chamada vindo do agente. A estrutura 

deste comando é: Monitoração servidor = new MonitoraçãoServidor ( ). Para que as chamadas dos 

metodos remotos possam ser realizadas pelos agentes, cada um desses metodos são 

referênciados por nome no objeto remoto. A referênciação é feita pelo metodo 

Naming.rebind(name, servidor). O primeiro argumento deste metodo identifica a estação 

(nome e número de porta) que suporta o objeto remoto MonitoraçãoServidor e o segundo, é o 

nome de referência do metodo remoto.  

O metodo MonitoraçãoServidor( ) é o construtor da classe servidor. Ele realiza a 

inicialização do objeto MonitoraçãoServidor. Todo objeto têm um construtor e ele tem sempre 

o mesmo nome que a classe.  

Os metodos recebeAgente ( Leitura t  ) e meEnvia(Leitura t, String host ) são 

considerados os metodos remotos de nossa aplicação GRAM. O primeiro executa a tarefa 

do agente através do metodo init (this), e o segundo envia esta tarefa para estação destino 

onde será executada. Nesta operação a estação é localizada por intermédio do metodo 

Naming.Lookup (nome). Uma vez encontrada o host, a operação obj.recebeAgente (t ) que está no 

objeto remoto MonitoraçãoServidor na estação inicial é invocada para transferir a tarefa do 

agente ao seu ponto destino onde será executado. É neste processo que acontece a migração 

do agente. Este procedimento pode prosseguir enquanto existe uma estação para a migração 

do agente. A implementação completa da classe MonitoraçãoServidor é apresentada no anexo I. 

5.5.2.2 CLASSES DO AGENTE   

Essa classe é responsável pela especificação das tarefas do agente. Nela são 

definidas as funções do agente, a lista de estações a ser visitada pelo agente durante a sua fase 
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de migração, o comando de localização da proxima estação e a invocação dos metodos 

remotos.   

Na implementação da aplicação de teste do GRAM, duas classes foram definidas 

para representar o agente: a classe Ler que implementa a tarefa de Leitura e, a classe 

ExecutarLer que inicia a migração do agente.  

A classe Ler define a lista de estações visitadas, os nomes dos arquivos a serem 

lidos, o metodo construtor Ler( String home) para inicialização da classe e metodo init 

(Monitoração server ) que implementa a tarefa de leitura. É neste metodo que é feita o controle 

da migração do agente. O trecho de código a seguir define o mecanismo de controle: 

if (!home.equals(hosts[indice])) { 
         try { 
            indice++; 
            server.meEnvia(this, hosts[indice]);   

}catch(Exception e) { 
       System.out.println("Erro me enviando. Ler.java"); 
         }  
     } else { 
         System.out.println(" "); 
         System.out.println("Estou em casa. Passei em:"); 
         System.out.println(" "); 
         for (int j=0; j<hosts.length; j++) {   

     System.out.println(hosts[j]); 
         }   

A estrutura deste programa compara antes da migração do agente o nome de sua 

estação origem com a estação destino. Se os dois nomes são iguais, então o agente está no 

seu ponto de partida. Caso não for, o agente migra para a proxima estação atraves da 

chamada server.meEnvia(this, hosts[indice])  

A classe ExecutarLer  procova a primeira migração do agente. As outras migrações 

são especificadas dentro do classe Ler.  

A estrutura completa da duas classes é apresentada no anexo II. 

5.5.3 UM EXEMPLO DE APLICAÇÃO

  

A fim de verificar o correto funcionamento de nosso sistema de gerenciamento 

com agentes móveis e principalmente a mobilidade dos agentes, um estudo de caso sobre a 

monitoração de pacotes TCP que tráfegam em três estaçôes de trabalho durante um tempo 

determinado foi feita. Para gerar esses dados, um programa de filtragem denominado 

monitoracao.c é implementado em linguagem C para executar o comando Tcpdump. Cada uma 

das três estações executa este programa que além de gerar os pacotes TCP, registra o tempo 

da operação, o nome da estação e o número de pacotes que foram monitorados. As fases de 

execução deste exemplo são compostas dos seguintes passos: 
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Executar em cada estação o programa monitoração.c; 

O programa gera em cada estação os seguintes dados que são registrados num arquivo: 

Nome da estação; 

Tempo de monitoração; 

Número de pacotes monitorados. 

O agente móvel de leitura é enviado na rede constituida pelas três estações para ler o 

conteúdo de cada arquivo. 

Apos finalizar seu percurso, o agente visualiza o conteúdo dos três arquivos (figura 

5.13).    

 

             Figura 5.13: Resultado da Monitoração dos pacotes TCP em três Estações.         
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5.6 CONSIDERAÇÕES

   
Em resposta as preocupações dos profissionais da área de gerenciamento e, dos 

usuários de redes de computadores de encontrar uma solução viável para administrar as 

redes de computadores, o nosso protótipo o GRAM introduziu um novo paradigma de 

gerenciamento. Os agentes do GRAM são capazes de monitorar, analisar e controlar 

localmente dados de gerenciamento sem precisar como nas ferramentas de gerenciamento 

tradicionais, de protocolos e comandos para transferí-los e manipulá-los remotamente. Um 

único agente é capaz pela sua capacidade de mobilidade, gerenciar recursos de diferentes 

fabricantes distribuídos na rede e em seguida visualizar os resultados de sua atividade.  

Essas propriedades oferecidas pelo GRAM são relacionadas às características do 

paradigma de agentes móveis no qual é baseado seu modelo. Na seção 5.2.2 deste capítulo, 

fizemos uma apresentação detalhada do conceito deste novo paradigma e de suas 

propriedades. A adoção deste modelo facilitou a implementação de aplicações distribuídas e 

a sua execução de uma forma eficiente e eficaz.   

Para beneficiar-se das vantagens fornecidas pelo paradigma de agentes móveis, as 

aplicações implementadas neste modelo são executadas numa plataforma. Diferentes tipos 

de plataformas como A glets Workbench da IBM, os CyberA gents da FTP Software  e, o Tabiz da 

General Magic já são disponíveis no mercado.  Na seção 5.2.2.3 definimos quais são os 

componentes da arquitetura padrão para agentes móveis antes de introduzir a descrição da 

arquitetura de nosso protótipo junto com os elementos de sua plataforma AVM. As 

vantagens que justificam a viabilidade do GRAM, em relação às outras ferramentas de 

gerenciamento concluem a seção reservada a descrição do GRAM.   

Para corroborar a viabilidade do GRAM, apresentamos na última seção deste 

capítulo o resultado de um teste de gerenciamento do trafego de uma rede composta de três 

computadores.  



                                                   Capítulo
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Conclusões  
Apresentamos neste capítulo algumas considerações finais de nosso trabalho com 

enfoque sobre a nossa contribuição, as dificuldades encontradas na especificação e 

implementação do protótipo GRAM e sugestões de trabalhos futuros. 

6.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS

  

A atividade de gerenciamento embora  seja complexa, é uma tarefa indispensável 

para fornecer melhor qualidade de serviços aos usuários das redes. Várias soluções de 

gerenciamento do tipo proprietária, integrada e padronizada foram desenvolvidas na 

perspectiva de atender aos requisitos dos usuários. As novas características como 

heterogeneidade, limite da largura de banda, e velocidade de processamento dos 

componentes apresentadas pelas redes emergentes, tornam essas ferramentas ineficientes. 

As limitações são relacionadas ao paradigma Cliente/Servidor adotado por esses sistemas de 

gerenciamento para implementar suas aplicações e que transforma a tarefa de gerenciamento 

numa atividade centralizada. As decisões tomadas numa única estação podem provocar a 

sua sobrecarga, elevar o risco de congestionamento na rede pela troca permanente de dados 

a serem analisados e aumentar o tempo destinado à solução imediata de eventuais 

problemas. A maioria desses sistemas também não suporta ambientes de redes 

heterogêneos.  

Para colocar em xeque essas dificuldades, descrevemos no Capítulo 3 a estrutura e o 

mecanismo de funcionamento de três soluções de gerenciamento (o sistema de 

gerenciamento da Internet, o gerenciamento de sistemas OSI e o TMN) e, especificamos 

para cada uma delas, suas limitações ao monitorar e controlar as redes emergentes. Com 

base nessas observações, um resumo é feito na última seção do capítulo 3 sobre os 

problemas apresentados de uma forma geral pela maioria dos sistemas de gerenciamento 
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existentes: a não escalabilidade dos sistemas, microgerenciamento dos agentes, a não confiabilidade dos 

sistemas, a não consideração das limitações dos recursos dos computadores e, a falta de distribuição espacial e 

temporal das funções de gerenciamento. Para facilitar a compreensão de noções utilizadas durante 

esta exposição, foi reservado no capítulo 2, definições de conceitos de gerenciamento como: 

monitoração, controle, agente, gerente, protocolo de gerenciamento, base de informação de 

gerenciamento ou MIB, operações de gerenciamento, agente procurador, áreas de 

gerenciamento, sistema de gerenciamento de redes, etc.  

Algumas tentativas com base em conceitos como de gerenciamento hierárquico, de 

redes neurais artificiais, de sistemas especialistas e inteligência artificial, de processamento 

elástico, de CORBA e, da Web descritos no capítulo 4 foram projetados para sanar os 

problemas de gerenciamento. A maioria desses sistemas exceto os baseados no conceito de 

processamento elástico e da Web, foram projetados principalmente para automatizar as 

tarefas de tomadas de decisões, reduzir a carga de trabalho ao nível da estação de 

gerenciamento e efetuar controle dinâmico nos agentes mantendo sempre o conceito de 

paradigma C/ S para implementar suas aplicações. A adoção dessas soluções não teve 

resultados significativos na atividade de gerenciamento a não ser uma transferência dos 

problemas pela rede. O WBEM e o gerenciamento baseado em CORBA conseguiram 

solucionar o problema de heterogeneidade integrando as diferentes ferramentas de 

gerenciamento existente no mercado numa única plataforma. O MbD se destacou entre as 

outras soluções como a mais capacitada para gerenciar as redes emergentes.  

Como contribuição, propomos no nosso trabalho um novo paradigma de 

gerenciamento baseado no conceito de agentes móveis para administrar as novas 

tecnologias de redes de computadores. As aplicações de gerenciamento são implementadas 

como agentes móveis do GRAM com todas as funções necessárias para sua execução e em 

seguida, são despachados na rede para monitorar, analisar e controlar os dados de recursos 

de fabricantes diferentes e distribuídos pelo ambiente. Para cada recurso gerenciado, os 

agentes do GRAM são agrupados por área de gerenciamento (desempenho, falha, contabilização, 

segurança e configuração) e organizados hierarquicamente em três níveis de gerência (nível 

superior, nível inetrmediário e nível operacional). As tarefas atribuídas aos agentes do GRAM e as 

tomadas de decisões de gerenciamento são executadas localmente. Dependendo dos 

resultados fornecidos pelos agentes após finalização de sua missão, novas funções podem 

lhes ser atribuídas dinamicamente. O GRAM não precisa de protocolos e nem de comandos 

de gerenciamento para monitorar e controlar recursos. As vantagens obtidas (seção 5.4.4) 
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pela aplicação do novo paradigma de gerenciamento sana os principais problemas de 

administração existente atualmente (seção 3.6).  

O objetivo do GRAM não é substituir os SGRs tradicionais já existentes no 

mercado mas, tentar preencher suas insuficiências. Esta preocupação é caraterizada pela 

implementação na plataforma AVM do agente procurador que fornece os serviços 

necessários para integrar o GRAM com outras ferramentas de gerenciamento (SNMP, 

CMIP, etc.). 

6.2 TRABALHOS FUTUROS  

A dificuldade maior que encontramos no desenvolvimento deste trabalho foi na fase 

de implementação. Precisamos aprender a linguagem de programação JAVA e se 

familiarizar com o novo paradigma de implementação baseada em agentes móveis para 

especificar o agente GRAM. Em relação à plataforma AVM, não tivemos problemas de 

compreensão pelo fato que foi desenvolvida no Departamento de Informática da UFPE, 

portanto, o que possibilitou o contato permanente com os projetistas deste ambiente.  

Com uma expetativa do GRAM possa ocupar um espaço importante entre os vários 

sistemas de gerenciamento já existente no mercado, devido aos resultados satisfatórios 

apresentados, propomos três trabalhos futuros para torná-lo uma solução mais viável, 

confiável, eficaz e eficiente: 

Fazer um estudo de avaliação e desempenho do GRAM para obter 

informações quantitativas sobre seu desempenho e a sua carga no seu 

ambiente de gerenciamento. O resultado desta análise poderia corroborar 

ou não as considerações qualitativas e superficiais feitas sobre a 

capacidade do paradigma agente móvel de reduzir custos de 

comunicação de rede. 

Estabelecer padrões de comunicação entre os agentes do GRAM por 

intermédio dos componentes da Linguagem de Manipulação e 

Solicitação de Conhecimento (Knowledge Query and Manipulation Language-

KQML) [FLM95] e do Formato de Troca de Conhecimento (Knowledge 

Interchange Format-KIF) [GF92] fornecidos pelo Esforço de 

Compartilhamento de Conhecimento da ARPA (A dvanced Research Project 
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Agency). O KQML é um protocolo e linguagem de comunicação 

orientada à mensagens de alto nível para troca de informações 

independemente do mecanismo de transporte (TCP/IP, E-mail, CORBA 

etc.), do contexto da linguagem de manipulação dos dados utilizada pelos 

agentes móveis (KIF, SQL, Prolog etc.) e a ontologia assumida no 

contexto. O KIF é uma linguagem comum que expressa fatos, 

conhecimentos e regras para os agentes móveis. 

Integrar o GRAM com o gerenciamento de sistemas baseado na Web-

WBEM.    

Devido a implantação cada vez maior de redes de computadores com novas 

tecnologias e as exigências dos usuários de obter uma certa qualidade de serviços, a atividade 

de gerenciamento será sempre uma tarefa indispensável e complexa. Portanto a busca 

permanente de uma solução viável deve ser uma meta dos pesquisadores e profissionais da 

área de gerenciamento. 
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ANEXO I  CÓDIGO DA CLASSE SERVIDOR  

package servidor;   

import java.rmi.*; 
 import java.rmi.server.*; 
 import monitoracao.*;  

 public class MonitoracaoServidor extends UnicastRemoteObject implements Monitoracao  

 { 
     public MonitoracaoServidor() throws RemoteException { 
            super(); 
     }  

     public void recebeAgente(Leitura t) throws RemoteException { 
            t.init(this); 
     }  

     public void meEnvia(Leitura t, String host, int porta) throws RemoteException{ 
     int port = Integer.parseInt(porta); 
         try{ 
         String nome="//" + host + ":" +port+ "/Monitoracao"; 
         Monitoracao obj = (Monitoracao) Naming.lookup(nome); 
         obj.recebeAgente(t); 
      }catch (Exception e){ 
         System.out.println("Problema no processo de enviar: " +e.getMessage()); 
         e.printStackTrace(); 
       } 
     }  

     public static void main(String[] args) { 
         if (System.getSecurityManager() == null) { 
            System.setSecurityManager(new RMISecurityManager()); 
     } 
     String name = null; 
       if (args.length !=0) { 
          int porta = Integer.parseInt(args[1]); 
          name = "//" + args[0] + ":" + porta + "/Monitoracao"; 
       }else{ 
          System.out.println("Falta Parametro: Nome do Host Local!!!!"); 
          System.exit(0); 
       } 
     try { 
         Monitoracao servidor = new MonitoracaoServidor(); 
         Naming.rebind(name, servidor); 
         System.out.println(" "); 
         System.out.println("Servidor Conectado"); 
     } catch (Exception e) { 
         System.err.println("Problema na Conexão do Servidor: " +e.getMessage()); 
         e.printStackTrace(); 
     } 
 } 
}            
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ANEXO II  CÓDIGO DA CLASSE AGENTE MÓVEL

 
package agente; 
import java.rmi.*; 
import java.rmi.registry.*; 
import java.rmi.server.*; 
import java.util.Vector; 
import monitoracao.*; 
public class ExecutarLer { 
       public static void main (String args[]) { 
         if (System.getSecurityManager() == null) { 
             System.setSecurityManager(new RMISecurityManager()); 
         } 
             if (args.length == 0) { 
                System.out.println("Falta parametro."); 
               System.exit(0); 
             } 
             int port=Integer.parseInt(args[1]); 
                 try { 
                 String name = "//"+args[0]+ ":" +port+ "/Monitoracao"; 
                 System.out.println(name); 
                 Monitoracao obj = (Monitoracao) Naming.lookup(name); 
                 Ler leitura = new Ler("goiana"); 
                 obj.recebeAgente(leitura); 
                 }catch (Exception e) { 
                  System.err.println("Problema no processo de ExecutarLer: " +e.getMessage()); 
                  e.printStackTrace(); 
         } 
    } 
      
}  

package agente; 
import java.io.*; 
import java.lang.*; 
import java.util.Vector; 
import java.net.InetAddress; 
import monitoracao.*; 
public class Ler implements Leitura  { 
  //Numero de elementos não conhecido vamos usar vetores. 
    private String[] hosts = {"cimbres","pesqueira", "goiana"}; 
    private String[] arqs = {"arqpacote1","arqpacote2","arqpacote3"}; 
    private int indice = 0; 
    private String home; 
    private int i=0; 
    private Vector myFile = new Vector(); 
    private int indices = 0;  

  public Ler (String home) { 
     this.home = home; 
  } 
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  public void init(Monitoracao server) { 
    String thisLine; 
    FileReader fin=null; 
      //abrindo o arquivo para leitura 
      try { 
        fin =  new FileReader(arqs[indices]); 
        indices++; 
        //now turn the InputStreamReader into a BufferedReader. 
        try { 
          BufferedReader myInput = new BufferedReader(fin,1024); 
          try { 
            while ((thisLine = myInput.readLine()) != null) { 
              myFile.addElement(thisLine);  
            } 
         } catch (Exception e) { 
           System.out.println("Erro no readLine: " + e.toString()); 
          }  
        } //fim try do DataInputStream 
        catch (Exception e) { 
         System.out.println("Erro no InputStream: " + e.toString()); 
        } 
      } //fim try do FileInputStream 
      catch (Exception e) { 
        System.out.println("Falha para abrir o arquivo pacotes"); 
        System.out.println("Error: " + e.toString()); 
      } 
      try{ 
        fin.close(); 
      } 
      catch (Exception e) { 
        System.out.println("Falha para fechar o arquivo pacotes"); 
        System.out.println("Error: " + e.toString()); 
      } 
      if (!home.equals(hosts[indice])) { 
         try { 
            indice++; 
            server.meEnvia(this, hosts[indice]);   

}catch(Exception e) { 
       System.out.println("Erro me enviando. Ler.java"); 
         }  
     } else { 
         System.out.println(" "); 
         System.out.println("Estou em casa. Passei em:"); 
         System.out.println(" "); 
         for (int j=0; j<hosts.length; j++) {   

     System.out.println(hosts[j]); 
         } 
         System.out.println("Os Resultados da monitoracao dos pacotes foram os seguintes:"); 
         while (i<myFile.size()) { 
             System.out.println(myFile.elementAt(i)); 
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             i++; 
             } 
      } 
           
  } //fim do init() 
}                 
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