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RESUMO 

 

 Analisando o trabalho diário dos Administradores de Banco de Dados (ABD) 

percebemos que vários tipos de problemas (e.g. ajustes de desempenho, segurança e 

dimensionamento físico) podem ocorrer de forma repetitiva. Apesar disto, os profissionais 

costumam esquecer com freqüência a melhor solução empregada para cada problema, 

principalmente quando estão trabalhando sob intensa pressão. Lembrar da solução correta 

poderá demorar muito mais do que o previsto e comprometer a qualidade do serviço 

prestado. 

Em sua maioria os produtos para gerenciamento e monitoração de Sistemas 

Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD) disponíveis no mercado possuem as principais 

funcionalidades esperadas de um produto desta natureza, ou seja, monitoração contínua dos 

recursos do SGBD, detecção e correção automática de falhas e prevenção de problemas. 

Entretanto, encontramos algumas limitações como ser específico para um SGBD ou não 

poder ser estendido com a inclusão de novos problemas e soluções. Outra limitação destes 

sistemas é a incapacidade de utilizar o conhecimento adquirido na resolução de problemas 

ocorridos anteriormente para solucionar problemas similares. Eles só resolvem ou fazem a 

previsão de problemas que sejam idênticos a algum outro já armazenado em um repositório. 

Com o intuito de resolver estas limitações desenvolvemos o DBSitter: um sistema 

multiagentes para monitoração e gerenciamento de SGBD. O DBSitter é um sistema de 

código aberto, extensível, multi-plataforma e que auxilia o ABD na tomada de decisões 

sugerindo a(s) solução(ões) mais adequada(s) a cada problema, aproveitando o 

conhecimento acumulado na resolução de problemas similares ocorridos anteriormente. 

Além disto, o DBSitter inova ao utilizar uma combinação de duas técnicas da Inteligência 

Artificial, a saber, o Raciocínio Baseado em Casos (RBC) e os Agentes Inteligentes. 

Os primeiros testes realizados com o sistema mostraram-se promissores ao comprovar 

a viabilidade da arquitetura da solução e ao atender às funcionalidades esperadas por um 

sistema desta natureza. 

Palavras-chave: Gerenciamento e monitoração de SGBD, Agentes Inteligentes, 

Raciocínio Baseado em Casos, Inteligência Artificial. 
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ABSTRACT 

By analyzing the daily work of Data Base Administrators (ABD), we perceived that a 

large amount of problems (e. g. performance tuning, security and physical dimensioning) 

occur repetitively. Nonetheless, the professionals normally forget the best solution for 

them, especially when working under pressure. Remembering the correct solution may take 

a long time and the service quality can be compromised. 

 Most existent products for managing and monitoring Database Management 

Systems (DBMS) have the main features expected for tools that manage DBMS, namely: 

continuous monitoring of DBMS resources, automatic fault detection and correction, and 

problems prediction. However, some limitations have been found in those products: some 

solutions are specific for an even DBMS or can not be extended with the inclusion of new 

problems or solutions. Another limitation is their inability to use acquired knowledge in 

solving previous similar problems to solve the new ones. They just solve or predict 

problems that are identical to a previously catalogued problem that is already stored in their 

repository. 

In order to solve these limitations we have developed the DBSitter: a multiagent 

system for managing and monitoring Database Management Systems (DBMS). DBSitter is 

a flexible, extensible and multiplatform system that assists the ABD in their decision 

making by suggesting adequate solutions for the problems and by taking advantage of 

acquired knowledge when previous similar problems were solved. Moreover, DBSitter 

innovates in using two Artificial Intelligence techniques: Case Based Reasoning and 

Intelligent Agents. 

The first experiments done with the system yielded promising results and validated the 

solution architecture, while showing that the main expected functionalities were present. 

Keywords: managing and monitoring DBMS, Intelligent Agents, Case Based 

Reasoning, Artificial Intelligence. 
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Capítulo 1 - Introdução 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neste capítulo, apresentamos uma visão geral da dissertação. Inicialmente 

apresentamos o problema que motivou o nosso trabalho. Em seguida, discutimos os 

objetivos que queremos atingir e as contribuições que eles trarão. Depois apresentamos a 

metodologia utilizada para conseguir atingir os objetivos e por fim, descrevemos a estrutura 

dos capítulos desta dissertação. 
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1.1 Motivação 
 

Com a demanda por sistemas integrados, onde milhares de usuários produzem 

informação de forma rápida e concorrente, a necessidade de garantir a disponibilidade e o 

bom desempenho dos Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD) corporativos 

tornou-se cada vez mais premente.  

O aumento da complexidade tecnológica e a cobrança por um nível de serviço 

aceitável é um dilema presente nas diversas áreas da indústria da informação. No caso 

particular do gerenciamento de SGBD, podemos enumerar vários fatores que influenciaram 

o aumento da complexidade desta tarefa: a heterogeneidade decorrente da imensa variedade 

de fabricantes de SGBD e a dificuldade de integração entre eles, as particularidades de cada 

sistema de banco de dados, o crescimento do volume de dados, a elevada quantidade de 

usuários concorrentes, a integração com os sistemas operacionais e aplicativos, dentre 

vários outros [Sarin, 2000]. Se somarmos isto à necessidade de um bom nível de segurança, 

desempenho, robustez e integridade nos SGBD, percebemos que a tarefa de monitorá-los e 

gerenciá-los de forma eficiente e sem sobrecarregar o Administrador de Banco de Dados 

(ABD) favorece a utilização de soluções que facilitem a resolução de problemas nesta área.    

Analisando o trabalho diário dos ABD podemos identificar a necessidade de 

monitoração e ajustes em diversas áreas, como por exemplo: desempenho geral do SGBD, 

integração com os aplicativos empresariais, códigos de objetos de banco de dados 

(procedimentos, funções, gatilhos) mal escritos e não otimizados, parametrizações do 

sistema de banco de dados, integração com o sistema operacional e protocolos de rede e 

dimensionamento de áreas em disco [Oracle Corporation, 1999; Niemiec et al., 2001]. 

Os tipos de problemas que podem ocorrer nestas diversas áreas podem ser divididos de 

forma genérica em duas principais categorias: os simples e os mais complexos. Alguns 

exemplos de problemas simples são: o valor errado de algum parâmetro do SGBD, o alto 

índice de fragmentação de algum objeto e o estouro de uma área em disco ocupada por 

dados de uma tabela. Percebemos que os problemas simples normalmente ocorrem com 

maior freqüência, exigindo do ABD, a dedicação de grande parte de seu tempo no controle 

e correção deles. 
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Para viabilizar a automatização de tarefas mais rotineiras e que normalmente têm 

solução conhecida, os sistemas de auxílio a gerenciamento de SGBD deveriam oferecer 

uma forma de permitir ao ABD, de se adiantar aos problemas, tomando ações pró-ativas e 

liberando-o para investir tempo e conhecimento em atividades mais elaboradas como a 

busca de soluções inovadoras e eficientes para novos problemas [Oracle Corporation, 1999; 

Sql Server, 2005b]. 

A ocorrência de problemas mais complexos (e.g. lentidão no acesso aos dados, erros 

não documentados, corrupção de áreas em disco ou memória e problemas de replicação de 

dados) é normalmente mais esporádica. Além disso, a solução utilizada nem sempre é 

documentada (normalmente porque o profissional está sobrecarregado ou trabalhando sob 

intensa pressão no momento em que ocorre o problema), ou mesmo lembrada, levando o 

ABD a investir tempo para resgatar o que já deveria ser um conhecimento adquirido 

[Carneiro et al., 2004]. 

Para garantir uma boa monitoração e gerenciamento dos SGBD e conseguir oferecer 

um bom nível de segurança, desempenho, robustez e integridade é necessário que o 

profissional responsável utilize as melhores práticas e soluções para cada problema [Sacha 

& Bonnet, 2003; Sarin, 2000]. No entanto, estes diversos tipos de problemas podem ter 

mais de uma opção de solução, onde a melhor ou mais adequada para o cenário em questão 

nem sempre é a escolhida pelo profissional. Isto se deve ao esquecimento ou 

desconhecimento da melhor prática, o que acarreta na falta de agilidade na criação da 

solução, ou até pior: a desconsideração da solução ideal. Deficiências desta natureza 

normalmente ocorrem em momentos críticos quando problemas mais graves acontecem no 

SGBD e por isso, a eficácia da solução deveria ser a melhor possível. 

Existem várias soluções de mercado para monitoração e gerenciamento de SGBD 

[IBM Tivoli, 2005; Quest Software, 2005; Computer Associates, 2005], entretanto, 

encontramos deficiências ou limitações na maioria delas. Um exemplo de limitação é a 

impossibilidade de acrescentar novos problemas e/ou soluções. Outro fator limitante é que 

muitos produtos são específicos para um determinado SGBD ou o código é proprietário. 

Outra deficiência dos sistemas de monitoração de SGBD existentes é a falta de um 

mecanismo de aprendizado. As ações ou soluções que estes sistemas sugerem são baseadas 

nas informações dos problemas armazenados e suas respectivas soluções. Estes sistemas 
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são incapazes de, por exemplo, resolver novos problemas sugerindo soluções de problemas 

parecidos, combinando soluções de problemas similares ou adaptando soluções 

catalogadas.  Caso o problema não seja exatamente igual a um outro já armazenado, o 

sistema não contribui em nada com o ABD. 

   

1.2 Objetivos   
 

Foi o intuito de oferecer uma solução para liberar o ABD das tarefas mais rotineiras e 

auxiliá-lo na tomada de decisão em relação aos problemas mais complicados que nos 

motivou a criar o DBSitter [Carneiro et al., 2004]. Este é um sistema multiagentes para 

detecção, correção e prevenção de problemas de SGBD com alguns diferenciais em relação 

a outros sistemas desta natureza, como por exemplo, o código aberto e uma arquitetura 

flexível e que pode ser estendida.  

Motivados ainda pelas limitações dos sistemas similares mencionadas na seção 

anterior, projetamos o DBSitter com a capacidade de sugerir ou aplicar a solução mais 

adequada a cada situação tirando vantagem do conhecimento armazenado num repositório 

de problemas previamente solucionados. 

Assim, o principal objetivo de nosso trabalho é oferecer ao profissional administrador 

de banco de dados, um sistema para gerenciamento e monitoração de SGBD de quaisquer 

fabricantes que contemple as principais funcionalidades esperadas de sistemas desta 

natureza e que possa ser estendido. A partir deste objetivo geral, podemos enumerar alguns 

objetivos mais específicos, a saber: 

• criar um repositório de problemas e soluções mais comuns de SGBD organizado 

por categoria de problemas; 

• oferecer as funcionalidades de detecção e correção manual ou automática de 

problemas de SGBD, prevenção de futuros problemas baseando-se em 

informações históricas e sugestão de opções de solução para um problema; 

• criar uma arquitetura que permita a funcionalidade de aprendizado do sistema;   

• utilizar tecnologias open source que garantam a possibilidade de extensão do 

produto. 
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1.3 Metodologia 
 

Para alcançar os objetivos descritos na seção 1.2 seguiremos alguns passos conforme 

descrito nesta seção. O primeiro passo é realizar uma classificação por categoria dos 

problemas de SGBD mais conhecidos, de acordo com as características em comum entre 

eles. 

A seguir, realizaremos um estudo de algumas técnicas da Inteligência Artificial a fim 

de encontrar aquelas que melhor se adequem à construção de um sistema de diagnóstico e 

resolução de problemas de SGBD e que tirem proveito do conhecimento que tínhamos 

adquirido em nosso trabalho como ABD.   

O próximo passo é identificar quais informações caracterizam de forma mais completa 

um problema genérico de SGBD e definir estes dados como sendo os atributos que 

representam o problema. 

Em seguida criaremos um repositório inicial de problemas baseado na representação 

definida anteriormente.   

Os próximos passos são a definição da arquitetura do sistema e sua implementação. 

Em seguida organizaremos uma série de experimentos para comprovar a viabilidade da 

solução proposta e verificar se o sistema atende a todas as funcionalidades esperadas. 

 

1.4 Organização da dissertação 
 

Esta dissertação está estruturada da seguinte forma: 

 
Capítulo 2: Sistemas de monitoração de SGBD 
 

Neste capítulo fazemos uma revisão do estado da arte de sistemas ou produtos 

existentes no mercado com a proposta de auxiliar a monitoração e gerenciamento de 

SGBD.  

Nele estabelecemos alguns critérios de comparação entre os sistemas no intuito de 

estabelecer quais seriam as principais funcionalidades esperadas por um sistema desta 

natureza. No final do capítulo, apresentamos uma análise comparativa entre os sistemas 

pesquisados. 
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Capítulo 3: Conceitos e técnicas para monitoração de SGBD 
  

 Neste capítulo apresentamos as principais técnicas e conceitos usados na elaboração 

de nossa solução, a saber: a computação autônoma, os agentes inteligentes e o Raciocínio 

Baseado em Casos (RBC). Para cada um deles, apresentamos as definições, vantagens e 

características mais importantes que justificaram suas escolhas para a construção do 

DBSitter.  

 
Capítulo 4: O DBSitter  

 

 Este capítulo descreve o sistema desenvolvido neste trabalho. Ao longo da 

discussão, apresentamos as principais características do sistema, sua arquitetura e 

funcionalidades.   

 

Capítulo 5: Implementação e Resultados 
 

Neste capítulo relatamos as tecnologias utilizadas na implementação do DBSitter e 

descrevemos os experimentos feitos com o sistema e os resultados obtidos. 

 
Capítulo 6: Conclusões e Trabalhos Futuros 

 

Este último capítulo apresenta as considerações finais sobre o trabalho desenvolvido, 

suas principais contribuições e algumas propostas de trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 - Soluções para Gerenciamento de 
SGBD 

 
 

Atualmente os negócios das empresas estão cada vez mais dependentes do acesso aos 

seus sistemas de informação. Entretanto, garantir a contínua disponibilidade e a melhor 

performance destes sistemas pode ser uma tarefa extremamente desgastante e dispendiosa. 

Neste contexto, os SGBD e sistemas operacionais são componentes críticos e, quando 

falham ou funcionam de forma inadequada, podem comprometer severamente os processos 

de negócio. A ausência de ferramentas para prover as advertências necessárias, corrigir os 

problemas e analisar o cenário dos ambientes de servidores de banco de dados para 

possibilitar a previsão de incidentes, deixa o administrador de banco de dados (ABD) 

sobrecarregado, e pode comprometer a qualidade dos serviços prestados. 

Na seção 2.1 deste capítulo, iremos conceituar e destacar as principais características 

dos Sistemas Especialistas (SE) em geral e na seção 2.2 apresentaremos algumas soluções 

de mercado de SE específicos para monitoração e gerenciamento de SGBD que auxiliam o 

ABD no seu trabalho diário. Iremos realizar uma análise comparativa entre as diversas 

opções pesquisadas baseando a comparação em alguns critérios relacionados às principais 

funcionalidades esperadas por sistemas desta natureza, como por exemplo, detecção, 

correção e prevenção de problemas de SGBD. Na seção 2.3, iremos apresentar um quadro 

resumo com o resultado da comparação entre os produtos pesquisados e os critérios 

atendidos por cada um.  

Devido à enorme quantidade de sistemas especialistas para monitoração de SGBD 

disponíveis no mercado, selecionamos cinco opções que consideramos mais completas em 

relação ao atendimento dos critérios definidos para a comparação. Outro fator que definiu a 

seleção dos sistemas foi a possibilidade deles terem sido projetados para trabalhar com 

SGBD de maior porte e mais conhecidos no mercado como o Oracle [Oracle Corporation, 

2005], SQL Server [Sql Server, 2005a], DB2 [DB2, 2005], Informix [Informix, 2005] e 

Sybase [Sybase, 2005]. Além destes produtos de mercado também pesquisamos por 

trabalhos acadêmicos ou protótipos de pesquisa relacionados à monitoração e 

gerenciamento de SGBD. 
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Como outra opção de produtos para auxílio do ABD na tarefa de gerenciamento de 

SGBD poderíamos incluir em nossa pesquisa os sistemas de Help Desk [Bridge & Dearden, 

1992; Kang et al., 1997]. Entretanto, soluções deste tipo possuem limitações que não 

justificam incluí-las em nosso estudo. Um exemplo de limitação dos sistemas de Help Desk 

é a necessidade da intervenção manual por parte de um usuário especialista para repassar a 

solução ao cliente. Outra limitação deve-se ao fato deste tipo de solução ser apenas reativa, 

ou seja, a solução só é oferecida após o cliente informar o problema. O sistema é incapaz de 

detectar as falhas automaticamente e muito menos de prever a ocorrência de problemas 

futuros. 
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2.1 Sistemas Especialistas 
 

Analisando o trabalho dos ABD percebemos que seu processo de tomada de decisão 

típico consiste em determinar o que deve ser monitorado em um SGBD, quando esta 

monitoração deve ser feita e como interpretar e agir em relação aos resultados da 

monitoração. Algumas das tarefas são rotineiras, repetitivas, previsíveis e consomem 

grande parte do tempo dos ABD, impedindo-os de executar atividades mais complexas e 

que iriam contribuir mais diretamente para o crescimento e lucratividade da organização em 

que trabalham. 

 Como exemplo de tarefas de administração de SGBD mais comuns podemos citar 

[Sarin, 2000; Niemiec et al., 2001]: 

• o gerenciamento das áreas de memória,  

• a monitoração de espaço livre em disco e nos objetos do banco (tabelas, índices 

e áreas em geral),  

• o controle da contenção e consumo excessivo de recursos do servidor de banco 

de dados como  memória ou CPU, 

• o controle de fluxo de I/O, 

• a fragmentação de tabelas e índices,  

• a criação e manutenção (criação e alteração na estrutura) dos objetos do banco,  

• a criação e execução de rotinas de backup,  

• o gerenciamento de locks e situações de impasse (deadlocks), 

• o gerenciamento de alguns serviços essenciais do sistema de banco de dados 

(como verificar se este está no ar, se as conexões de rede estão podendo ser 

estabelecidas com seus usuários, etc),  

• a monitoração dos parâmetros de configuração do SGBD, 

• tuning de SQL, 

• a análise de lentidão em consultas e programas aplicativos, etc. 
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Estes tipos de serviços são normalmente disponibilizados pela maioria das ferramentas 

de auxílio na administração dos SGBD, embora existam várias outras funcionalidades de 

maior nível de complexidade (como análise de desempenho do SGBD como um todo) que 

nem sempre são disponibilizadas apesar de terem grande utilidade para o trabalho do ABD. 

Neste contexto, direcionamos nossa pesquisa para a seleção de sistemas especialistas 

(SE) que foram especificamente projetados para as atividades de gerenciamento e 

monitoração de SGBD. Estes tipos de sistemas possuem em sua grande maioria diversas 

funcionalidades que facilitam este gerenciamento do SGBD, inclusive permitindo 

automatizar atividades que necessitariam de contínua monitoração.  

Podemos afirmar que os sistemas especialistas são uma área de estudo da Inteligência 

Artificial (IA) para auxiliar a resolução de problemas que requeiram conhecimento 

especializado [Aamodt, 1989]. Desde os anos 80 estes sistemas têm sido usados 

comercialmente, pois diminuem custos, aumentam a qualidade da solução dada aos 

problemas e tornam o conhecimento disponível mais facilmente [El-Najdawi & Stylianou, 

1993].  

De uma forma resumida, um Sistema Especialista é aquele capaz de resolver 

problemas ou dar conselhos e orientações de acordo com uma base de conhecimento que é 

criada e alimentada por usuários especialistas da área. O escopo de um sistema especialista 

é resolver problemas de uma especialidade e não problemas em geral [Nikolopoulos, 1997]. 

O conhecimento necessário para resolver esses problemas é chamado domínio de 

conhecimento do especialista [Giarratano & Riley, 1998].  

A construção de um SE requer que se definam as seguintes questões: como adquirir 

conhecimento, como criar a base de conhecimento do sistema, que máquina de inferência 

utilizar e como será a interface com o usuário. Segundo Nikolopoulos (1997), a aquisição 

de conhecimento é o maior gargalo na construção de Sistemas Especialistas. Esta é a 

primeira fase do desenvolvimento e consiste em entender detalhadamente o domínio do 

problema e os principais conceitos envolvidos. É neste ponto que o problema, além de ser 

entendido, é modelado pelo engenheiro do conhecimento. Todo sistema especialista dispõe 

de uma base de conhecimento que consiste num repositório onde os conhecimentos 

adquiridos são armazenados [Dapper et al., 2001]. 
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Um sistema especialista também precisa contar com uma máquina de inferência que 

contenha algoritmos para manipular o conhecimento armazenado na base de conhecimento 

e com isso, ser capaz de solucionar ou sugerir soluções para os problemas que aparecerem. 

Por fim, todo sistema precisa ter uma forma de interagir com o usuário, o ambiente e 

eventualmente, com outros sistemas. Isto normalmente é feito nos SE através da utilização 

de uma interface gráfica. 

Outra questão importante na construção de um sistema especialista é a forma de 

representar o conhecimento. Representação de conhecimento pode ser entendida como a 

maneira pela qual o processo que os especialistas utilizam para resolver um problema é 

convertido em informação numa linguagem em que o computador possa entender e 

interpretar [El-Najdawi, 1993].  

A competência de um SE na resolução de problemas depende da quantidade e 

qualidade do conhecimento obtido e armazenado e na representação deste conhecimento. 

Segundo Nikolopoulos (1997), um bom formalismo de representação do conhecimento 

deve: 

• tornar explícitas as coisas importantes; 

• facilitar o processo do conhecimento dentro do sistema; 

• ser conciso; 

• ser transparente para o usuário e facilitar a interação homem x máquina; 

• omitir detalhes desnecessários. 

Por tudo isso, podemos destacar como principais características de um sistema 

especialista as seguintes: tempo de resposta adequado ao problema em questão, 

confiabilidade, fácil entendimento e flexibilidade.  Poderíamos citar algumas características 

mais elaboradas dos SE [Giarratano & Riley, 1998] como por exemplo: 

• exibir a lista de razões que levaram a chegar a uma determinada solução; 

• explicação das conseqüências de uma solução; 

• dar um prognóstico ou predição do que vai ocorrer caso uma hipótese seja 

verdadeira; 

• justificar uma determinada sugestão de solução. 

Adicionalmente, podemos citar algumas vantagens dos sistemas especialistas, como 

[El-Najdawi & Stylianou, 1993]: 
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• habilidade de resolver problemas complexos de forma mais rápida que sistemas 

convencionais, pois podem usar a heurística para resolução de problemas e 

também aprender; 

• possibilidade de diminuir a quantidade de especialistas na organização; 

• capacidade de tornar as informações mais acessíveis a todos da equipe, 

uniformizando o conhecimento; 

• flexibilidade de liberar os especialistas de decisões e tarefas repetitivas; 

• habilidade de combinar o conhecimento de diversos especialistas, dentre outras. 

Assim, para o domínio do problema em estudo (monitoração e gerenciamento de 

SGBD), o uso de um sistema desta natureza irá facilitar e até aprimorar o trabalho do ABD. 

Dentro do escopo de nosso estudo, outros objetivos e vantagens dos sistemas especialistas 

são [Turban, 1992]: 

• aumentar a produtividade do ABD já que estes tipos de sistemas podem tirar 

proveito dos recursos (mesmo os mais complexos) para suas atividades de 

monitoração, ajustes de performance e gerenciamento dos SGBD; 

• reduzir os custos operacionais da organização, à medida que o ABD fica mais 

livre para outras atividades e consegue monitorar uma maior quantidade de 

SGBD concorrentemente. Assim, a organização consegue manter um quadro 

mais enxuto de ABD sem perder na qualidade de serviço por ele prestado; 

• oferecer uma garantia maior de continuidade das atividades evitando assim o 

comprometimento do nível de serviço esperado pelos usuários do SGBD, 

especialmente em ambientes online e 24X7 (ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por 

semana) ou em sistemas de missão crítica (como bolsa de valores, controle de 

tráfego aéreo, sistemas de telemarketing,etc) onde a disponibilidade da 

informação é um fator determinante para o sucesso das atividades da empresa.  

 

 Entretanto, existem algumas dificuldades em se construir um sistema especialista que 

podem gerar problemas, por exemplo: às vezes o conhecimento é difícil de ser extraído dos 

especialistas e muitas vezes, a abordagem para resolver um determinado problema pode ser 

diferente para cada usuário especialista, embora todas sejam corretas. Outra limitação dos 
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SE é que eles não podem ser utilizados em qualquer domínio. Problemas de natureza mais 

subjetiva não são muito adequados para serem tratados por este tipo de sistema. 

Um sistema especialista pode ser desenvolvido especialmente para a empresa, ou 

apenas ajustado para ser utilizado de acordo com as particularidades da organização. Outra 

alternativa é a de se utilizar pacotes completos já consolidados no mercado. Normalmente, 

esta terceira opção é a mais comum nas organizações. Na seção 2.2, iremos discorrer sobre 

algumas alternativas de mercado de sistemas especialistas para monitoração e 

gerenciamento de SGBD. 

2.2 SE para Monitoração e Gerenciamento de SGBD 
 

Como mencionamos anteriormente, selecionamos cinco opções de SE disponíveis no 

mercado para monitoração e gerenciamento de SGBD, com o objetivo de analisá-las de 

acordo com alguns critérios que consideramos mais importantes para uma ferramenta com 

esta finalidade. Também incluímos em nossa análise alguns produtos relativos a pesquisas 

acadêmicas correlatas com o propósito de nosso projeto. 

A seleção dos critérios de análise a serem usados na comparação dos sistemas  

selecionados levou em consideração as funcionalidades que estão mais diretamente ligadas 

às atividades habituais dos ABD e que pudessem oferecer recursos que os auxiliassem nas 

tarefas mais complexas. O objetivo foi selecionar critérios que, ao serem atendidos, 

garantissem um nível mais elevado na qualidade dos serviços deste profissional, 

possibilitando a potencialização de suas habilidades na monitoração de ambientes 

complexos de SGBD. Assim, os critérios de análise utilizados foram:  

• capacidade de detecção de problemas do SGBD; 

• correção automática destes problemas; 

• previsão de falhas; 

• capacidade de aprendizado; 

• sugestão de soluções ao ABD; 

• análise de informações históricas para tomada de decisão e 

• SGBD onde a ferramenta poderia ser utilizada. 

O critério de análise “capacidade de aprendizado” indica a possibilidade que o sistema 

em estudo tem de possibilitar o enriquecimento do seu repositório de problemas e soluções, 
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ou seja, que o sistema permita de alguma forma, seja manual ou automática, incluir novas 

situações de problemas vivenciadas por eles que não estejam contempladas no produto. 

A sugestão de soluções feita pelo sistema para o ABD é válida tanto no caso de um 

problema ter mais de uma opção de solução como no caso da execução de uma solução 

poder causar algum impacto aos usuários do SGBD. Por exemplo, uma solução que para ser 

empregada precise interromper a execução do sistema de banco de dados, ajustar algum 

parâmetro e depois, reiniciar a atividade do SGBD. Existem cenários onde é recomendável 

inclusive, que este tipo de solução seja feita manualmente pelo ABD no momento em que 

ele considerar mais conveniente. 

O critério de análise de informações históricas pode ser útil para oferecer ao ABD, 

relatórios estatísticos do comportamento do SGBD e, com isso, o profissional pode 

identificar algum fator que esteja comprometendo o bom desempenho do sistema de banco 

de dados. Estas informações também podem ser úteis, por exemplo, para se analisar os 

momentos de maior consumo de recursos e conseguir definir momentos menos críticos para 

execução de alguma atividade mais onerosa (como alguma reestruturação do banco ou 

execução de rotina de backup). Também pode ser baseado nestas informações históricas 

que o sistema conseguirá prever alguma situação de risco ou de falha iminente e conseguir 

prever um problema futuro. 

Salientamos, entretanto, que não envolvemos em nossa pesquisa a categoria de 

problemas de SGBD relativas à otimização de comandos e programas SQL (tunning de 

SQL).  

Assim, iremos nos deter na análise das ferramentas de mercado ou protótipos de 

pesquisa que melhor se enquadram em termos de satisfazer aos critérios de análise 

estabelecidos e que sejam mais completas em recursos para este fim. 

As ferramentas escolhidas que serão detalhadas nas seções seguintes foram:  

• Oracle Enterprise Manager [Oracle Corporation, 2005]; 

• Progress VSTMON [VSTMON, 2001]; 

• O pacote IBM Tivoli Database Monitoring [IBM Tivoli, 2005]; 

• O pacote Quest Central [Quest Software, 2005]; 

• O pacote CA Unicenter Database Administration  [Computer Associates, 2005] 

e 
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• Trabalhos de pesquisa correlatos. 

2.2.1 Oracle Enterprise Manager 
 

O Oracle Enterprise Manager (OEM) da Oracle Corporation é um pacote que possui 

várias ferramentas com interface gráfica e de fácil utilização para gerenciamento de SGBD 

Oracle, estando disponível para ser usado com a versão do Oracle 7.x em diante. Com ele, 

podemos monitorar o desempenho do SGBD através de consultas e gráficos disponíveis 

que podem ser personalizados para atender a uma necessidade específica ou permitir a 

criação de novos gráficos ou consultas. 

No OEM, podemos parametrizar a periodicidade de monitoração para que as 

informações sejam novamente coletadas a cada novo momento configurado. Dentre os 

critérios de análise estabelecidos, observamos que o OEM consegue detectar 

automaticamente falhas se estas forem previamente documentadas em uma biblioteca de 

eventos. Nesta biblioteca, cada evento está associado a algum problema ou característica 

que precisa ser monitorado. Podemos criar mecanismos (scripts) para correção automática 

das falhas (chamados de fix it job) e associá-los aos eventos. O OEM já vem com uma 

biblioteca de eventos previamente criada e disponível para utilização. Os scripts do tipo fix 

it job devem ser criados e configurados pelo usuário do sistema (ABD). 

Neste produto, apenas os problemas associados aos eventos catalogados serão 

detectados pelo sistema. A correção automática destes problemas só acontecerá caso  exista 

um fix it job associado. Também é possível associar um alerta ao ABD (sob a forma de 

mensagem na tela do servidor, e-mail ou mensagem no celular) para informá-lo do 

problema ocorrido e, se for o caso, descrever o que será feito pelo sistema. 

 Com o OEM podemos prever problemas à medida que podemos criar estes fix it job 

para perceber a iminência de acontecimento de um erro e agir antes. Por exemplo, se 

soubermos que um determinado problema acontece quando uma medição de um parâmetro 

do SGBD chega no valor 100, então podemos criar um evento que dispara um fix it job 

antes que o parâmetro atinja o valor limite e dessa forma, evite que o problema aconteça.  

Em relação ao critério “capacidade de aprendizado”, podemos dizer que o OEM 

oferece uma forma de aprendizado manual, já que novos eventos (problemas no SGBD 

Oracle) e suas respectivas soluções podem ser cadastrados no seu repositório. 
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Para atender ao critério de sugestão de soluções, o pacote OEM possui uma ferramenta 

(o Oracle Expert) que oferece (sob a forma de um arquivo texto) algumas sugestões para 

melhorar o desempenho do SGBD. As sugestões dadas pelo Oracle Expert não são relativas 

a problemas que ocorreram, mas sim em relação à estruturação do SGBD e seus objetos 

(índices, tabelas, etc). O Oracle Expert solicita informações ao ABD sobre o ambiente do 

SGBD, a localização do arquivo de parâmetros e realiza consultas ao dicionário de dados 

para coletar informações sobre a organização física dos arquivos que compõem o SGBD. A 

partir destes dados, a ferramenta faz uma análise da situação atual do SGBD e elabora o 

arquivo texto contendo dicas do que deve ser feito para melhorá-la (alteração de 

parâmetros, aumento ou diminuição de áreas dos objetos, criação ou remoção de índices, 

dentre outros). 

No entanto, não verificamos no OEM, a utilização de informações históricas a fim de 

prever eventuais problemas ou alertar que o sistema está caminhando para algum problema. 

Além disso, conforme ressaltado anteriormente, o OEM tem a limitação de que pode 

apenas ser utilizado para o SGBD Oracle. 

2.2.2 Progress VSTMON 
 

O Progress VSTMON (Virtual System Table Monitor) é um sistema de monitoração 

que foi projetado com o objetivo de expandir a capacidade de verificação de potenciais 

problemas que possam ocorrer em algum sistema de bancos de dados Progress. Através de 

mecanismos de notificações este sistema auxilia o ABD ou Analista de Suporte na tomada 

de decisões, buscando agilidade na solução dos problemas [VSTMON, 2001].  

 A estrutura deste produto é uma aplicação desenvolvida para atender clientes com 

base estruturada segundo os modelos cliente-servidor, Web e Wap. No modelo Cliente-

Servidor, a interação do operador do sistema de monitoração é feita através de um conjunto 

de telas próprias da ferramenta, onde o operador é conduzido por todo o processo de 

configuração, extração de informações para análise ou de gráficos, controle de processos de 

coleta de dados e notificação dos problemas ao ABD. 

Na estrutura Web, a interação ocorre através de um browser de navegação padrão, 

como o Internet Explorer ou Netscape Navigator, possibilitando a verificação de forma 

remota do desempenho de um determinado sistema de banco de dados através de relatórios 
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informativos. 

Na estrutura Wap, a interação ocorre via telefone celular, e o operador pode verificar o 

funcionamento de um SGBD, conforme configuração no painel de monitoração do 

VSTMON. 

Em relação aos critérios de capacidade de detecção e previsão de problemas, o 

VSTMON atende satisfatoriamente. Esta funcionalidade é alcançada através de uma série 

de verificações feitas continuamente a fim de encontrar restrições de execução de alguma 

área do sistema de banco de dados. Tais verificações correspondem a scripts 

implementados em uma linguagem proprietária da ferramenta e que estão catalogados nela. 

Estas execuções são feitas de forma reativa (quando o problema já ocorreu de fato) e pró-

ativa (evitando que o problema ocorra ao prever a situação e alertar o profissional 

responsável). A detecção e previsão de problemas são informadas aos usuários de interesse 

via Internet (e-mail), telefone celular ou de forma mais simples, na console do servidor 

através de telas específicas da ferramenta. 

O VSTMON também atende ao critério de análise de dados históricos cujo objetivo é 

fornecer ao ABD, uma forma de acompanhar a evolução de comportamento em algumas 

áreas do sistema de banco de dados e permitir a percepção da necessidade de realizar algum 

ajuste mais minucioso de forma personalizada. 

A principal funcionalidade desta ferramenta corresponde a um outro critério de análise, 

ou seja, o de estar continuamente sugerindo ao profissional, alguma atitude ou correção que 

precisa ser feita no SGBD Progress. O que a ferramenta deixa a desejar é o fato de não 

corrigir automaticamente os problemas ocorridos. O VSTMON faz apenas o diagnóstico da 

situação e sugere o que deve ser feito pelo ABD. 

Outro critério que não é atendido pela ferramenta é a capacidade de aprendizado. Não 

encontramos nenhuma forma de modificar ou estender o produto com novas rotinas de 

monitoração. A última limitação é a de que o VSTMON, apesar de ser projetado para 

executar nos sistemas operacionais Windows e Unix, apenas pode ser utilizado para 

monitoração de SGBD Progress, ficando limitado a apenas este sistema de banco de dados. 
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2.2.3 IBM Tivoli Monitoring Database 
 

A escolha do IBM Tivoli Monitoring Databases [IBM Tivoli, 2005] se deu ao fato de 

desejarmos analisar  uma solução que pudesse ser utilizada em SGBD de diversos 

fabricantes, atendendo ao nosso último critério de análise. Assim, diferentemente das duas 

opções detalhadas anteriormente, o IBM Tivoli pode ser utilizado na monitoração dos 

seguintes servidores de banco de dados: Oracle [Oracle Corporation, 2005], DB2 [DB2, 

2005], Informix [Informix, 2005] e Microsoft SQL Server [Sql Server, 2005b]. Esta 

monitoração de diversos tipos de SGBD pode ser feita através de um único console 

centralizado, independente da localização física dos SGBD, facilitando bastante o trabalho 

do ABD. 

Além de atender ao critério de poder ser utilizado em múltiplos SGBD, o IBM Tivoli 

também é capaz de detectar falhas, corrigi-las de forma automática e se antecipar a 

problemas, resolvendo-os antes que o desempenho do sistema de banco de dados e a 

confiança do cliente sejam comprometidos. 

Todos os dados capturados pelos servidores de bancos de dados são oferecidos através 

de uma interface gráfica amigável. Além disso, as informações coletadas são 

disponibilizadas tanto através de relatórios de histórico como em tempo real através das 

telas do sistema. O IBM Tivoli oferece um conjunto de monitores de recursos (com limites 

pré-definidos pelo ABD e que podem ser reconfiguráveis), ações corretivas automáticas e 

telas para monitoração das diversas áreas do SGBD (como utilização de memória, 

organização física, dicionário de dados, locks, picos de processamento de CPU, seções 

concorrentes e carga de I/O) que também podem ser definidos pelo ABD. Com isto, as 

tarefas de rotina de um SGBD podem ser apoiadas automaticamente e a equipe responsável 

fica liberada para se envolver com problemas mais complexos. 

Em relação ao critério de aprendizado, não encontramos no IBM Tivoli nenhum 

mecanismo de inclusão de novas rotinas para detecção, correção e previsão de problemas. 

O sistema permite apenas ajustar ou reconfigurar o que já é oferecido por ele. 

Por fim, o IBM Tivoli oferece alguns relatórios baseados em dados históricos, úteis 

para análise de tendências que possibilitam o planejamento e a melhor utilização dos 

recursos. Este produto pode ainda ser utilizado em diversas plataformas de sistemas 

operacionais como Unix (AIX, HP-UX), Linux, Solaris e Windows (NT, XP e 2000). 
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2.2.4 Quest Central 
 

O pacote Quest Central for Databases, assim como o IBM Tivoli, consiste em um 

conjunto de ferramentas que está disponível para as tarefas de administração e monitoração 

de múltiplos SGBD, como Oracle, Sybase, SQL Server e DB2, através de um console único 

e integrado [Quest Software, 2005]. 

O conjunto de ferramentas Quest Central atende satisfatoriamente aos nossos critérios 

de análise de detecção, correção automática de problemas e previsão de falhas. Baseado em 

informações e conhecimento catalogado de especialistas, o sistema pode recomendar 

mudanças de configuração que vão desde sugestões de alteração em parâmetros de 

inicialização do SGBD até realocação de áreas de armazenamento. Assim, o pacote Quest 

oferece sugestões de solução sobre o que deverá ser feito para corrigir um eventual 

problema, informando-as ao profissional através de e-mail, page ou console do servidor, 

em uma interface gráfica intuitiva.  

Um dos diferenciais de uma das ferramentas do pacote Quest Central, o I/Watch 

[Quest Software, 2005], é a opção de utilização de um browser na estação cliente, 

permitindo ao ABD monitorar remotamente os SGBD através da web. A arquitetura desta 

ferramenta consiste em clientes Windows, um processo chamado Controller e alguns 

agentes inteligentes. O Controller pode residir em qualquer máquina da rede enquanto que 

os agentes precisam ficar nas máquinas onde estão os SGBD que estão sendo monitorados. 

Os agentes são responsáveis por coletar dados e enviá-los ao Controller, sem gerar muito 

overhead à máquina do SGBD monitorado. O Controller gerencia os agentes e é o 

responsável pelas atividades de informar dos problemas ocorridos bem como executar as 

ações corretivas ou preventivas. Na configuração do I/Watch, vários processos do tipo 

Controller podem ser usados.  

O I/Watch permite a incorporação e utilização de scripts ou programas particulares dos 

ABD escritos em linguagens padrão como SQL, ao invés do uso de uma linguagem 

proprietária específica da ferramenta. Além disso, o I/Watch se integra totalmente com 

todas as outras ferramentas do pacote Quest. Uma limitação do I/Watch é que sua utilização 

só pode ser feita em SGBD Oracle e SQL Server. 
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O pacote Quest Central também possui um conjunto de relatórios e telas que 

disponibilizam de forma prática e organizada a análise das diversas áreas do SGBD, 

alertando o ABD dos possíveis gargalos, sugerindo as ações a serem tomadas e o motivo 

para a sugestão da solução. O pacote Quest Central oferece informações históricas 

sofisticadas que permitem a análise e identificação de causas potenciais para alguns 

problemas. Os dados históricos de performance que podem ser coletados durante um 

período de tempo permitem ao I/Watch, usá-los como análises estatísticas para prever 

futuras possibilidades de contenções de recursos, como também fornecer um planejamento 

de capacidade e utilização de áreas em disco. Com esta análise de tendência, o ABD pode 

trabalhar de forma pró-ativa e com maior planejamento, ao invés de ser apenas reativo às 

situações adversas. 

2.2.5 CA Unicenter 
 

O Unicenter da Computer Associates [Computer Associates, 2005] é também um 

pacote com um conjunto de ferramentas para monitoração de SGBD relacionais múltiplos e 

heterogêneos que pode ser usado em diversas plataformas de sistemas operacionais. 

Através dele o ABD consegue, de um único ponto de controle, administrar e monitorar os 

SGBD, melhorar o desempenho, detectar, prever e prevenir potenciais problemas antes que 

estes ocorram. Com isto, os critérios de detecção de falhas, correção automática e previsão 

de problemas são atendidos pelo produto. 

As tarefas de caráter mais administrativas em um sistema de banco de dados podem ser 

feitas através de uma interface gráfica amigável, que oferece uma visualização padronizada 

para os diversos tipos de SGBD, isolando o ABD de toda a complexidade e 

heterogeneidade que existe num ambiente complexo e distribuído. Assim, a curva de 

aprendizado do ABD torna-se mais curta em relação aos SGBD que este não é 

familiarizado, à medida que o produto oferece as opções necessárias para as tarefas 

rotineiras de gerenciamento de forma gráfica. 

O CA Unicenter utiliza o paradigma de agentes inteligentes nos servidores, que, 

através da execução de scripts, conseguem prover as capacidades de pró-atividade, 

automação e eficiência nas tarefas de monitoração de SGBD. Com isso, as estações de 

trabalho ficam mais livres para outras tarefas e o tráfego de rede também é diminuído. 
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Não encontramos informações a respeito da utilização de dados históricos na 

elaboração das soluções para este produto e nem se o mesmo disponibiliza sugestões de 

solução para o ABD. 

2.2.6 Trabalhos de pesquisa correlatos 
 

Após nosso estudo dos produtos de mercado para gerenciamento de SGBD que são 

amplamente utilizados nas empresas, fizemos uma pesquisa por produtos ou protótipos que 

estão sendo desenvolvidos ou que ainda não existem em versões comerciais mas cuja 

proposta central é auxiliar o ABD em seu trabalho diário e facilitar a monitoração dos 

SGBD. 

Encontramos diversos trabalhos, entretanto, a maioria deles se limitam a auxiliar o 

profissional no tuning de SQL. Ou seja, estes protótipos / produtos, não se propõem a 

auxiliar nas tarefas mais comuns de administração de SGBD citadas anteriormente na seção 

2.1. Assim, dentre os trabalhos pesquisados, nos detemos àqueles que consideramos mais 

completos em relação a estas tarefas, além do tuning de SQL. 

Como resultado de nosso estudo e levando em consideração a abrangência das 

soluções pesquisadas, selecionamos os seguintes projetos: SMART [Lohman & Lightstone, 

2002] e DBARemoto [DBA Remoto, 2005]. 

O SMART [Lohman & Lightstone, 2002] é um projeto da IBM cujo objetivo maior 

é tornar o SGBD DB2 mais autônomo e auto-gerenciável. Este projeto iniciou no ano de 

2000 com um foco maior na otimização de consultas e depois foi aumentando o escopo 

para englobar a detecção de problemas mais genéricos de SGBD (relativos a problemas 

físicos, de ajustes de performance, dentre outros). Dentre os critérios estabelecidos para 

análise dos sistemas, o SMART atende aos de detecção, correção automática de falhas e 

sugestão de soluções. Não encontramos informações a respeito da utilização de dados 

históricos para a funcionalidade de previsão de falhas.  

No SMART, a notificação de falhas é uma tarefa de um dos módulos chamados 

Health Center e pode ser feita por e-mail, Pager ou logs que são gravados em arquivos 

textos e que podem ser analisados posteriormente pelo ABD. No SMART, a base de 

problemas pode ser enriquecida pelo ABD a qualquer momento com o cadastramento de 

novos problemas com scripts em linguagem proprietária. Isto pode ser considerado uma 



 22

forma de aprendizado manual do sistema, à medida que incorpora a experiência do ABD 

em seu repositório de problemas. 

Em relação ao produto DBARemoto [DBA Remoto, 2005], desenvolvido pela Out 

Sourcing Systems, o ABD pode criar scripts personalizados para atender às funcionalidades 

de detecção e previsão de falhas. A linguagem para estes scripts é o SQL e o profissional 

deve ainda definir a periodicidade com que eles sejam executados. Entretanto, este produto 

apenas aponta a ocorrência ou iminência do problema, sem corrigi-lo. Dessa forma, o 

critério de auto-correção não é contemplado no produto. 

No DBARemoto a notificação dos problemas encontrados é feita através de telas 

gráficas, bem elaboradas e amigáveis. Não encontramos informações sobre a utilização de 

dados históricos nem de sugestão de soluções. Neste produto existe a possibilidade  de 

aprendizado, que pode ser feita de forma manual, à medida que o ABD inclui novos scripts 

no repositório de problemas.  Atualmente o DBARemoto pode ser utilizado com os SGBDs  

SQL Server e Oracle, apesar da proposta ser de estendê-lo para atender a outros Sistemas 

de Bancos de Dados. 

2.2.7 Análise comparativa dos sistemas 
  

A seguir, para facilitar a comparação entre as ferramentas estudadas, apresentamos o 

Quadro 2.1 como um resumo dos produtos analisados e dos critérios de análise onde no 

cruzamento das informações é dito se a ferramenta atende ou não ao critério.  
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Quadro 2.1 - Comparação das ferramentas por critérios de análise 

 

 

Como pode ser visto no Quadro 2.1, a maioria das ferramentas pesquisadas atende a 

quase todos os critérios estabelecidos para comparação. Na maioria dos casos onde os 

critérios não são atendidos, esta deficiência se deve ao fato da ferramenta ser específica 

para algum SGBD ou ter dificuldade em ser estendida para a incorporação de novos 

problemas e soluções (aprendizado). Outro critério que normalmente não é atendido por 

ferramentas desta natureza é a capacidade de sugestão de soluções ao ABD. 

Ferramenta Detecção Auto-
Correção 

Previsão Aprendizado 
Sugestão 

de 
soluções 

Dados 
Históricas 

SGBD 

Oracle 
Enterprise 
Manager 

Scripts Fix it job Fix it job Manual   Telas e 
relatórios 
(Oracle 
Expert) 

Não Oracle 

Progress 
VSTMON 

Scripts Não Telas e 
relatórios 

Não Telas e 
relatórios 

Telas e 
relatórios 

Progress 

IBM Tivoli   Scripts Scripts Scripts, 
telas e 
relatórios 

Não Não 
Informado 

Telas e 
relatórios 

DB2, 
Oracle, 
Informix 
e 
Microsof
t SQL 
Server 

CA 
Unicenter   

Agentes 
 

Scripts Scripts Não Não 
informado 

Não 
informado 

DB2, 
Oracle, 
Sybase, 
Informix
e   SQL 
Server 

Quest 
Central 

Agentes 
(I/Watch) 
ou Scripts 

Scripts Scripts Apenas no 
I/Watch (e de 
forma manual) 

Arquivos 
texto 

Telas e 
relatórios 

Oracle, 
SQL 
Server, 
Sybase e 
DB2  

Trabalhos 
de 
pesquisa - 
IBM 
SMART 

Scripts Scripts Não 
informado 

Manual Telas e 
Relatórios 

Não 
informado 

DB2 

Trabalhos 
de 
pesquisa – 
DBA 
Remoto 

Scripts Não Scripts Manual Não 
informado 

Não 
informado 

Oracle e 
SQL 
Server 
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O critério de sugestão de soluções foi selecionado para comparação entre as 

ferramentas por se tratar de uma funcionalidade bastante útil no contexto do trabalho que é 

a monitoração e gerenciamento de SGBD. Neste tipo de atividade, é comum um problema 

ter mais de uma alternativa de solução, e o ABD pode ter dificuldades em decidir qual 

adotar ou então, diante da pressão do momento, não lembrar de todas as alternativas e optar 

por uma solução que não seja a mais adequada para o contexto do problema.  

Como pode ser observado, diante das dificuldades na monitoração e gerenciamento de 

SGBD, torna-se quase imperativo ter uma ferramenta que levante todas as opções de 

solução para um problema, se possível apresentando os prós e contras de cada uma delas, o 

impacto que elas podem causar, os pré-requisitos necessários à sua utilização e ofereça ao 

ABD, uma dimensão mais próxima das conseqüências da escolha de cada opção. 

Com isto, o profissional fica com maior respaldo para analisar o impacto de cada 

alternativa e fazer sua decisão de forma mais ponderada em relação ao contexto do 

problema. Sabemos que a mesma solução pode ter mais sucesso ou ser mais indicada a um 

ambiente do que em outro, pois existem muitas variáveis que interferem direta ou 

indiretamente no cenário do SGBD como número de usuários concorrentes, horário de pico 

de utilização do sistema, características do sistema operacional utilizado e da máquina onde 

o sistema de banco de dados se encontra, dentre outros. 

 Em relação ao aprendizado, entendemos que este é um dos diferenciais que uma 

ferramenta deste tipo poderia oferecer. Uma opção para este critério é a forma manual do 

aprendizado, onde o especialista (no nosso caso, o ABD) estaria enriquecendo o sistema ao 

cadastrar novas situações com suas respectivas soluções baseando-se em sua experiência de 

trabalho.  

Pelo estudo comparativo, podemos observar que os produtos que oferecem uma forma 

mais completa de aprendizado são o Oracle Enterprise Manager e o I/Watch do pacote 

Quest Central, à medida que seu repositório de eventos (problemas de SGBD) e soluções 

pode ser incrementado manualmente pelo ABD. Podemos assim, considerar esta 

funcionalidade como uma forma de “aprendizado manual” já que o sistema pode ser 

enriquecido com novas situações. 

Outra forma de agregar aprendizado seria de uma maneira automática, onde a própria 

ferramenta se encarregaria de, na ocorrência de um problema não catalogado, formular uma 
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ou mais alternativas de solução para ele (possivelmente coletando as soluções de problemas 

mais similares do repositório), sugeri-las ao ABD ou até mesmo executar a que fosse 

considerada mais adequada ao contexto do problema. Esta forma de aprendizado não foi 

verificada em nenhuma dos produtos pesquisados. Em todos eles, a atuação do sistema só 

ocorre quando o problema é idêntico a algum de seu repositório. 

Existem riscos para este tipo de aprendizado (em sua forma automática), porque 

conclusões erradas podem ser tiradas por conta de várias situações: 

• se a escolha dos problemas mais similares não for bem feita;  

• se não existir casos suficientemente similares; 

• se a escolha de critérios para comparação entre os casos não for bem feita e 

gerar distorções na busca dos problemas mais similares. 

Em nossa dissertação, pesquisamos algumas técnicas da Inteligência Artificial que em 

conjunto podem ser utilizadas para compor uma solução que minimize estas dificuldades e 

auxiliem o sistema a tomar uma decisão mais acertada. No capítulo 4, iremos apresentar a 

proposta de um sistema para monitoração e gerenciamento de SGBD que utiliza uma 

combinação destas técnicas. 

2.3 Considerações Finais   
 

Neste capítulo apresentamos cinco soluções de mercado para auxiliar o ABD no 

trabalho de monitoração e gerenciamento de SGBD. Pesquisamos cada uma delas em 

relação aos critérios de comparação definidos inicialmente que refletiam as principais 

funcionalidades de um sistema com esta finalidade. Na análise dos produtos, ressaltamos os 

critérios atendidos ou não, apresentamos a forma utilizada para implementar as principais 

funcionalidades e alertamos para as limitações de cada opção. 

 Na seção 2.2.7, apresentamos um quadro resumo com o resultado da análise das 

ferramentas em relação aos critérios estabelecidos para a comparação onde o cruzamento da 

informação indica se o critério é atendido ou não. No caso positivo, é informado o que é 

utilizado para isto.  

 No próximo capítulo, apresentaremos as definições, características e 

particularidades dos conceitos e técnicas utilizados na elaboração de nossa solução para 

gerenciamento e monitoração de SGBD. A motivação para a escolha das técnicas foi 
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conseguir uma combinação de técnicas da Inteligência Artificial que minimizasse as 

limitações encontradas nos sistemas apresentados neste capítulo e auxiliasse o ABD a 

tomar uma decisão mais acertada. 
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Capítulo 3  – Conceitos e Técnicas úteis para 
Gerenciamento de SGBD 

 
 

Neste capítulo iremos expor as motivações teóricas que darão o embasamento para a 

escolha das técnicas para a construção da solução proposta, bem como apresentar os 

principais conceitos associados. 

 O objetivo do nosso trabalho é propor uma solução que auxilie o ABD na 

monitoração e gerenciamento de SGBD. Para isto, estudamos diversas abordagens e 

técnicas e optamos por utilizar aquelas que nos oferecessem condições de criar um sistema 

flexível, que pudesse ser utilizado em quaisquer SGBD e também ser estendido e que 

oferecesse as principais funcionalidades esperadas de um sistema com este propósito. 

Assim, inicialmente apresentaremos na seção 3.1, os princípios da computação 

autônoma, um novo conceito para construção de sistemas que visa, dentre outras coisas, 

oferecer autonomia nas ações e dar mais liberdade aos seus usuários para execução de 

outras tarefas.  

 A seção 3.2 apresenta os agentes inteligentes, cujos conceitos atendem à proposta da 

computação autônoma e constituem uma boa alternativa para utilização em soluções de 

diversas naturezas, inclusive em sistemas de monitoração e diagnóstico de problemas que é 

o foco do nosso trabalho. 

Na seção 3.3 apresentamos o conceito de Raciocínio Baseado em Casos (RBC) [Lee, 

1996], outra técnica da IA cujas características mostram que ela pode ser utilizada como 

uma alternativa interessante em sistemas para resolução de problemas. Descreveremos as 

características, utilidades e etapas desta técnica. Finalmente, na seção 3.4, apresentaremos 

as conclusões do capítulo. 
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3.1 Computação Autônoma (autonomic computing) 
 

Atualmente, o ambiente computacional das empresas envolve uma enorme 

complexidade de gerenciamento por permitir uma grande quantidade de redes de 

computadores conectados à Internet utilizando diversos protocolos de comunicação, 

sistemas operacionais e SGBD. Soma-se a este cenário, a possibilidade de utilização de 

diversas arquiteturas de projeto e padrões de desenvolvimento de sistemas além da 

evolução contínua das versões dos produtos utilizados por usuários cada vez mais exigentes 

em relação ao tempo de resposta e qualidade da solução. Neste panorama, uma decisão 

errada pode trazer sérios prejuízos à organização. 

Com o intuito de facilitar este gerenciamento, foi apresentado recentemente o conceito 

de Computação Autônoma [IBM Corporation, 2001]. Segundo Kephart [Kephart & Chess, 

2003], a principal idéia da Computação Autônoma é que os sistemas de computação sejam 

capazes de realizar seu próprio gerenciamento, da forma mais automática possível. Tais 

sistemas devem obedecer a objetivos determinados por seus administradores, reduzindo ao 

máximo a intervenção dos profissionais responsáveis. Outra definição para computação 

autônoma foi dada pela IBM [IBM Corporation, 2001] ao afirmar que é a habilidade da 

infra-estrutura da Tecnologia da Informação (TI) de adaptar-se a mudanças num ambiente 

tecnologicamente complexo, sempre obedecendo aos objetivos e políticas do negócio. 

Este auto-gerenciamento ocorre quando os sistemas mantêm e ajustam suas operações 

face às mudanças de componentes, carga de trabalho, demandas, condições externas ou 

falhas de hardware ou software, tanto de forma acidental como intencional. 

Assim, uma das principais vantagens da computação autônoma é que os 

administradores dos sistemas podem concentrar seus esforços nas questões de mais alto 

nível porque as tarefas mais operacionais ou de baixo nível podem ser automatizadas. A 

computação autônoma ajuda a organização a operar de forma mais eficiente, reduzindo 

custos e aumentando a capacidade de se adequar às mudanças.   

Um exemplo da distinção entre o conjunto de tarefas simples e mais elaboradas pode 

ser encontrado na administração de um SGBD. Nesta atividade, existem rotinas que podem 

ser facilmente automatizadas (como backup, desfragmentação de tabelas, repasse de 

privilégios e atualização de versões do produto) e outras que são mais complexas e que 
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podem comprometer o bom funcionamento do sistema de banco de dados (como a 

atividade de ajuste de desempenho do SGBD, por exemplo). Este último tipo de tarefa 

necessita de um maior conhecimento e dedicação por parte do ABD.  

Outras duas vantagens inerentes às soluções de computação autônoma são as seguintes 

[Constantinescu, 2003]: 

• aumenta o ROI (retorno do investimento) à medida que permite a diminuição 

dos custos administrativos com questões menos relevantes nos sistemas, localiza 

recursos sub-utilizados e liberara os profissionais para realização de tarefas mais 

complexas e onerosas; 

• aumenta o QoS (Qualidade de Serviço) à medida que tende a reduzir o 

“downtime” (tempo em que o sistema fica fora do ar ou inativo). 

Constantinescu, (2003) assinala que aproximadamente 40% deste tempo é 

devido a erros operacionais.  

Dessa forma, um conceito interessante pregado pela computação autônoma é o de 

utilizar tecnologia para gerenciar tecnologia e com isso, reduzir os custos operacionais e 

aumentar o retorno do investimento.  

3.1.1 Características da Computação Autônoma 
 

A computação autônoma sugere a existência de quatro características para a infra-

estrutura de TI [IBM Corporation, 2001]:  

• Auto-configuração (self-configuring): corresponde à capacidade de se adaptar 

rapidamente - e com a intervenção mínima dos profissionais – ao 

desenvolvimento de novos componentes ou mudanças no ambiente de TI; 

• Auto-cura (self-healing): corresponde à habilidade de detecção de operações 

problemáticas e de iniciar uma ação corretiva sem interromper as aplicações; 

• Auto-otimização (self-optimizing): refere-se à habilidade do ambiente de TI de 

maximizar de forma eficiente a alocação e utilização de recursos para atender às 

necessidades dos usuários finais usando o mínimo de intervenção humana; 

• Auto-proteção (self-protecting): corresponde à habilidade de permitir o acesso 

das pessoas autorizadas aos dados corretos, no momento correto, podendo tomar 
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ações apropriadas de forma automática a fim de tornar-se menos vulneráveis a 

acessos indevidos. 

A aplicação destas características da computação autônoma em uma organização não 

acontece de uma hora para outra, nem apenas com a aquisição de novos produtos. Existe 

todo um período de readaptação dos processos da empresa, habilidades que precisam ser 

adquiridas pelos profissionais para conseguir alcançar estas características.  

3.1.2 Computação Autônoma em uma organização 
 

Diante dessas premissas, vem a pergunta: qual seria o caminho a ser seguido e que 

tecnologias são necessárias para que uma empresa consiga atingir as características da 

computação autônoma? Ou ainda: qual o estágio da minha empresa em relação às 

características da computação autônoma?  

A IBM dividiu em cinco níveis os estágios em que uma organização pode estar em 

relação à computação autônoma [IBM Corporation, 2002]. São eles: 

• Nível básico: corresponde ao ponto de partida de ambiente de TI. Neste nível, 

cada elemento da infra-estrutura é gerenciado de forma independente pelos 

profissionais de TI; 

• Nível gerenciado: corresponde ao nível de organização da infra-estrutura de TI 

onde é utilizada alguma tecnologia que colete a informação dispersa nos 

diversos sistemas em um conjunto menor de locais (normalmente apresentando-

as em um ou poucos consoles). Isto reduz o tempo que o administrador leva para 

coletar e sintetizar as informações, especialmente em ambientes de TI mais 

complexos; 

• Nível preditivo: é o nível onde novas tecnologias são introduzidas para prover 

uma corrrelação entre os vários elementos da infra-estrutura. Estas novas 

tecnologias podem começar a reconhecer padrões de comportamentos e realizar 

previsões ou sugestões de melhorias nas configurações dos recursos de TI; 

• Nível adaptativo: Neste nível os profissionais de TI começam a sentir os 

benefícios da tecnologia com as sugestões oferecidas por ela e seu poder de 

previsão de problemas. O ambiente de TI pode tomar as ações corretas de forma 
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automática baseado na informação disponível e no conhecimento do que está 

ocorrendo no ambiente. 

• Nível autônomo: Neste momento a operação de toda infra-estrutura de TI é 

governada apenas pelas políticas e objetivos do negócio. Os usuários interagem 

com a tecnologia autônoma para monitorar apenas os processos de negócio e 

alterar seus objetivos. 

Com esta divisão em níveis, a computação autônoma especifica o que é pretendido e 

não como deve ser feito. Este conceito pode ser aplicado às mais diversas áreas da 

computação onde um gerenciamento contínuo, pró-ativo e automatizado é requerido. Neste 

sentido, a monitoração e gerenciamento dos ambientes de SGBD é uma área bastante 

adequada à aplicação dos conceitos da computação autônoma. 

3.1.3  Computação Autônoma e Gerenciamento de SGBD 
 

De fato os SGBD possuem inúmeros parâmetros que devem estar definidos 

corretamente e ser monitorados continuamente para que o sistema execute de forma 

otimizada. Entretanto, nem sempre os ABD dispõem de tempo para pesquisar ou sabem 

como utilizá-los da melhor forma.  

Outra característica dos SGBD disponíveis no mercado é que eles são sistemas 

passivos, ou seja, somente executam ações em resposta às requisições de seus usuários ou 

aplicações cliente. Assim, os SGBD não são capazes fazer sua sintonia de forma autônoma. 

A situação se torna mais difícil de ser administrada quando estes SGBD estão 

integrados a aplicações complexas (por exemplo, os grandes sistemas corporativos e 

integrados). Neste caso, um aplicativo de computação autônoma poderia detectar, 

diagnosticar e corrigir ou alertar os responsáveis sobre os problemas detectados no 

gerenciamento dos SGBD, possivelmente resultantes de falhas de software ou hardware. 

A computação autônoma tem características de continuidade à medida que seus 

elementos podem ser configurados para funcionar como “sentinelas”, monitorando partes 

do sistema e corrigindo problemas automaticamente ou enviando mensagens de alerta às 

partes interessadas. 

Chess e Kephart [Kephart & Chess, 2003] ressaltam que autonomia, pró-atividade e 

interatividade orientada a objetivos são características esperadas por um sistema de 
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computação autônoma. Por autonomia entendemos que estes tipos de sistemas devem ser 

capazes de atuar de forma mais automática possível, sempre levando em consideração as 

regras e objetivos que foram pré-estabelecidas pelos ABD, de forma a minimizar ao 

máximo a intervenção humana. 

 A pró-atividade em sistemas de computação autônoma significa a habilidade do 

sistema em se antecipar aos problemas sugerindo ações a serem tomadas pelos responsáveis 

ou até executando-as a fim de evitar a ocorrência de falhas e o comprometimento da 

qualidade de serviço esperado por seus usuários.  

Os sistemas de computação autônoma devem também possibilitar um nível de 

interatividade com seus usuários, possivelmente dando mais de uma opção de solução para 

um problema mais grave que não possa ser resolvido de forma automática ou então, 

solicitando do profissional algumas informações adicionais necessárias para elaboração de 

uma solução mais complexa. 

Os elementos da computação autônoma funcionam como componentes computacionais 

individuais que monitoram continuamente o que lhes foi determinado, assegurando que 

seus objetivos estão sempre sendo seguidos. Eles poderão gerar um log de suas ações com 

informações que possivelmente servirão de base para o processo de adaptação, auto-

otimização ou reconfiguração de alguma parte do SGBD. 

Nesta mesma ótica, alguns autores [Kephart & Chess, 2003] sugerem que visualizemos 

os elementos da computação autônoma como agentes inteligentes e os sistemas de 

computação autônoma como sistemas multiagentes, indicando que uma arquitetura 

orientada a agentes é bem adequada a este contexto.  

Na seção 3.2, iremos discutir sobre os agentes inteligentes, técnica da Inteligência 

Artificial que foi utilizada na construção de nossa solução e cujas características estão 

muito ligadas aos conceitos da computação autônoma.    

3.2 Agentes Inteligentes 
 

A utilização do paradigma de agentes inteligentes é muito comum em áreas onde é 

necessário construir sistemas autônomos, que atuem com a menor intervenção humana 

possível [Wooldridge, 2001]. Segundo Wooldridge e Jennings (2002), um agente é um 

sistema computacional que está situado em algum ambiente e é capaz de realizar ações 
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autônomas neste ambiente, a fim de atingir seus objetivos previamente determinados. Já de 

acordo com Russel e Norvig [Russel & Norvig, 2002] um agente é qualquer coisa que 

possa perceber o que está acontecendo no ambiente em seu redor através de seus sensores, e 

que pode agir neste ambiente através de seus atuadores.  

Wooldridge (2002) afirma que a capacidade de intervir no ambiente possivelmente 

interagindo e cooperando com outros componentes deste é um dos grandes desafios dos 

engenheiros de software. Foi a partir deste contexto que a idéia dos agentes inteligentes foi 

introduzida, ou seja, componentes de software capazes de se comunicar e cooperar para a 

realização de tarefas em ambientes computacionalmente complexos.  

Huns e Singh (1988) apresentam uma definição de agentes como sendo componentes 

persistentes de software que percebem, raciocinam, agem e se comunicam. Maes e seus 

colegas [Maes et al., 1999; MIT Media Lab, 2005] levam esta definição um pouco mais 

longe ao afirmarem que: agentes autônomos são sistemas computacionais que habitam 

algum ambiente dinâmico e complexo, percebem e atuam de forma autônoma neste 

ambiente e, desta forma, atingem uma série de objetivos e realizam tarefas para os quais 

foram projetados.  

Existe um consenso geral de que a autonomia é o conceito central da noção de 

“agenciamento”. Na verdade, esta necessidade vem do fato de que queremos resolver o 

problema de sistemas computacionais que precisam funcionar satisfatoriamente em 

ambientes complexos e dinâmicos, como é o caso dos SGBD. 

 Segundo Franklin e seus colegas [Franklin & Graesser, 1996] um agente autônomo 

faz parte de e está situado em um ambiente, percebendo as mudanças no mesmo e atuando 

sobre elas ao longo do tempo, de forma a perseguir sua própria agenda de objetivos. 

Diante de todas estas definições, podemos afirmar que os agentes inteligentes são 

sistemas de computação capazes de realizar alguma ação de forma autônoma em um 

ambiente visando atingir os objetivos designados pelo projetista do sistema. 

 Normalmente um agente tem um repertório de ações disponíveis para ele. Este 

conjunto de possíveis ações representa sua habilidade de modificar seu ambiente. O 

problema chave enfrentado por um agente é decidir qual dentre suas ações é a que deverá 

ser aplicada no momento apropriado para melhor satisfazer os objetivos propostos 

[Wooldridge, 2001].  Para isto, existem diversos tipos de agentes, cada uma propondo uma 



 34

solução para os sistemas de apoio à decisão que estão embutidos no ambiente. Estes tipos 

de agentes inteligentes serão apresentadas na seção 3.2.1 a seguir. 

3.2.1 Tipos de Agentes Inteligentes 
  

 Existem diversos tipos de agentes [Russel & Norvig, 2002], a saber, os agentes 

reflexivos, os baseados em modelos, os baseados em objetivos, os baseados em utilidade e 

os agentes que aprendem. 

Os agentes reflexivos possuem regras que são chamadas de “condição-ação”. Para que 

o agente reflexivo realize sua ação, as regras possuem condições que correspondem ao 

estado atual definido pela percepção. Este tipo de regra é bastante utilizado por nós 

humanos em muitos de nossos comportamentos automáticos [Tedesco, 2001]. Por exemplo, 

uma das regras diz: “Se está fazendo muito calor, então vou tomar um banho” ou “quando 

levar um choque, tire o dedo da tomada”. 

No agente reflexivo, a percepção do ambiente é capturada pelos sensores. Os agentes 

reflexivos podem ser representados esquematicamente como na Figura 3.1. Os retângulos 

representam as perguntas que os agentes se fazem para auxiliar no processo de decisão.  

Figura 3.1- Arquitetura do Agente Reflexivo 

 

 Os agentes baseados em modelo têm acesso a outras percepções além do estado 

atual do ambiente. Estes tipos de agente guardam informações sobre o histórico de 

percepções que podem refletir alguns aspectos não observados no momento corrente. Este 
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histórico de informações é chamado de “estado interno” ou “modelo do mundo”. Este 

histórico de dados sobre o ambiente é necessário para que o agente possa atuar de forma 

mais eficiente, principalmente em ambientes que são altamente dinâmicos. A representação 

da arquitetura de um agente baseado em modelo é feita na Figura 3.2. 

Figura 3.2 - Arquitetura do Agente Baseado em Modelo 

 

Os agentes baseados em objetivos possuem o conhecimento do estado atual e do 

histórico do estado do ambiente onde estão inseridos e um conjunto de objetivos. Além 

disso, estes tipos de agentes são capazes de simular acontecimentos futuros baseados em 

seu modelo do mundo. Para executar suas ações estes agentes levam em consideração seus 

objetivos. Por exemplo, em um entroncamento de estradas, um carro pode virar à esquerda, 

virar à direita ou seguir em frente. A decisão correta depende do destino pretendido pelo 

motorista. Este seria seu objetivo. A representação da arquitetura de um agente baseado em 

objetivos é mostrada na Figura 3.3. 
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Figura 3.3 - Arquitetura do Agente Baseado em Objetivos 

 

Os agentes baseados em utilidade têm as mesmas características dos baseados em 

objetivos com a adição de uma medida de desempenho. Esta medida é chamada de 

“utilidade” e indica que, se um estado do mundo for preferido em detrimento de outro, ele 

terá maior “utilidade” para o agente.  

Podemos então entender o conceito de utilidade como sendo uma função que mapeia o 

estado do mundo em um número (que indica o quão “feliz” o agente ficará naquele estado). 

Por exemplo, existem muitas seqüências de ações que podem levar um carro ao seu destino 

(que seria o objetivo pretendido), mas algumas são mais rápidas, outras são mais seguras e 

outras mais econômicas que as demais.  

Este tipo de agente é interessante para ambientes com objetivos conflitantes, ou quando 

o alcance dos objetivos não é certeza absoluta.  A representação da arquitetura de um 

agente baseado em utilidade é apresentada na Figura 3.4. 

  
 
 
 
 
 
 

Agente    Sensores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
Efetuadores 

      A 
M 
B 
I 
E 
N 
T 
E 

 

Como está o 
Ambiente? 

O que devo 
fazer? 

Objetivos 

Estado 

Como o mundo 
evolui? 

Que efeitos têm 
minhas ações? 

O que vai acontecer se 
eu fizer ação x? 



 37

Figura 3.4 - Arquitetura do Agente Baseado em Utilidade 

 

 Os agentes que aprendem (ou agentes adaptativos) possuem quatro componentes em 

sua arquitetura, a saber: 

• Elemento de aprendizado – é o responsável por melhorar o desempenho do 

agente. Este módulo considera informações sobre como o agente está atuando e 

determina como o elemento de desempenho deve ser modificado para que o 

agente se saia melhor no futuro. 

• Elemento de desempenho – corresponde ao que nesta seção consideramos como 

sendo o agente completo: ele recebe percepções e decide sobre as ações. 

• Crítico – Emprega uma medida de desempenho fixa (que é externa ao agente) e 

informa ao elemento de aprendizado o quão bom está sendo o desempenho do 

agente em relação a esta medida. Este componente é necessário porque as 

próprias percepções do agente não oferecem nenhuma indicação do sucesso do 

agente. Por exemplo, um programa de xadrez poderia receber uma percepção 

indicando que ele aplicou um xeque-mate em seu adversário, mas o programa 
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precisa de um padrão de desempenho para saber que isso é algo bom. Este seria 

o componente crítico. 

• Gerador de problemas: Sugere ações que vão levar a situações mais 

informativas. A idéia é que se o agente puder explorar um pouco, ele pode 

descobrir seqüências de ações que levem a resultados mais refinados. 

A representação da arquitetura de um agente que aprende é apresentada na Figura 3.5. 

Figura 3.5- Arquitetura do Agente que Aprende (Agente Adaptativo) 

 

Na próxima seção, apresentaremos os conceitos e características de sistemas que são 

compostos por vários agentes inteligentes, ou seja, os sistemas multiagentes. 

3.2.2 Sistemas Multiagentes 
 

A idéia de construir um sistema com mais de um agente, também definido como um 

sistema multiagentes, é permitir que seus componentes sejam capazes de interagir e 

cooperarem para solucionar problemas complexos ou de natureza distribuída. Isto pode ser 

feito com os agentes compartilhando conhecimento e experiências para conseguir gerar 

soluções de melhor qualidade para um problema. 
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A Inteligência Artificial Distribuída (IAD) consiste no estudo, construção e aplicação 

de sistemas multiagentes, ou seja, sistemas onde vários agentes inteligentes interagem e 

alcançam um conjunto de objetivos ou executam um conjunto de tarefas [Weiss, 1999]. 

Diferentemente do enfoque tradicional da Inteligência Artificial, na IAD o estudo é 

direcionado para o comportamento social inteligente.  

Na IAD, coordenação é um conceito essencial para a estruturação de uma comunidade 

de agentes computacionais inteligentes destinados a solucionar problemas. A tarefa de 

coordenar as atividades dos diversos agentes de um sistema é um pré-requisito importante 

para a obtenção de um comportamento coerente e efetivo do sistema [Weiss, 1999]. 

Nos sistemas multiagentes (SMA), a existência do agente precede e independe da 

existência de um problema global. Embora participe de uma comunidade, o agente é visto 

como uma entidade autônoma, direcionada por motivações e objetivos próprios [Sycara, 

1998]. O ponto central nesta linha de pesquisa refere-se ao comportamento do agente em 

sociedade e de como este se posiciona tendo em vista concretizar objetivos de interesse 

individual ou coletivo. O que se busca em última instância é dotar um agente autônomo de 

estruturas e mecanismos de inferência e decisão que o capacitem a exibir um 

comportamento ‘socialmente racional’ ou seja, compatível com os objetivos globais do 

sistema. 

Um conceito importante em um SMA é o de interação entre os agentes. Por interação, 

entendemos que os agentes podem ser afetados por outros agentes ou até mesmo por 

humanos na tentativa de atingir seus objetivos e executar suas tarefas [Weiss, 1999]. Uma 

interação entre dois ou mais agentes pode ocorrer de forma indireta ou direta. A interação 

indireta acontece quando a ação de um agente modifica o estado do ambiente, podendo 

interferir no comportamento de outros agentes. Por outro lado, a interação direta entre 

agentes inteligentes ocorre através de uma linguagem compartilhada onde, por exemplo, 

um agente envia uma mensagem para outro.  

A IAD considera algumas formas de interação entre os múltiplos agentes de um 

sistema na tarefa de alcançar um objetivo ou completar uma determinada tarefa. Assim, 

podemos observar dois tipos contrastantes de interação em um SMA: o cooperativo e o 

competitivo [Weiss, 1999]. 
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A interação cooperativa ocorre quando vários agentes inteligentes trabalham em 

conjunto utilizando seu conhecimento e habilidades visando atingir um objetivo comum. 

Por outro lado, a interação competitiva acontece quando os vários agentes do ambiente 

trabalham uns contra os outros porque seus objetivos são conflitantes. Neste segundo tipo 

de interação, os agentes estão interessados em conseguir seus objetivos, mesmo que isto 

prejudique outros agentes. Em outras palavras, na interação cooperativa os agentes 

trabalham como um time onde todos falharão ou terão sucesso juntos e na interação 

competitiva, o sucesso de um agente pode implicar na falha dos demais. 

O planejamento realizado por um agente a fim de alcançar seus objetivos precisa 

considerar o impacto de suas ações em si próprio e nos demais agentes do sistema. Este 

planejamento corresponde ao conceito de coordenação num SMA, cujo objetivo maior é 

evitar que o sistema se torne caótico com a ausência de um mecanismo que coordene as 

ações e interações entre os agentes [Weiss, 1999]. Muitas medidas de precaução tornam-se 

necessárias para viabilizar até os objetivos mais simples. O estabelecimento de um sistema 

social de controle (coordenação) concorre para que a complexidade do sistema seja 

reduzida, permitindo que os objetivos de seus agentes possam ser mais facilmente 

alcançados. 

Outra importante característica num SMA é a capacidade de comunicação entre os 

múltiplos agentes inteligentes. Estes devem ser capazes de participar de um diálogo onde o 

papel de um agente pode ser ativo, passivo ou ambos, à medida que eles enviam 

solicitações, apenas recebem e executam solicitações ou assumem ambos os papéis de 

mestre (quem envia a mensagem) ou escravo (quem executa a solicitação) no diálogo.   

A comunicação mais simples entre dois agentes é a que ocorre sob a forma de ordens, 

ou seja, um agente envia uma ordem de execução de uma determinada ação para um outro 

agente, que faria o papel passivo de escravo e apenas executaria o que foi solicitado. Na 

comunicação por meio de consultas, o agente que recebeu uma solicitação pode enviar uma 

resposta a quem enviou o pedido ou até enviar uma ordem a um outro agente. Para 

viabilizar a comunicação entre agentes existem diversos protocolos e linguagens 

disponíveis que são descritos com maires detalhes em [Sycara & Zeng, 1995]. 
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Assim, podemos caracterizar um SMA como um conjunto de agentes inteligentes onde 

cada um possui uma visão específica do ambiente, o controle do sistema pode ser 

distribuído entre os vários agentes e a computação pode ser assíncrona.  

Devido às limitações de processamento, torna-se necessário organizar as atividades de 

percepção, deliberação, comunicação e ação do agente, especificando uma estrutura de 

coordenação e controle capaz de compartilhar adequadamente os recursos de 

processamento, de acordo com as demandas da tarefa sendo executada [Sycara, 1998]. 

Direcionando nossa análise para a complexidade computacional presente na 

monitoração e gerenciamento de um SGBD, podemos identificar várias características que 

nos levam a considerar como uma alternativa viável de solução a construção de um sistema 

multiagentes. Neste contexto, os múltiplos agentes inteligentes iriam interagir de forma 

colaborativa visando atingir um objetivo comum que seria a resolução dos problemas 

ocorridos nos SGBD do ambiente. 

Continuando a exposição de tecnologias que podem ser utilizadas na construção de 

sistemas para gerenciamento e monitoração de SGBD iremos apresentar na seção 3.3, outra 

técnica da Inteligência Artificial que em conjunto com os agentes inteligentes pode servir 

de base para uma solução nos moldes da computação autônoma: o Raciocínio Baseado em 

Casos (RBC).   

3.3 Raciocínio Baseado em Casos 
 

O Raciocínio Baseado em Casos (RBC) é uma técnica da Inteligência Artificial para 

resolução de problemas que encontra solução(ões) para novos problemas através da 

experiência adquirida em situações similares ocorridas anteriormente [Schank, 1996]. Na 

terminologia utilizada no RBC, os problemas são tratados como casos [Sovat & Carvalho, 

2001]. 

Segundo Leake (1996), esta abordagem se baseia em duas grandes tendências sobre a 

natureza dos problemas, a saber: (1) problemas similares têm soluções similares e (2) os 

tipos de problemas tendem a se repetir. O RBC pode ser entendido como um modelo 

computacional e cognitivo de raciocínio por analogia a casos (problemas) passados.  

Em outras palavras, a idéia central é que problemas futuros possivelmente serão 

similares a problemas já vivenciados. Esta reusabilidade das soluções gera uma eficiência 
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na resolução de novos problemas, à medida que todo o raciocínio e esforço empregados na 

elaboração da(s) solução(ões) já foi feito e poderá ser reaproveitado com no máximo alguns 

pequenos ajustes ou adequações. Por exemplo, a primeira vez que uma pessoa fez 

download de algum aplicativo ou documento pela internet ou utilizou um assistente para 

instalar algum programa em seu computador, ela adquiriu conhecimento sobre os passos a 

serem seguidos, as características destes tipos de atividades e os problemas que podem 

acontecer. Quando ela precisar realizar novamente a mesma ação ou uma ação similar, ela 

irá utilizar as informações que lembra de situações anteriores de forma quase instintiva. 

Este tipo de raciocínio por analogia aplica-se a variadas atividades do nosso cotidiano 

[Schank,1982]. 

Outra característica do RBC é a possibilidade de se evitar as falhas encontradas na 

resolução de problemas similares já ocorridos e explorar o sucesso das soluções. Além 

disso, um diferencial no RBC é a possibilidade de se ter um aprendizado incremental já que 

toda nova experiência pode ser armazenada em uma espécie de catálogo de problemas, 

também chamado de repositório de casos, cada vez que um novo problema é resolvido e 

cujas características sejam de alguma forma diferente dos demais [Aha & Kibler, 1991].  

Além disso, a aceitação por parte dos usuários de sistemas que usam a técnica do RBC é 

muito melhor porque, à medida que estes sistemas são baseados em problemas já 

vivenciados, a proposta de uma solução ganha maior credibilidade e aceitação e muitas 

vezes, os próprios usuários lembram-se que utilizaram a mesma solução (ou uma parecida) 

em outras situações similares [Leake, 1996]. 

O conceito do RBC está baseado no modelo cognitivo proposto por Schank, 

denominado de teoria da memória dinâmica [Schank,1982]. Esta teoria foi estimulada pelo 

desejo de compreender como as pessoas se lembram de informações relevantes na 

resolução de problemas. Segundo Schank, a memória humana é dinâmica, pois é alterada à 

medida que novas experiências são encontradas.  

A utilização da técnica RBC tem se ampliado bastante nos últimos anos [Aamodt & 

Plaza, 1994]. Isto se deve ao fato de que o RBC é fundamentado no raciocínio natural 

humano e há evidências de que os seres humanos usam RBC em seu raciocínio cotidiano 

[Kolodner& Leake, 1996]. Pessoas em processo de aprendizado procuram freqüentemente 

relembrar situações prévias semelhantes para deduzir como realizar uma determinada tarefa 
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no novo contexto [Kaster, 2001]. Como exemplo da utilização desta analogia, podemos 

citar estudos que demonstram a importância de utilizar o aprendizado adquirido em 

diversas áreas [Faries & Schlossberg, 1994; Ross, 1984] como: resolução de problemas 

matemáticos, diagnósticos em mecânica de automóveis, utilização de um editor de texto, 

julgamentos de crimes, diagnósticos médicos e de forma mais geral, em sistemas que dê 

suporte a decisão. 

Entretanto, nem todos os domínios são tipicamente RBC [Leake, 1996]. Em alguns 

domínios, os casos podem não estar disponíveis ou então estão descritos de uma forma 

muito difícil de ser capturada, entendida ou reutilizada (a exemplo dos casos descritos em 

texto de linguagem natural).  

Outra ponderação importante de salientar é a quantidade de casos necessários. Segundo 

Kolodner (1996), o tamanho requerido de uma base de casos depende fortemente da tarefa 

que está sendo automatizada pelo sistema RBC: para alguns tipos de tarefas, um bom 

resultado pode ser conseguido com apenas poucos casos enquanto que para outras, há uma 

necessidade de milhares de casos. 

Segundo Althoff e seus colegas [Bergmann et al., 1997], existem algumas questões que 

precisam ser respondidas para garantir o sucesso de um sistema RBC. Uma das mais 

importantes é o conhecimento do domínio do problema juntamente com a criação do 

repositório inicial de casos. 

Com o conhecimento do domínio em estudo, pode-se determinar de forma otimizada as 

características mais relevantes de um caso, que, de forma geral, não podem deixar de ter em 

sua representação, por exemplo: a descrição do problema, sua(s) solução(ões) e o(s) 

resultado(s) obtido(s) [Bergmann et al., 1997]. 

Outras questões fundamentais na elaboração de um sistema RBC além da 

representação dos casos são: a definição de como será feita a busca dos casos mais 

similares, a indexação dos casos e o mecanismo para retenção dos novos casos, 

possivelmente com a necessidade de adaptação dos casos existentes.  

Assim, o conhecimento contido num sistema RBC está distribuído em vários pontos 

[Jarmulak et al., 2000]: nos casos propriamente ditos, na sua representação, na estrutura da 

indexação, na definição do algoritmo de similaridade entre os casos e da adaptação das 

soluções existentes para novos casos. Alguns destes conhecimentos são mais facilmente 



 44

adquiridos, outros precisam ser alimentados por um especialista e outros podem ser 

conseguidos através da utilização de alguma técnica da computação, como funções 

matemáticas [Ruggiero & Lopes, 1997], lógica fuzzy [Mendel, 1995] ou árvores de 

decisão. 

Uma das características mais importantes e diferenciadas no RBC é o mecanismo de 

retenção de novos casos, possivelmente usando uma adaptação de soluções e características 

de casos similares. Por isso, quando um problema é resolvido com sucesso, a experiência é 

retida para auxiliar na resolução de problemas similares no futuro. Entretanto, quando uma 

tentativa de resolver um problema não obtém sucesso e a razão da falha é identificada,  esta 

solução pode ser também armazenada juntamente com sua justificativa, a fim de que este 

mesmo erro não seja repetido.  

Segundo Morris [Morris, 1995], um sistema tipicamente RBC consiste em: uma base 

de casos passados e suas soluções, um conjunto de índices para possibilitar a busca por 

casos passados e armazenar novos casos, um conjunto de regras para determinar a medida 

de similaridade e regras para dar respaldo à adaptação baseada nas soluções dos casos mais 

similares recuperados da base.  

Morris (1995) afirma que um sistema RBC deve primeiramente “adquirir o 

conhecimento” do problema. Isto é conseguido pela coleta dos atributos do caso que melhor 

identificam o tipo do problema e o distingue de outro. Estes atributos de um caso que 

identificam o tipo do problema devem ser usados como índices para o armazenamento e 

busca dos casos. Assim, os índices e também as regras de medida de similaridade enfatizam 

a atenção nas características importantes do problema, ou seja, nas características que 

possam ser utilizadas para explicar porque as soluções de dois casos diferem. Por exemplo, 

num sistema de identificação de criminosos [Lee, 1998] um caso poderia corresponder ao 

retrato falado ou dados sobre o indivíduo infrator. Nesta situação, poderíamos sugerir 

algumas informações como mais relevantes que distinguiriam melhor um caso de outro, 

como por exemplo, a descrição de características físicas do suspeito (estatura, cor da pele, 

se era gordo ou magro, tipo de cabelo ou alguma característica ainda mais particular como 

uma cicatriz ou tatuagem). Da mesma forma, poderiam existir outras informações na 

caracterização do caso que não fossem tão relevantes como o dia em que ocorreu o crime, 

informações sobre a vítima (e. g., idade, endereço), etc. 
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Segundo Morris [Morris, 1995], podem existir algumas deficiências no projeto de 

sistemas que usam a técnica do RBC. A mais comum ocorre quando a base de casos não 

possui um caso suficientemente similar ou quando esta base não tem uma quantidade 

suficientemente relevante de casos e a solução proposta pode não ser apropriada ao 

contexto do problema.  Quando isto ocorre, o sistema deve ser flexível o suficiente para 

deixar a decisão de aplicar ou não uma solução na mão do especialista, já que não existem 

justificativas suficientes para garantir um bom nível de similaridade entre os casos 

buscados e o novo problema. 

 A seguir, iremos definir e descrever os conceitos chaves do RBC [Bergmann et al., 

1997], a saber: a definição de um caso, sua representação, as etapas do ciclo RBC, o 

mecanismo de indexação de casos, similaridade e estruturação da memória de casos. 

3.3.1 Definição de um caso 
 

O primeiro conceito que precisamos formular quando estudamos RBC é o de caso. 

Para Kolodner (1983), um caso é um pedaço de conhecimento contextualizado que está 

representando uma experiência que ensina uma lição fundamental para atingir os objetivos 

de quem está resolvendo um determinado problema. 

Segundo Schank (1996), as informações adquiridas com as experiências são utilizadas 

na caracterização dos casos no RBC. Um caso armazena as lições aprendidas em um 

determinado contexto, que podem ser aplicadas a situações recorrentes. Para acomodar 

novas experiências, a memória de casos é reorganizada para refletir as lições aprendidas. 

Os questionamentos provenientes das experiências e a maneira como foram encontradas as 

respostas são acrescentados à memória. Na prática, esta memória de casos corresponde a 

qualquer definição de espaço de endereçamento que será utilizado para armazenar os casos 

e permitir sua recuperação posterior. Assim, a organização da memória de casos pode ser 

feita sob a forma de arquivos ou uma estrutura de banco de dados. 

 Com os casos devidamente catalogados e armazenados na base ou repositório 

satisfazemos o primeiro pré-requisito necessário a um sistema RBC: a coleta de 

experiências juntamente com sua(s) respectiva(s) solução(ões). 
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3.3.2 Representação de um caso 
 

A representação dos casos consiste em escolher os seus descritores, ou seja, os 

atributos que irão melhor caracterizar o problema. Segundo Bartsch-Spörl (1999), um bom 

exemplo de representação de um caso deveria incluir alguns atributos considerados 

essenciais como: um identificador do caso, a descrição do problema e sua(s) solução(ões). 

Opcionalmente, poderiam ser incluídos um atributo de explicação ou justificativa da 

solução, uma descrição de contexto (no qual o problema aconteceu) e um campo de 

avaliação (útil para guardar informações sobre a qualidade da solução, o feeABDck do 

usuário sobre a mesma e o nível de reusabilidade do caso). Além disso, Bartsch-Spörl 

sugere que sejam anexados ao caso, quaisquer formatos de informação (multimídia, 

arquivos texto, mensagens de erro, etc) que possam enriquecer ou facilitar o entendimento 

do problema por ele representado.  

  Existem outras informações que também podem constar na representação de um 

caso. Por exemplo, incluir além da solução em si, os passos (como uma forma de manual 

ou receita) usados na construção da solução (que também pode ser entendido como o 

método da solução) e outras soluções possíveis juntamente com a razão pela qual elas não 

foram escolhidas [Kaster, 2001]. 

 Pode-se ainda guardar junto com cada caso, com parte de sua representação, o 

resultado obtido no emprego da solução proposta. Este tipo de informação objetiva indicar 

o grau de satisfação por parte do usuário com a solução proposta construída pelo sistema 

em relação às suas expectativas iniciais. Desta maneira, muitas vezes é interessante 

armazenar os casos sem sucesso. 

A forma de representação dos casos é muito importante quando projetamos um sistema 

RBC, pois as informações fornecidas nesta representação, apesar de algumas serem 

opcionais, serão utilizadas em todo o ciclo de processamento desta técnica [Angehrn & 

Dutta, 1998]. 

3.3.3 Etapas do RBC 
 

O ciclo RBC é composto de quatro etapas, a saber: busca, reuso, revisão e retenção. A 

idéia geral é a seguinte: após recuperar os casos mais similares ao caso de entrada, reutilizar 
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sua(s) solução(ões) e possivelmente adaptá-las à nova situação e resolver o problema. O 

ciclo RBC e suas etapas podem ser visualizados na Figura 3.6. 

 

Figura 3.6 - O ciclo RBC 

 

 

Etapa de Busca 
 

A primeira etapa do ciclo RBC é a busca, que se caracteriza pela procura e 

recuperação dos casos mais similares ao problema. Ela começa com uma descrição parcial 

do problema e termina quando o(s) caso(s) mais similar(es) é (são) encontrado(s) [Wess et 

al., 1993].  

 A etapa de busca possui algumas subtarefas tais como: identificação das 

características do problema, casamento inicial (exact match) e seleção, que são executadas 

nesta ordem [Aamodt & Plaza, 1994]. 

A primeira subtarefa da etapa de busca consiste na identificação das características que 

melhor identificam um problema em seu contexto. Estas características mais relevantes são 

definidas como descritores do caso [Kolodner, 1984]. Isto significa que para escolher os 

descritores é preciso filtrar toda informação irrelevante, decorrente de atributos que nada ou 

pouco agregam ao entendimento de um caso.   
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Após a subtarefa da identificação dos melhores descritores de um caso, a próxima seria 

o que chamamos de casamento inicial, onde seriam trazidos os casos candidatos mais 

similares ao novo problema. Uma opção para a identificação dos melhores casos (os que 

são mais parecidos com o problema) poderia ser a atribuição de pesos nos descritores  de 

acordo com seu grau de importância na caracterização do problema. Isto é feito no sistema 

PROTOS [Bareiss et al., 1990] e no PATDEX [Richter & Wess, 1991] onde cada 

característica de um caso armazenado possui um grau de importância para a solução do 

caso. 

A última subtarefa da etapa de busca consiste na escolha do(s) caso(s) mais próximo(s) 

do problema. Isto poderá ser feito de forma automática pelo sistema ou manual, com a 

intervenção e análise por parte do especialista que irá avaliar o grau de similaridade entre 

o(s) caso(s) selecionado(s) de forma mais apurada [Aamodt & Plaza, 1994].   

 
Etapa de Reuso 

 
O objetivo maior da etapa de reuso é verificar se a solução do(s) caso(s) mais 

similar(es) ao problema é satisfatória ou precisa de alguma adaptação [Aamodt & Plaza, 

1994]. Assim, o reuso da solução do(s) caso(s) mais similar(es) no contexto do novo caso 

depende principalmente de dois aspectos: encontrar as diferenças  entre o novo caso e os 

passados já catalogados e decidir qual parte do(s) caso(s) selecionado(s) na etapa de busca 

pode(m) ser transferido(s) ao novo caso. 

Há duas maneiras de reutilizar um caso: (a) fazendo uma cópia de sua solução ou do 

método utilizado para obtê-la (esta é a situação mais trivial) ou (b) adaptando a solução (ou 

o método usado para criá-la) que mais se aproxima de uma solução factível ou do seu 

método. A solução factível para um problema é formulada pelo ABD de acordo com sua 

experiência de trabalho. 

A adaptação de uma solução existente para o novo caso pode ser feita das seguintes 

maneiras: 

• através da adaptação derivacional, que consiste em recuperar o método da 

solução do caso mais próximo do problema e reinstanciá-lo ao novo contexto. 

Para este tipo de adaptação, precisa-se ter algumas informações disponíveis na 

representação do caso, tais como: o passo a passo da solução, os operadores 
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usados, as características de ambiente que formam o contexto em que o 

problema ocorreu e os objetivos a serem alcançados. 

• através da adaptação transformacional, que consiste em modificar a solução do 

caso recuperado e adequá-la ao novo caso. Este tipo de adaptação não considera 

como um problema foi resolvido, mas apenas a equivalência de soluções. A 

adaptação transformacional exige um amplo conhecimento do domínio do 

problema a fim de definir com precisão quais transformações serão necessárias 

para adequar uma solução catalogada a um novo cenário. Sistemas que utilizam 

este tipo de adaptação são aplicados a domínios restritos e bem conhecidos. 

 
Etapa de Revisão 
 

A terceira etapa do ciclo RBC é a etapa de revisão, que de uma forma genérica implica 

em testar e/ou avaliar a qualidade da solução proposta para um novo caso a fim de 

determinar sua correção, eficácia e robustez [Yang, 1996]. 

Uma solução pode ser avaliada de duas formas: considerando o resultado de sua 

aplicação no ambiente real (possivelmente através de simulações) ou pela análise de um 

especialista do domínio do problema (que no nosso caso seria o ABD). 

Ainda sobre esta etapa de revisão, podemos optar por considerar as soluções sugeridas 

pelo sistema que não tenham sido satisfatórias, fazendo as devidas correções e 

posteriormente retendo-as no repositório. Outra alternativa é simplesmente descartá-las 

quando o resultado de sua avaliação não for positivo. De qualquer uma das formas, seria 

interessante que os erros encontrados fossem apontados e justificados a fim de evitar sua 

repetição em situações similares posteriores.  

 
Etapa de Retenção 

 
Esta corresponde à quarta e última etapa do ciclo RBC. Nela é selecionada qual 

informação do novo caso deve ser retida, de que forma ela deve ser retida, como indexar o 

novo caso para posterior recuperação e como incorporá-lo à estrutura de casos já existentes.  

No RBC, o repositório de casos é sempre atualizado, não interessando como o 

problema foi resolvido. Se ele foi resolvido utilizando um caso passado, podem ocorrer 

duas situações: ou um novo caso é gerado ou o caso antigo e mais similar é generalizado 
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para englobar as características do novo caso [Aamodt & Plaza, 1994]. Dessa forma, 

quando o problema é resolvido através de métodos novos ou com a intervenção do usuário, 

o caso inteiro é considerado novo e deve ser retido. 

Devido à complexidade de algumas destas etapas, vários sistemas RBC dispensam 

algumas delas ou optam pela intervenção de um especialista em alguns pontos de decisão 

(principalmente nas etapas de adaptação e retenção de um caso) ao invés de fazê-lo de 

forma automática [Leake, 1995]. 

Ao analisar as quatro etapas do ciclo RBC percebe-se que as etapas de recuperação e 

retenção dos casos estão fortemente relacionadas [Kaster, 2001]. A efetividade da 

recuperação depende muito da forma como os casos foram armazenados. Podemos observar 

que em ambas as etapas é preciso pesquisar a estrutura do repositório de casos para 

identificar onde inserir (etapa de retenção) ou recuperar os casos mais similares (etapa de 

recuperação). Esta pesquisa é baseada nas características do caso de entrada e guiada por 

algum tipo de métrica de similaridade, que são dependentes do domínio da aplicação. 

Após estas etapas, tem-se o “caso solução” que será analisado por um especialista ou 

terá sua solução aplicada a uma situação em que ele se adeque. Por fim, se o 

comportamento desta solução for satisfatório, o caso será armazenado (retido) no 

repositório de casos.  É este processo de adaptação e enriquecimento da base de casos que 

provê o aprendizado no RBC.  

A seguir iremos falar de outras questões importantes em um projeto que utiliza a 

técnica RBC. 

3.3.4 Indexação de casos 
 

 Dentre todos os atributos escolhidos na representação de um caso, existem aqueles 

que melhor o caracterizam e que são chamados por diversos autores de descritores do caso 

[Kaster, 2001]. A escolha destes descritores é uma tarefa fundamental para que a 

recuperação dos casos similares ao novo problema seja feita com maior precisão. Os 

atributos que serão escolhidos como descritores de um caso definem as características que 

devem ser utilizadas para indexá-lo de forma que o caso possa ser recuperado nas 

circunstâncias adequadas. Adicionalmente, é necessário definir uma estrutura de 

organização para a memória de casos que garanta a eficiência e precisão da etapa de busca. 
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Na literatura de RBC o problema de inferência de semelhanças entre dois ou mais 

casos é conhecido como o problema da indexação [Kolodner& Leake, 1996]. O problema 

da indexação no RBC corresponde a como “classificar” ou “organizar” os casos na 

memória de forma a permitir que sejam encontrados quando necessário [Schank et al., 

1990]. Isto é feito através da escolha de seus descritores. 

Os sistemas RBC possuem geralmente um conjunto pré-definido de descritores que é 

determinado pelo desenvolvedor do sistema.  Conseguir definir um conjunto fixo e bem 

especificado de descritores para cada caso irá facilitar bastante a implementação de um 

sistema RBC. Entretanto, é praticamente impossível prever todos os possíveis descritores 

quando estamos cadastrando os casos. Este tipo de limitação é muito maior quando o 

domínio do problema não é amplamente conhecido ou quando o problema é muito 

complexo ou nunca vivenciado antes. 

A seguir iremos apresentar dois métodos de determinação de descritores que são 

bastante utilizados em sistemas RBC [Kaster, 2001; Kolodner, 1996]: o método baseado 

em justificativas e o método baseado em diferenças. 

A escolha dos descritores de um caso usando o método baseado em justificativas 

utiliza como base as explicações do porquê uma determinada solução funcionou ou não. 

Esta alternativa baseia-se no fato de que as explicações tendem a predizer as lições que um 

caso pode ensinar e, por isso, os descritores definidos a partir deste método tendem a ser 

preditivos para cada cenário em particular. 

O processo de seleção de descritores baseado em justificativas consiste basicamente 

em gerar uma explicação para o sucesso ou fracasso da solução de um caso e a partir do 

conteúdo desta explicação, é que serão escolhidos os descritores. 

Segundo Kaster (2001), existem três passos a serem seguidos para encontrar 

descritores com o método baseado em justificativas: 

• gerar uma explicação dos resultados da solução de um caso. Estas explicações 

podem incluir, por exemplo, as justificativas das decisões tomadas durante o 

processo de solução e porque uma falha aconteceu. As justificativas podem ser 

apontadas pelo usuário ou geradas automaticamente pelo sistema. Uma 

explicação pode ser desenvolvida de várias maneiras, incluindo prova de 

teoremas e explicações baseadas em acontecimentos prévios; 
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• selecionar os descritores relevantes da explicação. Depois, associar os 

descritores aos objetivos e tarefas de raciocínio aos quais correspondem para 

permitir a recuperação do caso utilizando estas características; 

• generalizar estes descritores para que sejam usados em todos os casos do 

repositório. 

Segundo Kolodner (1996), a maior vantagem deste método é que ele permite escolher 

melhor os indicadores para contextualizar as lições trazidas pelos casos. Os descritores 

escolhidos no final serão as características responsáveis para o alcance de um resultado, 

seja este falho ou com sucesso. Este é um método computacionalmente mais complexo e 

requer um maior conhecimento do domínio da aplicação. 

Um outro método para a escolha dos descritores de um caso é o baseado em diferenças 

que se concentra em encontrar as diferenças entre o novo caso e os casos já catalogados no 

repositório. Este método está fundamentado no fato de que as particularidades de um caso 

são justamente as características que induzem a sua lembrança. Assim, de uma forma geral, 

o método consiste em identificar o conjunto das características do novo caso que o 

diferencia dos demais e definir descritores que retratem tais diferenças. 

Apesar deste segundo método ser mais simples de implementar do que o primeiro (por 

justificativas), nem sempre conseguimos encontrar atributos preditivos para distinguir um 

caso dos outros. Para exemplificar, no caso de um sistema de diagnóstico de doenças, a 

informação do CGC do hospital onde o doente foi atendido não teria tanta relevância para 

ser utilizada como forma de distinguir entre dois diagnósticos de doenças similares. Por 

outro lado, informações como sintomas do paciente ou histórico de suas doenças e de sua 

família seriam dados muito mais preditivos para a determinação do diagnóstico e para 

encontrar casos similares ocorridos com outros pacientes. Os sistemas RBC também podem 

utilizar uma combinação dos dois métodos de seleção de descritores expostos acima 

[Kaster, 2001]. 

 

3.3.5 Similaridade entre Casos 
 

A similaridade entre casos pode ser entendida como a forma que um sistema RBC 

utiliza para distinguir entre os casos armazenados, aqueles que forem mais parecidos com o 
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novo caso, principalmente no sentido de sua solução poder ser aplicada diretamente ou com 

a menor necessidade de adaptação possível a este novo caso. 

Na escolha da função que irá medir a similaridade entre dois ou mais casos, algumas 

questões precisam ser resolvidas. Primeiramente, precisa-se identificar se os descritores do 

novo caso e dos casos catalogados possuem a mesma “regra funcional”.  

Quando os descritores de um caso são do tipo <atributo, valor>, dizemos que eles têm 

a mesma regra funcional quando seus atributos possuem o mesmo nome. Por exemplo, os 

descritores (quantidade_de_memória_ocupada=90) e (quantidade_de_memória_ocupada 

>= 80) se referem ao mesmo parâmetro analisado (memória), e podem ser comparados 

diretamente. Nem sempre isto ocorre, por exemplo, (fragmentação=alta) e 

(numero_de_extents>10) podem significar a mesma coisa no contexto do SGBD Oracle, 

mas os descritores não são idênticos no nome. 

Quando é necessário encontrar estas correspondências semânticas entre os descritores, 

precisa-se explorar o conhecimento do domínio do problema, eventualmente criando uma 

rede conceitual com abstrações e relacionamentos entre conceitos. Entretanto, a maioria dos 

sistemas RBC não possui esta capacidade, limitando assim a forma de encontrar as 

correspondências entre os descritores. 

Outra questão relacionada à medida de similaridade entre descritores é o cálculo do 

grau de similaridade. Esta informação indica o quão similar um caso é de outro e pode ser 

útil na escolha do caso mais similar dentre os vários casos retornados na  busca. 

Segundo Kaster (2001) existem diversos métodos para efetuar este cálculo, a saber: 

• lógica fuzzy: uma função fuzzy é usada para transformar um valor quantificável 

de um atributo em uma descrição qualitativa que pode ser comparada com a 

descrição qualitativa de outros atributos [Mendel, 1995]. Um exemplo de 

sistema RBC que utilizou esta técnica foi criado para a General Eletric para 

determinar quais colorantes deveriam ser usados para produzir cores específicas 

de plásticos [Cheetham, 1997]. 

• microatributos: têm relação de agregação (parte de) com o atributo 

considerado. Por exemplo, num sistema de diagnóstico médico, valores do 

atributo doença podem ser comparados considerando suas características, como 

histórico familiar e sintomas. 
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• faixas de valores: esta técnica particiona o domínio de um descritor em faixas 

qualitativamente iguais. A similaridade entre valores é calculada como a 

distância entre as faixas nas quais os valores pertencem. Nesta técnica, o 

principal problema é a mudança abrupta de valor nas extremidades do intervalo. 

• diferença: Quanto menor for esta diferença, mais similares são os descritores. 

No caso de descritores não numéricos, é necessário implementar alguma forma 

de mapeamento para que eles possam ser tratados como numéricos e 

comparados. 

Uma outra questão também relacionada ao cálculo da medida de similaridade entre 

descritores é a ponderação da importância dos atributos. O intuito é evitar que atributos 

irrelevantes interfiram no cálculo da similaridade e distorçam o resultado. A idéia mais 

utilizada é definir uma forma de atribuir pesos aos atributos quando da inserção de um caso 

no repositório. Os atributos que melhor caracterizam o caso (ou seja, os mais preditivos) 

teriam os maiores pesos.  

3.3.6 Estruturação da Memória de Casos 
 

Uma última questão importante no projeto de um sistema RBC é como será organizada 

a estrutura da memória de casos. As propostas existentes na literatura refletem o esforço em 

simular a estrutura da memória humana e assim possibilitar que o processo de raciocínio 

seja o mais natural possível [Schank,1982]. Outro objetivo da estruturação é evitar que 

casos irrelevantes sejam trazidos na etapa de busca. 

Nesta seção iremos apresentar dois modelos de estruturação da memória de casos que 

são bastante conhecidas na literatura sobre sistemas que usam a técnica do RBC: o modelo 

da memória dinâmica [Schank,1982; Kolodner, 1984]  e o modelo de categoria e exemplar 

[Bareiss, 1989]. 

O modelo da memória dinâmica (representado na Figura 3.7) foi proposto por Schank 

(1982) e utilizado no primeiro sistema RBC referenciado na literatura, o CYRUS 

[Kolodner, 1984]. A idéia principal deste modelo é usar uma estrutura hierárquica para 

organizar os casos, criando uma estrutura mais genérica (denominada episódio 

generalizado) para englobar os casos que compartilham propriedades similares. Esta 

estrutura genérica possui três tipos diferentes de objetos: normas, casos e índices. Normas 
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são descritores comuns a todos os casos do episódio generalizado e índices são descritores 

que diferenciam os casos entre si. Um índice pode apontar para um episódio generalizado 

ou diretamente para um caso. Um índice é composto por um atributo e um valor.   

 

Figura 3.7 - Estrutura de Memória Dinâmica 

 

Na Figura 3.7, podemos verificar um episódio generalizado complexo (episódio 1) com 

alguns casos abaixo dele e um episódio generalizado mais específico (episódio 2). Cada par 

índice-valor aponta de um episódio generalizado para um episódio generalizado mais 

específico ou diretamente para um caso.  O valor de um índice só pode apontar para um 

único caso ou episódio generalizado. Nesta estruturação, verificamos que o esquema de 

indexação é redundante, à medida que podem existir múltiplos caminhos para se encontrar 

Índice 1 Índice  2 Índice 3 

EPISÓDIO GENERALIZADO 1 
Normas dos casos 1,2,3 e 4 

 

valor 1 valor 2 valor 3 valor 4 

caso 1 caso 3 

EPISÓDIO GENERALIZADO 2 
Normas dos casos 1,2 e 4 

 

Índice 1 Índice 4 Índice 5 

valor 1 valor 5 valor 6 

caso 1 caso 4 caso 2 
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um caso particular ou um episódio generalizado. Esta redundância pode ser observada na 

indexação do caso 1 da Figura 3.7. 

Neste tipo de estruturação, um caso é recuperado encontrando o episódio generalizado 

com a maior quantidade de normas em comum com ele. O processo de retenção de casos 

segue o mesmo princípio, transformando em índices os atributos diferenciadores do caso de 

entrada em relação ao episódio. Se existir outro caso que compartilhe algum destes 

descritores, um novo episódio é dinamicamente criado neste nível e os casos são inseridos 

abaixo dele. 

Na estrutura de memória dinâmica pode ocorrer uma explosão no número de 

descritores com o crescimento do conjunto de casos. A maioria dos sistemas que 

implementam este tipo de estrutura de memória limita a escolha de descritores [Aamodt & 

Plaza, 1994]. No sistema CYRUS, por exemplo, é permitido apenas um pequeno 

vocabulário de descritores.  

No modelo de estrutura de memória categoria e exemplar os casos são referenciados 

como exemplares [Bareiss, 1989]. Este tipo de modelo foi usado no sistema PROTOS 

[Bareiss et al., 1990] de diagnóstico de distúrbios auditivos e é ilustrado na Figura 3.8.  

Neste tipo de estruturação, a memória de casos é representada numa estrutura de rede 

contendo categorias, casos e índices (apontadores). Neste modelo, os casos estão associados 

a uma categoria. Os índices podem ser de três tipos:  

• índices de descritores: que fazem a ligação entre os descritores e as categorias; 

• índice de casos: são os apontadores que ligam as categorias aos seus casos 

(exemplares); 

• índices de diferença: que correspondem aos apontadores entre casos vizinhos 

(pertencentes a uma mesma categoria) que diferem em um pequeno conjunto de 

descritores. 

Cada categoria é definida com base em um conjunto particular de descritores que 

melhor a caracterizam. Os casos são associados à categoria que tiver o maior número de 

descritores em comum com ele. Cada descritor é representado de forma genérica por um 

nome e um valor. 

O processo de busca de um caso neste tipo de estrutura percorre os índices que 

correspondem aos descritores do caso de entrada, encontrando a categoria que compartilha 
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a maior quantidade de descritores. Dentro da categoria escolhida, é selecionado o exemplar 

que tenha a menor quantidade de diferenças (em relação a seus descritores) com o caso em 

questão. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Figura 3.8 - Estrutura de Memória Categoria e Exemplar 

 
A forma como os casos são representados, a estrutura de memória como os casos são 

organizados, a forma como a similaridade é definida, a definição de como a adaptação pode 

ser feita e a decisão de quantos casos armazenar a fim de se obter uma boa cobertura para o 

domínio do problema, são questões inter-relacionadas que influenciam a qualidade do 

resultado de um sistema RBC. 

Além de todos os conceitos que foram expostos acima sobre a técnica do RBC, 

podemos afirmar que, em comparando-a com outros grupos da comunidade da Inteligência 

Artificial, a área de RBC tem relativamente poucos altos e baixos desde seu surgimento 

[Bartsch-Spörl et al.,1999].  

Para justificar tal estabilidade, a técnica RBC leva em consideração as falhas que 

inevitavelmente acontecem e não modela o mundo como estável, completo e consistente. 

Em outras palavras, o RBC não garante que os resultados de seu processo de raciocínio na 

resolução de problemas estarão sempre corretos. Com isto, eles podem ser aplicados em 

domínios que não conseguem ter representações formais com modelos baseados em lógica, 

mas que mesmo assim, possam ser úteis de alguma forma, economizando tempo e dinheiro 

dos seus usuários. 

Descritor 2 Descritor 3 Descritor n 

Categoria 

Exemplar 1 
Diferenças=descritor1, descritor4  

Exemplar 2 

Diferenças=descritor2 

Descritor 1 
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3.4 Considerações Finais  
 

Neste capítulo, apresentamos as principais técnicas e conceitos que poderiam ser 

utilizados na construção de um sistema para gerenciamento e monitoração de SGBD, a 

saber: computação autônoma,  agentes inteligentes e o Raciocínio Baseado em Casos. 

Exploramos o assunto dos agentes inteligentes citando algumas de suas definições, 

seus tipos, as características dos tipos de ambiente onde eles poderão atuar e descrevemos o 

que seria um sistema multiagentes. Acreditamos que a utilização dos agentes inteligentes 

irá trazer maior autonomia, pró-atividade e reatividade numa solução para gerenciamento e 

monitoração dos SGBD e daí, a motivação de usá-los na composição da arquitetura do 

nosso sistema. 

Em relação ao Raciocínio Baseado em Casos, conceituamos esta técnica da 

Inteligência Artificial, apresentamos algumas de suas características, e descrevemos as suas 

quatro etapas. Com isso, esperamos ter justificado a escolha de sua utilização na nossa 

solução. 

No próximo capítulo, iremos apresentar o DBSitter: um sistema multiagentes que 

utiliza a técnica de RBC para fornecer o diagnóstico de problemas relacionados ao 

gerenciamento e monitoração de SGBD e auxiliar o ABD em seu trabalho diário. O 

DBSitter procura tirar proveito das vantagens oferecidas pelas técnicas de RBC e agentes 

inteligentes e procura  oferecer flexibilidade e robustez em sua utilização. 
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Capítulo 4 – O DBSitter 
 
 

Neste capítulo, iremos apresentar o DBSitter [Carneiro et al., 2004], um sistema 

multiagentes para auxiliar os administradores de banco de dados no gerenciamento e 

monitoração de SGBD. Foi com o intuito de deixar a atividade de gerenciamento e 

monitoração de SGBD de forma o mais automática possível que projetamos o DBSitter. 

Em sua construção, utilizamos uma abordagem inovadora ao empregar uma combinação de 

duas técnicas da Inteligência Artificial (IA): os Agentes Inteligentes e o Raciocínio 

Baseado em Casos (RBC), discutidos no capítulo 3. 

A motivação principal do trabalho foi projetar uma ferramenta que auxilie as 

atividades do ABD ao monitorar os SGBD. Assim, o DBSitter é um sistema multiagentes 

que tem como principal objetivo realizar a monitoração de um SGBD, detectando e 

corrigindo falhas e prevendo possíveis futuros problemas. Para tal, o DBSitter utiliza o 

conhecimento disponível em um repositório de experiências que correspondem a problemas 

de SGBD (os casos) já vivenciados pelos ABD e que foram catalogados previamente por 

eles. 

Na seção 4.1, apresentaremos a metodologia utilizada para o desenvolvimento do 

DBSitter. Na seção 4.2 apresentaremos a arquitetura do DBSitter. Na seção 4.3, mostramos 

como foi organizada a memória de casos do sistema. Em seguida, na seção 4.4, 

apresentaremos a representação dos casos no DBSitter. Na seqüência, na seção 4.5, 

descreveremos as funcionalidades do sistema e na seção 4.5.1, detalhamos a função de 

previsão de falhas, exemplificando como ela é feita e apresentando o método utilizado para 

implementá-la. Na seção 4.6 mostraremos como as etapas do Raciocínio Baseado em Casos 

foram feitas no DBSitter. Em seguida, na seção 4.7, apresentaremos um exemplo de como é 

feito o cálculo do Percentual de Similaridade entre os casos no DBSitter. Por fim, na seção 

4.8, apresentaremos as considerações finais do capítulo. 
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4.1 Metodologia 
 

Para a construção do sistema e manutenção do repositório de casos foi utilizada uma 

abordagem empírica cuja metodologia é descrita abaixo: 

• realizamos um levantamento dos problemas de gerenciamento e sintonia de 

SGBD visando identificar similaridades entre as diversas situações; 

• com o resultado deste levantamento classificamos os problemas de 

gerenciamento de SGBD em uma hierarquia de categorias. Por exemplo: a 

categoria de problemas de desempenho pode conter outras subcategorias como 

fragmentação de objetos e dimensionamento de áreas de memória. Abaixo da 

subcategoria fragmentação de objetos poderíamos definir outras subcategorias 

como fragmentação de tabelas e de índices e assim sucessivamente. Dessa 

forma, foi construída uma árvore de categorias de problemas de SGBD. 

• escolhemos as informações que, de forma genérica, seriam essenciais para a 

caracterização de um problema de SGBD (como a categoria do problema, sua 

descrição, sintomas, conseqüências, as possíveis soluções, o seu grau de 

criticidade, a solução adotada e os resultados obtidos). Posteriormente, estes 

dados serão transformados nos atributos da representação de um caso 

(problema). 

• baseados nas informações que caracterizam um problema criamos uma base 

inicial de problemas de gerenciamento de SGBD que posteriormente chamamos 

de repositório de casos. Neste repositório, procuramos incluir problemas das 

diversas categorias definidas anteriormente; 

• definimos as funcionalidades do sistema. Uma delas era possibilitar a 

monitoração contínua do ambiente de SGBD para que os problemas fossem 

identificados imediatamente quando ocorressem e para se anteceder a eles 

através de um mecanismo de previsão; 

• definimos uma arquitetura para o sistema que não fosse limitada a um 

determinado SGBD e que pudesse ser adequada a cada contexto; 

• escolhemos as tecnologias a serem usadas para contemplar a arquitetura e as 

funcionalidades do sistema; 
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• implementamos os principais módulos da arquitetura e criamos os seus 

repositórios; 

• com base nas tecnologias escolhidas e na arquitetura do sistema, criamos 

agentes inteligentes do tipo sensores para implementar procedimentos capazes 

de detectar um problema específico de SGBD. Também criamos alguns agentes 

inteligentes do tipo atuadores corrigir o determinado problema; 

• criamos um mecanismo de identificação de similaridade entre problemas e 

também um mecanismo de busca dos problemas mais similares a uma 

determinada situação do repositório de casos do sistema; 

• criamos uma função para prever a ocorrência de um erro no SGBD baseando-se 

no comportamento histórico dos valores monitorados. Estes valores 

correspondem às informações que caracterizam os sintomas de um determinado 

problema. Assim, o sistema será capaz de identificar previamente a ocorrência 

futura de algum problema cadastrado no repositório; 

• planejamos os testes a fim de validar a arquitetura proposta do sistema e suas 

funcionalidades;  

• verificamos, através de testes, que todas as funcionalidades definidas para o 

sistema foram atendidas, a saber: detecção de problemas, correção automática de 

problemas, sugestão de soluções e previsão de ocorrência de problemas. 

Analisando os procedimentos descritos acima podemos identificar características 

típicas da técnica do RBC, como ter a caracterização de um problema, um repositório, uma 

forma de encontrar problemas similares a uma dada situação e a possibilidade de reuso das 

soluções de problemas parecidos. Estas semelhanças motivaram a utilização do RBC no 

DBSitter. 

Além disso, a aquisição de conhecimento no RBC faz parte do processo natural de 

construção de soluções dos seres humanos [Leake, 1996] e os especialistas de SGBD 

normalmente baseiam-se em conhecimentos sobre situações prévias que tenham alguma 

semelhança com o novo problema. Este raciocínio, a partir de precedentes, enfatiza a 

adequação da técnica que recorre a situações antigas, procurando subsídios para justificar e 

resolver um novo problema. 
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Duas outras características bastante comuns no trabalho diário dos ABD são: a 

necessidade de constante monitoração do ambiente e a necessidade de uma atitude pró-ativa 

a fim de evitar que problemas potenciais venham a ocorrer de fato. Estas duas necessidades 

motivaram a escolha dos agentes inteligentes na implementação da solução que, integrados 

à técnica RBC, conseguem garantir a auto-sintonia contínua e pró-ativa dos SGBD. 

Na próxima seção, descreveremos a arquitetura do DBSitter em detalhes. 

 

4.2 Arquitetura do Sistema 
 

O projeto da arquitetura do DBSitter utiliza-se de um conjunto de agentes inteligentes 

dispersos no ambiente a ser monitorado que coletam as informações necessárias para a 

tomada de decisões do sistema.  

Para seguir a nomenclatura sugerida pela técnica do RBC, o DBSitter conceitua e 

representa os problemas de SGBD através de casos. Assim, o repositório de problemas e 

soluções do sistema é chamado de Repositório de Casos. 

O papel dos agentes inteligentes em nossa solução é o de monitorar os diversos 

parâmetros e características dos SGBD envolvidos e solucionar os problemas ocorridos ou 

prever sua ocorrência. Esta monitoração é feita pelos Agentes Sensores espalhados no 

ambiente e a resolução dos problemas é realizada pelos Agentes Atuadores.   

A arquitetura do DBSitter (mostrada na Figura 4.1) foi construída de uma forma que 

procura manter em processos independentes, os agentes responsáveis pela monitoração do 

ambiente e as eventuais ações corretivas (Agentes Sensores e Atuadores), isolando-os dos 

agentes internos, que processam e deliberam a informação adquirida dos estados do 

ambiente monitorado.  

Os módulos internos (Agentes Raciocínio, Agentes Gerenciadores de Sensores e 

Atuadores, Agente Detector de Mudanças de ambiente, Agente Log e o processo 

Gerenciador de aplicações) ficam atrelados entre si em um só processo principal (chamado 

Dbsitter), o qual funciona como um serviço aos agentes externos. Estes agentes externos 

(Agentes Sensores e Agentes Atuadores) alimentam seus respectivos repositórios com os 

estados atualizados do sistema. Para essa comunicação, recorreu-se a uma camada de 

middleware, intermediária entre os módulos internos e externos. Assim, a camada de 
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middleware do DBSitter  possibilita a comunicação eficaz e padronizada dos Agentes 

Sensores e Atuadores e demais aplicações externas com o restante do sistema. 

Quando um problema ocorrer, um Agente Atuador será capaz de sugerir uma atitude 

ao ABD ou resolver automaticamente o problema. O sistema também é capaz de prever a 

ocorrência de possíveis problemas e possibilitar uma atitude pró-ativa do ABD. 

O sistema conta com quatro repositórios (Repositório de Casos, Registro de sensores, 

Registro de Atuadores e o Histórico) utilizados pelos Agentes Raciocínio, Log, 

Gerenciador de Sensores e Gerenciador de Atuadores. 

 O DBSitter trabalha de forma transparente e contínua no ambiente do SGBD, sem 

portanto afetar elementos do ambiente monitorado. O ambiente pode mudar por si mesmo 

ou conforme a atuação do sistema quando da detecção e correção de algum problema. 
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Figura 4.1 - Arquitetura do DBSitter 

 

Descreveremos a seguir, os principais componentes da arquitetura do sistema. 

4.2.1 Agentes e Processos 
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Correspondem ao conjunto de elementos que monitoram o sistema, onde cada Agente 

Sensor foi implementado para uma tarefa específica. Como as situações que estão sendo 

monitoradas pelos Agentes Sensores podem ocorrer com freqüências diferentes (existem 

eventos que precisam ser monitorados em curtos intervalos de tempo e outros que só 

precisam ser monitorados de hora em hora), a periodicidade de execução é específica para 

cada Agente Sensor e por isso foi definida no código de cada um deles. 

Um problema de SGBD pode ser caracterizado pela medição de um único agente 

sensor ou por um conjunto deles. A forma como os problemas são representados será 

descrita na seção 4.4.  

  
Agentes Atuadores 
 

São responsáveis por corrigir os problemas ocorridos no SGBD ou exibir alguma 

informação relevante para o ABD, como uma sugestão de solução para a falha. São 

especializados para uma tarefa específica. Os Agentes Atuadores são reativos e realizam 

sua ação quando solicitados pelo Agente Raciocínio, que repassa o pedido ao Agente 

Atuador através do Agente Gerenciador de Atuadores. 

 

Agentes Gerenciadores de Sensores e Atuadores 
 

Estes agentes gerenciadores são responsáveis por registrar a identificação e localização 

na rede dos Agentes Sensores e dos Agentes Atuadores nos Registros de Sensores e 

Atuadores, respectivamente.  

Os Agentes Sensores e Atuadores são processos remotos e replicáveis e, portanto, é 

necessário compor um registro que armazene e identifique unicamente cada referência a 

uma instância específica destes agentes. São os Agentes Sensores e Atuadores que 

solicitam o registro ao sistema. Uma vez que um novo Agente deste tipo é criado no 

ambiente, ele deve se registrar no sistema para que possa se comunicar e ser identificado.  

O Agente Gerenciador de Sensores possui uma área de cache onde ficam armazenados 

os valores da última medição repassada pelos Agentes Sensores. Dessa forma, o sistema 

não precisa buscar continuamente no Registro de Sensores o endereço de rede do sensor 

para localizá-lo e coletar sua medição.   

 



 66

Agente Log  
 

O Agente Log é composto por dois processos: o processo Temporizador e o processo 

Gravador de Histórico. É através do processo Gravador de Histórico que o Agente Log 

registra no Histórico as informações das medições realizadas pelos Agentes Sensores que 

foram repassadas pelo Agente Gerenciador de Sensores. Esta gravação é feita em intervalos 

de tempo pré-definidos pelo processo Temporizador. 

  

Processo Temporizador 
 

É o processo do Agente Log que controla a freqüência em que o Histórico é atualizado. 

A periodicidade de gravação é baseada em um tempo de referência previamente estipulado 

pelo ABD. 

 
Processo Gravador de histórico 
 

Baseado nos dados monitorados pelos Agentes Sensores, este processo grava no 

Histórico o estado atual e completo do sistema representado pelos valores lidos pelos 

agentes. 

 
Agente Detector de Mudança no Ambiente 
 

É o agente utilizado para verificar alterações nos valores coletados pelos Agentes 

Sensores de forma a capturar as mudanças ocorridas no ambiente monitorado. Todas as 

vezes que o valor medido por um Agente Sensor é diferente daquele armazenado no cache 

do Agente Gerenciador de Sensores, significa que ocorreu alguma mudança no ambiente 

monitorado. Neste momento, o Agente Gerenciador de Sensores notifica o Agente Detector 

de Mudança no Ambiente e envia os últimos valores coletados pelos Agentes Sensores. 

Estes valores são repassados pelo Agente Detector de Mudança no Ambiente para o 

processo Detector de Falhas que faz parte do Agente Raciocínio. 

 
Agente Raciocínio  
 

 Este agente inteligente é o responsável pelas ações de detecção, correção e previsão 

de problemas. Para isto, ele contém os processos Previsor de Falhas, Detector de Falhas e 

Identificador de Similaridade. Com estes processos e o conjunto de regras armazenadas no 
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Repositório de Casos, o Agente Raciocínio é capaz de perceber a ocorrência de situações 

adversas ou inferir problemas futuros. 

Para detectar a ocorrência de um problema o processo Detector de Falhas do Agente 

Raciocínio compara os dados dos sensores repassados pelo Agente Detector de Mudança no 

Ambiente com as informações dos problemas contidas no Repositório de Casos. Para esta 

comparação é utilizado o processo Identificador de Similaridade que avalia o grau de 

similaridade entre os problemas armazenados e os valores dos Agentes Sensores. Caso seja 

atingido um limite pré-estabelecido de similaridade entre as informações, o sistema assume 

o problema como ocorrido. O comportamento do processo Identificador de Similaridade 

será descrito de forma mais detalhada posteriormente neste capítulo. 

Após a detecção de um problema, o Agente Raciocínio envia uma mensagem para o 

Agente Gerenciador de Atuadores para que este encontre o Agente Atuador associado ao 

caso e solicite a execução de sua ação.  

A ação do Agente Atuador pode ser corrigir automaticamente o problema ou fornecer 

ao administrador do sistema, a informação necessária para que o problema seja solucionado 

manualmente. 

O Agente Raciocínio também é o responsável por prever a ocorrência de problemas 

futuros e possibilitar um trabalho pró-ativo do ABD com a correção antecipada da falha. 

Esta capacidade de previsão é realizada pelo processo Previsor de Falhas que analisa os 

dados do Histórico, faz uma projeção desses dados para um tempo futuro e os compara com 

as informações dos problemas armazenadas no Repositório de Casos, estabelecendo um 

índice de similaridade entre eles. Assim, o Agente Raciocínio prevê uma falha e envia uma 

mensagem de atuação para o Agente Atuador específico do problema através do Agente 

Gerenciador de Atuadores. 

 

Processo Detector de Falhas 
 

O papel do processo Detector de Falhas é comparar o estado atual do sistema com as 

regras descritas no Repositório de Casos e usar o processo Identificador de Similaridade 

para determinar o grau de similaridade entre eles. Assim o Detector de Falhas consegue 

identificar possíveis problemas associados ao estado presente do ambiente. O Detector de 

Falhas só executa suas ações quando acionado pelo Agente Detector de Mudança de 
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Ambiente. Quando acontece a correspondência exata do estado atual do ambiente com 

algum caso catalogado, significa que um problema foi detectado. 

  
Processo Previsor de falhas 
 

O Previsor de Falhas consegue estabelecer resultados que indiquem a possibilidade de 

problemas futuros.  Os algoritmos de previsão do Processo Previsor de Falhas utilizam 

informações do Histórico para projetar valores futuros para alguns Agentes Sensores cujo 

histórico de medições indica a possibilidade de uma falha. Com esta projeção, estes valores 

futuros são comparados com as informações dos problemas catalogadas no Repositório de 

Casos através do Identificador de Similaridade. A funcionalidade de previsão de falhas será 

descrita mais detalhadamente na seção 4.5. 

  
Processo Identificador de Similaridade 
 

O Identificador de Similaridade aparece como elemento que procura estabelecer um 

grau de similaridade entre os valores coletados pelos Agentes Sensores e regras 

estabelecidas no Repositório de Casos. Isto é justificado pelo fato de não ser interessante 

analisar apenas os casos em que os estados do sistema coincidam exatamente com as regras 

descritas, mas também verificar a relevância de casos muito similares àqueles previamente 

armazenados. 

Utilizamos um conjunto de algoritmos que procuram estabelecer um grau de 

similaridade (de 0 a 100%) dos dados que estão sendo monitorados no sistema. Pode-se, 

assim, verificar situações similares às descritas no Repositório de Casos. 

Cada problema catalogado no Repositório de Casos é caracterizado por uma expressão 

composta pelas medições dos Agentes Sensores. Por exemplo, o problema “fragmentação 

de uma tabela T” pode ser caracterizado com a seguinte expressão:  

(s_tabela=”T”) and (s_fragmento_tabela > 10), indicando que a tabela T é 

considerada fragmentada quando a quantidade de fragmentos (ou pedaços) dela é superior a 

10. Nesta representação, os componentes s_fragmento_tabela e s_tabela correspondem às 

medições dos Agentes Sensores de “número de fragmentos” e “nome da tabela”, 

respectivamente.  
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O sistema calcula o Percentual de Similaridade da expressão do caso de acordo com os 

valores medidos pelos Agentes Sensores que compõem a expressão. Para o exemplo do 

problema de fragmentação da tabela T, se definirmos o Identificador de Similaridade com o 

percentual de 100%, o caso só será detectado pelo sistema quando o Percentual de 

Similaridade da expressão for maior ou igual a 100%, ou seja, quando o Agente Sensor 

s_fragmento_tabela capturar um valor maior que 10 para a tabela T. 

Dessa forma, o DBSitter só detecta a ocorrência de problema no ambiente quando 

existir um caso no repositório cujo valor de seu Percentual de Similaridade seja igual ou 

superior a  100%. Entretanto, para conseguir detectar situações similares de falhas, 

podemos flexibilizar este percentual através do processo Identificador de Similaridade.   

Com o Identificador de Similaridade (IS) podemos determinar um percentual entre 1 e 

100% para indicar o percentual a partir do qual o sistema irá considerar um caso como igual 

(IS=100%) ou similar (1%<=IS<=99%) ao problema ocorrido. O DBSitter só atua 

automaticamente quando o IS for definido como 100%.  

Assumindo o IS de 90% em nosso exemplo, o caso seria considerado pelo sistema 

quando o valor do Agente Sensor s_fragmento_tabela capturasse um valor a partir de 90% 

de 10, (ou seja, do valor 9 em diante) para a tabela T. Nesta situação, apesar do Percentual 

de Similaridade do caso ter sido igual ao IS (ou seja, 90%), o DBSitter não atua 

automaticamente, mas apenas apresenta como um caso com pelo menos 90% de 

similaridade com o problema de fragmentação de uma tabela. 

 

Cálculo do Percentual de Similaridade de um Caso 
 

 O sistema permite flexibilizar ainda mais o sentido de similaridade entre as expressões 

que caracterizam os casos e os valores medidos pelos Agentes Sensores presentes na 

expressão com a atribuição de pesos a cada componente da expressão. Por exemplo, 

imaginemos um caso hipotético Cx com a seguinte expressão: 

 [(S1>=80)P1] and  [(S2<=30)P2]  and  [(S3=True)P3]  

Neste exemplo, cada componente da expressão do caso é separado por colchetes e P1, 

P2 e P3 correspondem aos respectivos pesos de cada um destes três componentes. Assim, 

para o caso Cx o primeiro componente de sua expressão envolve o Agente Sensor S1, o 

segundo envolve S2 e o terceiro envolve S3. Poderíamos atribuir os valores de 2, 1 e 1 aos 
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pesos P1, P2 e P3 respectivamente. A idéia de atribuir pesos aos componentes da expressão 

dos casos é associar um grau de importância a cada componente na caracterização do caso. 

Para este exemplo, o primeiro componente é o mais importante na caracterização do caso e 

por isso, tem o maior peso. 

Quando um componente da expressão dos casos não tem peso associado, o sistema 

assume o valor de 1 como peso default. Dessa forma, em uma expressão onde todos os 

componentes não têm pesos atribuídos, significa que todos os componentes têm igual 

importância para a caracterização do caso. 

Para entender como é feito o cálculo do percentual de similaridade de um caso vamos 

generalizar a representação de sua expressão como sendo: 

[(S1<operador>valor_limite)P1] and [(S2<operador>valor_limite)P2] ... and 

[(Sn<operador>valor_limite)Pn] 

Onde: 

•  S1..n são os nomes dos Agentes Sensores; 

•  <operador> corresponde aos seguintes operadores relacionais: >, >=, <, <= ou 

= (maior, maior ou igual, menor, menor ou igual e igual); 

• P1 .. n correspondem aos pesos de cada componente da expressão. 

Para gerar o valor do Percentual de Similaridade de um Caso criamos uma função que 

calcula o percentual de cada componente da expressão e faz a média ponderada entre estes 

percentuais dos componentes e seus pesos segundo a fórmula abaixo: 

 

 

Percentual_Similaridade_Caso = 

[(percentual_componente_1*P1)+(percentual_componente_2*P2) + ... 

+(percentual_componente_n*Pn)] / 

(soma_dos_pesos_de_todos_os_componentes) 

 

Para obter o percentual de cada componente da expressão, fazemos o seguinte cálculo: 

assumimos o valor_limite do componente como sendo 100% e fazemos uma regra de três 

para saber qual o percentual do valor medido pelo Agente Sensor daquele componente 

(Sn): 
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valor_limite_componente_n ------- 100% 

valor_de_Sn  --------------------------- x 

O percentual obtido (x) como resultado desta regra de três, corresponderá ao 

percentual_componente_n da expressão que determina o Percentual de Similaridade de 

um Caso (Percentual_Similaridade_Caso).  

Quando o operador do componente é o sinal de maior ou maior igual (> ou >=), o 

componente é de qualquer tipo de dados e o valor de x é superior a 100%, assumimos o 

percentual de 100% para x, caso contrário, assumimos o valor de x obtido como resultado 

da regra de três.  Este tipo de cálculo também é empregado no caso do operador ser o sinal 

de igual (=) e o tipo de dados do componente ser numérico. 

Quando o operador do componente é o sinal de menor ou menor igual (< ou <=), o 

componente é de qualquer tipo de dados e o valor de x é inferior a 100%, assumimos o 

percentual de 100% para x, caso contrário, assumimos o valor de x como sendo o resultado 

do cálculo: (100% - |100% - x|).   

Quando o operador do componente é o sinal de igual (=) e o tipo de dados deste 

componente for boleano ou caracter, o valor de x será 100% quando o valor de Sn (valor 

medido pelo Agente Sensor Sn) for igual ao valor de valor_limite e 0% quando o valor de 

Sn for diferente do valor de Valor_limite.  

 O valor percentual da expressão do caso (Percentual_Similaridade_Caso) é 

comparado com o valor do IS. Se o resultado do cálculo do valor do percentual da 

expressão do caso for igual ou maior que o IS, o sistema detecta a ocorrência do caso. 

Quando isto ocorrer, o DBSitter irá atuar automaticamente (se IS=100%) ou apresentar o 

caso como similar ao problema (se 1%<=IS<=99%).   

A atuação do sistema é comandada pelo Agente Raciocínio que envia uma mensagem 

ao Agente Gerenciador de Atuadores solicitando a atuação do Agente Atuador específico 

do caso. 

  
Processo Gerenciador de Aplicações 
 

Este processo é necessário para integrar as aplicações externas que se relacionem com 

o sistema. Através da camada de Middleware o gerenciador de aplicações se integra às 
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diversas aplicações externas como, por exemplo, aplicações e interfaces gráficas para 

exibição de resultados do sistema. 

   

4.2.2 Repositórios 
 

O DBSitter psosui quatro repositórios que armazenam de maneira persistente a 

informação a ser utilizada pelo sistema em registros de arquivos ou tabelas em sistemas de 

banco de dados a saber: 

Repositório de Casos 
 

Armazena as informações sobre os problemas catalogados (casos) incluindo as 

expressões lógicas que caracterizam cada um. Estas informações dos problemas de SGBD 

correspondem aos atributos da representação dos casos que serão apresentados na seção 

4.4. 

As expressões lógicas são especificadas manualmente pelo ABD quando um caso é 

incluído neste repositório e são pré-compiladas automaticamente, em tempo de execução, 

para serem utilizadas pelos procedimentos de raciocínio do sistema. Para viabilizar esta 

pré-compilação e permitir que o sistema tenha as regras lógicas de todos os casos em 

memória, utilizamos a linguagem de descrição de regras JEOPS [Figueira & Ramalho, 

2000]. JEOPS é uma proposta de extensão da linguagem de programação Java [Java, 2005] 

para embutir um mecanismo de regras de produção de lógica de primeira ordem com 

encadeamento progressivo dentro de aplicações Java. Ele foi concebido para prover uma 

expressividade declarativa para uma linguagem cuja popularidade vem crescendo 

constantemente desde sua criação (a linguagem Java), mas ainda não disponibiliza tal 

mecanismo, que é de fato uma condição necessária para o desenvolvimento de grandes ou 

complexos sistemas inteligentes. JEOPS trabalha como um pré-compilador que traduz um 

arquivo de regras original em uma classe Java com o mecanismo de inferência 

implementado de acordo com o arquivo original.  

  
Registro de Sensores e Atuadores 
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Armazena identificadores e referências aos Agentes Sensores e Atuadores presentes no 

ambiente. 

 
Histórico 
 

Armazena, em intervalos periódicos, registros com informações dos estados do 

ambiente monitorado que são coletadas pelos Agentes Sensores e gravadas neste 

repositório pelo Agente Gerenciador de Sensores.   

4.2.3 Características da Arquitetura 
 

A arquitetura do DBSitter é flexível e permite que os Agentes Sensores e Atuadores 

sejam distribuídos em estações cliente ou em máquinas servidoras de bancos de dados. 

Dessa forma, podemos utilizar o DBSitter num ambiente de SGBD distribuído e 

heterogêneo. Neste caso, uma opção para a distribuição dos agentes é colocar Sensores e 

Atuadores específicos para um determinado SGBD na máquina servidora deste. Para este 

cenário de distribuição, o módulo interno do DBSitter (que envolve o Agente Raciocínio e 

seus processos, os Agentes Gerenciadores de Sensores e Atuadores, o Agente Detector de 

Mudanças de Ambiente, o Agente Log e seus processos, o processo Gerenciador de 

aplicações e os quatro repositórios) é único para o sistema como um todo e pode ficar em 

uma máquina separada a fim de distribuir a carga de processamento e não onerar nem 

interferir no desempenho dos SGBD. 

O DBSitter é um sistema multiagentes onde o Agente Raciocínio é um agente 

cognitivo e comanda a execução das ações dos Agentes Atuadores. Estes últimos são 

considerados agentes reativos e atuam mediante mensagens passadas pelo Agente 

Raciocínio.   

A ação de cada Agente Atuador corresponde a um procedimento para resolver um 

problema específico de um SGBD. Assim, caso se tenha um ambiente heterogêneo de 

SGBD, precisarão ser criados os Agentes Atuadores específicos para cada situação que 

levem em consideração as particularidades de cada sistema de banco de dados. 

Na próxima seção, iremos mostrar como foi feita a organização da memória de casos 

do DBSitter. 
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4.3 Estruturação da memória de casos no DBSitter 
 

Como já mencionamos anteriormente, os problemas catalogados no DBSitter são 

chamados de casos. Para o nosso contexto, um caso corresponde a uma falha identificada 

no ambiente do SGBD, alvo da monitoração do sistema. Como os SGBD possuem diversas 

áreas onde os problemas podem ocorrer (performance, dimensionamento físico, 

parametrizações, memória, rede, interação com aplicativos, interação com sistema 

operacional, dentre outros) [Oracle Corporation, 1999], decidimos classificar os casos do 

DBSitter em categorias. Assim, cada categoria de problema agrupa os casos relacionados a 

uma determinada área do SGBD. As categorias se organizam sob a forma de uma árvore 

hierárquica onde, quanto mais profundo for o nó, mais específica será a categoria do 

problema.   

Esta forma de categorização dos casos é uma adaptação da “estrutura de categoria e 

exemplar” de estruturação da memória de casos descrita na seção 3.3.6 do capítulo 3. Um 

subconjunto das categorias de problemas contidas no catálogo de casos do DBSitter, bem 

como sua estrutura, pode ser visualizado abaixo: 

 

Categoria 1: Problemas Físicos 

 Categoria 1.1: Corrupção de Estruturas de Dados 

 Categoria 1.2: Corrupção de Memória 

 Categoria 1.3: Corrupção de Objetos 

  Categoria 1.3.1: Corrupção de Tabelas 

  Categoria 1.3.1: Corrupção de Índices 

Categoria 2: Problemas de Performance 

 Categoria 2.1: Fragmentação de Objetos 

  Categoria 2.1.1: Fragmentação de Tabelas 

  Categoria 2.1.2: Fragmentação de Índices 

 Categoria 2.2: Dimensionamento de Memória 

Categoria 3: Problemas na Estruturação do SGBD 

 Categoria 3.1: Tamanhos de área reservadas para objetos do SGBD 

 Categoria 3.2: Particionamento  

 Categoria 3.3: Parâmetros do SGBD 
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Categoria 4: Problemas de Conectividade 

 Categoria 4.1: Problemas de Locks 

 Categoria 4.2: Problemas de Rede 

 Categoria 4.3: Outros (exemplo: SGBD fora do ar, etc) 

Categoria 5: Problemas de Segurança 

 Categoria 5.1: Acesso não autorizado a objeto do SGBD 

 Categoria 5.1: Operações não autorizadas  

Categoria 6: Problemas de Interação do SGBD com Aplicações Clientes 

 Categoria 6.1: Tunning de SQL 

Categoria 7: Problemas de Interação do SGBD com o Sistema Operacional 

 Categoria 7.1: Parametrização do SGBD x Sistema Operacional 

 Categoria 7.2: I/O 

Categoria 8: Problemas de Backup e Recuperação 

 Categoria 8.1: Parametrização para tipos de Backup 

 Categoria 8.2: Parametrização para tipos de Recuperação 

Categoria n: Erros Padrão do SGBD 

 Categoria n.1: SGBD Oracle 

 Categoria n.2: SGBD SQL Server 

     Categoria n.n: SGBD n 

  
Nesta representação, cada categoria de problemas pode ter uma ou mais subcategorias 

formando uma hierarquia. À medida que novas subcategorias de problemas são 

identificadas, o ABD pode acrescentá-las a esta estruturação e criar novos níveis na 

hierarquia para representar as subcategorias mais específicas de um problema. Um exemplo 

mais detalhado da organização das categorias de problemas no DBSitter pode ser visto no 

Apêndice 2. 

4.4 Representação dos casos no DBSitter 
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A proposta do sistema é criar um catálogo1 de problemas de SGBD e suas possíveis 

soluções baseando-se na experiência de três especialistas na administração de SGBD de 

diversos fabricantes diferentes (ABD). 

A criação deste catálogo de casos foi feita inicialmente de forma manual, com o 

cadastramento pelos ABD dos problemas conhecidos e suas respectivas soluções. A 

estruturação da memória de casos no DBSitter foi feita através da hierarquia de categorias 

de problemas apresentada na seção anterior. 

Para representar cada problema (caso) no DBSitter, procuramos escolher um conjunto 

de atributos que fossem suficientes para identificar o problema e apresentar pelo menos 

uma opção de solução. Assim, cada caso no DBSitter foi modelado em uma estrutura de 

tabela conforme apresentado no Quadro 4.1. 

                                                 
1 Nesta dissertação, os termos catálogo, base e repositório de casos são usados para denotar o mesmo 
componente. 
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Quadro 4.1 - Exemplo de representação de um caso no DBSitter 

Categoria : 2 .1 
Tipo do Problema : Problemas de Performance -> Fragmentação de objetos 
Tipo do objeto: Tabela 
SGBD: Oracle 
Versão do SGBD: 8.1.7.4 
Sistema Operacional: Windows NT 
Versão do Sistema Operacional: --- 
Contexto  
Sintomas: Número alto de extents2 (detectado por consulta SQL ao 

servidor de banco de dados) para a tabela x. 
Conseqüências: Maior ocupação de espaço em disco e pior desempenho no 

acesso aos dados da tabela x, sendo necessário o acesso aos 
vários extents que a compõem (maior lentidão nas consultas e 
atualizações). 

Expressão [(S2=”Tabela x”)] and [(S1 >10)] 
Outras soluções: Solução 1: Analisar a tabela x, em seguida exportar seus 

dados, eliminá-la, recriá-la com parâmetros de 
armazenamento mais adequados e importar seus dados de 
volta. 

Atuação: A1 
Resultados obtidos: A tabela foi desfragmentada e as consultas envolvendo-a 

tornaram-se mais rápidas. 
Grau de Criticidade do Problema Baixo 

  
 

Legenda: 

• Categoria – Identifica a posição do caso em relação à estrutura hierárquica das 

categorias de problemas.   

• Contexto – É um atributo opcional e pode ser preenchido com algumas 

informações como: o horário de pico, a quantidade média de usuários 

concorrentes, o tipo de funcionamento do sistema (online, datawarehouse ou 

híbrido), se é um sistema que opera em um horário específico ou é 24x7, etc. O 

intuito é oferecer ao ABD uma idéia do cenário onde o SGBD monitorado está 

inserido.  

                                                 
2 Um extent corresponde a uma alocação de área física para acomodar os dados de um objeto (tabela ou 
índice) do SGBD Oracle. Assim, os dados de um objeto volumoso podem estar espalhados em vários extents 
(pedaços), principalmente quando o tamanho definido para ele for pequeno. 
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• [(S1 > 10)] - S1 corresponde ao nome do Agente Sensor que calcula o número 

de extents  de uma determinada tabela. Para este exemplo, o ABD criou uma 

regra que determina que o nível de fragmentação está alto quando o número de 

extents de uma tabela é superior a 10. Esta regra é associada ao atributo 

“expressão” e será utilizada para detectar o caso. 

• A1 - corresponde ao nome do Agente Atuador que será chamado para resolver o 

problema ou dar uma sugestão ao ABD. Neste exemplo, a descrição da ação do 

Agente Atuador A1 é: Moveu-se a tabela x para outra área na mesma 

Tablespace3 (Sintaxe: alter table <nome_da_tabela> move). Este agente 

inteligente pode receber parâmetros em sua chamada. 

• Grau de Criticidade - Máximo, Alto, Médio ou Baixo. Quanto maior o grau de 

criticidade maior o impacto do problema sobre os usuários.  

A modelagem completa do banco de dados do DBSitter é descrita no Apêndice 1. 

Os atributos que compõem a representação de um caso no DBSitter foram escolhidos 

por especialistas com mais de dez anos de experiência no trabalho como ABD, através da 

identificação de características mais relevantes dos problemas de gerenciamento de SGBD. 

Dentre os atributos dos casos, o mais preditivo, ou seja, aquele que é capaz de diferenciá-lo 

dos demais, é o atributo expressão. Por isso, no DBSitter consideramos este atributo como 

o descritor dos casos. 

No DBSitter, um problema corresponde a um conjunto de sintomas que são capturados 

pelos Agentes Sensores. A caracterização do problema corresponde ao atributo expressão 

que corresponde a uma expressão lógica composta pelos valores medidos pelos Agentes 

Sensores e por suas condições, por exemplo: 

Cx = [(S1>10)] and [(S3=TRUE)] and [(S2=80)], onde Cx corresponde ao caso “x” e 

S1, S2 e S3 são Agentes Sensores. 

Cada expressão procura refletir as particularidades de cada caso e representa a forma 

como ele será identificado pelo sistema. Assim, quanto mais precisa for a expressão 

associada ao caso, maior a garantia de que o sistema irá detectá-lo corretamente e encontrar 

                                                 
3 Uma Tablespace do SGBD Oracle corresponde a uma organização lógica dos arquivos do sistema 
operacional que contêm os dados dos objetos do banco de dados (tabelas e índices). 
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os casos catalogados mais similares a ele quando necessário. Daí a dificuldade e 

responsabilidade em defini-la da melhor forma pelo usuário especialista. 

Os casos catalogados no sistema contêm as informações necessárias para o 

entendimento da falha e uma possível solução para ela. Na versão atual do sistema, o 

registro de novos casos é realizado manualmente pelo usuário especialista (ABD). Na 

inclusão dos casos, o ABD pode acrescentar informações para melhor caracterizá-lo (nos 

atributos “Conseqüências” e “Sintomas”).  

Como pode ser percebido pela estrutura da representação dos casos, um caso pode ter 

mais de uma solução. Estas soluções são documentadas no atributo “possíveis soluções” 

com o objetivo de enriquecer o repositório de casos e oferecer ao ABD, alternativas de 

resolução para um problema, dependendo do contexto onde ele ocorre. De qualquer forma, 

apenas uma solução é eleita e esta escolha é identificada pelo atributo atuação do Quadro 

4.1. O valor deste atributo é o nome do Agente Atuador (também melhor descrito na 

próxima seção) que possui a implementação da solução escolhida para o caso. No DBSitter 

só consideramos as soluções que foram executadas com êxito pelo ABD anteriormente. É 

importante ressaltar que a solução para um caso pode ser apenas um alerta ao ABD, com 

instruções do que ocorreu e o que deve ser feito.  

A possibilidade de dar apenas uma sugestão do que deve ser feito ao invés de executar 

a ação propriamente dita deve-se a dois fatos: 

• pela complexidade da solução pode acontecer de não ter sido criado um Agente 

Atuador para executá-la; 

• quando a solução catalogada envolve ambientes críticos e não pode ser 

executada automaticamente. 

 Um exemplo desta segunda possibilidade pode acontecer em SGBD que operam em 

um regime 24x7 (ou seja, 7 dias por semana, 24 horas por dia), onde a aplicação de uma 

determinada solução precisa tirar o SGBD do ar. Nestas circunstâncias, é mais conveniente 

catalogar a solução apenas como uma sugestão do DBSitter, deixando a critério do ABD o 

momento de executá-la. Para estes tipos de solução (contendo apenas um alerta ao ABD), a 

descrição mais completa do que deve ser feito fica armazenada no atributo “descrição da 

atuação” que pode ter até um arquivo com instruções de como executá-la ou até o script 

pronto. 
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4.5 Funcionalidades do DBSitter 
 

Podemos destacar as seguintes funcionalidades do sistema: 

• Previsão de falhas: Para tentar prever uma falha, o sistema deverá analisar o 

comportamento da variação dos valores dos Agentes Sensores envolvidos em 

um determinado caso. Essa análise é feita a partir dos valores coletados ao longo 

do tempo pelos Agentes Sensores que são armazenados no Repositório de 

Histórico. Por exemplo, para prever um determinado caso de falha C1 

utilizamos os sensores S1, S2 e S3. Assim, devemos estudar os valores 

capturados por S1, S2 e S3 em um intervalo de tempo pré-determinado. O 

método usado para implementar esta funcionalidade de previsão de falhas será 

descrito de forma mais detalhada posteriormente na seção 4.5. 

• Detecção de falhas: Esta funcionalidade implica na identificação de um 

problema ocorrido no ambiente monitorado com algum caso catalogado no 

sistema. Isto é conseguido pela comparação feita pelo Agente Raciocínio com os 

valores lidos pelos Agentes Sensores (repassados pelo Agente Gerenciador de 

Sensores) e as expressões lógicas dos casos, levando em consideração o grau de 

similaridade entre eles.   

• Correção de falhas: Corresponde à ação tomada pelo Agente Atuador quando 

uma solução para um problema for encontrada no repositório de casos. Assim, a 

falha será corrigida ou uma mensagem será enviada ao ABD com o erro 

ocorrido e uma eventual orientação do que deve ser feito. 

• Adição de Casos: Os usuários especialistas (ABD) podem alimentar o 

Repositório de Casos acrescentando novos casos manualmente quando 

lembrarem ou passarem por algum problema ainda não catalogado. 

• Questionamento de falhas ou soluções: Ocorre quando o ABD consulta 

diretamente o Repositório de Casos em busca de informações sobre um 

determinado problema. 

• Sugestão de soluções para falha: Acontece quando um problema possuir mais 

de uma solução. O ABD pode escolher qual solução irá utilizar e executá-la de 

forma manual. 



 81

• Adaptação de soluções (Aprendizagem): Esta funcionalidade permitirá que 

um novo caso possa utilizar uma solução combinada de vários outros casos 

similares do Repositório. O resultado obtido pode ser armazenado, enriquecendo 

o Repositório de casos e fazendo com que o sistema aprenda.  

Na versão atual do sistema, não existe interface gráfica para as funcionalidades de 

adição de casos de falha, questionamento de falhas ou soluções e adaptação de soluções. 

Estas funcionalidades estão sendo feitas de forma manual pelo usuário especialista (ABD). 

Em relação à funcionalidade de adaptação de soluções, quando o ABD julgar que a 

solução de um caso similar sugerida pelo DBSitter não é suficientemente adequada para 

resolver o problema, ele pode fazer as adaptações necessárias e incluí-la no sistema junto 

com o novo caso.  

No DBSitter, a validação da eficácia e qualidade de uma solução é tarefa do ABD. Para 

facilitar esta análise, uma extensão do sistema poderia oferecer relatórios periódicos (no 

final do dia ou da semana) com os casos que foram detectados e a forma como foram 

corrigidos pelo sistema. 

4.5.1 Previsão de falhas 
 

A funcionalidade de previsão de falhas teve maior complexidade de implementação e 

envolve processos atuantes em outras funcionalidades (como a busca do caso mais similar 

na detecção de falhas e a sugestão de soluções para um problema). Assim, resolvemos 

dedicar uma seção exclusiva para ela a fim de explicar com maiores detalhes como ela foi 

projetada e implementada. 

Conforme descrito na seção 4.2.1, existe um Agente Sensor específico para monitorar 

cada situação do ambiente. Os valores medidos por estes sensores podem vir seguindo um 

determinado padrão de comportamento antes de acontecer uma falha. Por exemplo, os 

valores coletados por um determinado Agente Sensor podem ter um crescimento 

polinomial. 

Para conseguir prever possíveis valores coletados pelos Agentes Sensores no futuro, é 

necessário encontrar uma função de tendência em relação ao tempo destes valores 

coletados. Encontrada essa função, podemos utilizá-la para encontrar um valor do sensor 

para um tempo futuro que caracterizaria a previsão de ocorrência de um caso. No DBSitter, 
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a função é  encontrada usando o método de mínimos quadrados [Ruggiero & Lopes, 1997] 

que traça um gráfico de tendência aproximada do comportamento de uma seqüência de 

valores, oferecendo uma aproximação mais geral do comportamento. 

Para esclarecer os detalhes do processo, apresentamos um exemplo a seguir. 

Exemplo 
 

Queremos detectar uma falha do sistema de banco de dados causada pela alta taxa de 

consumo de memória. Este problema se encaixa na subcategoria “Dimensionamento de 

Memória” da categoria mais genérica “Problemas de Performance” (Categoria 2) conforme 

a representação dos problemas no DBSitter exposta no Apêndice 3.  

Para identificar este consumo devemos analisar três consultas C1, C2 e C3 executadas 

ao SGBD pelos Agentes Sensores S1, S2 e S3 respectivamente. Para que haja o estouro da 

área de memória, o resultado da consulta C1 deve ser maior do que 30, o de C2 menor do 

que 80 e o de C3 maior ou igual a 10. Portanto, para efeito de exemplificação, o problema 

do alto consumo de memória no SGBD é caracterizado pela seguinte expressão lógica: (S1 

> 30) and (S2 < 80) and (S3 ≥≥≥≥ 10). 

Analisando o Histórico, extraímos uma seqüência de valores dos sensores S1, S2 e S3 

em um intervalo de tempo de monitoração e encontramos os resultados apresentados na 

Tabela 4.1. 

Tabela 4.1 -  - Exemplo de uma seqüência de valores capturados pelos Agentes Sensores no decorrer do 
tempo 

T S1 S2 S3 

1 12 95 1 
2 12 95 1 
3 15 95 2 
4 16 94 2 
5 20 93 3 
6 20 90 3 
7 22 88 4 
8 21 88 4 
9 18 90 4 

10 15 88 5 
11 16 86 5 
12 18 85 5 
13 20 84 8 
14 21 90 8 
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15 24 79 8 
16 26 78 9 
17 27 76 10 
18 31 70 13 
19 36 70 15 
20 37 70 18 

 
Pelos resultados apresentados na Tabela 4.1, verificamos que ocorreu uma falha no 

instante de tempo T=18. Neste momento teremos os seguintes valores lidos pelos Agentes 

Sensores: S1=31, S2=70 e S3=13. 

Desta forma, podemos observar que os valores dos Agentes Sensores atenderão em 

100% à expressão que caracteriza o problema, ou seja, [(S1 > 30)] and [(S2 < 80)] and 

[(S3 ≥≥≥≥ 10)]. 

Para que o DBSitter seja capaz de prever esta falha em um momento anterior ao 

instante T=18, é preciso encontrar as funções que caracterizam o comportamento de cada 

um dos Agentes Sensores envolvidos. Para entender como o sistema consegue definir esta 

função, apresentaremos na Figura 4.2, como seria o gráfico do comportamento dos sensores 

envolvidos. 
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Figura 4.2- Gráfico dos valores dos Agentes Sensores S1, S2 e S3 em relação ao tempo 

 
É notável um crescimento dos valores medidos por S1 e S3 e um decréscimo dos 

valores coletados por S2. A Figura 4.3 apresenta a representação em pontos dos gráficos 

destes três Agentes Sensores. 

 

Falha 
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Figura 4.3 - Gráfico dos valores dos Agentes Sensores S1,S2 e S3 em relação ao tempo - representação 

em pontos 

 
Para o DBSitter traçar a tendência de comportamento dos valores lidos pelos Agentes  

Sensores, é utilizado o método de mínimos quadrados e aproximados os pontos dos 

gráficos dos Agentes Sensores para funções polinomiais conforme apresentado na Figura 

4.4. 

 

Previsão - Fragmentação

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Tempo

V
a

lo
re

s

Sensor 1

Sensor 2

Sensor 3

Polinômio (Sensor 1)

Polinômio (Sensor 2)

Polinômio (Sensor 3)

 
Figura 4.4- Gráfico dos valores dos sensores em relação ao tempo – curva de tendência 

 
Assim, o sistema encontra as seguintes funções para os valores lidos dos Agentes 

Sensores: 

y1 = 0,0713x2 - 0,4761x + 16,124 
y2 = -0,0623x2 - 0,0418x + 94,581 
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y3 = 0,0453x2 - 0,2063x + 2,0596 
 

Portanto, y1, y2 e y3 serão guardadas como funções que representam, respectivamente, 

os comportamentos dos Agentes Sensores S1, S2 e S3. Quando o DBSitter encontrar um 

comportamento dos valores de S1, S2 e S3 que corresponda aproximadamente aos valores 

de y1, y2 e y3, ele avisará ao usuário (o ABD), sobre a possível falha. Para este exemplo, 

isto acontecerá em um instante de tempo anterior a T=18, permitindo assim que o ABD 

tome alguma atitude para evitar a falha futura. 

O sistema analisa continuamente os dados do Histórico de todos os Agentes Sensores. 

Com isso, o DBSitter consegue representar sob a forma de funções polinomiais os 

comportamentos dos Agentes Sensores e prever antecipadamente a ocorrência dos 

problemas catalogados no Repositório de Casos. 

4.6 As Etapas do RBC no DBSitter 
 

Nesta seção, iremos fazer a correlação do funcionamento do DBSitter com as etapas do 

RBC descritas no capítulo 3. 

 Conforme foi descrito anteriormente, a técnica do RBC remete à forma de resolução 

de problemas comumente usada pelas pessoas. Como já mencionamos, o ciclo RBC possui 

quatro etapas: a busca (ou recuperação dos casos mais similares), reuso, adaptação e 

retenção. Para exemplificar como as etapas do RBC foram implementadas no DBSitter, 

escolhemos um problema comum de SGBD e demonstramos como ele pode ser detectado, 

reutilizado ou adaptado, validado e retido no repositório de casos do sistema. 

 O DBSitter foi projetado para que quando ocorresse um problema no ambiente que 

tivesse um caso idêntico catalogado, o sistema atuasse automaticamente. Isto acontece 

quando o percentual do Identificador de Similaridade (IS) for 100% e o valor do percentual 

de similaridade da expressão do caso for igual a 100%. Na detecção de um caso, o sistema 

irá atuar automaticamente resolvendo o problema ou dando uma sugestão de solução. Para 

este comportamento, apenas as etapas do RBC de busca do caso mais similar (que nesta 

situação seria o caso idêntico ao problema) do repositório e reutilização da solução teriam 

ocorrido. 

Para permitir que casos similares ao problema ocorrido fossem levados em 

consideração e as respectivas soluções pudessem ser reutilizadas ou adaptadas para o novo 
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problema, podemos atribuir um percentual inferior a 100% ao IS. Por exemplo, se 

atribuirmos ao IS, o percentual de 90%, os casos cujo cálculo do percentual de similaridade 

for igual ou superior a 90% são considerados como os mais similares e sugeridos ao ABD. 

Nesta situação, a etapa de busca para o DBSitter apenas apresenta os casos mais similares 

encontrados no catálogo (sob uma forma de ranking) sem executar automaticamente a 

solução deles.  

Em seguida o ABD deve analisar e validar a(s) solução(ões) sugerida(s) pelo sistema e 

decidir se irá fazer alguma adaptação. Antes de aplicar a solução final no SGBD, o DBA 

pode revisá-la através da análise de seu conteúdo ou testando em um ambiente alternativo 

(por exemplo um SGBD de desenvolvimento ou testes). A revisão da solução consiste em 

avaliar a qualidade da solução proposta para um caso. Se considerar necessário, o ABD 

pode alterar a ação de algum Agente Atuador fazendo os ajustes manualmente no sistema e 

criando uma solução que ele considere mais eficaz. 

Por fim, o ABD pode catalogar o problema como um novo caso do repositório 

juntamente com a solução adaptada. Nesta última situação, o sistema estaria realizando 

todas as etapas do ciclo RBC, ou seja: a busca no repositório pelos casos mais similares, a 

reutilização da solução do caso mais parecido com o problema, a realização das adaptações 

necessárias na solução, a revisão (validação) da solução pelo ABD e a inclusão do novo 

caso no repositório.  

Quando um novo caso é catalogado no repositório, é necessário criar o Agente Atuador 

específico para ele contendo a implementação de sua solução ou uma instrução textual do 

que deve ser feito.  

4.7  Um Exemplo do Cálculo do Percentual de Similaridade no DBSitter  
 

Para exemplificar como é calculado o Percentual de Similaridade dos casos no 

DBSitter, vamos usar o exemplo do problema de estouro da área em disco alocada para um 

objeto do tipo tabela. 

Vamos assumir que esta situação corresponda ao caso Cy do repositório e tenha uma 

expressão com dois componentes (separados por colchetes) envolvendo os valores medidos 

pelos Agentes Sensores S1 e S2 conforme descrito a seguir:  

Cy = [(S1>=80)P1] and [(S2=”x”)P2] 
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Onde P1 e P2 correspondem aos pesos dos componentes da expressão de Cy. Vamos 

assumir neste exemplo os seguintes valores para os pesos dos componentes: P1=2 e P2=1. 

 Para simplificar o exemplo, vamos imaginar que o Identificador de Similaridade 

(IS) esteja com o percentual 100% inicialmente. Para obter o Percentual de Similaridade do 

caso Cy como um todo, precisamos calcular o percentual de similaridade de cada 

componente de sua expressão.  

Como o segundo componente da expressão de Cy (envolvendo o Agente Sensor S2) 

usa o operador de igualdade, o valor do percentual deste componente só pode ser 0% ou 

100%. Vamos imaginar que em um determinado momento o Agente Sensor S2 coletou um 

valor igual a x, então o percentual do segundo componente da expressão de Cy será de 

100%.  

Para o Agente Sensor S1, vamos imaginar dois momentos no tempo. Em um primeiro 

momento, vamos assumir que o valor de sua medição foi de 50, ou seja, inferior aos 80 

necessários para satisfazer em 100% o primeiro componente da expressão de Cy. Para 

calcular o percentual deste primeiro componente resolvemos a regra de três abaixo: 

80 -------- 100% 

50 -------- x 

Assim, obtemos o percentual de 62,5% para x, que corresponde ao percentual do 

primeiro componente da expressão do caso Cy. Neste instante, o cálculo do Percentual de 

Similaridade do caso Cy como um todo seria de: 

[(percentual_componente1*P1)+(percentual_componente2*P2)] / (P1+P2)  

Aplicando os valores medidos pelos Agentes Sensores, teremos: 

[(62%*2) + (100%*1)] / (2+1) = 75% 

Como o IS definido para o sistema é de 100%, só os casos que ocorrerem com este 

percentual ou superior é que serão considerados pelo DBSitter. Assim, neste momento o 

caso Cy não seria detectado. 

Posteriormente, vamos supor que o Agente Sensor S1 tenha obtido o valor de 90 em 

sua medição. Para valores maiores que 80 (que é o limite mínimo da expressão do primeiro 

componente do caso Cy), o sistema atribui um percentual de 100% para o componente da 

expressão envolvendo este Agente Sensor. 

Assim, o cálculo do percentual de ocorrência do caso Cy neste novo momento seria: 
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[(100%*2) + (100%*1)] / (2+1) = 100% 

Como o Percentual de Similaridade do caso Cy é igual ao do Índice de Similaridade 

do sistema, o DBSitter detectará o caso. Neste momento, o Agente Raciocínio enviará uma 

mensagem para o Agente Gerenciador de Atuadores para que o Agente Atuador específico 

do caso Cy execute sua tarefa. O Agente Raciocínio verifica continuamente os valores de 

todos os sensores em relação às fórmulas das expressões lógicas que foram carregadas em 

memória. 

Conforme mencionado em seções anteriores, quando o valor do IS do sistema é 

inferior a 100%, o sistema não atua automaticamente, ao invés disso, apresenta ao ABD, 

todos os casos encontrados cujo valor do percentual de ocorrência for igual ou superior ao 

do IS. Estes são considerados pelo sistema como os casos mais similares aos respectivos 

problemas. 

 

4.8 Considerações Finais 
 

Neste capítulo 4, apresentamos o DBSitter, um sistema multiagentes para monitoração 

e gerenciamento de SGBD. Neste sistema, o Agente Raciocínio é um agente cognitivo que 

comanda as ações dos Agentes Atuadores para resolver os problemas ocorridos no 

ambiente a partir das informações coletadas pelos Agentes Sensores. 

Fazendo uma comparação com os sistemas de gerenciamento e monitoração de SGBD 

apresentados no capítulo 2, percebemos que alguns deles também utilizam o paradigma de 

agentes inteligentes em sua arquitetura, como é o caso do Oracle Enterprise Manager 

[Oracle Corporation, 2005], da ferramenta I/Watch pertencente ao pacote Quest Central 

[Quest Software, 2005] e o Unicenter da Computer Associates [Computer Associates, 

2005]. Entretanto, não encontramos nenhuma menção de sua utilização com a técnica do 

RBC nos sistemas estudados bem como em nenhum outro software para monitoração de 

SGBD. Isto mostra que a combinação destas duas técnicas da IA (agentes inteligentes e 

RBC) foi utilizada de maneira inovadora no DBSitter. 

 Como mencionamos neste capítulo 4, nosso sistema é capaz de detectar e corrigir 

problemas de sistemas de banco de dados bem como prevenir a ocorrência de outros agindo 

de forma pró-ativa e liberando o profissional responsável para outras atividades. Apesar de 
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existirem vários sistemas que se propõem a auxiliar o ABD nas atividades de 

gerenciamento e monitoração de SGBD conforme apresentamos no capítulo 2, a proposta 

da utilização das tecnologias de IA (RBC e agentes inteligentes) na construção do DBSitter 

consistem no principal diferencial do sistema. 

No próximo capítulo iremos apresentar algumas particularidades da implementação do 

sistema bem como os testes que foram realizados. 
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Capítulo 5   - Implementação e Resultados 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste capítulo, iremos apresentar um detalhamento de questões relacionadas à 

implementação do DBSitter. Em seguida, na seção 5.2 iremos mostrar um exemplo de 

execução do DBSitter e por fim, na seção 5.3, apresentaremos  os experimentos realizados 

com o sistema e os resultados obtidos. 
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5.1 Implementação do DBSitter 
  

A principal proposta do DBSitter foi implementar um sistema que utilizasse 

tecnologias open source e que, juntamente com as técnicas de Inteligência Artificial  

oferecesse uma forma de auxiliar o ABD em sua tarefa de gerenciamento e sintonia de 

SGBD de quaisquer fabricantes. 

De acordo com este pressuposto, optou-se por Java [Java, 2005] como linguagem de 

programação. Esta provê o paradigma orientado a objetos, é útil para modularidade do 

sistema e essencial para fornecer extensibilidade. Na implementação em Java, foi utilizado 

o Remote Method Invocation, RMI [RMI, 2005a; RMI, 2005b], como middleware de 

comunicação. O RMI foi utilizado tanto para a comunicação entre o sistema e os Agentes 

Sensores e atuadores como para a comunicação entre a aplicação e a interface com o ABD. 

 Em conjunto com Java utilizamos o framework Jeops [Figueira & Ramalho, 2000]. O 

Jeops é baseado em uma linguagem de definição de regras que se integra com código Java 

mediante pré-compilação. Isto permite a integração das regras lógicas com o paradigma de 

orientação a objetos. O conjunto das regras lógicas definidas no Jeops determina as 

condições que caracterizam os problemas de SGBD e são registradas no atributo expressão 

da representação de um caso. 

 Para armazenamento interno do sistema, foram utilizados: 

• MySql [MySql, 2005a], sistema de banco de dados utilizado internamente no 

sistema. Armazena informações acerca dos registros dos sensores bem como 

todo o esquema do sistema; 

• Arquivos XML [XML, 2005a; XML, 2005b], para salvar ou carregar parâmetros 

de configuração, que determinarão o comportamento do sistema. 

Os SGBD escolhidos para a implementação dos agentes e onde foram realizados os 

testes do sistema foram o Microsoft SqlServer [Sql Server, 2005a] e o Oracle [Oracle 

Corporation, 2005].    

Para a primeira versão do DBSitter, foram implementados os módulos dos Agentes 

Gerenciadores dos Sensores e Atuadores, o Agente Detector de Mudança no Ambiente, o 

Agente Gerenciador de Histórico com seus processos (Gravador de Histórico e 
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Temporizador), o Agente Raciocínio com seus processos (Detector de Falhas, Previsor de 

Falhas e Identificador de Similaridade) e o Processo Gerenciador de Aplicações. 

Também foram catalogados quinze casos referentes a problemas mais conhecidos dos 

SGBD Oracle e SqlServer. Para conseguir detectar estes problemas no ambiente, foram 

implementados os respectivos Agentes Sensores. Para testar as funcionalidades de correção 

automática de problemas e previsão foram implementados nove Agentes Atuadores. Assim, 

para alguns casos, o Agente Atuador associado tinha o código necessário para corrigir o 

problema e para outros, apenas uma orientação do que deveria ser feito.   

A interface atual do DBSitter apresenta de forma simples a detecção dos casos, a 

atuação do sistema, os problemas que foram resolvidos e a previsão de problemas futuros. 

Nesta primeira versão, não foram criados relatórios estatísticos com informações sobre o 

comportamento do sistema, como por exemplo, um resumo dos casos detectados, 

corrigidos e previstos. 

5.2 Um Exemplo de Execução do DBSitter  
 

Conforme citamos anteriormente, iremos apresentar um exemplo do funcionamento do 

sistema. A Tabela 5.1 a seguir descreve sucintamente alguns tipos de sensores do ambiente 

(Agentes Sensores). Na Tabela 5.2, mostramos alguns exemplos de Agentes Atuadores 

com o tipo de script que eles iriam utilizar quando fossem acionados. Na Tabela 5.3, 

apresentamos alguns exemplos de informações sobre alguns casos que foram catalogados 

no DBSitter. Nesta Tabela 5.3, incluímos a expressão que caracteriza cada caso e o nome 

do Agente Atuador que será chamado pelo sistema quando o caso for detectado.  

O script associado a cada Agente Atuador contém a sequência de comandos ou 

instruções específicas para a resolução do problema, levando em consideração todo o seu 

contexto (sistema operacional, fabricante do SGBD, versão do SGBD, versão do sistema 

Operacional, etc). 

 Para facilitar o entendimento, adotamos o seguinte padrão para os identificadores 

das tabelas que virão a seguir:  

Sn  - para indicar o nome de um Agente Sensor (S1, S2, ... Sn) 

An - para indicar o nome de um Agente Atuador (A1, A2, ... An) 

Cn - para indicar o nome de um caso (C1, C2, ... Cn) 
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Tabela 5.1 - - Exemplo de Agentes Sensores do DBSitter 

Identificador Nome do Sensor 
S1 Sensor de rede 
S2 Sensor de utilização de memória 
S3 Sensor de uso da CPU 
S4 Sensor de quantidade de usuários 

conectados ao SGBD 
S5 Sensor de fragmentação das tabelas 

Oracle 
S6 Sensor de quantidade de cursores abertos 
S7 Sensor do processo do SGBD Oracle 
S8 Sensor de espaço disponível em disco 
S9 Sensor de multi-thread 
S10 Sensor de deadlock 
S11 Sensor de hit ratio4 na memória Oracle 
S12 Sensor de processo vital do SQL Server 
S13 Sensor de erros padrão Oracle 
S14 Sensor de erro específico do SO 
S15 Sensor de fragmentação das tabelas 

SqlServer 
 

Tabela 5.2 - Exemplo de Agentes Atuadores do DBSitter 

Identificador Nome do atuador Tipo de Script de Atuação 
A1 Põe SGBD x no ar Script shell 
A2 Ajusta fragmentação de tabelas Shell com comandos SQL 
A3 Interrompe processo do SGBD Shell 
A4 Ativa processo X Comando do SO 
A5 Envia mensagem com erro padrão do 

SGBD e respectiva solução 
Comando do SO 

A6 Aumenta área de memória Comando do SO 
A7 Envia mensagem genérica de erro Comando do SO 
 

Tabela 5.3 - Exemplos de Casos do DBSitter 

ID Nome Expressão Atuadores 
C1 Rede lenta S1 > 75 A7 
C2 Fragmentação alta S5 > 10 A2 
C3 Memória alta em multi-thread S2 > 60 e S8 = 1 A3 
C4 Memória alta em single-thread S2 > 80 e S8 <> 1 A3 
C5 SQL Server fora do ar S7 = 0 A1 
C6 Processamento alto S3 > 95 A5 
C7 Pouco espaço disponível S8 > 98 A5 

                                                 
4 Hit Ratio corresponde ao percentual de vezes que o SGBD Oracle buscou um dado em memória e 
encontrou. 
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C8 Desempenho baixo S6 > 40 A5 
C9 Quantidade alta de usuários S4 > 95 A5 
C10 Baixo hit ratio na memória (S11 < 80) e (S4 > 50) A6 
C11 Processo vital saiu do ar S12 = 0 A4  
C12 Tabela corrompida S13 = ORA-01586 A5 
C13 Estouro de Tablespace S13 = ORA-09888 A5 
C14 Transação muito longa S13 = ORA-01555 A5 
C15 Banco travado S7 = 2 A1 
C16 Falha – Erro da Aplicação S14 = 1002 A5 
C17 Falha – Application Hang up S14 = 1003 A5 
C18 Dll corrompida S14 = 3069 A5 
C20 Tabela SQL Server fragmentada S15 > 80 A2 
 

Um exemplo das informações de log encontradas no Repositório de Histórico do 

DBSitter é representado na Tabela 5.4 O log consiste em uma tabela simples contendo 

timestamps e os valores de cada sensor. 

Tabela 5.4- Exemplo de uma estrutura de log do DBSitter 

                    Sensores 
Timestamp 

S1 S2 S3 ... Sn 

T1 8 100 4  True 
T2 8 101 50  True 
... 9 102 1  True 
tn 10 103 70  True 

 

Neste exemplo de log, observamos que os sensores S1, S2 e Sn mantiveram um padrão 

uniforme de comportamento no tempo, enquanto que o sensor S3 esteve instável durante o 

período monitorado. 

 De acordo com a representação dos agentes descrita nesta seção, é necessário 

esclarecer algumas decisões de projeto a fim de viabilizar o uso da solução em qualquer 

ambiente de SGBD. 

Um primeiro ponto que deve ser observado é que a customização dos Agentes 

Sensores e Atuadores é específica para cada contexto, ou seja, se estivermos utilizando o 

DBSitter para detectar fragmentação de tabelas nos SGBD Oracle e SQL Server teremos 

que criar dois Agentes Sensores distintos para cada plataforma. Isto é necessário porque a 

forma de monitoração da fragmentação de tabelas é diferente para cada SGBD bem como a 

forma de resolver este problema. Assim a ação de cada agente atuador também é diferente 

(com comandos diferentes) em cada SGBD. 
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Outra questão importante é a forma como é feita a definição das regras de cada caso. 

Como foi dito anteriormente, é no atributo expressão da representação dos casos onde é 

definida a expressão que será usada para que o Agente Raciocínio identifique que um 

determinado caso ocorreu (funcionalidade de detecção de falhas) ou está para ocorrer 

(previsão de falhas) no ambiente. Esta expressão atualmente é definida de forma manual 

pelo ABD no sistema quando da criação ou inserção de novos casos no catálogo. 

Conforme apontado por Richter (1991), o perigo da má representação de um caso (seja 

por uma caracterização incompleta, imprecisa ou redundante do mesmo) demonstra o grau 

de dificuldade e importância que é a tarefa de definir a expressão que caracteriza cada caso, 

pois é baseado nesta definição, que se determina o nível de sucesso do diagnóstico do 

sistema. 

 Existe ainda a seguinte questão (típica de um sistema com RBC): como garantir que 

dois problemas são similares a ponto da solução de um  poder ser utilizada pelo outro? Esta 

última questão agrava-se mais ainda quando o contexto onde os problemas estão inseridos 

muda continuamente, como é o caso do ambiente do DBSitter. 

 No contexto do DBSitter, uma solução proposta em um caso que está sendo 

oferecida para outro caso encontrado como similar só é aceita (e eventualmente cadastrada 

juntamente com o caso no sistema ou feita a generalização para catalogar em apenas um 

único caso) depois de ter sido validada pelo ABD (possivelmente através de uma análise ou 

depois de ter sido testada). Esta foi a forma mais garantida que encontramos de evitar que 

soluções erradas sejam atribuídas aos casos. 

5.3 Experimentos e resultados 
 

Esta seção descreve um subconjunto dos testes implementados que formaram a 

primeira versão do DBSitter. Os experimentos realizados até o estágio atual objetivaram 

verificar a viabilidade da arquitetura inovadora proposta bem como checar se as principais 

funcionalidades do sistema (detecção, correção e prevenção de falhas) estavam 

funcionando adequadamente. Em outras palavras, os testes descritos a seguir, objetivaram 

avaliar a comunicação entre os agentes e o comportamento global do sistema diante de 

diferentes situações e ambientes (por exemplo, Sistemas Operacionais, protocolos de rede, 

fabricantes de SGBD, etc). 
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 Nesta dissertação, não foram avaliadas nos testes questões relacionadas à medição 

de performance, concorrência ou aplicabilidade do sistema em ambientes com grande carga 

de processamento. 

 Assim sendo, dividimos os experimentos em três categorias: (a) comunicação entre 

os agentes, (b) detecção e correção de problemas em SGBD e (c) prevenção de falhas. Para 

dar uma noção dos tipos de testes que foram realizados com o sistema, apresentaremos 

nesta seção, três casos de testes para cada categoria.  

 Para cada categoria, será descrito como foram implementados os casos de teste, 

informando o cenário onde o experimento foi realizado, o conjunto de agentes envolvido, 

como o problema foi simulado e quais os resultados obtidos com a atuação dos agentes.  

Utilizaremos a seguinte terminologia para identificar os agentes dos casos de testes de 

cada categoria:  

• Para os Agentes Sensores criados: CAT<número da categoria>.S<número do 

agente sensor>. Exemplo: CAT1.S1 - indicando o Sensor 1 da Categoria de 

testes 1. 

• Para os Agentes Atuadores criados: CAT<número da categoria>.S<número do 

agente atuador>. Exemplo: CAT1.A1 - indicando o Atuador 1 da Categoria de 

testes 1. 

A plataforma onde os testes foram realizados foi a seguinte: 

 

Sistema Operacional: Windows XP server 

SGBD envolvidos: SQL Server 2000 e Oracle Enterprise Edition 8.1.7.0.0 e Personal 

Oracle 9.2.0 

Estações Clientes: Windows XP SP1 com os softwares clientes do Oracle e SQL Server 

Protocolo de Rede: Ethernet TCP/IP. 

 Ressaltamos ainda que, para alguns testes, apresentamos as telas exibidas pelo 

sistema mostrando seu comportamento quando da detecção de um problema, sugestão de 

solução ou previsão de falhas. No apêndice 3, apresentamos algumas outras telas do 

DBSitter bem como uma amostra do arquivo de log gerado cujo conteúdo foi gravado pelo 

Agente Gerenciador de Sensores. 



 97

5.3.1 Categoria de testes 1: Comunicação entre Agentes 
 

Para esta categoria, os testes foram direcionados para avaliar a comunicação entre os 

agentes inteligentes do sistema. O principal objetivo foi checar se a interação entre os 

Agentes Sensores e Atuadores envolvidos no teste estava ocorrendo conforme definido e 

proposto na arquitetura do DBSitter. 

 

Objetivo: Testar a viabilidade de algumas características básicas da arquitetura 

multiagentes proposta. 

Agentes Sensores envolvidos: 

CAT1.S1 – Utilização de memória de máquina   

CAT1.S2 – Utilização de CPU 

CAT1.S3 – Espaço livre em disco 

CAT1.S4 – SGBD no ar 

Agentes Atuadores envolvidos: 

CAT1.A1 – Inicializador do SGBD SQL Server  

CAT1.A2 - Inicializador do SGBD Oracle  

CAT1.A3 – Sinalizador com recomendações na forma de Alertas de texto 

 

Simulação dos casos de testes para a Categoria 1: 

Caso 1: Alta utilização da CPU 

Categoria 7.3 (da hierarquia de problemas de SGBD conforme descrito no 

apêndice 2): Outros problemas de Interação do SGBD com o Sistema Operacional. 

Descrição: A utilização da CPU é considerada alta quando o agente sensor CAT1.S1 

(sensor de utilização de memória de máquina) lê um percentual maior que 90 e o agente 

sensor CAT1.S2 lê um percentual maior que 50 de utilização de CPU. 

Simulação do Caso de teste: Aumentamos o processamento do servidor e também sua 

carga de memória através da execução de alguns programas que consumiram muitos 

recursos da máquina (especialmente CPU e memória) até atingir os limites acima 

mencionados 
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Resultados: Observamos (através do log gerado pelos sensores) que este caso de teste 

foi imediatamente detectado pelos sensores CAT1.S1 e CAT1.S2 e o atuador CAT1.A3 

prontamente enviou uma mensagem de alerta ao ABD, informando o fato. Assim, 

concluímos que os sensores detectaram a alta utilização da CPU na primeira leitura após os 

limites definidos terem sido atingidos e logo em seguida, houve a atuação conforme 

projetado. 

 

Caso 2: SGBD fora do ar 

Categoria 4.4: Outros problemas de Conectividade 

Descrição: O SGBD fica fora do ar quando algum ou todos os seus processos do 

sistema operacional param de executar. 

Simulação do Caso de teste: Para interromper os SGBD Oracle e SQL Server, 

paramos a execução de algum de seus processos vitais do sistema operacional. Isto foi feito 

utilizando o painel de controle do Windows, já que estes processos aparecem sob a forma 

de serviços. 

Resultados: O sensor CAT1.S4 detectou imediatamente em sua próxima leitura que os 

processos dos SGBD Oracle e SQL Server não estavam mais executando. Logo em 

seguida, o sensor CAT1.S4 enviou uma mensagem para os Agentes Atuadores CAT1.A1 e 

CAT1.A2 que atuaram da forma esperada, ou seja, colocaram os respectivos SGBD no ar 

novamente. A tela do sistema ilustrada na figura 5.1 mostra a detecção deste caso pelo 

DBSitter juntamente com a ação tomada pelo sistema (descrita em “solution”). 
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Figura 5.1 - Exemplo de tela de detecção e correção do caso “SGBD Oracle fora do ar” 

 

Caso 3: Espaço livre em disco atingiu valor limite pré-estabelecido 

Categoria 3.1: Tamanhos de áreas reservadas para objetos do SGBD 

Descrição: Este caso de teste ocorre quando o espaço livre em algum dos discos da 

máquina servidora atingir um limite de 10 MB definido pelo administrador do sistema. 

Simulação do Caso de teste: Escolhemos um disco do servidor e copiamos vários 

arquivos grandes até que fosse atingido o limite de menos de 10 MB de espaço livre. 

Resultados: Observamos através do log gerado pelo sensor CAT1.S3 que este caso de 

teste foi detectado na primeira vez que CAT1.S3 executou após os 10MB de espaço livre 

no disco ter sido atingido. Quando isto ocorreu, CAT1.S3 acionou o atuador CAT1.A3 que 

imediatamente enviou uma mensagem alertando o ABD para o fato ocorrido. A detecção 

deste caso juntamente com a orientação dada pelo sistema estão demonstrados na tela do 

DBSitter representada pela Figura 5.2. 
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Figura 5.2 - Exemplo de tela de detecção e sugestão de solução para o caso “Insuficiente espaço livre em 
disco” 

 

5.3.2 Categoria de testes 2: Detecção e Correção de falhas 
 

Os testes desta categoria objetivaram a avaliação das funcionalidades do DBSitter de 

detecção e correção de falhas.  Para isto, foram escolhidos alguns dos mais comuns e 

triviais problemas de SGBD tais como: fragmentação de tabelas, utilização de memória 

compartilhada e controle do espaço físico livre em objetos do banco. 

 

Objetivo: Testar a corretude da ação dos Agentes Atuadores reativos 

Agentes Sensores envolvidos: 

CAT2.S1 – Fragmentação de Tabela Oracle 

CAT2.S2 – Fragmentação de Tabela SQL Server 

CAT2.S3 – Utilização da área de memória compartilhada Oracle (Shared Pool Area)  

CAT2.S4 – Leitor de erros Oracle no arquivo de Alerta  

Agentes Atuadores envolvidos: 

CAT2.A1 – Aumenta área de memória compartilhada Oracle (Shared Pool Area)  
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CAT2.A2 – Desfragmenta uma tabela Oracle 

 

 É importante salientar que os dois últimos sensores desta categoria foram criados 

especificamente para o SGBD Oracle. No caso dos dois primeiros sensores, o tipo de tarefa 

realizada é similar, ou seja, detectar fragmentação de tabelas, a diferença é que cada um foi 

projetado para um SGBD específico (Oracle e SQL Server).  

 

Simulação dos casos de testes para a categoria 2: 

Caso 1: Fragmentação de Tabela Oracle 

Categoria 2.1.1: Fragmentação de Tabelas 

Descrição: Uma tabela é considerada fragmentada quando, no caso do SGBD Oracle, 

a quantidade de extents (pedaços físicos nos arquivos onde seus dados estão localizados) da 

mesma atinge um limite pequeno, normalmente escolhido pelo ABD. No caso do DBSitter, 

foi escolhido o limite de 10 extents para considerar a tabela como fragmentada. 

Simulação do Caso de teste: Criamos uma tabela com parâmetros de armazenamento 

pequenos de forma a gerar rapidamente uma grande quantidade de extents (já que estes 

seriam também pequenos) assim que os dados fossem inseridos nela. Conseqüentemente, 

após poucas inserções, a tabela já tinha atingido o limite de 10 extents. 

Resultados: Observamos pelo log gerado pelo sensor CAT2.S1 que este caso de teste 

foi imediatamente detectado. Quando isto ocorreu, o sensor CAT2.S1 acionou o atuador 

CAT2.A2 passando como parâmetro o nome da tabela fragmentada. Logo em seguida, o 

agente atuador CAT2.A2 desfragmentou automaticamente a tabela em questão. 

 

Para o caso de teste de fragmentação de uma Tabela no SQL Server, a simulação foi 

similar ao caso descrito acima com exceção do atuador que, para este caso de teste, foi 

acionado o CAT1.A3 que enviou uma mensagem de alerta ao ABD informando o fato. 

 

Caso 2: Utilização da memória compartilhada Oracle 

Categoria 2.2.1: Sub-áreas de memória – Oracle Shared Pool Area 
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Descrição: A memória compartilhada Oracle (shared_pool_área) é considerada cheia 

quando atinge o limite de 80% ou mais de utilização da área total de memória reservada 

para o SGBD (a chamada SGA ou System Global Area). 

Simulação do Caso de teste: Foi parametrizada uma pequena área de memória global 

(SGA) para o SGBD do teste. Logo em seguida, foram submetidas para execução várias 

rotinas paralelamente e que tinham um código fonte grande. Dessa forma, o limite dos 80% 

foi rapidamente atingido. Isto pôde ser verificado através de consultas SQL ao dicionário de 

dados do Oracle. 

Resultados: Observamos pelo log gerado pelo sensor CAT2.S3 que este caso de teste 

foi imediatamente detectado. No teste feito no Personal Oracle 9.2.0, foi possível 

acompanhar a atuação com sucesso do agente atuador CAT2.A1 que aumentou a área 

compartilhada de memória Oracle (shared_pool_área). A apresentação da detecção deste 

caso de teste pelo DBSitter bem como das ações tomadas pelo sistema estão mostrados na 

Figura 5.3 que corresponde a uma tela do sistema que foi apresentada no console do 

servidor. 

 

 

Figura 5.3 - Tela de detecção e correção do caso “Alto consumo de memória Oracle Shared Pool” 
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Caso 3: Notificação dos erros Oracle gravados num arquivo deste SGBD, chamado de 

arquivo de alerta. 

Categoria n: Erros Padrão Oracle 

Descrição: O arquivo de alerta é um arquivo histórico que grava diversas informações 

sobre a utilização geral do SGBD Oracle (incluindo todos os erros documentados Oracle) 

incluindo a ocorrência de erros padrão. A idéia foi projetar uma forma no DBSitter que 

pudesse ler de forma automática este arquivo Oracle e resolver os problemas relativos aos 

erros padrão (por algum agente atuador especificamente criado) ou no mínimo alertar o 

ABD. Se o erro não fosse alertado ao ABD pelo sistema, ele que só teria conhecimento do 

problema quando fosse investigar o arquivo de alerta (que normalmente é feito de forma 

periódica) ou quando as conseqüências deste erro começassem a ser percebidas pelas 

aplicações.  

Simulação do Caso de teste: Provocamos alguns erros documentados Oracle e 

verificamos que suas respectivas mensagens de texto gravadas no arquivo de alerta. 

Resultados: Observamos pelo log gerado pelo sensor CAT2.S4 que este caso de teste 

(ou seja, a identificação de qualquer erro padrão Oracle) foi detectado na próxima vez que o 

arquivo de alerta foi lido pelo sensor CAT2.S4. A figura 5.4 apresenta uma tela do DBSitter 

que apareceu no console do servidor quando o erro padrão Oracle ORA-00313 ocorreu. 

Neste exemplo, não foi mostrada a solução a ser adotada (possivelmente esta informação 

não estava documentada no sistema), mas este tipo de informação poderia também estar 

sendo apresentada nesta mesma tela. 
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Figura 5.4 - Tela de detecção e sugestão de solução para um erro padrão do SGBD Oracle 

 

É importante ressaltar o caráter genérico e o largo escopo do sensor CAT2.S4, uma vez 

que ele tem a habilidade de detectar todos os erros documentados Oracle. Através dele, o 

ABD tem uma forma de ser notificado imediatamente de qualquer erro padrão que tenha 

ocorrido, assim que este for gravado pela primeira vez no arquivo de alerta e o atuador 

CAT1.A3 envie uma mensagem ao ABD. 

Dessa forma, todos os erros padrão Oracle serão capturados por agente sensor 

CAT2.S4, restando apenas ao DBSitter ter um agente atuador específico para cada erro 

detectado ou deixar esta tarefa para o ABD e apenas informá-lo do problema. 

5.3.3 Categoria de testes 3: Previsão de Falhas 
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 Os testes desta categoria de problemas objetivaram avaliar a funcionalidade de 

prevenção de falhas. Os casos de testes criados consistiram de alguns problemas críticos de 

SGBD (no sentido de comprometer o desempenho global do sistema ou aplicações que os 

acessam) e que ocorrem com certa freqüência, especificamente se as aplicações que 

acessam o SGBD ainda tenham erros ou não estejam em sua forma mais otimizada. 

 

Objetivo: Testar a corretude da ação de prevenção dos Agentes Atuadores do 

DBSitter. 

Agentes Sensores envolvidos: 

CAT3.S1– Contador de processos cliente Oracle 

CAT3.S2 – Contador de cursores abertos por sessão 

CAT3.S3 – Espaço livre em Tablespace3 

Agentes Atuadores envolvidos: 

CAT3.A1 – Aumenta limite de número de processos cliente 

CAT3.A2 – Aumenta limite de número de cursores abertos por sessão 

CAT3.A3 – Aumenta a Tablespace 

  

Simulação do caso de testes para a categoria 3: 

Caso 1: Número máximo de processos atingido. 

Categoria 3.5: Parâmetros do SGBD 

Descrição: O parâmetro PROCESSES do SGBD Oracle limita o número de processos 

Oracle executando concorrentemente. Quando seu valor é atingido, nenhuma outra conexão 

é aceita neste SGBD. Para evitar esta situação de contenção, criamos o agente sensor 

CAT3.S1 que conta (num intervalo de tempo pré-definido) a quantidade atual de processos 

e envia uma mensagem para o seu agente atuador correspondente, o CAT3.A1, quando o 

limite pré-definido for atingido.   

Simulação do Caso de teste: Iniciamos uma série de novas conexões com o Oracle até 

que o limite pré-definido pelo sensor CAT3.S1 estivesse próximo de ser atingido. 

                                                 
       3 Tablespace é um objeto lógico do SGBD Oracle utilizada para organização física dos arquivos de dados        
(Datafiles) deste SGBD. 
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Resultados: No teste feito com o Personal Oracle 9.2.0, foi possível ver a atuação com 

sucesso do mecanismo de Previsão de Falhas do DBSitter que conseguiu prever a 

ocorrência deste caso num tempo futuro de 5 minutos. Nesse momento, o sistema 

apresentou uma mensagem na tela informando a previsão de ocorrência do caso e o tempo 

em que o caso deverá acontecer, conforma ilustrado na Figura 5.5. Esta mensagem 

apresentada pelo sistema também inclui o valor do atributo descrição da solução do Agente 

Atuador deste caso (que é o CAT3.A1). O intuito é mostrar ao ABD uma opção de solução 

para evitar que o problema ocorra, que neste caso seria aumentar o valor do parâmetro 

PROCESSES do Oracle.   

 

 

Figura 5.5 -  Tela de previsão e sugestão de solução para a falha: parâmetro PROCESSES do SGBD 
Oracle prestes a ser atingido 

 

Caso 2: Número máximo de cursores abertos por sessão. 

Categoria 3.5: Parâmetros do SGBD 

Descrição: Cada execução (comando SQL) no SGBD Oracle abre um cursor para 

controlá-lo. Existe um parâmetro que limita a quantidade destes cursores abertos para cada 
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sessão (parâmetro SESSION_OPENED_CURSORS). Quando o valor deste parâmetro é 

atingido, nenhuma outra execução SQL consegue ser feita na sessão. Esta é uma situação 

muito comum de ocorrer quando os programas ou aplicações ainda não foram totalmente 

testados que pode impactar o desempenho geral do sistema. Para evitá-la, o agente sensor 

CAT3.S2 conta (segundo um intervalo de tempo pré-definido) o número atual de cursores 

abertos e alerta seu agente atuador correspondente, o CAT3.A2 quando este limite estiver 

perto de ser atingido. Para funcionar como uma prevenção, também usamos o mesmo 

artifício do Caso1, ou seja, atribuímos no DBSitter o valor de 10, indicando que, quando 

estiverem faltando 10 cursores para atingir o valor do parâmetro 

SESSION_OPENED_CURSORS, o Agente Atuador CAT3.A2 será acionado e preverá a 

situação de contenção de futuras aberturas de cursor. 

Simulação do Caso de teste: Abrimos uma série de sessões e executamos algumas 

rotinas SQL em cada uma. A intenção era atingir o limite pré-definido de cursores abertos 

por sessão do agente CAT3.S2, ou seja, SESSION_OPENED_CURSORS – 10. 

Resultados: Observamos pelo log gerado pelo sensor CAT3.S2 que este caso de teste 

foi detectado com sucesso e seu agente atuador correspondente, o CAT3.A2, foi acionado 

para executar sua ação pré-definida (aumentar o parâmetro de cursores abertos por sessão), 

o que foi feito conforme projetado. 

 

Caso 3: Prevenção de estouro de Tablespace 

Categoria 3.6.1: Dimensionamento de área -> Tablespaces Oracle 

Descrição: Esta situação ocorre quando existe pouco espaço livre numa Tablespace. 

Simulação do Caso de teste: Uma Tablespace com pouco espaço livre foi escolhida 

para este caso de teste. Depois, foi criada uma nova tabela nesta Tablespace e uma grande 

quantidade de dados foi inserida, forçando a tabela a requisitar espaço (através da alocação 

de novos extents) na Tablespace. Assim, para evitar o estouro da Tablespace, projetamos o 

sensor CAT3.S3 para acionar seu agente atuador correspondente (o CAT3.A3) quando o 

espaço livre numa determinada Tablespace estivesse em apenas 25% do tamanho total da 

mesma. 

Resultados: Observamos pelo log gerado pelo sensor CAT3.S3 que este caso de teste 

foi devidamente detectado e que a ação do atuador CAT3.A3 ocorreu com sucesso. Assim, 
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foi evitado o estouro da Tablespace em questão, o que resultou num trabalho pró-ativo e de 

prevenção por parte dos agentes do DBSitter. 

 

Figura 5.6 - Tela de previsão e sugestão de solução para a falha: Estouro de Tablespace Oracle 

 

5.3.4 Sumário dos Experimentos 
 

A Tabela 5.5 resume todos os casos de testes descritos nesta seção 5.3. Em todos os 

testes realizados as ações dos Agentes Sensores e atuadores ocorreram conforme o esperado 

demonstrando o sucesso dos experimentos. 
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Tabela 5.5 - Resumo dos experimentos realizados com o DBSitter 

Caso de Teste Funcionalidade 
testada 

SGBD envolvidos no 
teste 

Agentes criados 

Utilização de CPU Comunicação Inter-
agentes 

Não se aplica Sensor: CAT1.S2 
Atuador: CAT1.A3 

Utilização de memória 
de máquina 

Comunicação Inter-
agentes 

Não se aplica Sensor: CAT1.S1 
Atuador: CAT1.A3 

SGBD fora do ar Comunicação Inter-
agentes 

Oracle e SQL Server Sensor: CAT1.S4 
Atuador: 

Espaço livre em disco Comunicação Inter-
agentes 

Não se aplica Sensor: CAT1.S3 
Atuador: CAT1.A1 e 
CAT1.A2 

Fragmentação de 
Tabela 

Detecção e Correção de 
Falhas 

Oracle e SQL Server Sensor: CAT2.S1 e 
CAT2.S2 
Atuador: CAT2.A2 

Utilização de Memória 
Compartilhada 

Detecção e Correção de 
Falhas 

Oracle Sensor: CAT2.S3 
Atuador: CAT2.A1 

Leitor de Erros 
documentados 

Detecção e Correção de 
Falhas 

Oracle Sensor: CAT2.S4 
Atuador: CAT1.A3 

Prevenção de estouro 
de Tablespace 

Previsão de Falhas Oracle Sensor: CAT3.S3 
Atuador: CAT3.A3 

Quantidade limite de 
processos iniciados   

Previsão de Falhas Oracle Sensor: CAT3.S1 
Atuador: CAT3.A1 

Quantidade limite de 
cursores abertos   

Previsão de Falhas Oracle Sensor: CAT3.S2 
Atuador: CAT3.A2 

 
   

5.3.5   Comentários sobre os experimentos 
 

Os resultados verificados e apresentados neste capítulo mostram-se promissores, 

indicando que a solução funcionou conforme o previsto. Os testes foram acompanhados e 

avaliados por três ABD experientes que concluíram que a intervenção e qualidade de 

solução dos Agentes Atuadores foram apropriadas em suas respectivas situações. Além 

disso, o fato de alguns casos de teste terem sido feitos em plataformas diversificadas 

(SGBD de fabricantes diferentes, usando versões diferentes do produto e em sistemas 

operacionais diferentes) reforça o argumento de que o DBSitter tem realmente uma 

arquitetura flexível, pois quando são feitas os devidos ajustes específicos na plataforma 

onde os agentes irão atuar, o sistema executa com sucesso. 

Também deve ser ressaltado que os testes utilizaram como SGBD alvo apenas o Oracle 

e o SQL Server por serem sistemas de banco de dados bem conhecidos e utilizados no 
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mercado e onde os ABD que auxiliaram na implementação dos agentes tinham maior 

conhecimento. Além disso, estes eram os SGBD disponíveis nos locais onde os testes 

foram realizados. 

  Ainda é importante citar que os testes relatados nesta seção foram feitos nos 

laboratórios do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco e no 

ambiente de desenvolvimento do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) 

de Recife. No ambiente da UFPE foram feitos os primeiros testes e utilizadas duas estações 

clientes ligadas em rede com um servidor onde encontravam-se os SGBD Oracle e SQL 

Server. 

No ambiente do SERPRO, alguns testes usaram um servidor com sistema operacional 

HP-UX e o SGBD era um SGBD Oracle de desenvolvimento que estava sendo acessado 

por uma média de 10 usuários concorrentemente. Nos testes feitos na UFPE, todo o 

DBSitter ficou localizado na máquina do  servidor enquanto que no SERPRO, o DBSitter 

juntamente com seus os agentes (sensores e atuadores) ficaram localizados numa estação 

cliente Windows 2000. 

 

5.4  Considerações Finais 
 

Neste capítulo apresentamos as tecnologias utilizadas na implementação do DBSitter, 

onde houve uma preocupação em  utilizar  ferramentas e tecnologias open source, 

garantindo flexibilidade e escalabilidade à solução. Com esta abordagem, conseguimos 

criar um sistema multi-plataforma, que pode ser estendido e ajustado para ser utilizado na 

monitoração de SGBD de qualquer fabricante. 

Ainda neste capítulo 5 apresentamos um exemplo de execução do sistema e os 

experimentos feitos juntamente com os resultados obtidos. O objetivo dos experimentos foi 

comprovar a viabilidade da arquitetura da solução bem como a correta utilização dos 

conceitos e premissas das técnicas do Raciocínio Baseado em Casos e de agentes 

inteligentes. 

No próximo capítulo, iremos falar sobre as contribuições oferecidas pelo DBSitter 

assim como a possibilidade de extensões deste sistema. 
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Capítulo 6 – Conclusões e Trabalhos Futuros 
 
 

Neste capítulo, apresentaremos uma revisão do trabalho desenvolvido nesta 

dissertação, relatando as contribuições e algumas extensões possíveis. 

  O principal objetivo do nosso trabalho foi oferecer ao ABD, uma ferramenta que 

facilitasse seu trabalho diário e o auxiliasse no difícil processo de tomada de decisão que 

normalmente precisa ser feito de forma rápida e eficaz quando da ocorrência de algum 

problema nos sistemas de bancos de dados. 

 Nesta dissertação, estudamos diversas ferramentas com este potencial, apresentamos 

suas principais características e fizemos um estudo comparativo entre elas. Nesta 

comparação, estabelecemos como critérios as principais funcionalidades que se espera de 

sistemas desta natureza, a saber: (1) a capacidade de detecção de problemas no SGBD, (2) a 

capacidade de correção automática destes problemas, (3) a possibilidade de prever falhas 

antes que estas aconteçam, (4) a capacidade de aprendizado do sistema ou enriquecimento 

do repositório de problemas, (5) a sugestão de opções de solução ao ABD, (6) a utilização 

de dados históricos para uma análise do comportamento do sistema, e (7) a possibilidade de 

utilizar o produto em diversas plataformas e fabricantes de SGBD. 

 Diante dos critérios estabelecidos, observamos que nenhum dos sistemas 

pesquisados atendia plenamente a todos eles. Assim, propusemos o DBSitter, um sistema 

multiagentes que satisfaz a todos os critérios de comparação propostos. Além de 

contemplar as funcionalidades esperadas de um sistema de monitoração e gerenciamento de 

SGBD, o DBSitter usa uma combinação inovadora de tecnologias da Inteligência Artificial 

em sua construção: o Raciocínio Baseado em Casos (RBC) e os agentes inteligentes. 

Outra preocupação na construção do DBSitter foi a de utilizar tecnologias open source 

visando conferir ao sistema uma independência de plataforma. Dessa maneira, o DBSitter 

pode ser utilizado em qualquer SGBD. Sua arquitetura é baseada em um conjunto de 

agentes inteligentes distribuídos no ambiente que ficam coletando informações que 

indiquem a possibilidade de problemas e que são coordenados para agir de forma eficiente 

e elucidativa diante das falhas encontradas. Dessa forma, o DBSitter permite a monitoração 

de SGBD possivelmente heterogêneos e distribuídos, bastando para isso que o usuário 
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especialista (ABD) cadastre os problemas (casos) no repositório, caracterize a melhor 

forma de identificá-los e implemente os respectivos Agentes Atuadores que irão solucioná-

los. Esta característica garante ao sistema, a escalabilidade e flexibilidade de ser usado 

junto a qualquer tipo de SGBD. 

Conforme mencionamos no capítulo 4, o DBSitter nesta primeira versão, foi testado 

em dois SGBD (Oracle e SQL Server) e apresentou resultados promissores nas duas 

plataformas, o que não apenas indica que a arquitetura proposta é interessante e viável 

como também comprova que o produto atendeu às funcionalidades esperadas e reforçou a 

proposta de portabilidade do produto. 

6.1 Contribuições  
 

Dentre as contribuições deste trabalho, podemos destacar as seguintes: 

• a utilização de uma combinação inovadora de técnicas da Inteligência Artificial 

(como os agentes inteligentes e o Raciocínio Baseado em Casos) para propor 

uma arquitetura de sistema multiagentes para monitoração e gerenciamento de 

SGBD; 

• a implementação de mecanismos de previsão de problemas de SGBD com a 

utilização do método dos mínimos quadrados, oferecendo uma monitoração pró-

ativa dos sistemas de bancos de dados; 

• a construção de um sistema com a capacidade de detecção e correção automática 

de problemas de SGBD, além do oferecimento de sugestões de opção de solução 

para os problemas ocorridos; 

• a possibilidade de estender o sistema para ser utilizado em SGBD de qualquer 

fabricante por utilizar tecnologias de código aberto; 

• a capacidade de enriquecimento do repositório de problemas e soluções de 

SGBD com a inclusão de novos casos e agentes, inclusive em outros domínios 

de problemas como ajustes de comandos SQL; 

• a disponibilização de um repositório de problemas de SGBD com suas 

respectivas soluções que poderá também ser estendido e utilizado como fonte de 

consulta para o ABD; 
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• a disponibilização de uma classificação de problemas de SGBD sob a forma de 

uma categorização hierarquizada;   

6.2 Trabalhos Futuros 
 

Pela abrangência do problema que se propõe solucionar e pela abordagem proposta, o 

DBSitter pode ser estendido de diversas formas. Destacamos algumas delas a seguir: 

• o aprimoramento da interface com o usuário, apresentando de forma mais 

organizada as sugestões de solução, a previsão e detecção de um problema, 

oferecendo telas gráficas para consulta ao repositório e inclusão de novos casos. 

Estas telas poderiam possibilitar ao ABD, consultar as informações de um caso 

específico do repositório, a descrição da solução de um caso, as opções de 

solução para um determinado problema, os casos relacionados a problemas de 

alto grau de criticidade, os casos catalogados para uma determinada categoria de 

problemas, dentre outras; 

• a criação de interfaces para facilitar a criação de novos Agentes Sensores e 

Atuadores, possivelmente levando em consideração o contexto do ambiente. Por 

exemplo, dependendo do cenário do SGBD (se este recebe transações OLTP ou 

típicas de um Data Warehouse ou híbridas), se o horário de funcionamento é 

comercial ou 24x7, dependendo da quantidade de memória disponível na 

máquina servidora, dependendo de alguma particularidade da versão do sistema 

operacional ou do SGBD, o assistente pudesse criar uma primeira versão do 

agente (sensor ou atuador) levando estes dados em consideração. Em seguida, o 

agente criado poderia ser refinado pelo usuário especialista; 

• o aprimoramento da funcionalidade de aprendizado do sistema. Atualmente o 

aprendizado está sendo feito de forma manual (i.e. o especialista indica 

explicitamente que um novo caso deve ser retido). A idéia é utilizar técnicas 

para implementar uma opção de aprendizado automático onde, de acordo com a 

tecnologia RBC, na ocorrência de um caso não catalogado, o sistema pudesse 

usar as soluções dos casos mais similares e adaptar uma possível solução para 

este novo caso; 



 114

• a extensão do DBSitter para incluir casos de tuning de SQL e casos mais 

elaborados de tuning de performance de SGBD; 

• a criação de relatórios estatísticos para o ABD, indicando os problemas que 

estão ocorrendo com maior freqüência, aqueles que foram previstos e em qual 

situação normalmente eles estão ocorrendo, o horário de maior concentração de 

ocorrência de problemas, entre outros; 

• a inclusão dos mecanismos de coordenação e controle de concorrência dos 

Agentes Atuadores para evitar situações de conflito entre as ações dos mesmos; 

• a inclusão de um mecanismo de verificação dos Agentes Sensores para evitar 

que, caso algum agente sensor deixe de executar por algum motivo, os casos que 

dependam dele deixem de ser detectados. 

• uma análise de benchmarking do DBSitter, utilizando-o em ambientes de 

produção ou com maior volume de dados e usuários concorrentes a fim de 

verificar a performance da ferramenta nestas circunstâncias. 

Com a realização destas extensões propostas no DBSitter, podemos oferecer um 

produto robusto para auxiliar o ABD no trabalho de gerenciamento de SGBD e contribuir 

com o aumento da produtividade nas empresas onde ele for utilizado. 
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Apêndice 1: Esquema do Banco de Dados do DBSitter 
 

 Para modelar o sistema, criamos uma base de dados no MySql [MySql, 2005b] 

contendo o conjunto de entidades do modelo de dados entidade-relacionamento [Date, 

2001] conforme apresentado na Figura A1.1. Este modelo é composto de entidades para 

armazenar informações dos Agentes Sensores, Agentes Atuadores, representação dos casos, 

representação das categorias de problemas, log das medições dos agentes e cadastro de 

usuários do sistema.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A 1.1 - Modelo Entidade-Relacionamento do DBSitter 
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É válido ressaltar que o mesmo Agente Atuador pode ser utilizado para resolver 

problemas (casos) diferentes, daí a existência no modelo de dados de um relacionamento 

“um para muitos” entre o tipo de entidade que representa um caso (DBS_RPC) e o tipo de 

entidade DBS_ACTUATOR. 

 A seguir, iremos detalhar cada uma destas entidades que foram mapeadas em 

tabelas do MySql para representar a estrutura de dados do DBSitter.   

Na representação das tabelas e colunas usaremos a notação # em frente à(s) coluna(s) 

que compõem a chave primária. Após a apresentação da estrutura de cada tabela iremos 

descrever de forma sucinta o que ela representa. 

 
Tabela DBS_CATEGORY 
Colunas: 
#ID 
nível 
nome 
  

Esta tabela representa a relação de todas as categorias de problemas. Através do 

atributo nível nós conseguimos saber onde o problema está (como numa árvore 

genealógica) em relação à hierarquia de problemas do DBSitter.   

Cada categoria é identificada unicamente por um código que está armazenado no 

atributo ID. A coluna nome indica o nome do tipo de classe de problemas de SGBD que a 

categoria está representando, conforme foi apresentado no capítulo 4.  

 
Tabela DBS_ACTUATOR 
Colunas: 
#ID 
nome 
descrição 
 

A tabela DBS_ACTUATOR descreve os Agentes Atuadores do DBSitter. Cada Agente 

Atuador é identificado unicamente por um código (representado pelo atributo ID), tem um 

nome padronizado (por exemplo: a_defragment, a_sgbd_online, a_alert, etc) e possui a 

descrição textual do que será executado quando for ativado. Estas duas últimas informações 

estão armazenadas respectivamente nos colunas nome e descrição. 
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É importante observar que o código da ação executada pelo atuador é interno dele e 

não está registrado em nenhuma coluna.  

 
 
 
 
 
 
Tabela DBS_SENSOR 
Colunas: 
#ID 
nome 
tipo_valor 
descrição 
 

Esta tabela descreve os Agentes Sensores do DBSitter. Cada agente sensor é 

identificado unicamente por um código (representado pelo atributo ID), tem um nome 

padronizado (por exemplo: s_fragment, s_sgbd_online, s_error_pad, s_mem, etc) e a coluna 

descrição possui uma descrição sucinta do que está sendo monitorado por ele. 

O atributo tipo_valor indica o tipo de dados (se numérico, caracter ou boleano) da 

tarefa que está sendo monitorada pelo Agente Sensor. Esta informação é útil para a 

implementação do cálculo da medida de Similaridade explicada no capítulo 4 desta 

dissertação. 

Para executar a monitoração de um evento, o agente sensor poderá fazê-lo através de 

um script Shell (que interage com o sistema operacional e eventualmente possui chamadas 

ao SGBD) ou de um arquivo de comandos que executa uma conexão ao sistema de banco 

de dados e a partir daí, realiza os comandos necessários para identificar o problema. 

É importante observar que o código da ação executada pelo agente sensor é interno e 

não está registrado em nenhuma coluna. 

 
Tabela DBS_RPC 
Colunas: 
#ID 
id_categoria 
tipo_problema 
tipo_objeto 
SO 
SGBD 
versao_SGBD 



 126

versao_SO 
Contexto 
Sintomas 
consequencias 
expressao 
id_atuador 
outras_soluções 
resultados 
criticidade 
 

 DBS_RPC é a tabela principal do sistema. É nela que são definidos e registrados os 

casos do DBSitter. Cada caso é identificado unicamente no sistema por um código 

(representado pelo atributo ID) e está associado a uma categoria específica de problemas 

(que está indicada no atributo id_categoria). 

A coluna tipo_problema corresponde à caracterização do tipo do problema (por 

exemplo, fragmentação de objeto, contenção de recurso, etc) e indica a subcategoria mais 

específica onde o problema se encontra. A coluna tipo_objeto informa o tipo do objeto: se 

é tabela, índice, visão, sinônimo, função, gatilho, segmento de rollback, etc. 

Também está representada nesta tabela alguma informação sobre o contexto onde o 

problema ocorreu, que correspondem às colunas: SO (indicando o Sistema operacional), 

versão_SO (versão do sistema operacional), SGBD (fabricante do sistema de banco de 

dados como por exemplo, Oracle, SQL Server, DB2, dentre outros) e versão_SGBD (a 

versão do SGBD).  A coluna contexto é opcional e pode ser preenchida com algumas 

informações a respeito do ambiente onde o SGBD está inserido, como por exemplo: o 

horário de pico, a quantidade média de usuários concorrentes, o tipo de funcionamento do 

sistema (online, datawarehouse ou híbrido), se é um sistema que opera em um horário 

específico ou é 24x7, etc. Estas informações são úteis para que o ABD possa ter uma idéia 

melhor do cenário, já que algumas vezes este tipo de informação pode influenciar a 

formulação da solução. Um exemplo desta influência ocorre para o SGBD Oracle onde 

alguns comandos SQL ou parâmetros só são válidos em uma determinada versão do 

sistema de banco de dados. 

As colunas sintomas e consequencias oferecem respectivamente uma breve descrição 

do que está acontecendo no ambiente e as conseqüências do problema ocorrido. 

A coluna id_atuador traz o identificador do agente atuador que, caso tenha sido 

criado, irá resolver o problema ou alertar o ABD com uma mensagem. A identificação do 
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caso é dada pelo atributo expressão. É através do conteúdo deste atributo que os casos são 

caracterizados e conseguem ser detectados pelo Agente Raciocínio.  

Sabemos que vários problemas de SGBD podem ser resolvidos de diversas maneiras. 

Para não perder estas informações, criamos a coluna outras_soluções para descrever outras 

opções de solução para o problema.  

Na coluna resultados, mostramos o que ocorreu após a execução da solução adotada e 

na coluna criticidade indicamos o grau de impacto e relevância do problema em relação ao 

ambiente e usuários. 

 
Tabela DBS_RPC_SENSOR 
Colunas: 
#ID_sensor 
#ID_rpc 

 

A tabela DBS_RPC_SENSOR foi criada apenas para resolver o relacionamento 

“muitos para muitos” que existe entre as tabelas DBS_RPC e DBS_SENSOR, pois um 

sensor pode estar presente na expressão de vários casos e um caso pode ter sua expressão 

composta por vários sensores. 

 
Tabela DBS_LOG 
Colunas: 
#TS 
#id_sensor 
valor 

  

É na tabela DBS_LOG onde o gravador de histórico irá registrar o estado atual e 

completo do sistema representados pelos valores capturados pelos Agentes Sensores. O 

atributo TS corresponde ao timestamp (informação de data, hora, minutos e segundos) de 

quando ocorreu a medição do Agente Sensor. Id_sensor indica o código do Agente Sensor 

que capturou a informação juntamente com a coluna valor que corresponde ao valor lido 

pelo Agente Sensor.  

As informações históricas contidas nesta tabela serão úteis para que o sistema possa ter 

uma idéia do comportamento dos eventos monitorados e consiga fazer algum tipo de 

previsão como foi mostrado anteriormente. 
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Criamos ainda a tabela de apoio DBS_USERS que serve como repositório de 

informações adicionais sobre os usuários do sistema. Sua estrutura e conteúdo está descrito 

a seguir: 

Tabela de apoio DBS_USERS  
Colunas: 
#ID 
nome 
login 
pwd 
 

A tabela de apoio DBS_USERS relaciona os usuários do sistema, que corresponde aos 

ABD que irão utilizar o DBSitter para auxiliá-lo na monitoração dos SGBD, dar 

manutenção no sistema para acrescentar ou modificar casos e criar novos Agentes Sensores 

ou Atuadores. 
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Apêndice 2: Estrutura das Categorias de Problemas do 
DBSitter 

 

Apresentaremos a seguir a organização hierárquica dos problemas de SGBD no 

DBSitter. É válido salientar que criamos algumas subcategorias para problemas de um 

SGBD específico (e. g. Oracle). Também é importante observar que novas categorias e 

subcategorias podem ser acrescentadas à estrutura de acordo com a necessidade do contexto 

e do conhecimento dos especialistas (ABD). 

Categorias de Problemas de SGBD 

Categoria 1: Problemas Físicos 

 Categoria 1.1: Corrupção de Estruturas 

Categoria 1.1.1: Corrupção de Arquivos de Dados 

Categoria 1.1.2: Corrupção do Dicionário de Dados 

 Categoria 1.2: Corrupção de Memória 

 Categoria 1.3: Corrupção de Objetos 

  Categoria 1.3.1: Corrupção de Tabelas 

  Categoria 1.3.2: Corrupção de Índices 

Categoria 2: Problemas de Performance 

 Categoria 2.1: Fragmentação de Objetos 

  Categoria 2.1.1: Fragmentação de Tabelas 

  Categoria 2.1.2: Fragmentação de Índices 

 Categoria 2.2: Dimensionamento de Memória 

Categoria 2.2.1: Sub-áreas de memória(e.g. Shared_Pool_Área e               

Database_Buffer_Cache do Oracle) 

  Categoria 2.2.2: Área de Cache 

  Categoria 2.2.3: Memória Global do SGBD 

Categoria 3: Problemas na Estruturação do SGBD 

 Categoria 3.1: Tamanhos de área reservadas para objetos do SGBD 

 Categoria 3.2: Particionamento  

Categoria 3.2.1: Particionamento de Tabelas 

Categoria 3.2.2: Particionamento de Índices 
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 Categoria 3.3: Separação de área por tipo de objeto (tabelas, índices, dicionário de 

dados) 

 Categoria 3.4: Parâmetros do SGBD 

 Categoria 3.5: Dimensionamento de áreas 

  Categoria 3.5.1: Achive (Oracle) 

  Categoria 3.5.1: Tablespaces (Oracle) 

Categoria 4: Problemas de Conectividade 

 Categoria 4.1: Problemas de Locks 

 Categoria 4.2: Contenção de Recursos 

  Categoria 4.2.1: Segmentos de Rollback (Oracle) 

  Categoria 4.2.2: Latches (Oracle) 

 Categoria 4.3: Problemas de Rede 

 Categoria 4.4: Outros (exemplo: SGBD fora do ar, etc) 

Categoria 5: Problemas de Segurança 

 Categoria 5.1: Acesso não autorizado a objeto 

 Categoria 5.1: Operações não autorizadas  

Categoria 6: Problemas de Interação do SGBD com Aplicações Clientes 

 Categoria 6.1: Tunning de SQL 

    Cagegoria 6.2: Necessidade de criação de Ìndices 

Categoria 7: Problemas de Interação do SGBD com o Sistema Operacional 

 Categoria 7.1: Parametrização do SGBD x Sistema Operacional 

 Categoria 7.2: I/O 

 Categoria 7.3: Outros (exemplo: alta utilização de CPU) 

Categoria 8: Problemas de Backup e Recuperação 

 Categoria 8.1: Dimensionamento de áreas 

 Categoria 8.2: Parametrização para tipos de Backup 

 Categoria 8.3: Parametrização para tipos de Recuperação 

Categoria n: Erros Padrão do SGBD 

Categoria n.1: SGBD Oracle 

 Categoria n.2: SGBD SQL Server 

     Categoria n.n: SGBD n 
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