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RESUMO 
 

Do ponto de vista da gerência de sistemas, um sistema distribuído é composto por 

quatro camadas: aplicação, middleware, sistema operacional e rede. Para atingir uma 

qualidade de serviço adequada pode-se combinar várias tecnologias para fornecer um 

gerenciamento integrado de sistemas distribuídos heterogêneos. Este trabalho propõe um 

modelo de gerenciamento dos recursos do sistema sob o ponto de vista do gerenciamento 

integrado em um ambiente distribuído utilizando arquitetura WBEM, modelo CIM de 

informação, infra-estrutura de comunicação CORBA e Java como linguagem de 

programação para o desenvolvimento da aplicação de gerenciamento.  

Palavras-chave: sistema distribuído, gerenciamento, WBEM, CIM. 
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ABSTRACT 
 

From the system manager viewpoint, a distributed system is composed of four 

layers: application, middleware, operating system and network. To reach an adequate 

quality of service it is possible to combine several standard technologies to provide an 

integrated management of heterogeneous distributed systems. This work proposes a 

management model of system resources in an integrated management of distributed 

systems using WBEM architecture, CIM management information model, communication 

infrastructure CORBA and Java language to the application management development. 

Key-words: distributed system, management, WBEM, CIM. 



1 INTRODUÇÃO 

Com o crescente aumento da disponibilidade e complexidade dos sistemas 

distribuídos houve a necessidade de soluções dinâmicas de gerenciamento dos ambientes 

distribuídos. Entre os principais objetivos do gerenciamento desses sistemas, encontra-se a 

necessidade de assegurar qualidade de serviço aos usuários.  

Do ponto de vista de um gerente do sistema as capacidades de gerenciamento em 

sistemas distribuídos são compostas por quatro camadas: aplicação, middleware, sistema 

operacional e rede. Em um ambiente distribuído, as aplicações podem estar rodando em 

mais de um host e podem precisar trocar mensagens ou dados entre elas. Para isso os dados 

são passados à camada de middleware, que os envia ao sistema operacional e deste para a 

rede. Cada uma das camadas possui pontos próprios que precisam ser gerenciados 

resultando em um gerenciamento específico para cada camada. A camada do middleware 

mascara a heterogeneidade de arquiteturas de computadores, sistemas operacionais, 

linguagens de programação e tecnologias de redes para facilitar o desenvolvimento de 

aplicações e gerenciamento. 

Geiths (GEIHS, 2001) tem sido um dos primeiros pesquisadores a apresentar 

questões para um gerenciamento QoS integrado em arquiteturas de middleware. A fim de 

obter conhecimento do ambiente, o middleware deve ter informações das outras camadas, 

permitindo a capacidade de suportar as garantias de QoS como envio de mensagens e 

tratamento de erros. 

O gerenciamento da aplicação necessita ter visibilidade sobre todos os recursos 

gerenciáveis em um ambiente distribuído, além disso, precisa saber as dependências e 

relacionamentos entre os serviços fornecidos nas diferentes camadas. Para obter a 

visibilidade sobre todos os recursos gerenciáveis em um ambiente distribuído heterogêneo e 

as suas dependências e relações, esses sistemas precisam de um modelo unificado para o 

gerenciamento dos recursos. 

Um modelo integrado e distribuído de gerenciamento pode reduzir o esforço e 

aumentar a capacidade de gerência. Isto pode ser feito através da homogeneização da 
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informação de gerenciamento, utilizando padrões e tecnologias orientadas a objeto 

(BENECH et al, 2002).  

A fim de obter um gerenciamento integrado e distribuído pesquisas têm sido feitas 

nas quatro camadas. As atividades de gerenciamento das camadas de aplicação, middleware 

e rede têm sido realizadas no Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT) da 

Universidade Paul Sabatier (SIBILLA et al, 2001) (SALES, 2002a). Esse trabalho aborda 

as atividades de gerenciamento relacionadas à camada do sistema operacional e propõe um 

modelo de gerenciamento dos recursos que permita integrar com as atividades de 

gerenciamento realizadas nas outras camadas. 

1.1 Motivação 

Com o aumento da disponibilidade, complexidade e heterogeneidade dos recursos 

nos sistemas distribuídos, surge a necessidade de novas técnicas de gerenciamento que 

possam garantir que as necessidades dos usuários sejam atendidas, proporcionando uma 

utilização eficiente dos recursos e de soluções dinâmicas (ABDU et al, 2001). 

Para que os usuários tenham um maior conforto as aplicações devem apresentar um 

bom desempenho com um mínimo de falhas e tempo de resposta adequado. Para atingir as 

exigências específicas de cada comunidade de usuários, são definidos requisitos de QoS 

(segurança, tempo de resposta e facilidade de uso) que implicam na necessidade de 

gerenciamento dos recursos dos sistemas finais e nós da rede. 

Para obter uma qualidade de serviço adequada é necessário gerenciar as camadas 

que compõe um ambiente distribuído. A interoperabilidade entre as tecnologias de 

gerenciamento utilizadas em cada camada é uma das características desejáveis a fim de 

obter um gerenciamento integrado e distribuído.    

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

O trabalho também tem como objetivo propor um modelo de gerenciamento dos 

recursos do sistema operacional em um ambiente distribuído onde permita a cooperação e 

interoperabilidade desse sistema com outros sistemas de gerenciamento.  
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1.2.2 Objetivos Específicos 

A proposta do trabalho é um sistema de gerenciamento dos recursos dos sistemas 

operacionais em ambientes distribuídos baseado na monitoração dos recursos e notificação 

em caso de ocorrência de falhas. O trabalho também verifica a possibilidade de obter um 

gerenciamento distribuído e integrado usando arquitetura WBEM (Web-based Enterprise 

Management) e modelo CIM (Common Information Model), ambos especificados pela 

DMTF (Distributed Management Task-Force) (DMTF, 2002). 

Assim, os principais objetivos do trabalho são: 

• Analisar as tecnologias existentes de gerência de redes com o objetivo de 

permitir interoperabilidade de gerenciamento das quatro camadas de 

gerenciamento em um ambiente distribuído. 

• Analisar a viabilidade de integrar o gerenciamento realizado nas quatro 

camadas. 

• Propor um modelo de gerenciamento distribuído e integrado dos recursos 

dos sistemas operacionais em ambientes distribuídos. 

• Implementação do modelo proposto para ambiente com sistemas 

operacionais Windows. 

• Efetuar monitorações e notificações do ambiente de testes.  

1.3 Organização do Trabalho 

O trabalho está organizado da seguinte forma: 

• Uma revisão bibliográfica sobre arquitetura distribuída é apresentada no 

segundo capítulo destacando aspectos sobre os objetos distribuídos, 

principalmente características do CORBA (Common Object Request Broker 

Architecture). 

• No terceiro capítulo é apresentado o gerenciamento em ambientes 

distribuídos caracterizando algumas tecnologias. O trabalho é voltado a 

utilização da arquitetura WBEM e do modelo CIM de informação os quais 

são introduzidos neste capítulo. 
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• O modelo proposto de gerenciamento dos recursos do sistema operacional é 

apresentado no quarto capítulo. Também é apresentado o modelo de 

notificação baseado nas especificações CIM e ITU (International 

Telecommunication Union). 

• No capítulo cinco, são apresentadas as ferramentas utilizadas na validação 

do modelo e a implementação do modelo proposto. 

• Para finalizar são apresentados as conclusões e os trabalhos futuros.  



2 ARQUITETURA DISTRIBUÍDA 

Sistema distribuído pode ser definido por componentes de hardware e software 

localizados em computadores na rede que se comunicam e coordenam suas ações apenas 

por troca de mensagens (COULOURIS et al, 2001).  

A principal motivação para a construção de sistemas distribuídos é o 

compartilhamento de recursos. Os recursos podem ser gerenciados pelos servidores e 

acessados por clientes ou podem ser encapsulados como objetos e acessados por outros 

objetos cliente. 

Segundo esta definição, o sistema deve conter as seguintes características: 

concorrência dos componentes, falhas independentes dos componentes e falta de um 

relógio global. 

A construção de sistemas distribuídos possui alguns desafios que são apresentados a 

seguir: 

• Heterogeneidade: ambientes distribuídos são caracterizados por diferentes 

redes, sistemas operacionais, hardware e linguagens de programação. Assim, 

os sistemas distribuídos devem suportar essa heterogeneidade de hardware, 

software e linguagens de programação. 

• Sistemas Distribuídos Abertos: sistemas distribuídos devem ser extensíveis. 

O sistema distribuído deve ser flexível para acomodar mudanças no sistema. 

• Segurança: a segurança das informações deve garantir a integridade, 

confiabilidade e disponibilidade. 

• Escalabilidade: um sistema distribuído é escalável quando o custo ao 

adicionar um usuário é constante em termos de recursos que devem ser 

adicionados. O algoritmo usado para acessar os dados compartilhados 

devem impedir gargalos e os dados devem ser estruturados hierarquicamente 

de forma a oferecer um acesso em um tempo melhor. 

• Confiabilidade: cada componente deve se preocupar com a dependência de 

uma falha e projetado para lidar com cada falha apropriadamente.            

• Concorrência: a presença de múltiplos usuários nos sistemas distribuídos 
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acarreta uma fonte de requisições concorrentes para os recursos. Cada 

recurso deve ser projetado para ter um bom desempenho em um ambiente 

concorrente. 

• Transparência: o objetivo é tornar alguns aspectos da distribuição invisíveis 

aos programadores de aplicação permitindo que eles se preocupem apenas 

com a aplicação em desenvolvimento. Por exemplo, não é necessário se 

preocupar com detalhes de como as operações são acessadas por outros 

componentes ou quando será replicado ou migrado (COULOURIS et al, 

2001). 

2.1  Arquitetura Cliente-Servidor Duas Camadas 

A arquitetura cliente-servidor é uma evolução do mainframe que surgiu em resposta 

aos problemas nas arquiteturas centralizadas. Neste modelo de gerenciamento de 

informação o processamento de informações é dividido entre o computador que faz a 

requisição do serviço e outro que fornece o serviço. 

Os componentes da aplicação, como mostrado na Figura 1, ficam divididos da 

seguinte forma: os componentes da base de dados localizam-se no servidor; os 

componentes da interface do usuário localizam-se no cliente e os das regras de negócios 

podem se encontrar no cliente, no servidor ou em ambos. 

O usuário final controla a estação cliente que obtém grande parte dos tratamentos da 

aplicação e faz requisições a um ou mais servidores. Uma das maiores características do 

servidor é estar disponível para responder a requisições de um ou mais clientes 

simultaneamente. 

Com a introdução de múltiplas camadas no modelo cliente-servidor, o modelo 

original ficou conhecido como arquitetura de duas camadas (RICCIONI, 2000). 
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Servidor

Aplicação

Regras de
Negócios

Banco
de

Dados

Regras de
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Interface do
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Cliente-PC

Cliente-PC

Outros 
Servidores

 
 

Figura 1. Arquitetura Duas Camadas Cliente-Servidor (RICCIONI, 2000). 

2.2 Arquitetura Cliente-Servidor Multicamada 

A arquitetura cliente-servidor foi um grande avanço na computação, entretanto não 

estava livre de falhas. Nessa arquitetura, a funcionalidade de acesso ao banco de dados e as 

regras de negócios estão localizadas no cliente, e qualquer alteração nas regras de negócios, 

ou acesso ao banco de dados, requer uma atualização do componente para todos os usuários 

da aplicação, resultando em uma redistribuição da aplicação. 

Para resolver os problemas encontrados na arquitetura cliente-servidor, foi 

desenvolvido a arquitetura de múltiplas camadas. De modo geral, uma aplicação pode ter 

múltiplas camadas, mas a mais tradicional é a arquitetura de três camadas contendo (Figura 

2) : a camada de interface do usuário, a camada de regras de negócio e a camada de acesso 

ao banco de dados. 
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Servidor

Aplicação
Banco

de
Dados

Cliente-PC

Outros 
Servidores

Camada de Acesso a Dados
Camada de Regra de Negócios

Interface do
Usuário

Cliente-PC
Interface do

Usuário  
Figura 2. Arquitetura Três Camadas Cliente-Servidor (RICCIONI, 2000). 

 

Uma das características mais importantes da arquitetura de múltiplas camadas, 

ausente na arquitetura de duas camadas, é o isolamento das alterações do cliente do restante 

da aplicação. Outras características apresentadas são facilidades na base de dados que 

permitem extensão e a manutenção das aplicações que oferecem integração de novas 

aplicações em sistemas existentes.  

A arquitetura cliente-servidor multicamadas fornece o isolamento entre as camadas, 

reduzindo a fragilidade da aplicação. A camada de interface do usuário se comunica 

somente com a camada de regras de negócio. A camada de regras de negócio se comunica 

também com a camada de acesso aos dados, impedindo o acesso direto da interface do 

usuário com a camada de acesso aos dados. Deste modo, alterações feitas na camada de 

acesso a dados não afetarão a camada de interface com o usuário. 

Outra vantagem desta arquitetura é a possibilidade de melhor distribuição de carga 

da aplicação, tornando mais robusta e escalável. Isso se deve ao fato dos componentes de 

regras de negócios, acesso a dados, e banco de dados poderem estar em máquinas 

diferentes.  
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Com a evolução da arquitetura cliente-servidor multicamadas, as aplicações 

evoluíram sua arquitetura para um modelo de sistemas distribuídos. Baseado no paradigma 

de orientação a objetos, as aplicações podem referenciar a objetos do sistema em qualquer 

lugar da rede, proporcionando maior flexibilidade e reutilização de códigos. 

De modo geral uma aplicação distribuída é composta por três camadas lógicas: 

• Camada de Apresentação: em geral é centrada nas estações, 

principalmente em redes cliente-servidor. Em alguns ambientes, como a 

WEB, algumas funcionalidades de apresentação também ficam sob 

responsabilidade do servidor de dados ou de aplicações. 

• Camada de Aplicação: responsável pelas regras de negócio e pelo 

gerenciamento do fluxo de dados. Fica localizada nos servidores de 

aplicação, mas em alguns aspectos são manipuladas também pelo cliente e 

pelo servidor. 

• Camada de Dados: assume o controle sobre os dados, propriamente dito. 

O desafio de implementação de uma aplicação distribuída é justamente definir 

precisamente essas camadas lógicas e, a seguir, concretizá-las em componentes físicos.  

Após esta etapa, o projeto de desenvolvimento de uma aplicação distribuída deve se 

preocupar com a comunicação entre os componentes, ou seja, com o middleware. O 

middleware tem como principal função isolar o projetista dos detalhes de baixo nível 

envolvidos nos protocolos de comunicação em uma rede. 

Para cada uma das camadas é definido um middleware correspondente. Mas o 

middleware de aplicações difere destas por apresentar um propósito mais genérico que, em 

geral, aborda as regras de comunicação propriamente ditas. O projetista possui um pouco 

mais de flexibilidade para implementar, do que, no caso do middleware de apresentação e 

de dados, nos quais é necessário, respeitar alguns padrões impostos pelos fornecedores de 

banco de dados ou de produtos de interface de usuário. A decisão básica nessa classe fica 

por conta de que tipo de comunicação utilizar. Existem alguns padrões no mercado onde 

cada um possui vantagens e desvantagens (RICCIONI, 2000). 
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2.3  Middleware 

 Middleware é uma camada que está localizada acima do sistema operacional, mas 

abaixo da aplicação, conforme destaca a Figura 3. Esta camada tem o propósito de mascarar 

a heterogeneidade e complexidade e fornecer um modelo de programação conveniente para 

os programadores. Middleware é representado por processos ou objetos em um conjunto de 

computadores que interagem entre si para implementar a comunicação e dar suporte ao 

compartilhamento de recursos para aplicações distribuídas. Permite aumentar o nível das 

atividades de comunicação entre um grupo de processos, notificação de eventos, replicação 

de dados compartilhados e a transmissão de dados multimídia em tempo real 

(COULOURIS et al, 2000). 

Os frameworks de middleware são projetados para mascarar a heterogeneidade da 

rede, hardware, sistema operacional e linguagens de programação. Alguns middleware, 

como CORBA, mascaram também a heterogeneidade dos diferentes fabricantes do mesmo 

padrão de middleware. 

Finalmente, abstrações de programação oferecidas pelo middleware podem fornecer 

transparência com respeito a distribuição em um ou mais das seguintes dimensões: 

localização, concorrência, replicação, falhas de mobilidade. Existem várias categorias de 

middleware, mas o mais relevante para esse trabalho é o middleware de objetos 

distribuídos. 

O middleware de objetos distribuídos fornece uma abstração a um objeto remoto e 

permite que os métodos sejam invocados da mesma forma que um objeto que está no 

mesmo espaço de endereço do requisitante. Objetos distribuídos possuem características 

orientadas a objeto disponíveis ao desenvolvedor de aplicações distribuídas como 

encapsulamento, herança e polimorfismo. 
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Host 1 Host 2

Aplicação
Distribuída

Aplicação
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Rede
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Figura 3. Camada de Middleware (BAKKEN, 2003). 

2.3.1 CORBA 

Common Object Request Broker (CORBA) foi inicialmente especificado pela 

Object Management Group (OMG, 2003) em 1991 tendo como objetivo padronizar um 

ambiente de objetos distribuídos independente de plataforma e linguagem de programação. 

Este modelo, baseado no paradigma de orientação a objetos, permite a chamada remota de 

objetos através do ORB (Object Request Broker). 

A arquitetura CORBA especifica uma interface, IDL (Interface Definition 

Language), que isola o cliente e o servidor do ORB e permite que os clientes tenham acesso 

a interface do objeto e não aos detalhes de implementação. 

A Figura 4 mostra como é realizada a invocação de um objeto por um cliente. A 

requisição feita pelo cliente ao objeto não é passada diretamente, sendo intermediada pelo 

ORB. A forma padrão de invocação de um objeto CORBA permite transparência de 

localização, isto é, a forma é a mesma sendo o objeto local ou remoto.  
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Figura 4. Requisição Passando do Cliente para o Objeto (SIEGEL, 2000). 

Essa estrutura permite mais do que apenas um mecanismo de requisição flexível 

para construção de sistemas distribuídos baseados em objeto. Em adição, todos os 

componentes compartilham uma arquitetura comum e um conjunto de interfaces IDL 

padrão, onde o sistema resultante fornece muitos benefícios. Uma arquitetura comum torna 

possível unificar ambientes computacionais compostos por componentes interoperáveis de 

diferentes fabricantes. O Object Management Arquitecture e o CORBA Component Model 

(CCM) definem uma arquitetura comum. 

OMG fornece o OMA (Object Management Architecture), como apresentado na 

Figura 5, que engloba a visão de ambiente de software. A arquitetura OMA permite que o 

programador se preocupe apenas com os objetos, não com o nível do sistema. Aplicações 

de objetos podem acessar serviços e facilidades do CORBA através de interfaces 

padronizadas para fornecer benefícios aos e aos usuários finais. 

OMA especifica múltiplos níveis de serviços padronizados fornecidos pelos objetos 

CORBA com interfaces IDL padrão. O nível básico inclui o CORBAservices, incluindo 

persistência, transações, tratamento de eventos, serviços de segurança. Acima se encontra o 

CORBAfacilities que fornece serviços para as aplicações. Este nível possui dois 

componentes: um horizontal, incluindo facilidades como internacionalização; e outro 

vertical, padronizando o gerenciamento da informação especializada em grupos industriais 

particulares.  
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Figura 5. Object Management Architecture (SIEGEL, 2000). 

CCM lida com os serviços básicos como transações, segurança, persistência e 

tratamento de eventos. Estas funções são empacotadas em um container e fornecem um 

nível mais alto de abstração que o CORBAservices fornece. 

A especificação OMG inclui o UML (Unified Modeling Language) para modelar os 

sistemas, um repositório MOF (Meta-Object Facility) e o XMI (XML-based Metadata 

Interchange) que permite a troca de objetos definidos usando UML e o MOF. Também 

especifica um protocolo de comunicação Internet Inter-ORB Protocol (IIOP) (SIEGEL, 

2000).  
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2.3.2 DCOM 

DCOM é uma tecnologia de objeto distribuído da Microsoft que estende o COM 

(Component Object Model) para suportar a comunicação entre objetos em diferentes 

computadores. DCOM fornece heterogeneidade de linguagens, mas não de sistemas 

operacionais e ferramentas de fabricantes diferentes.  

O DCOM tem funcionalidades de um ORB e oferece as seguintes facilidades: 

• Interface Definition Language (IDL): as interfaces do DCOM são muito 

parecidas com a do CORBA. 

• Object Definition Language (ODL): tem suporte para uma linguagem de 

definição de objetos que é usada para descrever os objetos. As especificações de interfaces 

e os objetos são armazenados em um repositório, chamado de Type Library, equivalente ao 

repositório de interface CORBA. 

• Serviços de Objetos: alguns dos serviços oferecidos são: mecanismo de 

licença; serviço de diretório local, serviço de persistência de sistema, um serviço de eventos 

e o serviço de nomeação, oferecido pelo Type Libraries. 

O DCOM é baseado no paradigma de orientação a objetos. Permite a chamada do 

cliente para o servidor utilizando invocações estáticas e dinâmicas, através de uma interface 

IDL, similar ao CORBA. Também possui um repositório de interfaces destinado a invocar 

e localizar objeto, semelhante ao CORBA, chamado de Type Library. Para localização e 

invocação de objetos, o DCOM utiliza o Universal Unique ID (UUID). No CORBA são 

utilizados objetos de referência e repositório para localizar e invocar objetos. 

No DCOM é utilizado o DCE RPC (chamada remota de procedimento do DCE), 

apresentado na Figura 6, como mecanismo de transporte básico entre objetos remotos. No 

CORBA existem várias opções, tais como: IIOP (Internet Inter-ORB Protocol) e ESIOP 

(Environment Specific Inter-ORB Protocol). As conexões, no CORBA, são baseadas em 

TCP, enquanto o DCOM só suporta conexões UDP (BAKKEN, 2003). 
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Figura 6. Arquitetura DCOM (RICCIONI, 2000). 

Vale ressaltar que o DCOM é uma tecnologia proprietária Microsoft e que somente 

está disponível para os sistemas operacionais Windows. Assim, não permite a 

heterogeneidade de sistemas operacionais e a interoperabilidade entre máquinas só existe 

quando utilizar sistemas operacionais Windows (RICCIONI, 2000). 
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2.4 Conclusão 

 

Com o crescimento das redes de computadores, surgiu a necessidade de 

interconectar componentes da rede para obter um compartilhamento de recursos, onde a 

comunicação e a coordenação de suas atividades são realizadas através da troca de 

mensagens. 

A construção de um sistema distribuído apresenta alguns desafios como: 

heterogeneidade dos componentes, segurança, escalabilidade, confiabilidade e concorrência 

e, além disso, serem sistemas distribuídos abertos. 

A divisão de responsabilidades entre componentes do sistema e a localização dos 

componentes na rede são aspectos mais evidentes em um projeto de sistemas distribuídos. 

O modelo cliente-servidor foi o primeiro modelo de arquitetura de distribuição de 

responsabilidades. 

Como uma evolução do modelo cliente-servidor, surgiu o modelo cliente-servidor 

multicamadas onde é introduzido um middleware para facilitar a comunicação. 

O middleware é uma camada que tem a função de mascarar a complexidade e 

heterogeneidade dos componentes e fornece uma abstração comum de programação através 

de um sistema distribuído. Entre os vários tipos de middleware existentes, o relevante para 

o trabalho é o middleware de objetos distribuídos. Dentro deste escopo, destacam-se dois 

middleware: CORBA especificado pela OMG e o DCOM especificado pela Microsoft. 

O CORBA apresenta várias vantagens sobre o DCOM, entre elas ser permitir 

heterogeneidade de sistemas operacionais e permitir conexões baseadas no protocolo TCP, 

enquanto o DCOM permite apenas conexões UDP. 

Assim, o trabalho propõe a utilização do CORBA para obter um ambiente 

distribuído que será gerenciado a fim de fornecer uma qualidade de serviço adequada ao 

usuário final.  



3 GERENCIAMENTO DE AMBIENTES DISTRIBUÍDOS   

Com o aumento de aplicações distribuídas em redes heterogêneas de larga escala, 

obteve-se a necessidade de criar um padrão de gerenciamento integrado. Esse padrão deve 

ter como objetivo, fornecer um gerenciamento global e uniforme para aumentar a 

autonomia, automação e minimizar os custos. 

 Para atingir uma qualidade de serviço total é necessário gerenciar o sistema 

complexo que suporta as aplicações distribuídas. O sistema utilizado agrega middleware, 

sistema operacional e redes.  

Como o middleware tem a função de tornar transparente para o usuário tudo que 

ocorre abaixo da aplicação, é necessário ter acesso a esses procedimentos para atingir um 

gerenciamento global. 

3.1  Quatro Camadas de Gerenciamento 

As capacidades de gerenciamento em ambientes distribuídos devem garantir 

disponibilidade e tempo de resposta adequado ao usuário final. Essas capacidades de 

gerenciamento podem ser decompostas em quatro camadas: gerenciamento da aplicação, 

gerenciamento do middleware, gerenciamento do sistema operacional e gerenciamento da 

rede. 

As atividades de gerenciamento entre as camadas não podem ser executadas 

independentemente. Uma falha numa aplicação que está se comunicando com outra 

remotamente, pode estar relacionada a uma falha no middleware ou na rede. 

Cada camada possui pontos próprios que precisam ser gerenciados de forma a 

garantir qualidade de serviço fim-a-fim ao usuário (Figura 7). Desta forma, cada uma 

requer um gerenciamento específico e possui seus próprios parâmetros de qualidade de 

serviço. 

Pesquisas têm sido realizadas nas quatro camadas visando obter um gerenciamento 

de QoS (qualidade de serviço) fim-a-fim (SALES, 2002a) (BENECH et al, 2000). Nesse 

trabalho será abordado o gerenciamento da camada do sistema operacional de forma que 
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possa ser integrado a outros sistemas de gerenciamento a fim de possibilitar um 

gerenciamento fim-a-fim. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Visão Arquitetural da QoS Fim-a-Fim (SALES, 2002a). 

3.2  Gerência OSI 

No gerenciamento de redes a arquitetura OSI (Open System Interconnection) define 

cinco áreas funcionais para atender os requisitos necessários para obter uma qualidade de 

serviço. Estas áreas são: falha, desempenho, contabilização, segurança e configuração.  

Essas áreas funcionais definidas pelo OSI são especificadas para o gerenciamento 

de redes, mas também podem ser utilizadas no gerenciamento de sistemas. 

• Gerenciamento de falhas: abrange a detecção, isolamento e correção de 

falhas da rede. A gerência pode ser reativa -  reagem as falhas a medida que ocorrem – ou 

pró-ativa, que busca detectar falhas antes que elas ocorram. 

• Gerenciamento de configuração: grava e mantém a configuração da rede, 
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atualiza parâmetros de configuração para garantir que as operações da rede sejam 

contínuas. 

• Gerenciamento de contabilização: identificação de custos e estatísticas dos 

recursos que estão sendo utilizados. 

• Gerenciamento de desempenho: fornece uma alta qualidade de 

desempenho da rede. Inclui qualidade de serviço fornecendo parâmetros de desempenho 

como throughput da rede, utilização dos recursos, atraso, nível de congestionamento e 

perda de pacotes. 

• Gerenciamento de segurança: fornece a proteção dos recursos da rede, 

serviços e dados. Também fornece privacidade ao usuário e controle de acesso. 

(BOUTABA, 2000). 

 

3.2.1 Gerenciamento de Falhas 

Tem como objetivo manter um bom funcionamento das operações de redes 

complexas. Verifica o sistema como um todo ou os componentes individualmente para 

detectar falhas. Quando uma falha ocorre é importante realizar as seguintes operações: 

• Determinar exatamente onde ocorreu a falha. 

• Isolar o resto da rede da falha para garantir o seu funcionamento sem que a 

falha interfira. 

• Reconfigurar ou modificar a rede de forma a minimizar o impacto da 

operação sem o componente com a falha. 

• Reparar ou trocar o componente com a falha para restaurar a rede para seu 

estado inicial. 

A definição central de gerenciamento de falhas utiliza o conceito de falha. O 

conceito de falhas é diferente de erros. Uma falha é uma condição anormal que requer um 

gerenciamento para reparo, enquanto um erro é apenas um evento.  

Os usuários finais esperam que as soluções de problemas sejam rápidas e confiáveis. 

A maioria dos usuários tolera interrupções ocasionais. Mas, se as interrupções tornam-se 

freqüentes os usuários finais esperam que sejam notificados e que o problema seja corrigido 
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de imediato. Para fornecer esse nível de resolução de falhas é requerida uma rapidez e 

confiabilidade nas funções de gerenciamento relacionadas a detecção e diagnóstico de 

falhas. O impacto e duração das falhas podem ser minimizados pelo uso redundante de 

componentes e alternar rotas de comunicação para fornecer o nível de tolerância a falhas da 

rede. A capacidade de gerenciamento de falhas por ela mesma deve ser redundante para 

aumentar a confiabilidade da rede. 

Usuários esperam ser informados do status da rede e garantias do funcionamento 

correto da rede através de mecanismos que usam testes confiáveis, estatísticas, alertas, 

análise e logs. Após a correção de falhas e restauração do sistema, o serviço de 

gerenciamento de falhas deve garantir que o problema está totalmente resolvido e assegurar 

que nenhum problema novo foi introduzido. Esta necessidade é chamada de rastrear e 

controlar o problema. Como as outras áreas do gerenciamento de redes, o gerenciamento de 

falhas deve ter um efeito mínimo no desempenho da rede. 

3.2.2 Gerenciamento de Configuração 

As redes de computadores são compostas por componentes que podem ser 

configurados para desempenhar diferentes aplicações. O mesmo dispositivo, por exemplo, 

pode ser configurado para atuar tanto como um roteador como um sistema final ou ambos. 

Uma vez decidido como o dispositivo vai ser utilizado, o gerenciador de configuração pode 

escolher o software apropriado e definir os atributos e valores para este dispositivo. 

Ações como iniciar e finalizar operações de redes são responsabilidades especificas 

do gerenciamento de configuração. Geralmente é desejável que essas operações em 

determinados componentes sejam desempenhadas de forma transparente. 

O gerente da rede necessita ter capacidade de identificar inicialmente os 

componentes que englobam a rede e definir uma conexão desejável entre eles. Também tem 

a necessidade de modificar as conexões dos componentes da rede quando os usuários finais 

necessitam das mudanças. Reconfiguração da rede é desejável em resposta a avaliação de 

desempenho ou para suporte a atualização de redes, cobrir falhas e checar segurança. 

Usuários finais também necessitam serem informados do status dos recursos da rede 

ou componentes. Assim, quando mudanças de configuração ocorrem, os usuários finais 
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devem ser notificados. Relatórios de configuração podem ser gerados periodicamente ou 

em resposta a requisições. Antes da reconfiguração, usuários finais desejam investigar 

sobre o futuro status dos recursos e seus atributos. 

3.2.3 Gerenciamento de Contabilização 

O gerente da rede necessita contabilizar o uso dos recursos da rede pelos usuários 

finais ou por uma classe de usuários incluindo: 

• A verificação de abuso de privilégios dos usuários e sobrecarga da rede. 

• Uso ineficiente da rede 

O gerente da rede necessita ser capaz de especificar o tipo de informação de 

contabilização para ser gravado nos vários nós e gerar relatórios de contabilização. 

Para limitar o acesso a informação de contabilização, as facilidades de 

contabilização devem fornecer a capacidade de verificar usuários finais para acessar e 

manipular as informações. 

3.2.4 Gerenciamento de Desempenho 

Muitas vezes é critico manter uma aplicação que está na rede dentro dos limites de 

desempenho. Gerenciamento de desempenho aborda duas categorias funcionais: 

monitoração e controle. Monitoração é a função que rastreia atividades na rede. A função 

de controle permite que o gerenciamento de desempenho faça ajustes para aprimorar o 

desempenho da rede. Alguns assuntos de desempenho de interesse do gerenciador da rede 

são: 

• Qual é o nível de capacidade de utilização? 

• Existe um tráfego excessivo? 

• O throughput foi reduzido para níveis inaceitáveis? 

• Existe gargalo? 

• O tempo de resposta está aumentando? 

 

Para lidar com esses assuntos, o gerente deve focar em um conjunto inicial de 

recursos para serem monitorados a fim de obter o nível de desempenho. Isso inclui associar 
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métricas apropriadas e valores com recursos relevantes da rede como indicadores de 

diferentes níveis de desempenho. Por exemplo, qual o número de retransmissão em uma 

conexão de transporte deve ser considerado para que seja um problema de desempenho que 

requer atenção? Gerenciamento de desempenho deve monitorar vários recursos para 

fornecer informações em um determinado nível operacional da rede. Coletando essas 

informações, analisando e usando o resultado da análise, o gerente é capaz de reconhecer 

situações indicativas de degradação de desempenho e pode impedir essa degradação. 

Antes de usar a rede para uma aplicação particular, um usuário final pode desejar 

saber algumas estatísticas como média ou pior caso de tempo de resposta e a confiabilidade 

dos serviços da rede.  Usuários finais esperam que os serviços da rede devam ser 

monitorados de forma a fornecer um tempo de resposta adequado as suas aplicações.  

Os gerentes da rede necessitam de estatísticas de desempenho para auxiliar o 

planejamento, gerenciamento, e manutenção das redes. Estatísticas de desempenho podem 

ser usadas para reconhecer gargalos antes que causem problemas aos usuários finais. Ações 

corretivas apropriadas devem ser realizadas. Essas ações podem ser mudanças nas tabelas 

de roteamento para balancear ou redistribuir o tráfego durante o tempo de pico ou quando 

um gargalo é identificado por um crescimento rápido em uma área.  

3.2.5 Gerenciamento de Segurança 

Gerenciamento de segurança está relacionado a proteção das informações de 

gerenciamento e facilidades de controle de acesso. Isto inclui geração, distribuição, e 

armazenamento de chaves cifradas. Senhas, ou outras informações de autorização e 

controle de acesso devem ser mantidas e distribuídas. Gerenciamento de segurança está 

também relacionado com monitoração e controle de acesso das redes de computadores ou 

parte das informações de gerenciamento da rede obtidas de nós da rede. Logs são 

ferramentas importantes de segurança, assim, esse tipo de gerenciamento está envolvido 

com a coleta, armazenamento e análise dos arquivos e logs.  

 Gerenciamento de segurança fornece facilidades de proteção dos recursos da rede e 

das informações dos usuários. As facilidades de segurança da rede devem ser disponíveis 

apenas aos usuários autorizados (STALLINGS, 1999). 
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Gerenciamento de redes e sistemas, ver Figura 8, requer um monitoramento 

dinâmico e controle de todos os serviços e recursos para assegurar que as necessidades de 

todas as funções de gerenciamento envolvidas são encontradas. Monitoração é uma 

operação na qual informações de gerenciamento são coletadas dos recursos para analisar o 

comportamento do sistema. Controle é uma operação na qual parâmetros de recursos são 

modificados para mudar o comportamento do sistema. Um importante aspecto da 

monitoração e controle é que são executadas de forma interativa: monitoração, detecção, 

controle e assim por diante.  

Embora monitoração e controle ocorram nas cinco áreas funcionais, tipicamente 

desempenho e contabilização são vistas como operações de monitoração, enquanto que 

gerenciamento de configuração é visto como operação de controle. Tolerância à falhas e 

segurança são ambos monitoramento e operações de controle. Duas operações essenciais do 

gerenciamento de falhas são: detecção e diagnóstico de falhas. Para diagnosticar a falha, 

deve ser enviada uma notificação da entidade que gerencia a falha. O processo de 

diagnóstico deve também requerer interação com outras entidades de gerenciamento 

(desempenho e configuração) para obter mais informações sobre a causa da falha. 

O desempenho dos recursos deve ser monitorado dinamicamente a fim de detectar 

desempenho anormal dos recursos. Isso é importante quando os parâmetros dos recursos 

precisam ser configurados para atingir o desempenho requerido. Quando uma falha ocorre, 

as funções de gerenciamento de falhas podem isolar um recurso com falhas e notificar o 

gerenciamento de configuração para alterar o mapa da configuração dinâmica de todos os 

recursos.   

Para obter um gerenciamento total da rede deve haver interdependência das áreas 

funcionais de gerenciamento. Então, há uma necessidade de uma comunicação destas áreas 

para um gerenciamento efetivo da rede e sistemas (BHUSHAN; PATEL, 1998ª) 

(BHUSHAN; PATEL, 1998ª). 
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Figura 8. Gerenciamento de Rede e Sistemas. 
 

3.3 Modelo de Gerenciamento OSI 

Na arquitetura OSI também são definidos quatro modelos: modelo organizacional, 

modelo de informação, modelo de comunicação e modelo funcional como mostrado na 

Figura 9. 
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Gerenciamento 
de rede

 

Figura 9. Modelo OSI de Gerenciamento (SUBRAMANIAN, 2000, adaptado). 
 

O modelo organizacional descreve os componentes do sistema de gerenciamento, 

suas funções e sua infra-estrutura. O modelo organizacional é definido pela ISSO 10040 

OSI Systems Management Overview onde define os termos objeto, agente e gerente. O 

modelo de informação OSI trata da estrutura e da organização das informações de 

gerenciamento. ISSO 1065 especifica a estrutura das informações de gerenciamento (SMI – 

Structure Management Information Base) e das informações armazenadas na base de 

dados, como a MIB (Management Information Base). SMI descreve como a informação de 

gerenciamento está estruturada e a MIB trata do relacionamento e do armazenamento das 

informações de gerenciamento. 
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O terceiro modelo no gerenciamento OSI é o modelo de comunicação no qual 

possui três componentes: processo da aplicação de gerenciamento que funciona na camada 

de aplicação, camada de gerenciamento entre as camadas, e a camada de operação dentro 

das camadas.  

O modelo funcional trata das necessidades de gerenciamento baseada nos usuários. 

Como mencionado anteriormente, OSI define cinco áreas funcionais que são definidas 

como funções de gerenciamento de rede e sistemas (SUBRAMANIAN, 2000). 

 

 

3.3.1 Modelo Organizacional 

No modelo de gerência é apresentado o paradigma agente/gerente. O agente é uma 

entidade que pode fornecer informações de gerenciamento sobre os recursos gerenciados e 

pode exercer funções de gerenciamento sobre os recursos. O agente armazena as 

informações de gerência em uma base de dados. O gerente faz requisições aos agentes para 

obter informações de gerência através da utilização de um protocolo. 

A transferência de informações entre os agentes e gerentes pode ser realizada 

através de polling ou notificação de eventos. O polling é uma interação tipo 

requisição/resposta, onde o gerente requisita as informações de gerência aos agentes. A 

notificação de eventos é iniciada pelos agentes para indicações de ocorrência de eventos 

importantes.  

As atividades de gerência se compõem de um ciclo dado por: coleta de dados onde 

aborda a monitoração dos recursos gerenciados, diagnóstico dado por análise e tratamento 

dos dados coletados para delinear o problema e ação de controle sob os recursos 

gerenciados a fim de corrigir falhas. 

A monitoração consiste na observação e análise das informações de gerenciamento 

coletadas. Estas informações podem ser classificadas nas seguintes categorias: 

• Estática: é caracterizada pela configuração atual e os elementos que a compõe. 

• Dinâmica: caracterizada pelos eventos da rede.  

• Estatística: pode ser derivada de informações dinâmicas.  
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O controle da rede está relacionado com a modificação de parâmetros e à execução 

de ações em um sistema remoto. 

O controle de configuração inclui as seguintes funções: 

• definição da informação de configuração – recursos e atributos dos recursos 

sujeitos ao gerenciamento; 

• atribuição e modificação de valores dos atributos; 

• definição e modificação de relacionamentos entre recursos ou componentes da 

rede; 

• inicialização e término de operações de rede; 

• distribuição de software; 

• exame de valores e relacionamentos; 

• relatórios de status de configuração. 

O controle de segurança é relativo à segurança dos recursos sob gerenciamento, 

incluindo o próprio sistema de gerenciamento. Os principais objetivos em termos de 

segurança, são relativos à confiabilidade, integridade e disponibilidade. As principais 

ameaças à segurança referem-se à interrupção, interceptação, modificação e mascaramento. 

As funções de gerenciamento de segurança podem ser agrupadas em três categorias: 

• manutenção da informação de segurança; 

• controle de acesso aos recursos; 

• controle do processo de criptografia. 

O modelo básico de agente/gerente é caracterizado por um paradigma centralizado, 

no qual concentra todo o processamento de gerenciamento em um único nó, o gerente, e 

reduz todos os agentes ao papel de coletores. A gerência centralizada tem um único centro 

de controle, acesso total a todos os dispositivos, é pouco escalável, sensível a falhas e 

inadequada à evolução das redes. 

Para atingir a escalabilidade, flexibilidade e robustez, um paradigma descentralizado 

tem sido reconhecido como um candidato a solução. O paradigma distribuído permite 

distribuir a aplicação de gerenciamento por várias máquinas. Dentro da gerência distribuída 

existem dois paradigmas, como apresentado na Figura 10: o hierárquico onde há uma 
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delegação vertical e o segundo, cooperativo, envolve o gerenciamento autônomo de 

entidades no qual cooperam a fim de atingir um gerenciamento global.  

O primeiro paradigma consiste em dividir o domínio global de gerenciamento em 

diferentes subdomínios com um gerente por subdomínio: sendo referenciado como 

paradigma fracamente distribuído. 

No último caso, os agentes são confinados ao papel de coletores de dados. Através 

da delegação de responsabilidade de gerenciamento aos agentes um alto nível de 

distribuição deve ser alcançado. Ambos são derivados do paradigma fortemente distribuído, 

o hierárquico e cooperativo que também podem ser combinados. 

Enquanto os paradigmas centralizados e hierárquicos têm sido largamente 

implementados e explorados, o paradigma de cooperação tem sido investigado no campo da 

pesquisa: algumas experiências têm sido atingidas, mas a adoção tem sido fortemente 

dependente da maturidade de tecnologias do campo da inteligência artificial 

(SUBRAMANIAN, 2000). 
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Figura 10. Paradigmas (BENECH et al, 2002, adaptado). 
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3.3.2 Modelo de Informação 

Um modelo de informação está relacionado com a estrutura e o armazenamento da 

informação. 

A representação dos objetos e as informações relevantes de gerenciamento formam 

o modelo de informação. Como já foi apresentada, informações dos componentes da rede 

são passadas entre processos gerente e agentes. O modelo de informação especifica a base 

de informação para descrever objetos gerenciados e seus relacionamentos. O SMI 

(Structure of Management  Information ) define a sintaxe e a semântica das informações de 

gerenciamento armazenadas na MIB (Management Information Base). Assim, o SMI define 

notações, formatos, tipos e nomes usando como base a notação formal ASN.1. 

A MIB (Management Information Base) armazena os dados de gerenciamento em 

uma estrutura hierárquica. Ela é utilizada tanto pelos agentes quanto pelos gerentes para 

armazenar e trocar essas informações de gerenciamento. A MIB associada ao agente é 

chamada de MIB agente e a MIB associada ao gerente é chamada de MIB gerente. 

Uma MIB gerente consiste em informações de todos os componentes que são 

gerenciados, enquanto a MIB agente necessita saber apenas das informações do elemento 

gerenciado (SUBRAMANIAN, 2000). 

3.3.3 Protocolo de Gerenciamento 

Os principais requisitos para a comunicação de informações de gerenciamento e 

interação entre entidades de gerenciamento devem ser especificados através de um 

protocolo. A comunicação entre agentes e gerentes deve seguir um conjunto de regras 

básicas, como em qualquer outra aplicação distribuída. Este conjunto de regras pode 

apresentar maior ou menor complexidade, dependendo do modelo adotado.  

O modelo OSI utiliza o protocolo CMIP (Common Management Information 

Protocol), proposto pela ISSO nos anos 90, que apresenta funcionalidades para emitir 

relatórios diversos sobre a ocorrência de eventos, criar e destruir instâncias de classes de 

objetos, executar ações sobre objetos, ler e modificar valores de atributos de objetos e para 

a execução de operações sobre vários objetos a partir da definição de um escopo e de um 

filtro para a seleção de objetos.  
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O modelo Internet utiliza o protocolo SNMP (Simple Network Management 

Protocol) criado pela IETF em 1988 que é dominante em redes TCP/IP. 

O protocolo tem como funcionalidades básicas a leitura e alteração de valores de 

variáveis e emissão de relatórios de evento para situações específicas. 

O modelo arquitetural SNMP consiste em uma coleção de estações de 

gerenciamento e elementos de rede. As estações de gerenciamento executam aplicações que 

monitoram e controlam os elementos de rede. Os elementos de rede são equipamentos tais 

como hosts, gateways, servidores de terminais, e similares, que possuem agentes de 

gerenciamento, e que são responsáveis pela execução das funções de gerenciamento de 

rede, requeridas pelas estações de gerenciamento. O protocolo SNMP é usado para 

transportar a informação de gerenciamento entre as estações de gerenciamento e os agentes 

existentes nos elementos de rede. 

O modelo proposto busca minimizar o número e a complexidade de funções de 

gerenciamento realizadas pelos agentes de gerenciamento. As razões que tornam este 

objetivo atrativo, são: 

• o custo de desenvolvimento do software de agente de gerenciamento, necessário 

para suportar o protocolo é significativamente reduzido; 

• o grau de funcionalidade suportado remotamente é proporcionalmente aumentado, 

à medida que se aumenta a utilização dos recursos Internet na tarefa de 

gerenciamento; 

• a quantidade de funções de gerenciamento, que são suportadas remotamente, é 

gradativamente aumentada, através da imposição de algumas restrições sobre a 

forma e sofisticação das ferramentas de gerenciamento. 

• conjuntos simplificados de funções de gerenciamento são facilmente entendidos e 

utilizados pelos desenvolvedores de ferramentas de gerenciamento de redes. 

O segundo objetivo do protocolo é que o paradigma funcional para monitoração e 

controle deve ser suficientemente extensível para acomodar aspectos adicionais, e 

possivelmente não previstos, da operação e gerenciamento de redes. 

O terceiro objetivo é que a arquitetura deve ser, tanto quanto possível, independente  

dos mecanismos de hospedeiros e gateways particulares. 
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O SNMP tem sido desenvolvido em resposta a necessidade de ferramentas 

padronizadas devido a grande heterogeneidade dos recursos da rede. SNMP tem sido 

desenvolvido para fornecer uma ferramenta multi-fabricante e permitir a interoperabilidade 

do gerenciamento da rede.  

Este protocolo atualmente se refere a um conjunto de padrões de gerenciamento de 

rede, incluindo um protocolo, uma especificação estruturada de uma base de dados e um 

conjunto de objetos de dados. SNMP foi adotado como um padrão para redes baseadas em 

TCP/IP em 1989 e a partir daí tem se tornado popular. Em 1991, um suplemento ao SNMP, 

conhecido como RMON (Remote Network Monitoring) foi desenvolvido. O RMON 

estende as capacidades do SNMP para incluir o gerenciamento de redes locais (LANs) 

como também os dispositivos dessa rede. Em 1993, uma atualização do SNMP, conhecido 

como SNMPv2 adiciona funcionalidades ao SNMP e codifica o uso do SNMP em redes 

baseadas no modelo OSI. Também em 1995, RMON foi estendido e chamado de RMON2. 

Finalmente, em 1998, SNMPv3 foi desenvolvido com o propósito de definir capacidades de 

segurança ao SNMP e uma arquitetura para extensões futuras (STALLINGS, 1999). 

3.4  Gerenciamento Baseado na Web 

Com o rápido crescimento da tecnologia WEB e da Internet, o gerenciamento de 

rede e sistemas tem se movido em direção ao gerenciamento baseado em WEB. 

Tecnologias WEB compostas por servidores WEB e navegadores, têm se tornado 

uma tecnologia difundida no ambiente empresarial. A WEB tem se tornado um portal no 

sistema de gerenciamento convencional, onde informações sobre processos em execução 

são coletadas através de scripts e enviadas a um servidor que armazena páginas WEB. 

Com a universalidade da tecnologia WEB, torna-se ampla a utilização da tecnologia 

WEB para disponibilizar informações coletadas pelo gerenciamento de sistemas ou rede, 

em localizações múltiplas por navegadores WEB. A tecnologia WEB não se limita apenas a 

disponibilizar os dados em navegadores, mas também pode coletar as informações de 

gerenciamento.  

Um dos benefícios que a tecnologia WEB proporciona é a possibilidade de 

implementar acesso remoto para os sistemas de gerenciamento. 
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É necessário distinguir entre interface WEB e gerenciamento WEB. Interface WEB 

lida em como a informação será apresentada ao usuário. As informações podem ser 

coletadas por scripts ou via SNMP e disponíveis em uma interface WEB. Um 

gerenciamento baseado em WEB utiliza tecnologia WEB. Nesta configuração, um agente 

entra na rede como um servidor WEB e pode monitorar ou controlar os elementos da rede. 

O uso de aplicações de gerenciamento e navegadores WEB permite que as informações 

coletadas pelo agente servidor WEB sejam apresentadas em uma interface baseada em 

WEB.  

Um dos pontos mais importantes sobre as tecnologias de gerenciamento baseado na 

WEB é a habilidade de incorporar agentes inteligentes distribuídos na rede. Como um 

resultado, pode-se implementar gerenciamento de rede ativa com monitoração local e 

capacidades de controle. Assim, elimina-se o polling dos sistemas tradicionais como SNMP 

e CMIP, e reduz-se o tráfego da rede. Em adição o controle local permite melhorar o 

desempenho do sistema como um todo. 

Uma das propostas de padrões baseados na WEB é o DMI (Desktop Management 

Interface). Este padrão tem como alvo o gerenciamento baseado em WEB de desktops e 

servidores. Esse padrão foi desenvolvido pela DMTF (Desktop Management Task Force), 

um consórcio formado entre empresas para encontrar uma forma de gerenciar sistemas de 

desktops. O DMI se encontra entre a interface de gerenciamento e a interface de 

componentes. A base de dados para armazenar os dados é a MIF (Management Information 

Format) que é similar a MIB no SNMP.  

O DMTF também desenvolveu o WBEM (Web-based Enterprise Management) que 

tem como propósito integrar, e não substituir, os diferentes protocolos de gerenciamento, 

como SNMP, CMIP e DMI. O WBEM é baseado no Common Information Model (CIM) 

desenvolvido pela Microsoft. Este framework é composto pelo CIM Object Manager 

(CIMOM) e uma base de dados, o CIM Schema. O CIMOM está entre as aplicações 

baseadas em WEB e os objetos gerenciados em vários ambientes de gerenciamento.  

 Em paralelo com os esforços da DMTF temos o sistema de gerenciamento baseado 

em Java que tem sido desenvolvido pela Sun Microsystems. Applets em Java têm sido 

estendidas para gerenciar componentes de rede e sistemas. Sun define esta tecnologia como 
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Java Management Extensions (JMX). A tecnologia Java também tem sido estendida para 

gerenciar áreas de armazenamento de gerenciamento distribuído.  

JMX define uma arquitetura de gerenciamento, APIs, e serviços de gerenciamento 

em uma única especificação e é caracterizado por ser um sistema de gerenciamento 

descentralizado que usa a tecnologia Java (SUBRAMANIAN, 2000). 

3.4.1 Arquitetura WBEM 

O WBEM foi proposto em 1996 por um conjunto de empresas lideradas pela 

Microsoft, Compaq Computer, BMC Software, Cisco Systems e Intel. A proposta foi 

definir um ambiente aberto para gerenciamento, onde todos os sistemas de gerenciamento e 

aplicações pudessem acessar, controlar e compartilhar informações de gerenciamento entre 

si usando tecnologias e padrões existentes.  

A arquitetura possibilita a utilização de tecnologias baseadas na Web, permitindo 

que dispositivos na Internet possam agir como fontes e consumidores de informações sem o 

conhecimento específico do ambiente onde cada componente é operado. Em junho de 1998, 

o Distributed Management Task Force (DMTF) anunciou a transferência da iniciativa 

WBEM pelas corporações fundadoras. 

O WBEM, conforme a Figura 11, define uma arquitetura de gerenciamento para 

obter a unificação de mecanismos que descrevem e compartilham informações de gerência. 

Estabelece uma infra-estrutura de padrões de gerenciamento para acessar e compartilhar 

informações de gerenciamento de diversos hardware e software do ambiente gerenciado. 

WBEM especifica padrões que permitem coletar, associar e agregar dados de 

gerenciamento de diferentes tecnologias e plataformas, apresentando os dados em uma 

modelagem consistente a fim de obter uma arquitetura unificada. Com isso, aplicações de 

gerenciamento podem utilizar estas informações para criar soluções que reduzem a 

manutenção e custos de gerenciamento (WMI OVERVIEW, 2000). 

A iniciativa WBEM tem como objetivo resolver problemas de coleta de dados de 

gerenciamento ponto-a-ponto e diagnóstico dos dados de ambientes compostos por 

diferentes hardwares, protocolos, sistemas operacionais e aplicações distribuídas. 
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O WBEM assume que um ambiente de gerenciamento requer ferramentas que 

permitam interoperabilidade a fim de fornecer um modelo comum para coleta de 

informações de gerenciamento. O objetivo do WBEM é integrar componentes, ferramentas 

e protocolos existentes. Essa integração permite que qualquer aplicação de gerenciamento 

não dependa de diferentes APIs específicas para cada protocolo ou padrões usados para 

manusear entidades de gerenciamento (THOMPSON, 1998) (BENECH et al, 2002). 
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Figura 11. Arquitetura WBEM (THOMPSON, 1998, modificado). 

3.4.2 Modelo CIM de Informação 

O WBEM define um modelo de informação, CIM, que fornece um padrão 

unificado, baseado em orientação a objeto, para descrever objetos físicos e lógicos em um 

ambiente gerenciável. Este modelo de informação define como os dados são representados 

e um processo padrão que define como os componentes interagem. 

A especificação inclui duas partes que compõem o modelo: especificação CIM e o 

esquema CIM. O primeiro define as necessidades para a implementação do WBEM, 

descrevendo a linguagem de modelagem, técnicas de mapeamento usadas para coletar e 

transferir informações dos coletores de informações ao modelo de gerenciamento. O 
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segundo descreve o conteúdo do repositório, fornecendo um modelo de descrição e um 

framework de informação. Também define um conjunto de classes, propriedades, 

associações e agregações utilizando a sintaxe MOF (Managed Object Format) permitindo 

organizar as informações do ambiente gerenciado (WMI OVERVIEW, 2000).  

Uma característica que torna este modelo tão importante é o fato de ser extensível. 

Assim, é possível que cada fabricante construa sua implementação sobre o CIM, o que 

possibilita  a criação de classes que descendam das definidas no modelo CIM e também que 

definam o comportamento inerente ao sistema a que se destinam.  

O CIM define modelos (Figura 12) de informação com níveis crescentes de 

especificidade, ou seja, os dois primeiros níveis fazem parte do padrão e definem aspectos 

genéricos dos objetos gerenciados, enquanto o terceiro nível é dependente da 

implementação de cada fabricante e, como tal, é constituído por classes que descendem do 

nível anterior e que incluem comportamento específico do sistema operativo. 

Core Model: consiste do nível mais alto das classes, incluindo suas propriedades e 

associações. As classes deste modelo representam objetos que se aplicam a todos os 

domínios gerenciáveis. Fornecem um vocabulário básico para analisar e descrever sistemas. 

Common Model: estende o Core Model para domínios gerenciáveis específicos: 

sistema, aplicação, rede e dispositivos. Incorpora noção comum para um domínio 

específico, independente de tecnologia ou implementação particular. Esses modelos 

fornecem a base para o desenvolvimento de aplicações gerenciáveis, e incluem classes 

básicas para extensão em específica área.  

Extension Model: estende o Common Model para gerenciar ambientes específicos 

dependentes de tecnologia. Esses ambientes são específicos como, por exemplo, sistema 

operacional. Aplicam-se tipicamente a plataformas UNIX e Microsoft Windows. 

Assim, o CIM tem como objetivo modelar todos os ambientes de gerenciamento. 

Definindo objetos e suas propriedades, métodos e associações em uma maneira uniforme. 

Assim, informações de redes, de dispositivos, de sistemas e de aplicações podem ser 

acessadas mais facilmente por uma aplicação de gerenciamento e tornar mais poderosas as 

capacidades de gerenciamento (THOMPSON, 1998) (BENECH et al, 2002). 
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Figura 12.  Modelos de Informação CIM (MICROSOFT, 2003). 
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3.5   Conclusão 

 
Em um ambiente distribuído as capacidades de gerenciamento são divididas em 

quatro camadas: gerenciamento da aplicação, gerenciamento do middleware, 

gerenciamento do sistema operacional e gerenciamento da rede. Cada camada possui seus 

pontos próprios que precisam ser gerenciados e cada uma demanda de parâmetros 

específicos de qualidade de serviço. As atividades de gerenciamento nas camadas devem 

cooperar a fim de fornecer um gerenciamento fim-a-fim ao usuário final. 

A arquitetura OSI define cinco áreas funcionais no gerenciamento de redes e 

sistemas que são: gerenciamento de falhas, gerenciamento de configuração, gerenciamento 

de contabilização, gerenciamento de desempenho e gerenciamento de segurança, onde para 

obter um gerenciamento global deve haver uma comunicação entre as áreas funcionais de 

gerenciamento.  Para que as necessidades de todas as funções de gerenciamento sejam 

atendidas, é necessária uma monitoração dinâmica e um controle de todos os recursos da 

rede e sistemas.  

Existem várias tecnologias  para gerenciar os componentes da rede como SNMP, 

CMIP e DMI. Mas, essas tecnologias são específicas para certos domínios gerenciáveis.  

A arquitetura WBEM é uma tecnologia baseada na Web que pode ser integrada com 

tecnologias existentes. Assim, essa arquitetura, especificada pela DMTF, permite gerenciar 

as quatro camadas reduzindo os custos e fornecendo um gerenciamento integrado e 

distribuído. 

Essa arquitetura define um modelo de informação, CIM, que fornece uma 

homogeneização das informações de gerenciamento. 

Desse modo, o trabalho propõe a utilização da arquitetura WBEM e do modelo CIM 

de informação para gerenciar ambientes distribuídos heterogêneos, a fim de obter um 

gerenciamento integrado e distribuído.    



4 MODELO PROPOSTO 

Em um sistema distribuído o monitoramento dos recursos do sistema é essencial 

para um bom funcionamento do ambiente. Se uma aplicação faz uma requisição a um 

objeto remoto, ela fica aguardando até a chegada da resposta. Se, por algum motivo, ocorre 

um mau funcionamento do sistema a aplicação não recebe a resposta. A Figura 13 ilustra 

cinco cenários onde um objeto faz uma requisição e aguarda a resposta. No primeiro 

cenário a requisição é enviada e a resposta é recebida com sucesso. No segundo cenário a 

requisição é enviada, mas por algum motivo o servidor não recebe a requisição. No terceiro 

cenário o objeto recebe a requisição, mas a resposta não chega no cliente. No quarto 

cenário o servidor recebe a requisição, mas o servidor não envia a resposta. No último 

cenário o serviço está indisponível, impedindo que a requisição seja enviada. 

Essas falhas, representadas nos cenários, podem ocorrer nas quatro camadas 

definidas: aplicação, middleware, sistema operacional ou na rede.   
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Figura 13. Funcionamento do Ambiente Distribuído (SALES, 2002b). 
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O trabalho propõe um modelo de gerenciamento dos recursos do sistema 

operacional em ambientes distribuídos que possa ser integrado com sistemas de 

gerenciamento do middleware e da rede. Assim, é possível evitar os problemas 

mencionados e obter um gerenciamento de qualidade de serviço fim-a-fim. 

Para garantir uma qualidade de serviço ao usuário final, alguns requisitos na 

gerência do sistema operacional são necessários como: controlar os recursos de espaço de 

disco, memória, CPU, swap, usuários e impressoras. 

4.1  Monitoramento dos Recursos do Sistema Operacional 

A fim de realizar um gerenciamento dos recursos do sistema em um ambiente 

distribuído, é  proposto a: 

 Identificação dos elementos a serem monitorados; 

 Monitoração e detecção dos elementos que causam degradação de um serviço; 

 Alerta ao cliente; 

Um processo representa o aspecto dinâmico da aplicação. Vários motivos causam o 

término de um processo: finalização normal, memória indisponível para sua execução, erro 

aritmético e tempo expirado (processo espera muito por um evento). Assim, nossa proposta 

aborda como elemento principal a ser monitorado o processo que representa o objeto 

distribuído. Através dele podemos monitorar a memória utilizada por ele, sua prioridade e 

porcentagem de utilização do processador. 

Dentro do modelo de gerenciamento dos recursos do sistema outros elementos do 

sistema operacional também devem ser monitorados como: memória, CPU, status do 

sistema operacional entre outros. Dessa forma, é possível analisar as informações de 

gerenciamento coletadas e  enviar uma notificação em caso de ocorrência de um evento 

critico.  

Dois tipos de alerta são propostos pelo modelo de gerenciamento: notificação 

quando a memória utilizada atinge um valor próximo ao limite permitido pelo sistema 

operacional e notificação quando um processo termina.  
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Na Figura 14 é apresentado o modelo de gerenciamento do sistema operacional em 

um ambiente distribuído como proposto.  
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Figura 14. Modelo Proposto de Gerenciamento dos Recursos do Sistema. 

 

O modelo propõe a utilização da arquitetura WBEM para coletar os dados dos 

objetos gerenciados, a utilização do modelo CIM para uniformizar as informações e a 

implementação de uma aplicação de gerenciamento que requisita as informações de 

gerenciamento. Com base nas informações coletadas, a aplicação de gerenciamento pode 

efetuar uma monitoração dos recursos dos vários sistemas operacionais diferentes. 

Como proposta de um modelo de gerenciamento distribuído, várias aplicações de 

gerenciamento podem estar distribuídas em diferentes máquinas permitindo a coleta remota 

das informações de gerência.  

Como mostrado na Figura 15, esses dados coletados pelas diferentes aplicações de 

gerência são disponibilizados na WEB de forma que o gerente possa monitorar a rede. 
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Figura 15 Monitoração dos Recursos do Sistema. 

4.2 Especificação CIM e ITU 

O modelo propõe uma implementação de uma aplicação de gerenciamento que 

coleta as informações de recursos de sistemas heterogêneos. As informações de 

gerenciamento são modeladas segundo o modelo CIM de informação para homogeneizar a 

informação e satisfazer os requisitos de unificação e integração dos sistemas de 

gerenciamento. Com base nas informações coletadas, a aplicação de gerenciamento pode 

efetuar uma monitoração dos recursos dos vários sistemas operacionais diferentes. 

Baseado no CIM schema que define classes com propriedades e associações, serão 

apresentadas as classes utilizadas no modelo proposto de gerenciamento dos recursos do 

sistema. 

A especificação System Specification 2.8 (SYSTEM SPECIFICATION 2.8, 2003) 

define classes para o gerenciamento do sistema operacional e seus recursos. No nosso 

modelo de gerenciamento, as principais classes utilizadas na obtenção e modelagem das 
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informações de gerenciamento são Process e OperatingSystem. Outras classes apresentadas 

na especificação também são utilizadas no modelo proposto.  

A classe Process define atributos como prioridade e tamanho da memória utilizada, 

como mostrados nas Figuras 16 e 17, e a classe OperatingSystem define o tamanho máximo 

de memória permitido para cada processo, número de processos, número máximo de 

processos e atributos referente a dados sobre a memória disponível e utilizada.  

(See Core Model)

EnabledLogicalElement

System

(See Core Model)

ComputerSystem

(See System Model
(Computer System))

OperatingSystem

CreationClassName : string {key}
Name : string {override, key}
OSType : uint16 {enum}
OtherTypeDescription : string
Version : string
LastBootUpTime : datetime
LocalDateTime : datetime
CurrentTimeZone : sint16
NumberOfLicensedUsers : uint32
NumberOfUsers : uint32
NumberOfProcesses : uint32
MaxNumberOfProcesses : uint32
TotalSwapSpaceSize : uint64 {units}
TotalVirtualMemorySize : uint64 {units}
FreeVirtualMemory : unit64 {units}
FreePhysicalMemory : uint64 {units}
TotalVisibleMemorySize : uint64 {units}
SizeStoredInPagingFiles : uint64 {units}
FreeSpaceInPagingFiles : uint64 {units}
MaxProcessMemorySize : uint64 {units}
Distributed : boolean
MaxProcessesPerUser : uint32

Reboot() : uint32
Shutdown() : uint32

InstalledOS

*

RunningOS

FileSystem

See System Model
(File Systems))

BootOSFromFS *
1

0..1

0..1

w *

Association

Aggregation
Association with WEAK reference

Inheritance

Aggregation with WEAK reference

w

w

* Equivalent to:  0 .. n
Composition Aggregation

 
Figure 16.  System Specification 2.8 –Operating System (SYSTEM SPECIFICATION 2.8, 2003). 
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(See Core Model)

EnabledLogicalElement

System

(See Core Model)

CreationClassName : string {key}
Handle : string {key}
Priority : uint32
ExecutionState : uint16 {enum}
KernelModeTime : uint64 {units}
UserModeTime : uint64 {units}

Thread

Process

CreationClassName : string {key}
Handle : string {key}
Priority : uint32
ExecutionState : uint16
OtherExecutionDescription : string
CreationDate : datetime
TerminationDate : datetime
KernelModeTime : uint64
UserModeTime : uint64
WorkingSetSize : uint64

OSProcess

ProcessThread

1

1

*

CreationClassName : string {key}
Name : string {override, key}

JobDestination

HostedJobDestination

JobStatus : string
TimeSubmitted : datetime
ScheduledStartTime : datetime
StartTime : datetime
ElapsedTime : datetime
UntilTime : datetime
Notify : string
Owner : string
Priority : uint32
PercentComplete {units}
DeleteOnCompletion : boolean
ErrorCode : uint16
ErrorDescription : string

KillJob ([IN] DeleteOnKill :
boolean) : uint32 {enum}

Job

Job
Destination

Jobs

0..1

*

*w

*w
ProcessExecutable

OperatingSystem

(See System Model
(Operating System))

Logical File

(See System Model
(File System))

DataFile

(See System Model
(File System))

Page 5  : Processing and Jobs

Service

(See Core Model)

ServiceProcess

*

*
*

*w

1

(See Core Model)

LogicalElement

(See Core Model)

ManagedSystemElement

(See Core Model)

ManagedElement

OwningJobElement
0..1

*

AffectedJobElement

*

*

ConcreteJob

InstanceID : string {key}
Name : string {override, req'd}

ProcessOfJob

* *

Association

Aggregation
Association with WEAK reference

Inheritance

Aggregation with WEAK reference

w

w

* Equivalent to:  0 .. n
Composition Aggregation

 
 

Figure 17.  System Specification 2.8 – Processing and Jobs (SYSTEM SPECIFICATION 2.8, 2003). 
 

O envio da notificação é baseado na análise desses dados coletados. Para efetuar a 

notificação, a especificação Event Specification 2.8 (SPECIFICATION 2.8, 2003) e a 

recomendação ITU/X.733 (INFORMATION TECNOLOGY, 1992) definem os tipos de 

notificação e em que circunstâncias elas devem ser enviadas. 

 A classe CIM_Indication, como apresentada na Figura 18, é uma classe abstrata 

para todas as notificações de mudanças no ambiente, eventos detectados e objetos e seus 

dados. Para receber uma notificação, um consumidor deve criar uma instância da classe 

CIM_IndicationFilter descrevendo o critério de notificação, uma instância da 

CIM_IndicationHandler descrevendo o receptor da notificação, e uma instância da 
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CIM_IndicationSubscription, apresentada na Figura 19, associando o fornecedor e o 

consumidor. 

O modelo propõe a notificação em caso de término dos processos referentes aos 

objetos distribuídos. Para isso é necessário instanciar os objetos descritos acima e utilizar a 

classe InstDeletion, como apresentada na Figura 20, que permite notificar quando uma 

instância é removida. 

Indication

IndicationIdentitifer: string
CorrelatedIndications: string[ ]
IndicationTime: datetime

InstIndication

SourceInstance: string
   {EmbeddedObject, Required}

InstDeletion

ProcessIndication

AlertIndication

Description: string
AlertingManagedElement: string
AlertType: uint16 {Enum, Required}
OtherAlertType: string
PerceivedSeverity: uint16 {Required, Enum}
OtherSeverity: string
ProbableCause: uint16 {Required, Enum}
ProbableCauseDescription: string
Trending: uint16 {Enum}
RecommendedActions: string [ ]
EventID: string
EventTIme: datetime
SystemCreationClassName string
SystemName: string
ProviderName: string

ThresholdIndication

ThresholdIdentifier: string
ThresholdValue: string
ObservedValue: string

AlertInstIndication

AlertType: uint16 {Override,
   Default=7}
IndObject: string
   {EmbeddedObject, Required}

Association

Aggregation
Association with WEAK reference

Inheritance

Aggregation with WEAK reference

w

w

* Equivalent to:  0 .. n
Composition Aggregation

  
Figure 18.  Event  Specification 2.8 – Indication (EVENT SPECIFICATION 2.8, 2003). 



 44

IndicationFilter: ref Filter {Key}
FilterIndicationHandler: ref Handler {Key}
OnFatalErrorPolicy: uint16 {Enum}
OtherOnFalalErrorPolicy: string
FailureTriggerTimeInterval: uint64
SubscriptionState: uint16 {Enum, Write}
OtherSubscriptionState: string
TimeOfLastStateChange: datetime
SubscriptionDuration: uint64 {Write}
SubscriptionStartTime: datetime
SubscriptionTimeRemaining: uint64 {Write}
RepeatNotificationPolicy: uint16 {Enum}
OtherRepeatNotificationPolicy: string
RepeatNotificationInterval: uint64
RepeatNotificationGap: uint64
RepeatNotificationCount: uint16

IndicationSubscription

 
 

Figure 19.  Event Specification 2.8 –Indication Subscription (EVENT SPECIFICATION 2.8, 2003). 
 

Dependency ** ManagedElement

(See Core Model)

IndicationFilter

SystemCreationClassName: string {Key}
SystemName: string {Key}
CreationClassName: string {Key}
Name: string {Key}
SourceNamespace: string
Query: string {Required}
QueryLanguage: string {Required}

IndicationHandler

SystemCreationClassName: string {Key}
SystemName: string {Key}
CreationClassName: string {Key}
Name: string {Key}
Owner: string
PersistanceType: uint16 {Enum}
OtherPersistanceType: string

IndicationHandlerCIMXML

Destination: string {Required}

IndicationSubscription

* *

Association

Aggregation
Association with WEAK reference

Inheritance

Aggregation with WEAK reference

w

w

* Equivalent to:  0 .. n
Composition Aggregation

 
Figure 20.  Event Specification 2.8 – IndicationFilter and IndicationHandler (EVENT 

SPECIFICATION 2.8, 2003) 
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4.3  Trabalhos Correlatos 

Para atender todos os requisitos dos usuários o sistema deve ser gerenciado. O 

trabalho (BACON et al,2000) propõe extensões do middleware para resolver problemas 

como: eficiência, segurança, facilidade de uso, robustez e confiabilidade. Outra opção seria 

integrar padrões para obter um desempenho melhor.  

Os padrões tradicionais existentes são ineficientes na tentativa de cobrir todos os 

domínios de gerenciamento. Alguns deles são mais adequados em determinados níveis de 

gerenciamento que outros. Mesmo sendo possível utilizar o SNMP (Simple Network 

Management Protocol) em quase todos os domínios, esse é mais apropriado para o 

gerenciamento da rede. De modo similar, o DMI é utilizado para o gerenciamento de 

desktops. A iniciativa WBEM cobre todo o ambiente de gerenciamento, incluindo 

instrumentação, plataformas de gerenciamento, distribuição de dados, e fornece um modelo 

de dados compreensível, coerente e extensível. 

Outro problema dos padrões utilizados no gerenciamento de sistemas é a existência 

de múltiplos frameworks que resultam em pouca integração. O WBEM permite a 

integração de padrões existentes como SNMP, DMI, e CMIP para o gerenciamento 

(SCHOTT et al, 2002) (THOMPSON, 1998). 

Um exemplo dessa integração pode ser observado em (BENECH et al, 2000) que 

propõe um framework para alcançar um gerenciamento global e distribuído integrando 

tecnologias WBEM/CIM, CORBA, SNMP para o gerenciamento da rede e Java. Outro 

trabalho é (FESTOR et al, 1999) que integra WBEM baseado em agentes, modelo de 

informação CIM e OSI para gerenciamento de aplicações e plataformas. 

O (WUNNAVA; HAMBISSA, 2002) fez um estudo das tecnologias de 

gerenciamento da rede. A base da pesquisa é o uso do WBEM que atinge uma 

escalabilidade adequada, possui uma arquitetura genérica, configuração, desempenho e 

interoperabilidade. 
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Existe também uma necessidade de integração do gerenciamento de redes 

corporativas e domésticas onde o nível de integração e escalabilidade são atingidos através 

de padrões como WBEM, SNMP, CORBA e Java. 

4.4 Conclusão 

A proposta do trabalho é abordar as atividades de gerenciamento da camada do 

sistema operacional e propor um modelo de gerenciamento dos recursos em um ambiente 

distribuído heterogêneo.  

O modelo proposto diferencia dos modelos de gerenciamento tradicionais por 

utilizar a arquitetura WBEM e o modelo CIM de informação que permitem obter um 

gerenciamento integrado e distribuído. A tecnologia WBEM possibilita integrar com outras 

tecnologias existentes, como SNMP e DMI, resultando em um sistema que permite 

gerenciar vários domínios como middleware, rede e sistema operacional. 

A proposta do trabalho é baseada na monitoração dos recursos do sistema 

operacional e notificação de falhas. A aplicação de gerenciamento faz requisições de 

informações de gerência através da utilização da arquitetura WBEM que coleta as 

informações. Essas informações são modeladas segundo o esquema CIM, utilizando a 

sintaxe MOF (Managed Object Format), e enviadas a aplicação. O sistema de 

gerenciamento proposto é distribuído, possuindo várias aplicações de gerenciamento na 

rede que podem estar monitorando várias máquinas. 

O modelo também propõe a utilização de um browser para disponibilizar as 

informações de gerência para que o gerente possa visualizar e facilitar a monitoração do 

ambiente distribuído. 



5 VALIDAÇÃO DO MODELO PROPOSTO 

Para implementar o modelo proposto, foi utilizado o WMI (Windows Management 

Instrumentation) que é uma implementação da arquitetura WBEM e permite modelar as 

informações de gerenciamento segundo o modelo CIM de informação. Esta estrutura 

apresenta-se no extension model dentro do modelo CIM, pois o modelo de gerenciamento 

do sistema operacional é dependente de tecnologia por se tratar de informações do sistema 

operacional. 

As linguagens utilizadas para a implementação da aplicação de gerenciamento 

foram Java e Visual Basic Script e também foi utilizado XML (Extensible Markup 

Language) para disponibilizar as informações em Web browsers. 

O ORB utilizado no ambiente distribuído foi o Visibroker (VISIBROKER, 2002) 

e a aplicação distribuída utilizada foi uma aplicação implementada em Java que faz a 

conversão de euros. Essa aplicação foi utilizada pelo grupo de pesquisa do laboratório IRIT 

para propor o gerenciamento na camada do middleware e da rede (IRIT, 2003). 

5.1 Windows Management Instrumentation  

O WMI (Windows Management Instrumentation) é a implementação Microsoft do 

WBEM, suporta sistemas uniformes e aplicações de gerenciamento baseadas no modelo 

CIM de informação. 

O WMI, baseado na idéia proposta pelo WBEM, permite gerenciar hosts localmente 

e remotamente o que representa uma grande vantagem. Basicamente, significa que o 

administrador pode gerenciar todo o sistema a partir de um ponto central, recolhendo dados 

e alterando o estado dos objetos. 

WMI fornece: 

 COM API que fornece um ponto de acesso para todas as informações de 

gerenciamento. 

 Interoperabilidade com outros serviços do Windows que permite simplificar 

esforços para criar aplicações integráveis de gerenciamento. 

 Arquitetura flexível que permite estender o modelo de informação para 
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cobrir novos dispositivos, aplicações. 

 Notificação de eventos, permitindo que mudanças nas informações de 

gerenciamento sejam identificadas, agregadas, comparadas ou associadas 

com outras informações; e enviadas para aplicações de gerenciamento locais 

ou remotas. 

 Uma API que possibilita que os desenvolvedores de aplicações de 

gerenciamento desenvolvam scripts em Visual Basic Script ou Windows 

Script Host. 

A arquitetura WMI (ver Figura 21) consiste de um mecanismo de armazenamento 

de definições de objetos (repositório CIM),  um protocolo para obter e distribuir 

informações de gerenciamento (COM/DCOM) e uma ou mais bibliotecas Win32 que 

funcionam como providers WMI. 

WMI Providers

WDM Kernel
Objects

SNMP
Objects

Other
Objects

Win32
ObjectsDMI Objects

CIM Object
Repository

CIM Object Manager

SNMP RPCWDM WIN32 Other

Instrumented
Applications

Microsoft
Management

Console (MMC)

Snap-in Snap-in

DCOM

Query/
Notification

WinMgmt.exe

WDM Provider

 

Figura 21. Arquitetura WMI (WMI OVERVIEW, 2000). 

O CIM Object Manager permite várias manipulações sobre os dados armazenados 

no repositório, facilitando a coleta e manipulação das informações sobre os objetos 

gerenciados. O CIM Object Manager não acessa o dado diretamente. O WMI provider age 

como um intermediário do CIMOM e do objeto gerenciado. As informações de 
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gerenciamento são coletadas pelo provider, passadas para o CIMOM que encapsula em 

formato orientado a objeto e este é disponibilizado à aplicação de gerenciamento. 

O WMI fornece notificação de eventos  (Figura 22) permitindo que os componentes 

detectem eventos de erros no hardware e software. A ocorrência de um evento corresponde 

a definições prévias de condições reais ou mudanças no repositório CIM. Depois da 

ocorrência do evento, um fornecedor de evento notifica o CIM Object Manager e, então o 

CIM Object Manager envia esta notificação para recipientes registrados conhecidos como 

consumidores de eventos. Estes não têm conhecimento de como a notificação foi enviada. 

  Fornecedor 
de

eventos

CIMOM

Notificação 1

Notificação 1Notificação 2

Notificação 2

  Fornecedor 
de

eventos

  Consumidor
de

eventos

 Consumidor 
de

eventos

 

Figura 22. Notificação de eventos no WMI. 

  Quando um consumidor se registra para receber uma notificação de eventos, ele 

deve definir o tipo de evento e as condições sobre as quais a notificação deve ser enviada 

para eles (WMI OVRVIEW, 2000). 

5.2  Implementação do Sistema de Monitoração 

Para implementar o sistema proposto foram consideradas três etapas, como mostra 

a Figura 23.  

A primeira etapa é caracterizada pela coleta das informações de gerenciamento do 

sistema operacional pela aplicação de gerenciamento. Para coletar as informações de 

gerenciamento foi utilizado o WMI, por ser uma implementação do WBEM e, além disso,  

essas informações coletadas foram modeladas segundo o esquema CIM. 

 A segunda etapa foi mapear as informações coletadas para o formato XML 

objetivando facilitar o envio das informações para o servidor Web. 

A terceira e última etapa é a implementação da interface Web para disponibilizar 

os dados de gerenciamento que estão no formato XML para que o gerente possa monitorar 
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o ambiente distribuído.  

 

Servidor Web

XML

XML

XML

Aplicação

Aplicação

Aplicação

1 2

3

 

Figura  23.  Etapas  da  Implementação do Modelo Proposto.  

  

1. Coleta das informações pelas aplicações de gerenciamento 

Na primeira etapa do desenvolvimento foram realizadas as coletas das 

informações de gerenciamento necessárias para monitorar os sistemas operacionais. 

Segundo o modelo, a aplicação de gerenciamento faz requisições ao gerenciador 

de objetos CIMOM e este passa a requisição ao provider que coleta as informações de 

gerenciamento. Essas informações são modeladas segundo o CIM schema e enviadas à 

aplicação que solicitou pela informação. 

Para isso, foi necessária a instalação do WMI para que a aplicação pudesse fazer 

as requisições necessárias para a monitoração. Existem outras implementações do WBEM 

para outras plataformas como Solaris e Linux, mas neste trabalho foi realizada a 

implementação com base na plataforma Windows. 

O WMI utiliza o provider Win32 para coletar as informações de gerenciamento 

do sistema operacional Windows. Através dele é possível obter as informações necessárias 

para a monitoração do sistema operacional. 

As principais classes utilizadas na coleta das informações foram: 
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• Win32_OperatingSystem: CIM_OperatingSystem: esta classe representa  o 

sistema operacional e fornece informações sobre o mesmo. Algumas das 

informações coletadas são: nome do computador, status, informações 

sobre memória, número de processos em execução e número de usuários. 

• Win32_Process: CIM_Process: esta classe permite coletar informações 

sobre os processos referente as aplicações distribuídas e outros processos 

que estão em execução.  

As classes abaixo fazem parte da seguinte hierarquia Win32_PerfFormattedData : 

Win32_Perf: CIM_StatisticalInformation. 

• Win32_PerfFormattedData_PerfOS_Processor: esta classe fornece 

informações sobre o desempenho do processador da máquina monitorada. 

As principais informações coletadas são: nome do computador, 

porcentagem de tempo gasto em modo privilegiado ou usuário; quantidade 

de interrupções por segundo. 

• Win32_PerfFormattedData_PerfOS_Memory: esta classe fornece 

informações sobre o desempenho da memória física e virtual da máquina 

monitorada.  

• Win32_PerfFormattedData_PerfOS_PagingFile: esta classe fornece 

informações sobre o desempenho dos arquivos de paginação das máquinas 

monitoradas.  

• Win32_PerfFormattedData_PerfProc_Process: esta classe fornece 

informações de desempenho dos processos em execução. As principais 

informações coletadas são: prioridade, tempo gasto no processador, 

memória utilizada e porcentagem de tempo com privilégio de execução. 

• Win32_PerfFormattedData_PerfProc_Thread: esta classe informa 

aspectos do comportamento das threads. 

• Win32_PerfRawData_PerfProc_JobObject: esta classe contabiliza cada 

job do computador e fornece informações sobre a utilização do 

processador por cada uma destas. 

Baseados nessas informações, foram implementados scripts em Visual Basic Script 
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para coleta de informações. Cada script pode estar monitorando computadores localmente 

ou remotamente e coletando as informações. Os primeiros resultados do trabalho foram 

apresentados em (BIANCHI, 2003a), onde os dados eram coletados e armazenados em um 

arquivo no computador local. 

Com a evolução do trabalho, (BIANCHI, 2003b), mais informações de 

gerenciamento foram coletadas para aperfeiçoar a monitoração do ambiente. Também, na 

etapa atual,  essas informações passaram a ser modeladas em XML para serem enviadas 

para o servidor e disponibilizadas na página Web. 

Nesta etapa também foram desenvolvidos dois scripts para a realização de 

notificações. Dois tipos de notificações foram implementados: término do processo 

referente ao objeto distribuído e quando a memória utilizada pelo processo está próxima ao 

limite estabelecido pelo sistema operacional.  

No caso da notificação do término do processo foi utilizado o serviço de notificação 

de eventos do WMI. O WMI especifica o _InstanceDeletionEvent que é uma 

implementação do InstDeletion especificado no modelo CIM. Essa classe é uma classe 

genérica que representa a remoção de qualquer instância. Na implementação foi necessário 

definir o tipo de instância removida que o evento deve notificar. Na situação abordada as 

instâncias desejadas são instâncias da classe Win32_Process  e que representam processos 

de aplicações distribuídas. Também foi definido um tempo de polling de 10 segundos onde 

a cada intervalo de tempo o gerenciador de objetos faz polling ao Win32_Process para 

verificar se ocorreu o evento de remoção da instancia. 

No caso da notificação da memória, foi implementado um script em Visual Basic 

Script que coleta as seguintes informações: máximo de memória, definido pelo sistema 

operacional no Win32_OperatingSystem, que o processo pode usar e memória suficiente 

para que o processo execute eficientemente definida na classe Win32_Process. Se a 

memória utilizada pelo processo estiver próxima a 90% de uma desses valores definidos, 

uma notificação é enviada localmente. 

Como evolução do trabalho foi proposta uma implementação em Java para melhorar 

a notificação dos eventos. Na aplicação é possível definir o tempo de polling em que o 

gerenciador de objetos fará a requisição do evento de término do processo. Quando este 
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evento ocorre ou a memória utilizada pelo processo atinge 90% um alarme é enviado a 

quem requisitou o serviço. Nesta implementação permanecem os scripts em Visual Basic 

Script é acrescentada uma implementação na linguagem Java para complementar a 

aplicação de gerenciamento. Não foi possível fazer toda a implementação na linguagem 

Java devido a limitações da ferramenta WMI. O WMI não permite utilizar a linguagem 

Java para implementar a aplicação que fará as requisições, ao CIMOM, das informações de 

gerenciamento. Algumas das linguagens que podem ser utilizadas são: C++, Visual Basic 

Script e Java Script. Por isso, a implementação foi realizada em Visual Basic Script e Java. 

  

 
Figura 24. Diagrama de Seqüência (BIANCHI, 2003c). 
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O diagrama de seqüência da Figura 24 representa a situação em que um alarme é 

enviado quando um processo termina. O monitoramento do processo é realizado em ambos 

os lados do cliente e do servidor. Enquanto o processo está executando, informações sobre 

o processo são coletadas para monitorar o desempenho do processo.  

 O diagrama ilustra três situações: coleta de dados sobre o processo referente a 

aplicação distribuída, polling para verificar se o processo terminou e notificação caso o 

processo tenha terminado. 

 O cliente executa a aplicação de gerenciamento dos recursos do sistema, 

indicando um valor de tempo de polling como parâmetro de entrada para coleta de dados. A 

aplicação inicia a coleta de informações sobre o processo que, baseadas no nome do 

processo, são: identificação do processo, número de páginas utilizadas, número de páginas 

com falhas, número de bytes das páginas, pico do número de páginas utilizadas, pico do 

número de bytes das páginas, prioridade do processo, porcentagem de utilização do 

processador e porcentagem de privilégio de tempo. 

Para a notificação, o WMI faz um polling ao recurso gerenciado para obter a 

informação e se ocorreu o evento de término do processo, um alerta é enviado ao cliente. 

 

2. Modelagem das informações em XML 

Após a coleta das informações pelos scripts em Visual Basic Script, as 

informações de gerenciamento são modeladas em formato XML para serem 

disponibilizadas na página Web.  

Na Figura 25 é apresentado um exemplo das informações modeladas em XML. 

Neste exemplo a aplicação coletou informações sobre os processos que representam objetos 

CORBA e modelou essas informações em formato XML que será disponibilizada na 

página. Neste exemplo, o elemento PROCESS é utilizado no início e no fim de cada 

arquivo XML para referenciar as informações dos processos e PROCESSNOTE é utilizado 

para separar as informações de cada processo. Cada elemento dentro desse escopo é 

utilizado para indicar as informações coletadas. Exemplo: ID indica a identificação do 

processo e CURRENTPRIORITY indica a prioridade do processo. 

 Para obter estas informações, foi necessário obter um ambiente distribuído para a 
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realização dos testes como será apresentado na próxima seção. 

<?xml version="1.0"?> 

<!-- File Name: Process.xml --> 

<PROCESS> 

<PROCESSNOTE> 

<ID> 532</ID> 

<CURRENTPRIORITY>8</CURRENTPRIORITY> 

<PERCENTPROCESSORTIME>0</PERCENTPROCESSORTIME> 

<PERCENTPRIVILEGEDTIME>0</PERCENTPRIVILEGEDTIME> 

<PAGESFAULTS>0</PAGESFAULTS> 

<PAGESFILEBYTES>774144</PAGESFILEBYTES> 

<MEMORYPAGES>2756608</MEMORYPAGES> 

<MEMORYPAGESPEAK>2756608</MEMORYPAGESPEAK> 

<PAGEFILEBYTESPEAK>774144</PAGEFILEBYTESPEAK> 

</PROCESSNOTE> 

   … 

</PROCESS> 
 

Figura 25. Exemplo XML. 

 

3. Interface Web 

Para que o gerente possa monitorar o ambiente distribuído, as informações de 

gerenciamento dos sistemas operacionais são disponibilizadas em uma página Web. Assim, 

a monitoração pode ser remota facilitando a disponibilidade dos dados ao gerente. 

Na Figura 26 é apresentada a tela inicial da página. A página foi implementada em 

HTML e permite disponibilizar as informações de gerência que estão formatadas em XML. 

A interface também permite visualizar as notificações sobre o término dos processos 

referente aos objetos CORBA e quando a memória utilizada pelo processo está próxima ao 

valor definido pelo sistema operacional.  
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Figura 26. Página Web para Monitoração. 

 

A página implementada permite visualizar informações do sistema 

operacional, arquivos de paginação, memória, processador, jobs, threads, processos 

e as notificações definidas. 
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5.3 Ambiente de Testes e Resultados 

Para a realização dos testes, foi necessário obter um ambiente distribuído. Este 

ambiente é composto por quatro computadores com plataforma Windows XP e Windows 

2000. Como ORB foi utilizado o Visibroker para compor o ambiente distribuído. Para a 

coleta das informações de gerenciamento, foi usado o Windows Management 

Instrumentation (WMI), que é uma implementação da arquitetura WBEM para plataformas 

Microsoft. Para finalizar o ambiente foi utilizada nos testes uma aplicação distribuída 

implementada em Java que faz a conversão de euros. 

O ambiente é composto por quatro máquinas com plataformas Windows e um 

servidor: 

• Servidor ORION 

o Processador: Sparc: 20 Mips 

o Memória:  128 MB 

o SO: Sun Solaris 5.8 

• Computador BLUE 

o Processador: Pentium IV; 1.6 Ghz 

o Memória: 128 MB 

o SO: Windows XP Professional 

 
• Computador SIRIUS 

o Processador: Pentium III; 800 Mhz 

o Memória: 192 MB 

o SO: Windows XP Professional 

 

• Computador JOHAN 

o Processador: Pentium II; 233 Mhz 

o Memória: 64 MB 

o SO: Windows 2000 Professional 

 
• Computador KINGA 
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o Processador: Pentium II;  233 Mhz 

o Memória: 64 MB 

o SO: Windows 2000 Professional 

 

A Figura 27 representa parte do ambiente de testes. Nesta situação o cliente faz 

requisições a objetos que estão em outra máquina. Durante a execução, o ambiente é 

monitorado e, em caso de ocorrência de falhas uma notificação é enviada. Como descrito 

anteriormente, dois tipos de notificações foram configurados no sistema: em caso de 

término do processo e em caso da utilização da memória pelo processo estiver alta.  

Neste cenário todos os processos referentes a aplicação distribuída que estão nas 

duas máquinas são monitorados. A aplicação de gerenciamento coleta informações de 

gerenciamento necessárias para monitorar o ambiente e verifica se há ocorrência de algum 

evento que necessite o envio de uma notificação.  

Se o processo referente ao objeto requisitado terminar, o cliente também recebe a 

notificação. Isso permite que o cliente não fique esperando indefinidamente por uma 

resposta em caso de falha. No caso da notificação da memória foi definida que quando a 

memória atingisse 90% do valor definido pelo sistema operacional, uma notificação fosse 

enviada. A escolha desse valor foi devido ao fato de ser um valor crítico, mas que o gerente 

ainda possa tomar decisões para controlar a memória, impedindo que o processo termine 

por indisponibilidade de memória.  

 

  Sirius
Servidor

Gerenciamento
Java

  Blue
Cliente

Gerenciamento
Java

 Término
    do
processo

Memória
    90%

        Script
         WMI    
     Recursos
         S.O.

        Script
         WMI    
     Recursos
         S.O.

Visibroker Visibroker

Notificações
 -
-
 Pouca memória disponível.

  Término do processo.

Notificações
   Término do processo.-

RequisiçãoRequisição

 
Figura 27. Ambiente de Testes (BIANCHI, 2003a). 
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As Figuras 28 e 29 apresentam a interface Web que disponibiliza as informações de 

gerenciamento para o gerente monitorar o ambiente distribuído. Na Figura 28 são 

apresentadas as informações sobre os processos que representam objetos CORBA. 

Informações como prioridade, memória utilizada, porcentagem de tempo no processador 

são disponibilizados para permitir a monitoração do ambiente.  

 

 

 
Figura 28. Página com Informações dos Processos. 

 

Na Figura 29 são apresentadas as informações sobre os sistemas operacionais do 

ambiente de testes. As informações apresentadas são informações sobre os sistemas 

operacionais  das máquinas que compõem o ambiente de testes. Na tela são apresentados os 
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nomes das máquinas monitoradas e informações como o status do sistema operacional, 

tamanho da memória disponível,  número de processos em execução e número de usuários. 

 
Figura 29. Página com Informações dos Sistema Operacionais. 

 

Através da página foi possível visualizar as informações do ambiente testado e 

monitorar as quatro máquinas que compõe o ambiente. As notificações das falhas permitiu 

uma melhora no desempenho do ambiente, pois impediu que processos terminassem por 

indisponibilidade de memória e também, impediu que uma requisição ficasse esperando 

indefinidamente por uma resposta em uma situação onde ocorreu o término de um processo 

que representa um objeto CORBA. 

Com as informações de gerenciamento disponibilizadas na página Web, o gerente 

teve acesso a todas as informações necessárias para monitorar recursos dos sistemas 

operacionais dentro do ambiente distribuído testado, permitindo a tomada de decisões antes 

que uma falha ocorresse. 
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Durante os testes foi observado a necessidade de inclusão de outros tipos de 

notificações de falhas que possam prejudicar o desempenho de um sistema distribuído.  
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5.4 Conclusão 

Para a implementação do modelo proposto foi considerado um ambiente de 

plataformas Windows para a utilização do WMI. Existem outras implementações do 

WBEM para diversas plataformas, mas não foi testado no trabalho. A proposta do trabalho 

é permitir a integração de outros sistemas de gerenciamento ao sistema modelado. Assim, 

seria possível introduzir outras aplicações de gerenciamento de recursos de diversos 

sistemas operacionais. 

Devido a escolha da utilização do WMI, encontrou-se limitações na utilização de 

linguagens de programação para implementar a aplicação de gerenciamento. Dessa forma, 

parte da aplicação foi implementada em Java e parte em Visual Basic Script que permite 

interagir com o CIMOM do WMI. 

O desenvolvimento de uma página da Web para disponibilizar as informações de 

gerenciamento proporcionou facilidade de acesso aos dados pelo gerente, pois estas 

informações podem estar distribuídas junto com as aplicações de gerência pelo ambiente 

gerenciado. 

O monitoramento dos processos e o gerenciamento da memória utilizada por esses, 

permitiu uma melhoria no desempenho do sistema distribuído. Com o envio de um alarme 

quando a utilização da memória está próxima ao limite da utilização permitida pelo sistema 

operacional, é possível evitar o término do processo por indisponibilidade de memória para 

sua execução. Em uma situação em que o cliente espera por uma resposta de uma 

requisição a um objeto no servidor, se o processo no servidor terminou, ambos receberão 

um alerta e o cliente não ficará esperando pela resposta. 



6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 
 

À medida que os sistemas distribuídos aumentaram e se tornaram mais complexos, 

novas técnicas de gerenciamento foram necessárias para garantir uma qualidade de serviço 

ao usuário final. 

Do ponto de vista de um gerente de sistemas as capacidades de gerenciamento em 

sistemas distribuídos são compostas por quatro camadas: aplicação, middleware, sistema 

operacional e rede. Cada uma dessas camadas possui parâmetros próprios de qualidade de 

serviço e possui pontos próprios que precisam ser gerenciados, acarretando em uma 

necessidade de um gerenciamento específico. A fim de obter um gerenciamento de QoS 

fim-a-fim, as quatro camadas precisam ser gerenciadas e existe uma necessidade de 

cooperação e interoperabilidade entre essas atividades de gerenciamento. 

Objetivando um gerenciamento integrado, o trabalho propôs um estudo dos padrões 

existentes de gerenciamento. Após o estudo foi concluído que a iniciativa WBEM (Web-

Based Enterprise Management) é a mais apropriada por cobrir todo o ambiente de 

gerenciamento e permitir uma integração com os padrões existentes como SNMP, DMI, 

CMIP. Essa integração permite que qualquer aplicação de gerenciamento seja independente 

de APIs específicas ou padrões usados para manusear entidades de gerenciamento. 

Com o desenvolvimento de um modelo de gerenciamento dos recursos do sistema 

operacional baseado na arquitetura WBEM é possível gerenciar um ambiente distribuído 

heterogêneo e permite a interoperabilidade com outros sistemas de gerenciamento. 

Dentro do modelo proposto de gerenciamento integrado de sistemas distribuídos é 

possível estender essa implementação para gerenciar recursos de outros sistemas 

operacionais. Implementações do WBEM para diferentes plataformas podem ser integradas 

a aplicação de gerenciamento permitindo o gerenciamento de recursos heterogêneos. Outra 

implementação da arquitetura WBEM é o WBEMServices 2.4 implementada pela Sun 

Microsystems (SUN MICROSYSTEMS 2001).  Assim, como proposta de trabalhos futuros 

sugere-se a utilização dessas tecnologias para extensão da aplicação de gerenciamento, 

baseada no modelo de informação CIM, dos recursos do sistema em ambientes 

heterogêneos.  



 64

Outra proposta como trabalho futuro é implementar outros tipos de notificações para 

obter um gerenciamento mais eficiente do ambiente. Também é proposto ampliar o modelo 

para permitir a construção de um SLA (Service Level Agreement) baseado no modelo CIM 

de informação.  
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ANEXOS 

Anexo 1 – Script das notificações implementadas em Visual Basic Script 

 

'*************************************************************************
****************** 
'*****Silvia Cristina Sardela Bianchi 
'**20/11/2002 
'**version 1.0 
'*************************************************************************
****************** 
   'TERMINATED PROCESS NOTIFICATION 
'*************************************************************************
****************** 
'***assign values to variables. Dot in strcomputer means local host. 
 
strComputer = "." 
 
'*************************************************************************
****************** 
'***connect to WMI using moniker and retrieve collection of all instamces of class 
specified as the script argument 
 
'Set objWMIService = GetObject("Winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}" ) 
 Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _ 
    & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2") 
 
'*************************************************************************
****************** 
'***execNotificationQuery method is used to request a particular type of events 
'***object manager poll objects from Win32_Process wich name is notepad every 10 
seconds to check for the _InstanceDeletionEvent event. 
'***_Instance-DeletionEvent is a generic event class that represents the deletion of any 
instance  
 
Set colMonitoredProcesses = objWMIService.ExecNotificationQuery("SELECT * FROM 
__InstanceDeletionEvent WITHIN 10 WHERE " _ 
    & "TargetInstance ISA 'Win32_Process'AND " _ 
    & "TargetInstance.Name = 'notepad.exe'") 
Do  
    Set TerminationProcess = colMonitoredProcesses.NextEvent 
    WScript.Echo "Program " & TerminationProcess.TargetInstance.Name & " terminated. "    
    'WScript.Sleep 10000 
Loop 
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Anexo 2 – Script da coleta das informações de gerencimento 

 
'*************************************************************************
****************** 
'*****Silvia Cristina Sardela Bianchi 
'**20/11/2002 
'**version 3.0 
'*************************************************************************
****************** 
   'PROCESS MONITORING 
'*************************************************************************
****************** 
'***assign values to variables. Dot in strcomputer means local host. 
 
strComputer = "." 
strNameSpace = "root/cimv2" 
Dim static_memory,dynamic_memory, os_memory 
 
'*************************************************************************
****************** 
'***connect to WMI using moniker and retrieve collection of all instamces of class 
specified as the script argument 
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" 
& strComputer & "/" & strNameSpace) 
'***the SWbemRefresher object is a container object that can refresh the data for all the 
objects added to it. 
Set objRefresher = CreateObject("WbemScripting.Swbemrefresher") 
'***take reference of Process object 
Set objProcesses = objRefresher.AddEnum _ 
    (objWMIService, "Win32_PerfFormattedData_PerfProc_Process").objectSet 
 
'*************************************************************************
****************** 
'***in performance monitoring, all data generated by performance libraries are stored at 
repository 
'*** 
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
Set objLogFile = objFSO.OpenTextFile ("c:\temp\teste.txt", 8, True) 
 
'***Refreshes all items in the refresher 
objRefresher.Refresh 
 
'*************************************************************************
****************** 
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'***for each process which name is notepad, write the following properties in teste.txt 
'***Process: ID, Name, WorkingSet, PageFaultsPerSec, PageFileBytes 
For each Process in objProcesses 
    if Process.Name = "notepad" then 
'***The working set is the set of memory pages touched recently by the threads in the 
process      
        dynamic_memory = Process.WorkingSet  
        objLogFile.Write("Process ID: " & Process.IDProcess) & "," 
        objLogFile.Write("Process Name: " & Process.Name) & "," 
        objLogFile.Write("Memory Pages: " & Process.WorkingSet) & "," 
        objLogFile.Write("Pages Faults" & Process.PageFaultsPerSec) & "," 
        objLogFile.Write("Pages File Bytes: " & Process.PageFileBytes ) & ","  
        objLogFile.Write("Current Priority: " & Process.PriorityBase ) & ","  
        objLogFile.Write("Percent Processor Time: " & Process.PercentProcessorTime ) & "," 
        objLogFile.Write("Percent Privileged Time: " & Process.PercentPrivilegedTime ) & 
"," 
 objLogFile.Write("Memory Pages Peak: " & Process.WOrkingSetPeak ) & "," 
 objLogFile.Write("Page File Bytes Peak: " & Process.PageFileBytesPeak ) & ","  
    end if 
 
    'Wscript.Sleep 10000 
    objRefresher.Refresh 
Next 
objLogFile.Write VbCrLf  
'*************************************************************************
******************** 
'***Amount of memory in bytes that a process needs to execute efficiently. If an 
insufficient amount of memory is available (less than the working set size), thrashing will 
occur. If this information is not known, NULL or 0 should be entered.  
 
Set colProcess = GetObject("winmgmts:root\cimv2:Win32_Process") 
Set colProcess = objWMIService.ExecQuery _ 
    ("Select * from Win32_Process Where Name = 'notepad.exe'") 
For each Processes in colProcess 
    static_memory =  Processes.WorkingSetSize     
    objLogFile.Write("Memory in bytes that a process needs to execute efficiently: " & 
Processes.WorkingSetSize) & ","         
Next 
'*************************************************************************
******************** 
'***Maximum number of kilobytes of memory that can be allocated to a process.  
'***This number must be multiplied by 1034 to get the number in bytes 
 
For each o_system in GetObject("winmgmts:").InstancesOf("Win32_OperatingSystem") 
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    os_memory = o_system.MaxProcessMemorySize 
    os_memory = os_memory*1024 
    objLogFile.Write("Maximum Memory Size in Bytes for Processes: " & os_memory) & 
"," 
Next 
'*************************************************************************
******************** 
'***if memory is more than 90% of maximum memory availble for the process, a message 
appears. 
if static_memory/os_memory >= 0.9 Or dynamic_memory/os_memory >= 0.9 then 
   WScript.Echo " Memory high!!" 
end if  
'Loop   
objLogFile.Close 
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Anexo 3 – Exemplo de um arquivo XML após a coleta das informações de 

gerenciamento 

 

<?xml version="1.0"?> 

<!-- File Name: process.xml --> 

<?xml-stylesheet type="text/css" href="Processe.css"?> 

 

<PROCESS> 

<PROCESSNOTE> 

<ID> 504</ID> 

<NAME>notepad</NAME> 

<CURRENTPRIORITY>8</CURRENTPRIORITY> 

<PERCENTPROCESSORTIME>0</PERCENTPROCESSORTIME> 

<PERCENTPRIVILEGEDTIME>0</PERCENTPRIVILEGEDTIME> 

<PAGESFAULTS>0</PAGESFAULTS> 

<PAGESFILEBYTES>626688</PAGESFILEBYTES> 

<MEMORYPAGES>430080</MEMORYPAGES> 

<MEMORYPAGESPEAK>2568192</MEMORYPAGESPEAK> 

<PAGEFILEBYTESPEAK>626688</PAGEFILEBYTESPEAK> 

</PROCESSNOTE> 

<PROCESSNOTE> 

<ID> 504</ID> 

<NAME>notepad</NAME> 

<CURRENTPRIORITY>8</CURRENTPRIORITY> 

<PERCENTPROCESSORTIME>0</PERCENTPROCESSORTIME> 

<PERCENTPRIVILEGEDTIME>0</PERCENTPRIVILEGEDTIME> 

<PAGESFAULTS>0</PAGESFAULTS> 

<PAGESFILEBYTES>626688</PAGESFILEBYTES> 

<MEMORYPAGES>430080</MEMORYPAGES> 

<MEMORYPAGESPEAK>2568192</MEMORYPAGESPEAK> 
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<PAGEFILEBYTESPEAK>626688</PAGEFILEBYTESPEAK> 

</PROCESSNOTE> 

<PROCESSNOTE> 

<ID> 504</ID> 

<NAME>notepad</NAME> 

<CURRENTPRIORITY>8</CURRENTPRIORITY> 

<PERCENTPROCESSORTIME>0</PERCENTPROCESSORTIME> 

<PERCENTPRIVILEGEDTIME>0</PERCENTPRIVILEGEDTIME> 

<PAGESFAULTS>0</PAGESFAULTS> 

<PAGESFILEBYTES>626688</PAGESFILEBYTES> 

<MEMORYPAGES>430080</MEMORYPAGES> 

<MEMORYPAGESPEAK>2568192</MEMORYPAGESPEAK> 

<PAGEFILEBYTESPEAK>626688</PAGEFILEBYTESPEAK> 

</PROCESSNOTE> 

</PROCESS> 


