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Resumo 

 

Uma proposta de infra-estrutura para automatizar o processo de gerenciamento de 

nível de serviço, focando principalmente a forma como os dados são obtidos e 

transportados devido a característica principal dos web services de poderem estar 

geograficamente distribuídos. 

É exposto uma especificação de um coletor assim como uma implementação 

padrão. 

É exposta também a proposta da camada de transporte que se adeqüa as 

características dos serviços que estamos gerenciando.
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1. Introdução 

 

 

Atualmente a TI tem se tornado parte fundamental das empresas, mesmo de 

empresas onde a tecnologia da informação não é um fim e sim um meio.  

Profissionais de TI têm ganhado espaço dentro da estrutura organizacional das 

empresas e cada vez mais o departamento de informática deixa de ser uma 

caixinha no cantinho do organograma que é vista como algo necessário e não 

como uma oportunidade ou algo integrante do processo. 

Junto com o reconhecimento surge também a cobrança, e a necessidade maior de 

comunicação entre o setor de TI e os outros setores, comunicação interna.  E 

como TI tem se tornado em muitos casos parte da solução em alguns setores ou 

uma fornecedora de meios para essa solução, surge a necessidade de uma 

melhoria na comunicação com fornecedores dos insumos necessários a TI e 

também no fornecimento, quando é o caso, de insumos a outras empresas, dos 

quais os que mais nos interessam neste trabalho são os serviços. 

Também surge a necessidade de estabelecer padrões de qualidade tanto nos 

serviços fornecidos internamente ou externamente, como nos adquiridos de outros 

fornecedores. 

Neste novo cenário surge a necessidade de formalizar os processos de 

comunicação e estabelecimento de padrões de qualidade tanto interna como 

externa a empresa na qual a TI esta atuando.  Esta formalização pode acontecer 

de duas formas, criando-se um processo formal  entre todas as partes envolvidas, 

ou adotando um modelo existente que atenda as necessidades de comunicação 

presentes. 

Devido ao custo menor de adotar um processo já existente, e vários destes 

processos utilizarem como ferramenta de estabelecimento de padrões de 

qualidade o SLA (Service Level Agreement) este trabalho o adotou como foco de 
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estudo e como solução aos problemas relacionados ao nível dos serviços 

fornecidos ou adquiridos pelas empresas. 

Os principais objetivos deste trabalho são: 

Apresentar um framework de governança sucintamente para melhor visualização 

de em qual parte do processo de governança de TI se encaixa a criação e 

gerencia dos SLA´s 

Introduzir alguns conceitos básicos do nosso tipo de serviço a ser utilizado neste 

trabalho, no caso Web Services. 

Introduzir um conceito que atualmente esta em bastante uso e do qual o nosso 

tipo de serviço é uma das partes principais, o SOA. 

Fazer uma proposta de framework de desenvolvimento para gerenciar o nível de 

serviço em um nível mais abstratos expondo os requisitos necessários a 

implantação da mesma, também especificando os arquitetura física que deve 

comportar este gerenciamento. 

Alguns pontos desta arquitetura abstrata tem um proposta de implementação.  

Esta proposta tem o intuito de fazer uso dos recursos fornecidos pelas 

características existentes na natureza dos serviços a serem gerenciados.  Sendo 

assim existe uma proposta da camada de transporte e também dos coletores que 

a utilizarão. 
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2. SOA e Webservices 

 

2.1 Web Service 

É uma parte lógica do negócio, alocada em algum lugar na internet, que é 

acessível através de protocolos baseados em padrões da Internet como 

http e smtp. 

 

Por causa da promessa de interoperabilidade cross-plataform feita pelo 

SOAP e Web Services, nos podemos prover soluções de negócio práticas a 

problemas que, até agora, tem sido somente um sonho para a computação 

distribuída. 

 

Tem como características: 

XML-based: 

Baixo acoplamento: 

Grão grosso: 

Habilidade de ser síncrono ou assíncrono; 

Suporte a RPC(Remote Procedure Call); 

Suporte a troca de documentos; 

 

Principais tecnologias relacionadas: 

2.1.1 SOAP(Simple Object Access Protocol) 

Provê uma arquitetura de empacotamento padrão para transportar XML 

documentos sobre uma variedade de tecnologias padrões na Internet, 

incluindo SMTP,http e FTP. 
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Exemplo de Envelope SOAP 

(http://www.intertwingly.net/stories/2002/03/16/aGentleIntroductionToSoap.html) 

<SOAP:Envelope 

xmlns:SOAP="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

  SOAP:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 

  <SOAP:Body> 

    <m:getStateName xmlns:m="http://www.soapware.org/"> 

      <statenum>41</statenum> 

    </m:getStateName> 

  </SOAP:Body> 

</SOAP:Envelope> 

 

2.1.2 WSDL(Web Service Description Language) 

É uma tecnologia XML que descreve a interface de um Web Service de 

modo a padronizá-lo; 

Exemplo de WSDL 

(http://www.capeclear.com/support/manuals/help/new_wsdl_files/example_wsdl_file.htm) 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<definitions name="Stock" 
targetNamespace="http://www.capeclear.com/Stock.wsdl" 
xmlns:tns="http://www.capeclear.com/Stock.wsdl" 
xmlns:xsd1="http://www.capeclear.com/Stock.xsd" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 
xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
<import 
location="http://www.capescience.com/registry/schemas/SchemaRegistry.xsd" 
namespace="http://www.capescience.com/registry/schemas"/> 
<types> 
<xsd:schema targetNamespace="http://www.capeclear.com/Stock.xsd" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"> 
<xsd:complexType name="ArrayOfstring"> 
<xsd:complexContent> 
<xsd:restriction base="SOAP-ENC:Array"> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="item" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
</xsd:sequence> 
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<xsd:attribute ref="SOAP-ENC:arrayType" 
wsdl:arrayType="xsd:string[]"/> 
</xsd:restriction> 
</xsd:complexContent> 
</xsd:complexType> 
</xsd:schema> 
</types> 
<message name="getPrice"> 
<part name="symbol" type="xsd:string"/> 
</message> 
<message name="getPriceResponse"> 
<part name="return" type="xsd:int"/> 
</message> 
<message name="getQuotedStocks"/> 
<message name="getQuotedStocksResponse"> 
<part name="return" type="xsd1:ArrayOfstring"/> 
</message> 
<message name="getHighestPrice"> 
<part name="stocks" type="xsd1:ArrayOfstring"/> 
</message> 
<message name="getHighestPriceResponse"> 
<part name="return" type="xsd:int"/> 
</message> 
<portType name="Stock"> 
<operation name="getPrice"> 
<input message="tns:getPrice"/> 
<output message="tns:getPriceResponse"/> 
</operation> 
<operation name="getQuotedStocks"> 
<input message="tns:getQuotedStocks"/> 
<output message="tns:getQuotedStocksResponse"/> 
</operation> 
<operation name="getHighestPrice"> 
<input message="tns:getHighestPrice"/> 
<output message="tns:getHighestPriceResponse"/> 
</operation> 
</portType> 
<binding name="StockBinding" type="tns:Stock"> 
<soap:binding style="rpc" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 
<operation name="getPrice"> 
<soap:operation soapAction="capeconnect:Stock:Stock#getPrice"/> 
<input> 
<soap:body use="encoded" namespace="capeconnect:Stock:Stock" 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/> 
</input> 
<output> 
<soap:body use="encoded" namespace="capeconnect:Stock:Stock" 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/> 
</output> 
</operation> 
<operation name="getQuotedStocks"> 
<soap:operation soapAction="capeconnect:Stock:Stock#getQuotedStocks"/> 
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<input> 
<soap:body use="encoded" namespace="capeconnect:Stock:Stock" 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/> 
</input> 
<output> 
<soap:body use="encoded" namespace="capeconnect:Stock:Stock" 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/> 
</output> 
</operation> 
<operation name="getHighestPrice"> 
<soap:operation soapAction="capeconnect:Stock:Stock#getHighestPrice"/> 
<input> 
<soap:body use="encoded" namespace="capeconnect:Stock:Stock" 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/> 
</input> 
<output> 
<soap:body use="encoded" namespace="capeconnect:Stock:Stock" 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/> 
</output> 
</operation> 
</binding> 
<service name="Stock"> 
<documentation>Stock</documentation> 
<port name="Stock" binding="tns:StockBinding"> 
<soap:address location="http://localhost:8000/ccx/Stock"/> 
</port> 
</service> 
<!--Created by CapeConnect on Tue Jul 03 13:33:03 GMT+01:00 2001 
See http://www.capeclear.com for more details--> 
</definitions> 

 

2.1.3 UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) 

Provê um world wide registro de Web Services para propósitos de 

propaganda, descoberta e integração. 

OracleAS Service Registry – é a implementação da Oracle para UDDI, é 

uma plataforma que suporta a versão 3 da especificação.  Permite publicar, 

categorizar e descobrir Web Services e Recursos através da empresa. 

jUDDI – implementação da ASF(Apache Software Foundation) para UDDI 

v2, baseado em Java, independente de plataforma, utiliza container servlet 
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que implementem a especificação  2.3, e utiliza qualquer banco de dados 

relacional que implemente ANSI SQL. 
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2.2 SOA 
 

É uma nova tecnologia que provê uma poderosa infra-estrutura para construção 

da nova geração de aplicações; 

A arquitetura que usa a distribuição, ambiente de execução baseada em 

descoberta para expor e gerenciar uma coleção de recursos de software 

orientados a serviços é chamada Composite Computing Model.  A Composite 

Computing Model define uma visão do que deve ser computado.  SOA representa 

o modo para conseguir esta visão usando o conjunto de tecnologias que compõe a 

pilha da tecnologia de Web Services. 

Cada Web Service é composto de duas partes: 

Serviço; 

Descrição do Serviço; 

Os três principais participantes do são (figura 01): 

Service provider – que fornece o serviço; 

Service requestor – o interessado na utilização do serviço; 

Service broker – registra os serviços; 
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Ilustração 1 - The service-oriented architecture[1] 

 

Service provider 

“Um negócio que vê a si mesmo realizando algum passo de um serviço 

eletrônico”[1].  O service provider vê o SOA como um framework para expor 

seus serviços web.  Estes serviços são ilhas de códigos projetadas para 

resolver um aspecto da totalidade dos problemas do negócio. 

Service requestor 

Vê o SOA como algo que ele usa para acessar os serviços web. 
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3. Governança em TI 

3.1 ITIL (IT Infrastructure Library) 

É um framework de governança em TI que fornece um conjunto de documentos co 

as melhores práticas na área de serviço.Tem forte foco nos processos, no entanto 

é mais limitado no desenvolvimento e na segurança.   

Com o uso de um framework de governança podemos confrontar alguns principais 

desafios das organizações de TI, como por exemplo: 

Contribuir para resolver desafios do negócio; 

Uma mensurável contribuição para a cadeia de valor do negócio; 

Prover serviços como oposição á entrega de produtos de TI; 

Um negócio como relacionamento; 

Um serviço estável e consistente; 

Menos ênfase em tecnologia; 

O ITIL apresenta facilidades como: 

A descrição e objetivos dos vários serviços em um ambiente de TI. 

Uma representação de como estes serviços se inter-relacionam. 

Um guia para implantação com sucesso destes serviços. 

 

É dividido em duas áreas: 

Service Management; 
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Service Delivery; 

 

Pode ser dividido em 10 processos e uma função: 

Gerência de configuração 

Service Desk (função) 

Gerência de incidentes 

Gerência de problemas 

Gerência de mudanças 

Gerência de “release” 

Gerência de capacidade 

Gerência de avaliabilidade 

Gerência de continuidade do serviço de TI 

Gerenciamento financeiro de serviços de TI 

Gerenciamento de Nível de Serviço 

Os objetivos chave do gerenciamento de serviço em TI é alcançado através da 

utilização dos três P´s: 

Pessoas – clientes, usuários e equipe de TI; 

Processos – ITSM / ITIL; 
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Produtos – ferramentas e tecnologia; 

 

Service Desk: 

Cliente – quem financia o serviço; 

Usuários – quem usa o serviço; 

Usuários Experts – linha de frente no suporte; 
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3.2 Gerenciamento de nível de serviço 

 

“SLM (Service Level Management)  é uma metodologia disciplinada e proativa e 

procedimentos aplicados para assegurar que os níveis adequados de serviço  

sejam prestados a todos os usuários da TI, de acordo com as prioridades 

empresariais e a um custo razoável.” [21] . 

O acordo de nível de serviço é uma ferramenta que vem se tornando bastante 

usada no fornecimento de serviços através da definição de parâmetros para 

garantir e monitorar a qualidade do serviço fornecido. Este processo no qual do 

qual o SLA faz parte tem diversas responsabilidades(vide figura 02). 

ud Resposabilidades

Serv ice Catalogue

Serv ice Lev el 
Agreement

Serv ice Lev el 
Requirement

Operational Lev el 
Agreement

Underpinning 
Contract

Serv ice Specsheet
Serv ice Quality 

Plan

Monitoring, 
Rev iew ant Report

Serv ice 
Improv ement Plan

Customer Relation 
Management

Serv ice Lev el 
Management

 

Ilustração 2 - Responsabilidades do Service Level Management 
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Responsabilidade do Gerenciamento de Nível de serviço 

Service Catalogue. 

Service Level Agreement 

Service Level Requiriment 

Operational Level Agreement e Underpinning Contract 

Service Specsheet 

Service Quality Plan 

Monitoring, Review and Report 

Service Improvement Plan 

Customer Relationship Management 
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Processo de Gerenciamento de Nível de Serviço 

ad diagramas de ativ idades

Revisão do Processo SLM

Gerencia do andamento do processo

Implementando SLAs

Estabelecendo Funções

Planejando Implementando

Início

Catalogo de Serv içosRascunhoNegociação

Rev isão de UCs e OLAs Aceite

MonitorRelatórioRev isão

Rev isão SLA (AUDITS) Rev iew SLM Process

 

Ilustração 3 – Atividades do processo de SLM 
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sm diagrama de estado

Estabelecendo 
funções

Implementando 
SLAs

Gerencia do 
andamento do 

processo

Rev isão Periódica

Início

Fases do SLM

 

Ilustração 4 – Fases do SLM 

Estabelecendo Funções 

Plano inicial de atividades 

Plano de monitoramento de capacidades 

Estabelecendo percepção inicial dos serviços 

Configurando / Validando contrato sub-fixado e acordo de nível operacional 

 

Gerenciando o andamento dos processos 

Monitorando e relatando. 

Reunião de revisão dos serviços. 

 

Revisões periódicas 
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Reuniões periódicas de revisão de serviços. 

Criação de programa de melhoria de serviços. 

Manutenção dos SLAs contratados e OLAs. 

 

SLA – Service Level Agreement 

 

Porque especificar um SLA é importante? 

Problemas do SLA [6] 

Verificação do esforço vs especificação do resultado; 

Especificação dos serviços não clara; 

Especificação incompleta dos serviços; 

Gerencia de custos insuficientes 

“dead-end” SLA documents; 

 

Para diminuição dos problemas na especificação de um SLA é necessário o 

conhecimento prévio de alguns aspectos da utilização de um SLA. São estes: 

Um SLA é mais objetivo quando ele reflete as necessidades de um cliente 

em termos inteligíveis. 

Um SLA pode ser especificado em termos de eficiência de negócio. 

Um SLA que é especificado em termos de mensuração irá aumentar a 

inteligibilidade e o consenso no processo de construção de várias partes 

envolvidas. 

Um SLA deve ser baseado em componentes bem definidos do SLA. 

Diferentes grupos de usuários têm diferentes necessidades de negócio. 
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Projetar a estrutura do SLA irá aumentar a qualidade do mesmo e diminuirá 

o tempo necessário para o desenvolvimento. 

 

Implementação do SLA. 

Produzir catalogo de serviços 

Gerenciar expectativas 

Plano de estruturação do SLA 

Estabelecendo Requisitos de Nível de Serviço 

Fraseando os SLAs. 

Buscando acordos. 

Estabelecendo e monitorando capacidades. 

Revisando contratos sub-fixados e acordo de nível de operacional. 

Definindo relatórios e revisando processos. 

Tornar o público o SLA. 

 

O SLA tipicamente tem os seguintes componentes: 

Uma descrição do serviço que deve ser provido; 

A expectativa de performance esperada pelo serviço; 
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Um detalhado procedimento de resolução dos problemas com o serviço; 

Um procedimento para monitorar e reportar o nível de serviço ao cliente; 

As conseqüências para o não cumprimento dos níveis de serviço pelo 

provedor de serviço; 

Uma descrição de sobre quais circunstancias o SLA não se aplica; 

Clico de vida do SLA 

Fase de criação; 

Fase de operação; 

Fase de remoção; 

Parâmetros propostos para serviços baseados em IP[3]: 

Tempo de delay 

Jitter 

Proporção de perda 

Spurious packet rate 

Troughput 

Avaliability 

Algumas ferramentas de verificação utilizadas em SLA: 

• Netranet – é uma implementação do METER MIB[RFC 2720] 

definido pela IETF Real-time Traffic Flow Measunrement Working 

Group; 
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• NTOP – é uma ferramenta integrada que pode fazer vários tipos de 

mensurações e análises do tráfico IP; 

• MIB II – é a MIB que todo equipamento IP deve implementar; 

• RMON – padrão definido pelo IETF que permite o monitoramento 

completo de um segmento de rede composto de vários hosts; 

• MRTG (Multi Router Traffic Grapher) – é uma interface que pode 

monitorar enviando e recebendo tráfico nas interfaces do router, 

apresentar os resultados de forma gráfica em uma pagina web. 
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Proposta de Arquitetura 

 

 

 

Ilustração 5 – Arquitetura proposta 

 

A proposta se baseia em uma entidade gerente, uma entidade que persistirá as 

coletas, um repositório de SLA, uma entidade responsável pela publicação dos 

serviços.  Externamente auxiliando o monitoramento existem os coletores 

específicos.  
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O gerente que é responsável por se comunicar com os coletores através da 

camada de transporte feita sobre SOAP, posteriormente detalhada, também é 

responsável por fornecer uma interface com suporte a vários dispositivos.  No 

entanto a principal função do gerente é fazer Monitoramento, Revisão e Relatos 

sobre o cumprimento ou não dos Requisitos de Nível de Serviço. 

A entidade de persistência fornece o serviço de persistência ao gerente e também 

deve garantir a integridade e segurança dos dados removendo assim as 

responsabilidades sobre os dados do gerente. 

A entidade de repositório fornece as informações sobre os SLAs assim como os 

SLRs de cada SLA gerenciado, no entanto ela não pode fazer alterações nos 

mesmo, sendo somente estes utilizados como fonte de consulta para verificação 

da conformidade dos serviços com o padrão estabelecido. 

A entidade de publicação permite o acesso de maneira facilitada aos serviços que 

são gerenciados pela arquitetura. 
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Coletores 

 

 

Ilustração 6 - Coletores 
 

cd diagrama de classes

ColetorAbstrato

- data:  Date
- relatorio:  String
- hostname:  String
- tempo:  Time
- ip:  String

+ «property get» getData() : Date
+ «property get» getHostname() : String
+ «property get» getIp() : String
+ «property get» getRelatorio() : String
+ «property get» getTempo() : Time
+ «property set» setData(Date) : void
+ «property set» setHostname(String) : void
+ «property set» setIp(String) : void
+ «property set» setRelatorio(String) : void
+ «property set» setTempo(Time) : void
+ coletar() : void

 

Ilustração 7 – Coletor Abstrato 
 

O serviço de coleta é implementado através de uma especificação, que na 

tecnologia orientada a objeto utilizada é expressa por uma classe abstrata que 

deve ser estendida conforme cada necessidade específica.  

Essa interface especifica que um coletor deve implementar o método coletar.  Este 

método é responsável pelo preenchimento dos atributos do objeto coletor, é neste 

método que é montado o relatório para envio ao interessado na informação 

coletada, no nosso caso o gerente. 

O relatório é montado em formato textual facilitando assim seu entendimento até 

mesmo a um humano, e por seguir um formato estabelecido pode ser facilmente 

interpretado por uma entidade computacional. 
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Os coletores não tem uma dependência das outras camadas, sendo proposta sua 

implementação na forma de componentes, pois devido a esta independência estes 

coletores possuem um alto grau de reuso. 

 



 30 

Transporte 

 

 

Ilustração 8 - Camada de transporte 

 

O transporte através de web services permite, por não fazer uso de um protocolo 

binário, livre acesso através de diversos dispositivos de segurança e através de 

diversas redes diferentes (figura 07). 

Como os serviços a serem gerenciados, que no caso são os web services 

possuem características que facilitam seu transporte, foi proposto que o transporte 

das informações coletadas aconteça através de web services também, pois pode 

ser aproveitada a infra-estrutura onde o serviço esta alojado, por exemplo, um 

container servlet como tomcat. 
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Entidade Gerente 

 

Ilustração 9 - Responsabilidades da entidade gerente 

 

È a entidade responsável por coletar as métricas é solicitar o seu armazenamento 

por parte da entidade de persistência. 

Esta entidade também acumula a responsabilidade de fazer as comparações entre 

as métricas e o SLA especificado para o serviço.  Assim como também tem a 

responsabilidade de prover acesso por aos reports do processo de gerencia do 

nível de serviço. 
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Entidade Repositório 

SLA1
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SLA2
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

SLA3
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSs

Invoker

Repositório

 

Ilustração 10 - O repositório de SLAs 

 

O repositório de SLAs tem a responsabilidade de armazenar os SLAs 
especificados.  Para sua implantação pode ser utilizada qualquer tecnologia que 
atenda ao requisito de persistir os dados.  Por exemplo:  sistema de arquivos, 
banco de dados relacional, banco de dados XML. 

Deve prover meios para a obtenção dos SLA especificados utilizando como chave 
o serviço. 
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Entidade de Persistência 

DB

1 hh:mm – dd/mm/aaa

Coletas

Serviço Métrica timestamp

Coletor de XXXX

Invoker

 

Ilustração 11 - Entidade de Persistência 

 
 

Garante a persistência das métricas coletas. 

É indicado o uso de um banco de dados relacional, pois o mesmo é amplamente 

utilizado em outras áreas da computação e o seu uso facilita uma transformação 

mais fácil do modelo operacional para um modelo analítico que facilitaria consultar 

mais elaboradas. 
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Entidade de Registro 

 

Ilustração 12 - Entidade de registro 

 

Fornece um catalogo com os serviços disponíveis. 

Parte fundamental na utilização de uma arquitetura orientada a serviços, pois 

permite ao service requestor abstrair a localização real onde seu problema esta 

sendo resolvido. 
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Conclusão 

 

O gerenciamento de serviços se mostra necessário e deve ser implantado de 

forma madura nas empresas tanto internamente como externamente no 

fornecimento de serviços.  O SLA permite estabelecer um acordo que visa um 

fornecimento adequado tanto ao cliente como ao fornecedor, estabelecendo as 

necessidades do cliente assim como também expondo os casos onde o SLA não 

se aplica. 

Este trabalho serviu para estabelecer guia para quem desejar ter uma idéia inicial 

de como implementar uma ferramenta para gerenciar o nível de serviço em sua 

empresa.  Não abordando pontos como persistência dos dados, pois o modo 

como este acontece não influencia diretamente na gerencia dos serviços.   

O maior foco da proposta foi na tentativa de aproveitar os recursos que os web 

services tem e utiliza-los também no gerenciamento do seu nível de serviço. 
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Relatórios 
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Coletores 

 

Os coletores são responsáveis pela extração de informações gerencias nos 

computadores remotos. 

Todos os coletores devem estender uma subclasse chamada ColetorAbstrato 

 

Classe ColetorAbstrato 

private String relatório; 

private Date data; 

private Time tempo; 

private String hostname,ip; 

 

Atributos 

Identificadores na linha do tempo: 

tempo – o horário em que foi recolhida a amostra; 

data – a data em que foi recolhida a amostra; 

 

Identificadores na rede: 

hostname – nome do equipamento onde ocorre a extração; 

ip – endereço ip do equipamento onde ocorre a extração; 
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Relatório sumarizado 

relatório – responsável pelo relatório sumarizado da coleta. É estruturada 

da seguinte forma: 

 

[Nome do Coletor] 

[Atributos específicos] 

[Atributos identificadores na linha do tempo] 

[Atributos identificadores na rede] 

 

Detalhamento: 

Nome do coletor – o nome atribuído a classe usada na coleta, usado para 

identificar o coletor usado. 

Atributos específicos – mensurações específicas de cada coletor 

implementado. 

Atributos identificadores na linha do tempo – identificam o instante de tempo 

da amostra. 

Atributos identificadores na rede – identificam o equipamento. 

Observação: atributo e valor são separados por “:”. 

 

Justificativa  
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Identificadores na linha do tempo  

A coleta pode acontecer de modo assíncrono em diversos dispositivos, o 

que nos traz a necessidade de ter uma marca na linha do tempo para a 

coleta. 

Esta abordagem permite que utilizemos o histórico das amostras para 

análises estatísticas, previsões entre outras. 
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Transporte 

 

Tecnologia 

Webservice usando Axis, uma iniciativa da Apache Foundation 

implementada em Java que permite um desenvolvimento rápido e fácil de 

serviços web (Webservices). 

 

Proposta 

Implementar uma camada de transporte que possibilite o tráfego de 

informações gerencias da rede de maneira fácil e transparente para os 

outros componentes. Fazer com que as mensagens trocadas sejam em 

linguagem de alto nível, próximas a linguagem natural, diminuindo a 

necessidade do uso de interpretadores para essas informações. 

Usar um protocolo que possa trafegar em um canal seguro, passando 

assim a responsabilidade de controle da segurança para a camada de rede 

o que conceitualmente é mais correto, pois, a segurança do trafego da 

informação deve estar no canal onde ela trafega e não na própria 

informação ou nos interlocutores, essa decisão de projeto não exclui as 

demais abordagens. 

 

Serviço de transporte simples 

Um serviço de transporte simples foi implementado para validação da 

proposta. Este serviço oferece dois métodos básicos, um com a listagem 

das coletas, obtem a lista de coletas e encapsula em um envelope SOAP; e 
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outro é o método de listagem de relatórios, obtem a lista das coletas e o 

relatório de cada uma e encapsula em um envelope SOAP.  

 

Justificativa 

O Axis possibilita um rápido desenvolvimento e uma baixa curva de 

aprendizado o que se mostra como uma vantagem em nosso cenário onde 

o foco não são aplicações distribuídas mas a comunicação entre entidades 

responsáveis pela gerencia, podendo ser esses atores humanos ou 

entidades computacionais. 

O protocolo SOAP por ser textual permite uma passagem mais facilitada 

através de dispositivos de segurança na rede (exemplo: firewalls). O SOAP 

é uma extensão da linguagem XML que nos permite estruturar os dados de 

maneira hierárquica aproximando um pouco mais a maneira de estrutura da 

informação aos modelos mentais propostos pela cognição. 
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Resultados parciais 

Implementação de um webservice de transporte usando Axis de acordo 

com a proposta apresentada. O WSDL que descreve o serviço, e que esta 

anexo, foi gerado a partir do próprio Axis. 

 

Figura 01 – WSDL gerado pelo axis, visualização no mozilla 

 

Foi usado o browser Mozilla para acessar o webservice e fazer os testes. 
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Figura 02 – Método ListarRelatorios, visualização no mozilla 

 

 

 

 



 49 

Painel



 50 

Gerencia de Redes Distribuídas – Estudo do uso do Apache/Axis na 

camada de transporte. 

 

Wesley dos Reis Bezerra (UFSC) 

wesley@inf.ufsc.br 

Carlos Becker Westphall (UFSC) 

westphal@lrg.ufsc.br 

 

 

 

1. Introdução 
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Figura 01 – Rede Distribuída 

 

A internet tem aberto portas para empresas se lançarem ao redor do mundo 

em busca de conhecimento, mas as vezes essas portas podem ser uma 

ameaça a segurança dos dados na empresa.  Como solução tem-se hoje 

em dia utilizado uma ferramenta de proteção que se tornou um item básico 

de segurança, o firewall.  O firewall protege a rede de acessos indevidos 

agindo através de filtragem ou bloqueio de portas.  Uma abordagem muito 

utilizada é bloquear todas as portas por padrão e liberar somente as portas 

baixas de serviços principais.  Isso constitui um problema quando falamos 

em  gerencia de redes distribuída, que usa coletores remotos e que 

precisam transmitir informação pela rede, as vezes através de portas altas 

utilizadas pela aplicação desenvolvida.  Outro problema que é bem comum 

é que as portas do SNMP, por motivos de segurança, são barradas no 

firewall.  A utilização de outros protocolos de computação distribuída para 

este caso também não é possível pois portas que não são serviço são 

bloqueadas. 

 

Os webservises são serviços web que usam um protocolo textual (SOAP) 

na sua comunicação e utilizam portas de serviços padrões como http (80) e 

SMTP(25) que são abertas ou somente filtradas na maioria dos servidores.  

Configura-se assim uma possibilidade de uso desta facilidade de trafego de 

mensagens SOAP no contexto da gerencia de redes distribuída.  Esta 

solução agrega mais valores além de apenas um tráfego facilitado através 

de firewall,  o protocolo SOAP por ser textual e por ser uma extensão do 

XML traz as trocas de mensagens uma linguagem mais inteligível por nós 

humanos e que possibilita uma aproximação do administrador de dados do 

equipamento, pois a mensagem não precisa utilizar protocolos de baixo 

nível. 
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2. Objetivos 

 

Estudo da aplicação de webservices na gerencia de redes de 

computadores. 

Implementação de coletores padrões para validação da proposta. 

Implementação de serviços de transporte para trafego das informações de 

gerencia coletadas para validação da proposta. 

Trazer a troca de mensagens de gerencia a um nível mais inteligível ao ser 

humano ou mesmo a agentes computacionais. 

Usar o conceito de desenvolvimento em camadas possibilitando a 

abstração por parte dos outros componentes quanto ao transporte. 

  

3.1. Webservices 

 

“A web service is a piece of business logic, located somewhere on the 

Internet” [1].  Um serviço web pode estar alocado em qualquer parte do 

mundo e pode ser uma peça dentro do seu negócio ou mesmo a maior 

parte do mesmo. Na nossa arquitetura ele é a pessa chave na camada de 

transporte permitindo um trafego de dados baseado em um protocolo 

textual e através de portas de livre passagem pelos firewalls 
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3.2. Webservices com Apache Axis 

 

“Axis is essentially a SOAP engine -- a framework for constructing SOAP 

processors such as clients, servers, gateways, etc”[2]. O Axis prove uma 

ferramenta de controle de requisições para os serviços nele publicados. 

Proporciona um desenvolvimento de serviços simples em poucos minutos.  

 

4. Metodologia 

 

Estudo formal sobre a utilização do Apache/Axis.  Fazer um estudo da 

tecnologia levando em conta seus pontos fortes e fracos ao ser aplicada no 

escopo da gerencia de redes. 

 

Montar uma arquitetura para validação da proposta.  Criar uma estrutura 

com coletores padrões para extração de dados de gerencia a serem 

transportados pelos webservices. 

 

Definir serviço de transporte. Definir a assinatura dos métodos disponíveis 

através da interface web.  Implementar um protótipo para validação. 

A modelagem de um modelo de persistência para os dados não será 

abordada. 
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5. Resultados 

 

5.1. Conclusões do estudo 

 

 

O Axis possibilita um rápido desenvolvimento e uma baixa curva de 

aprendizado o que se mostra como uma vantagem em nosso cenário onde 

o foco não são aplicações distribuídas mas a comunicação entre entidades 

responsáveis pela gerencia, podendo ser esses atores humanos ou 

entidades computacionais. 

O protocolo SOAP por ser textual permite uma passagem mais facilitada 

através de dispositivos de segurança na rede (exemplo: firewalls). O SOAP 

é uma extensão da linguagem XML que nos permite estruturar os dados de 

maneira hierárquica aproximando um pouco mais a maneira de estrutura da 

informação aos modelos mentais propostos pela cognição. 
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5.2.Protótipo 

 

Implementação de um webservice de transporte usando Axis de acordo 

com a proposta apresentada. O WSDL que descreve o serviço, e que esta 

anexo, foi gerado a partir do próprio Axis. 

 

 

Figura 02 – wsdl gerado pelo Axis – visualização no Mozilla Firefox. 
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Foi usado o browser Mozilla para acessar o webservice e fazer os testes 

 

 

Figura 03 – envelope SOAP gerado pelo Axis  – Método listar relatórios. 

 

Foi implementado um serviço de transporte, para teste e validação, usando Axis e 

como ferramenta de acesso ao webservice foi utilizado o browser Mozilla Firefox. 
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