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Introduçâo 

A tarefa do gerenciamento tem se tornado cada vez mais abrangente, englobando 
todo um conjunto de dados capazes de refletir o estado da rede gerenciada. Nesse sentido, 
um sistema de gerenciamento destaca-se na medida em que obtém uma quantidade maior de 
informações da rede e as apresenta ao gerente de forma amigável e objetiva ao mesmo 
tempo, permitindo a visão da rede como um todo e a verificação de seu funcionamento, 
assim como das redes que a compõe, facilitando a análise e a tomada de decisões. 

Este trabalho consiste no desenvolvimento de um agente para plataformas rodando o 
sistema operacional DOS, segundo o modelo de gerenciamento Internei. O agente em 
questão utiliza o protocolo de gerenciamento SNMP, sendo responsável por fornecer, além 
de algumas informações definidas na base de dados padrão internei para a máquina que roda 
o sistema, informações adicionais sobre a sub-rede à qual está conectado. Tais informações 
formam uma base de dados particular, estando disponíveis para o acesso de sistemas de 
gerenciamento que implementem tal base. Dentre os objetivos deste trabalho encontra-se a 
criação da infra-estrutura necessária para o desenvolvimento de agentes e agentes que 
respondem por outros equipamentos. 

Os assuntos abordados pelos capítulos da presente dissertação são citados abaixo. 
No Capítulo 2 são apresentados os conceitos básicos referentes à redes de 

computadores; o Modelo de Referência ISO/OSI; o conjunto de protocolos internei, mais 
conhecidos por TCP/IP; as tecnologias de sub-redes de comunicação mais comuns 
atualmente; e os dispositivos de interconexão de redes. 

No Capítulo 3 encontram-se os conceitos de gerenciamento de redes segundo os 
Modelos de Gerenciamento OS!, Internet versão 1 e Internei versão 2 (SNMPv2). 

No Capítulo 4 apresenta-se o projeto do agente SNMI3  para plataformas rodando 
DOS, tema deste trabalho. 

No Capítulo 5 são abordados aspectos de implementação do agente em questão, 
incluindo o ambiente de desenvolvimento e a implementação propriamente dita. 

Finalmente, o Capítulo 6 apresenta as conclusões e sugestões para trabalhos futuros. 
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Redes de Computadores 

TELNET  
Permite o login remoto através do TCP, sendo uma aplicação antiga e muito usada. 

Suas implementações trabalham, geralmente, entre sistemas operacionais diferentes. 

FTP 
Os comandos definidos no FTP permitem copiar arquivos de uma máquina para 

outra. É uma aplicação tão usada e antiga quanto o TELNET e também usa o TCP. 

NFS 
Desenvolvido primeiramente pela SUN Microsystems, usa o UDP e permite montar 

os sistemas de arquivos UNIX em vários computadores; dessa forma, uma estação de 
trabalho sem disco pode acessar o disco do servidor como se fosse um disco local. 

SNMP  
Implementado sobre o UDP, é usado pelas estações responsáveis pelas tarefas de 

gerenciamento da rede. Este protocolo será detalhado na seção 3.3.5. 

2.5. Algumas Tecnologias de Sub-redes de Comunicação 

2.5.1. O Padrão IEEE 802.x 

O IEEE (Instituto dos Engenheiros Elétricos e Eletrônicos dos Estados Unidos) 
desenvolveu um conjunto de padrões para redes locais denominados coletivamente IEEE 
802. Os padrões são divididos em partes publicadas em livros separados. O IEEE 802.1 
contém a introdução ao conjunto de padrões e define as primitivas de interface. O IEEE 
802.2 descreve o protocolo da subcamada superior da camada de enlace de dados: a LLC 
(Logical Link Control), a qual usa os serviços da subcamada MAC (Medi um Access 
Control) para fornecer serviços às camadas superiores. Os padrões IEEE 802.3, 802.4 e 
802.5 definem três métodos de acesso ao meio para redes locais: o CSMA/CD (Carrier 
Sense Multiple Access/Collision Detection ), o token bus e o token ring, respectivamente 
[TA89]. Estes padrões incluem a camada fisica e o protocolo de MAC, sendo compatíveis a 
nível de LLC, como ilustrado na figura 2.7 [SC88]. 
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Redes de Computadores 

Figura 2.10: Token Ring 

Como na Token Bus, a Token Ring tem a vantagem de possuir esquema de 
prioridades, o que garante sua adequação a aplicações em tempo real. 

O método de acesso ao meio da Token Ring baseia-se na utilização de um pequeno 
pacote, o token, que circula no anel quando todas as estações estão desocupadas. Quando 
uma estação precisa transmitir um pacote, ela espera pela passagem do token e retira-o do 
anel antes de iniciar a transmissão. As interfaces de anel possuem dois modos de operação: o 
modo de transmissão e de escuta. No modo de escuta os bits que chegam na interface são 
copiados com um atraso de 1 bit, como ilustrado na figura 2.11(a) e descrito anteriormente. 
O modo de transmissão, mostrado na figura 2.11(b), é acionado depois da retirada do token 
do anel, sendo que neste caso a interface transmissora deve ser responsável por transmitir os 
bits e retirá-los do anel. Logo após a recepção do último bit do pacote a estação deve 
colocar o token no anel novamente e voltar ao modo de escuta [TA89]. 

(a) 	 (b) 

Figura 2.11: Interface de Anel Token Ring. (a) Modo de Escuta (b) Modo de Transmissão 

Com a existência de apenas um token, somente uma única estação pode transmitir 
num dado instante, solucionando o problema do acesso ao meio, analogamente à Token Bus. 

2.5.2. FDDI 

A FDDI (Fiber Distributed Data Interface) é uma rede local de fibra ótica com alta 
performance, rodando a 100 Mbps sobre distâncias de até 200 km, com até 1000 estações 
conectadas [R090b, TA89]. 

Embora possa ser utilizada da mesma forma que as LANs padrão 802, é na maioria 
das vezes adotada como backbone conectando várias LANs graças a sua alta capacidade de 
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Gerenciamento de Redes 

O problema do gerenciamento atinge maiores dimensões quando se trata de redes 
extensas, heterogéneas e que, em decorrência disto, podem estar sobre administrações diferentes. 

Nota-se que uma tecnologia de gerenciamento específica a um determinado ambiente seja 
inútil em ambientes de caráter tão heterogêneo. Precisa-se então de um conjunto comum de 
ferramentas capaz de gerenciar os diversos recursos de comunicação dispersos. Assim, aparecem 
conjuntos de protocolos de gerenciamento, como o SNMP (Simple Network Management 
Protocol) associado à internei, já em sua segunda versão; o CMIP (Common Management 
Information Protocol) desenvolvido pela ISO e o CMOT (CIWP over TCP/IP), uma solução 
para o gerenciamento de redes TCP/IP baseada no CMIP. Neste capítulo pretende-se discutir tais 
conjuntos de protocolos, apresentando as características básicas e a filosofia de cada um, além de 
uma breve comparação entre eles. 

3.2. O Modelo de Gerenciamento OSI 

3.2.1. Conceitos Básicos 

Considerando o problema de gerenciamento, a ISO (International Standards 
Organization) sentiu necessidade de viabilizar o gerenciamento de sistemas que usam os 
protocolos OSI (Open Systems Interconnection). As atividades da ISO englobam a inclusão de 
gerenciamento no Modelo de Referência e a especificação de protocolos de suporte à troca de 
informações de gerenciamento entre sistemas abertos, como é o caso do CMIP (Common 
Management Information Protocol) [KL88]. 

O gerenciamento proposto pela ISO visa fornecer meios para a monitoração e controle 
dos recursos da rede, representados como objetos gerenciados. Entende-se por objetos 
gerenciados os recursos do sistema ou da rede: um modem, uma tabela de roteamento 1P ou uma 
conexão TCP, por exemplo [WA89]. 

A filosofia de gerenciamento OSI engloba o gerenciamento de recursos OSI (as camadas), 
do sistema em si e da rede de comunicação. 

O gerenciamento de redes OSI é constituído de estações de gerenciamento e elementos a 
serem gerenciados na rede. Nas estações de gerenciamento encontra-se processos de aplicação 
denominados gerentes, enquanto que nos elementos da rede a serem gerenciados encontra-se 
processos de aplicação denominados agentes. Os termos gerente e agente são usados com certa 
frequência para designar sistemas gerenciadores e sistemas gerenciados, respectivamente. Assim, 
o gerenciamento da rede é feito através da cooperação entre gerente e agente, trocando 
informações de controle e monitoração da rede úteis ao gerenciamento da mesma e de seus 
componentes [WA89]. 

3.2.2. O Ambiente de Gerenciamento 

O ambiente de gerenciamento OSI é constituído de ferramentas e serviços necessários 
para controlar e supervisionar as atividades de interconexão e os objetos gerenciados associados. 
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Projeto do Agente SNMP para Plataformas rodando DOS 

mercado. Através da inicialização da placa em modo promíscuo, todos os pacotes que passam pela 
rede são detectados pela estação. A partir de então, deve-se armazenar tais pacotes numa lista 
para processamento posterior, que consiste em desmontar os pacotes analisando os cabeçalhos 
para a avaliação dos protocolos. O algoritmo em alto nível correspondente a tal tarefa é 
apresentado a seguir: 

Início 
Inicializar aplaca de interface em Modo de Recepção Promíscuo 
"Escutar" a rede recebendo e armazenando os pacotes recebidos 
numa fila 
Analisar os pacotes recebidos, checando os cabeçalhos dos 

protocolos e fazendo a contabilização dos pacotes 
Fim 

As informações dos grupos System e Interfaces podem ser obtidas através de arquivo de 
configuração, de funções do sistema, ou ainda da análise de pacotes recebidos. 

Os dados do grupo Statistics da RMON devem ser obtidos com a placa em modo 
promíscuo também, visto que a definição de tal grupo ressalta a manutenção de estatísticas sobre 
todos os pacotes que passam pela interface. Algumas dessas informações podem ser obtidas de 
registradores da placa de interface, como por exemplo o total de pacotes com erros de CRC, 
enquanto que outras exigem a análise dos pacotes, como por exemplo o total de pacotes recebidos 
com endereço broadcast. 

Considerando a estrutura modular do agente, percebe-se que novas funções podem ser 
incorporadas ao módulo de captura com o objetivo de coletar outros dados que futuramente 
possam ser incorporados à MIB Net. Do mesmo modo, o módulo de captura pode ser substituído 
por outro módulo capaz de se comunicar com algum dispositivo conectado à rede, originando um 
agente proxy para o dispositivo em questão. 

O mecanismo de transporte adotado no projeto segue o padrão especificado pelo SNMP, 
usando o serviço de transporte sem conexão fornecido pelo protocolo UDP. Considerou-se 
também o mapeamento direto sobre a ethernet, no entanto, este tipo de implementação não 
permite o roteamento, deixando as tarefas de gerenciamento confinadas à uma única sub-rede 
[R091a]. Considera-se então, que o trabalho adicional exigido na implementação dos protocolos 
UDP e IP seja compensador pois, possibilita a transmissão de informações de gerência para as 
demais sub-redes que porventura estejam separadas por roteadores. 
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Capítulo 5 

Implementação 

5.1. Introdução 

Neste capítulo são abordados aspectos de implementação do agente cujo projeto foi 
apresentado no capítulo 4, incluindo o ambiente de desenvolvimento formado pelos softwares 
utilizados na implementação do agente. 

5.2. Ambiente de Desenvolvimento 

O agente foi projetado para computadores com sistema operacional DOS e conectados 
em rede Ethernet. Como driver de rede utiliza-se o Packet Driver, descrito na seção 5.2.1, 
adequado à placa Ethernet usada, dentre os diversos drivers que constituem a coleção de Packet 
Drivers da Universidade de Clarkson [CL89]. 
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Capítulo 6 

Conclusões e Trabalhos Futuros 

O gerenciamento tornou-se uma tarefa vital na área de redes de computadores, motivando 
o desenvolvimento de diversas aplicações de gerência. O trabalho descrito nesta dissertação trata 
de um agente para computadores rodando DOS, o qual deve obter informações sobre a sub-rede à 
qual está conectado, deixando-as disponíveis para o acesso por sistemas de gerenciamento, através 
do protocolo SNMP. O desenvolvimento de agentes torna-se essencial, servindo como base para a 
elaboração de diversas aplicações de gerência, ou ainda sendo um importante componente no 
escopo dos modelos de gerenciamento. O agente foi implementado em computadores rodando 
DOS, por ser este tipo de equipamento mais comum e barato em redes e por facilitar o acesso à 
mesma a baixo nível. 

O protocolo de gerenciamento usado é o SNMP pois as redes do campus USP de São 
Carlos são baseadas nos protocolos Internet e o agente deverá comunicar-se com o sistema de 
gerenciamento em desenvolvimento no ICMSC: um sistema de gerenciamento de redes com 
recursos multimídia, o MultiView, que também utiliza SNMP. 

Foi apresentada uma solução para o desenvolvimento de agentes, baseada em softwares de 
domínio público: o Packet Driver, usado como driver de rede e a biblioteca SNMPLIB, usada 
como base para a implementação das primitivas SNMP. 
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Conclusbes e Trabalhos Futuros 

Pode-se ressaltar os seguintes pontos no sistema desenvolvido: 

• a implementação de primitivas SNMP capazes de auxiliar no desenvolvimento de aplicações de 
gerenciamento em computadores rodando DOS. A união das rotinas da SNMPLD3 com as 
rotinas desenvolvidas resulta numa biblioteca contendo rotinas de: geração e recebimento de 
primitivas GetRequest e GetResponse, e recebimento de Traps. Desta forma, tal biblioteca 
pode ser usada no desenvolvimento de sistemas monitores, de agentes e de agentes proxy. 

• a definição de uma nova WilB, a MIB Net, especificada segundo o modelo de gerenciamento 
Internei, permitindo a incorporação de novos objetos e a implementação por quaisquer 
sistemas que sigam tal modelo. A MIB Net inclui alguns grupos da MIB padrão, um grupo da 
MIM RMON e define um novo grupo de objetos relacionados com o fluxo de pacotes por 
protocolo na sub-rede, considerado para efeito de teste do sistema. A definição e 
implementação de MlBs particulares torna-se importante devido à grande quantidade de 
dispositivos gerenciados através de ME& particulares e também para definir novos objetos que 
representem informações obtidas e dão definidas nas MD3s já existentes, deixando-as 
disponíveis para a consulta via SNMP. 

• a disponibilidade de uma infra-estrutura para o desenvolvimento de agentes proxy, visto que o 
próprio sistema desenvolvido pode ser visto como um agente proxy da sub-rede à qual está 
conectado. Um agente proxy pode ser implementado utilizando-se o agente SNMP 
desenvolvido, necessário para que o proxy fale com o gerente SNMP; o módulo de captura, 
que pode ser substituído por um outro módulo qualquer responsável por acessar um 
determinado dispositivo da rede que não implemente o protocolo SNMP; e os mecanismos 
básicos para a construção de MIBs particulares, caso a MIB para o dispositivo em questão não 
tenha sido definida ainda. 

• a consulta por sistemas de gerenciamento que implementem a MIB Net. Mantendo-se um 
agente que implemente a MIB Net em cada sub-rede, um sistema de gerenciamento é capaz 
de, consultando tais agentes, apresentar dados sobre todas as sub-redes fornecendo ao 
administrador uma visão global da rede, através da análise das sub-redes que a compõe. 

• a exibição local dos dados obtidos, auxiliando na detecção no local, de problemas ou na 
depuração da sub-rede.. 

Sugestões para Trabalhos Futuros 

As seguintes sugestões podem gerar trabalhos futuros que darão continuidade ao sistema 
em questão, ou ainda motivar o desenvolvimento de outros sistemas: 

• visando completar a biblioteca de primitivas SNMP para computadores rodando DOS, restaria 
ainda implementar as seguintes primitivas SNMP: Get-Next-Request, Set-Request e a geração 
de Traps. 
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Conclusaes e Trabalhos Futuros 

• visando completar a implementação da MIB Net como definida neste projeto, restaria 
implementar a coleta das informações restantes, como discutido no capitulo 5. 

• implementação completa da estrutura da MIB Net na SNMPLIB; 

• 	no que diz respeito à definição da MIB Net, várias melhorias poderiam ser feitas, tais como: 
• a implementação de outros grupos da MIB II, visto que a MIB Net considera apenas os 
grupos System e Interfaces; 
• a implementação de outros grupos da M1B RMON, pois a MIB Net considera apenas o 
grupo Statistics. Deve-se observar que a MIB RMON inclui dados importantes sobre a 
monitoração da rede à baixo nível, assim, a incorporação de outros grupos da RMON no 
agente ajudaria, por exemplo, a detectar as máquinas conectadas à sub-rede onde se encontra 
o agente; 
• o levantamento de novos conjuntos de dados considerados importantes e não definidos nas 
Mffis existentes. 

• o desenvolvimento de uma interface gráfica para a exibição dos dados localmente; 

• uma tarefa a ser considerada, de acordo com o panorama mundial atual, seria migração do 
sistema para a versão 2 do modelo de gerenciamento Internet, SNMPv2; 

Este trabalho é o ponto de partida para a implementação de agentes proxy e sistemas de 
monitoração de sub-redes, modularizando a tarefa do gerenciamento e reduzindo o tráfego de 
gerenciamento na rede, a medida que tais agentes e monitores mantenham dados sobre os 
dispositivos presentes nas sub-redes onde se encontram, reduzindo o número de máquinas a serem 
consultadas pelo sistema de gerenciamento. 
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Apêndice A 

A Especcação da MIB Net 

Este apêndice apresenta a especificação da MIB Net segundo o SMI Internet 
[R090a] e as extensões definidas em [R091b]. A especificação inclui 
• os grupos System e Interfaces da Mll3 padrão Internet, MIB 11, como definidos em 

[MC91a]; 
• o grupo Statistics da MIB RMON, como definido em [WA9I]; 
• o novo grupo definido na MIB Net, o ProtoStat. 
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Glossário 

Structure of Management Information (SMI): as regras usadas para definir os objetos 
que podem ser acessados via um protocolo de gerenciamento de rede. 

Sub-rede: um segmento de uma rede. 

Sub-rede de ComunicaçÃo: conecta os hospedeiros, tendo como tarefa a transferência de 
mensagens de um hospedeiro a outro. 

System Management Application-Entity (SMAE): em um sistema OS!, o processo 
responsável pela coordenação entre as LMEs e o protocolo de gerenciamento. 

TCP/IP : veja Conjunto de Protocolos Internet (Internet Suite of Protocols). 

TELNET: o protocolo de aplicação que oferece um serviço de terminal virtual no conjunto 
de protocolos Internet. 

Transmission Control Protocol (TCP): o protocolo do conjunto de protocolos Internet 
que oferece serviço de transporte orientado a conexão. 

User Datagram Protocol (UDP): protocolo do conjunto de protocolos Internet que 
oferece serviço de transporte não orientado a conexão 

Wide Area Network (VVAN): qualquer número de tecnologias fornecendo transferência 
geograficamente distante. 
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