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Resumo 

O avanço tecnológico em muito tem dificultado a atualização das 
ferramentas de gerenciamento de redes, principalmente por não existirem 
propostas concretas para uma arquitetura operacional. Este trabalho tem o 
propósito de suprir tais deficiências, apresentando uma avançada arquitetura 
operacional para sistemas de gerenciamento de redes, que possui como 
características a facilidade e flexibilidade de incorporação de novas tecnologias e 
adequação a diferentes plataformas. 

Os conceitos apresentados foram aplicados ao protótipo da nova ferramenta 
de gerenciamento de redes MultView, estendendo suas capacidades operacionais. 
Para tal foi dada especial atenção às tecnologias que apresentam-se como 
tendência, tais como Java, HTTP, CORBA, SSL, SNNIP, entre outras. 

O protótipo foi projetado para ser o núcleo de um sistema de gerenciamento 
de redes com recursos de adição, remoção e controle de módulos de aplicação em 
tempo real. Para tal foi definida uma interface de aplicação para ser utilizada como 
base na criação dos módulos a serem integrados ao sistema. A gestão das 
atividades de controle operacional é feita através de uma interface própria, 
codificada em HTML, e que pode ser acessada local ou remotamente com ajuda de 
um navegador Web qualquer. A ferramenta foi inteiramente codificada em 
linguagem Java, utilizando-se o pacote de desenvolvimento de domínio público 
JDK 1.0.2, nas plataformas Solaris e Windows NT. 
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Abstract 

Technological advances have contributed to make difficult upgrades of 
network management tools, mainly due to the fact that there are not concrete 
proposal for operational architecture in this field. This work has as goal eliminate 
such deficiency by presenting an advanced operational architecture for network 
management systems, that has as main features the easiness and flexibility for the 
incorporation of new technologies and the porting to different platforms. 

The concepts proposed were applied to the prototype of the new MultView 
network management tool, extending its operational capabilities. Moreover, it was 
take special attention to technological trends, as Java, HTTP, CORBA, SSL, 
SNMP and others. 

The prototype was designed to be the kernel of a network management 
system that has on-line capabilities to add, remove and take control of 
applications modules. To that, was defined an application program interface that 
must be used to implement applications modules to be integrated in the system 
environment. The control activities management are made through an HTML-
coded interface that can be handled local or remotely with any Web Browser. The 
tool was entirely coded in Java language, using the JDK 1.0.2 public domain 
package over Solaris and Windows NT platforms. 
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1 lntrodução

As atividades de gerenciamento de redes de computadores tem se mostrado de
grande importância à manutenção da funcionalidade e dos recursos que compõem os

sistemas tPr95l. Mais do que urna necessidade, estas atividades são indispensáveis
nos cenários atuais, onde o emprego das redes de computadores extrapolou as

fronteiras dos centros de pesquisa e estendeu-se aos mais diversos setores da
sociedade.

Esta ampliação de seus limites operacionais culminou na necessidade de se

incorporar novos conceitos e tecnologias até então excluídos dos horizontes
tradicionais das redes de computadores, como a transmissão de documentos

Hipermídia [Ea95], tráfego de Áudio e Vídeo codificados [Li95], e mais

recentemente a tecnologia ATM [8o95] para redes de alta velocidade, dentre

outros.

Esta revolução sócio-tecnológica tem sido responsável pelo remodelamento dos

padrões comportamentais [Sw96] e o surgimento de novas gerações de aplicações,

trazendo consigo a necessidade de ferramentas que possibilitem o gerenciamento

eficiente da complexidade introduzida pelo crescimento das redes, e a modernizaçáo

dos elementos que as compõem. De fato, muitas foram as contribuições para se

tentar sanar tais deficiências gerenciais. Arquiteturas de gerenciamento foram

definidas pelos órgãos internacionais de padronização, como o Internet-standard

Network Mønagement Framework [Ro90, Mc91, Sc90], mais conhecido como

arquitetura Internet, e o OSI Management f[s89,ls92,Is92al.

Como uma alternativa de implementação rárpida, o SNMP [Sc90] (Simple Network

Management Protocol) foi imediatamente absorvido pelos fabricantes de

equipamentos e amplamente empregado em seus produtos, tornando-se um padrão

de facto. Contudo, o SNMP logo se tornou desatualizado, apresentando várias

deficiências funcionais e necessitando de uma criteriosa reavaliação. Surgiu o
protocolo SNMP versão 2, mais conhecido como SNMPv2 [St93], ao qual foram

incorporados recursos de segurança e a capacidade de gerenciamento

descentralizado, mediantq a inclusão de primitivas de comunicação gerente-gerente.

Não há dúvidas de que logo o SNMPv2 assumirá o status de padrão conquistado

pela versão anterior e será utilizado por todas as plataformas. Existe, pois, a
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preocupação em fornecer ferramentas que possibilitem utilizar todos os recursos e
benefícios que estão sendo incorporados ao escopo gerencial. Diversas destas
ferramentas estão disponíveis no mercado e seguem de perto estas tendências, vindo
de encontro às necessidades dos gerentes. Em contrapattida, muitas outras estão
sendo elaboradas nos centros de pesquisa de empresas e universidades.

Como uma ferramenta de gerenciamento, o MultView [Mo94] tem se mantido em
sintonia com as necessidades gerenciais e atualizado tecnologicamente, procurando
antecipar tendências na âtrea de redes. Ele ê um ambiente integrado de
gerenciamento baseado na arquitetura Internet, composto por vários módulos
através dos quais o gerente pode interagir de forma a obter as informações
necessárias às tomadas de decisões, monitorar o funcionamento dos vários
elementos que compõem a rede e alterar suas configurações.

Pesquisas estão sendo desenvolvidas pelo grupo de Multimídia em Redes do

Laboratório Intermídia no sentido de atualizar os recursos e, consequentemente,

melhorar a funcionalidade do MultView. Este trabalho tem por objetivo promover a

adequação tecnológica da ferramenta, fornecendo subsídios para facilitar extensões

futuras de suas capacidades. Neste sentido, será definida e implementada urna nova

arquitetura operacional, juntamente com uma aplicação exemplo: filtro de eventos.

No capítulo 2 são abordadas as arquiteturas de gerenciamento que se destacaram e

contribuíram efetivamente para se estabelecer uma política de gerenciamento.

Inicialmente é discutido a arquitetura de gerenciamento ISO/OSL primeira

organização a ter tomado a iniciativa e fornecido as primeiras definições. A seguir é

apresentado o gerenciamento Internet que tomou-se a principal arquitetura de

gerenciamento, assumindo a condição de padrão no mercado mundial; o capítulo 3

trata das necessidades gerenciais de um ambiente de redes de computadores. São

apresentados as duas principais ferramentas de gerenciamento disponíveis no

mercado: O SunNet Manager da Sun Microsystenu e o SystemView/6000 da IBM.
A ferramenta MultView recebe uma abordagem mais elaborada de sua arquitetura

interna e sua funcionalidade; o capítulo 4 traz um esboço geral da proposta de

adequação e atualizaçáo tecnológica a ser desenvolvida; os aspectos relevantes ao

projeto e operação da ferramenta são detalhados ao longo do capítulo 5; o capítulo

6 traz as conclusões e propostas de melhoramento futuros para a ferramenta; por

final, no capítulo 7, são apresentadas as referências bibliográficas que foram

utilizadas na fase de elaboração dos trabalhos e escrita da dissertaçáo.
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2. Arquiteturas de Gerenciamento

2.1 Histórico

Ao final da década de 70, a preocupação dos gerentes de sistemas com o
crescimento e a diversidade dos elementos que compunham as redes tornaram-se
bem evidenciadas. As técnicas de gerenciamento, até então baseadas em
procedimentos ad-hoc, tinham como principais ferramentas as aplicações
tradicionais do sistema operacional UNIX, tais como ping, traceroute, e ifconftg

[Co94]. Atentos a esta preocupação, grupos de pesquisa ligados a área de redes de

computad.ores começaram a desenvolver trabalhos no sentido de estabelecer

diretivas e ferramentas que viessem a suprir as deficiências no campo do
gerenciamento.

Um primeiro esforço foi iniciado pela ISO como parte de seu programa Open

System Interconnection (OSD no sentido de estabelecer urna arquitetura de

gerenciamento de redes. A primeira propostapara tal arquitetura surgiu no início da

dê,cada de 80 e desde então sofreu um processo de evolução, culminando

atualmente nos padrões OSI Management Framework, OSI System Management

Overview..

De fato, a perspectiva de crescimento da Internet foi um dos fatores que mais

contribuíram às iniciativas de se definir arquiteturas de gerenciamento de redes.

Inicialmente o IAB (Internet Archítecture Board) planejava empregar a abordagem

de gerenciamento OSI. Contudo o tamanho da Internet havia atingido níveis nos

quais o gerenciamento tornara-se indispensável e a arquitetura de gerenciamento

OSI ainda se encontrava em processo de discussão. Esta indefinição levou o IAB a

requisitar ao IETF (Internet Engineering Task Force) a definição de um protocolo

de gerenciamento. O SNMP foi finalizado em meados de 1988 e teve ampla

aceitação por parte dos fabricantes, apesar das deficiências que este apresentava.

Em 1993 foi feito uma reavaliação do protocolo para se tentar eliminar tais

deficiências e uma versão melhorada do protocolo SNMP (SNMPvZ) foi definida e

encontra-se em fase de implantação.
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2.2 Gerenciamento OSI

O primeiro padrão a fazer referência à arquitetura de gerenciamento OSI foi o OSI
Reference Model [Pr95], que identificava a ârea de gerenciamento como um
importante tópico para futuras abordagens e forneceu suas primeiras definições. Por
volta de 1980 foi formado um Grupo de Trabalho especial dentro da ISO,
responsável pelo desenvolvimento do OSI Manqgement. O primeiro resultado
gerado por este grupo foi o OSI Management Framework que, apesar de ter
consumido um longo tempo, não foi prontamente aceito como padrão adequado.

Ficou então estabelecido que seria necessário produzir um documento
complementar, atualmente conhecido como System Management Overview (SMO).

Estes dois padrões formam a base do Gerenciamento OSI e serão abordados em

maiores detalhes nas seções subseqüentes.

2.2.1 OSI Management Framework

O OSI Management Framework é o documento responsável por prover as

definições necessárias ao estabelecimento do ambiente, da estrutura, dos serviços e

dos protocolos de gerenciamento que venham a atender de forma eficiente e

completa os requisitos dos ambientes gerenciais sob arquitetura OSI. Faremos a

seguir uma abordagem simplista destas definições.

2.2.1.1 AMererfieoeGenen¡cnn¡eruroOSl

O Ambiente de Gerenciamento OSI consiste de ferramentas e serviços necessários

ao controle e supervisão das atividades de interconexão e dos objetos gerenciáveis

associados. Para que estas perspectivas sejam postas em prática, são descritos

vários modelos: modelo organizacional, modelo de ínformação e modelo funcional.
Todos estes três modelos são tratados de forma mais elucidativa como se segue.

Modelo Organizacional

O Modelo Organízacional descreve as maneiras pelas quais os sistemas que

compõem o escopo de Gerenciamento OSI podem ser distribuído

administrativamente entre os domínios de gerenciamento, e dentro destes. O

modelo organizacional visto aqui possui como premissa a adoção de uma
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série de convenções. Estas convenções fazem uso do conceito de objetos 

abstratos que comunicam-se entre si medianteportas abstratas [K188]. 

Como um dos mais importantes objetos abstratos definidos, temos o domínio 

de gerenciamento. Este objeto é muito utilizado para se ocultar aspectos 
inerentes ao ambiente gerencial, das aplicações que fazem acesso ao mesmo. 
Desta forma pode-se assegurar que os recursos e as atividades relacionadas 
ao processo de gerenciamento podem ser tão transparente aos elementos não 
componentes do processo quanto se deseja. 

Um domínio de gerenciamento pode ser decomposto em uma coleção de um 
ou mais sistemas gerentes, e zero ou mais sistemas gerenciados e (sub) 
domínios de gerenciamento. Da mesma forma, um sistema gerenciado pode 
ser decomposto em um ou mais objetos gerenciados. Neste caso, um objeto 

gerenciado é um recurso qualquer que pode ser monitorado e controlado por 
um ou mais sistemas de gerenciamento. Neste contexto, um sistema gerente 

é uma aplicação dentro de um domínio de gerenciamento responsável por 
efetuar as funções de monitoria e controle sobre os objetos gerenciados e/ou 
subdomínios de gerenciamento. 

Modelo de Informação 

O Modelo de Informação delineia os aspectos necessários para se definir 
objetos gerenciáveis e seus inter-relacionamentos, classes, atributos, ações e 
nomes. 

De fato, as atividades de gerenciamento refletem a necessidade de manipular 
uma extensa quantidade de informações, mediante a utilização de um 
conjunto adequado de ferramentas. Desta forma uma base de dados é 
necessária para armazenar os dados relativos aos estados da rede, as 
configurações dos sistemas, históricos de ocorrência de problemas, padrões 
de desempenho, parâmetros de segurança e informações de precificação. 

O modelo de Base de Informação de Gerenciamento (Management 
Information Base), mais conhecido por MIB, foi definido e a técnica de 
modelagem adotada para se estruturar estas informações foi a mesma 
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empregada pelas definições do padrão OSI Directory, e baseia-se na proposta

ANSI [4n87], sumariada a seguir.

"A MIB contém as informações referentes aos objetos gerenciados que

são organizados em registros, cada qual representando uma lista de

atributos e seus valores associados. Estes registros são organizadas

hierarquicamente em uma Árvore de Informações de Gerenciamento

(AIG), e refletem a decomposição hierárquica dos objetos que estão

sendo gerenciados. A estrutura da AIG é apresentada na Figura 2.1.

Árvore de
Informação de
Gerenciamento

Um Registro

atributo

tipo

Figura 2.1- í¡rvore de Informação de Gerenciamento

Objetos que apresentem características similares podem ser agrupados

em Classes de Objetos, definindo-se assim cada objeto como sendo

uma instância de uma determinada classe. Seguindo os conceitos do

paradigma de orientaçáo a objetos [8o91], uma classe de objetos pode

ser tratada com uma subclasse e assim herdar todas as propriedades da

classe da qual é derivada (superclasse). As classes de objetos
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gerenciados são definidas mediante a atribuição das seguintes

propriedades:

oOs atributos mantidos nos registros de instâncias da classe;

¡ As ações que podem ser invocadas para instâncias da classe;

. Os eventos que podem ser notificados por instâncias da classe;

o As subclasses das quais a classe de objetos é derivadas;

. A(s) superclasse(s) nas quais os objetos podem estar

contidos."

Modelo Funcional

Um dos primeiros trabalhos de definições do OSI Management Framework jit
continha referências às funções que deveriam ser tratadas em uma abordagem

de gerenciamento. Estas funções foram gradualmente evoluindo no que é

atualmente conhecido como as cinco áreas funcionais do Gerenciamento OSI.

São elas: Gerenciamento de Falhas, Gerenciamento de Configuração,

Gerenciamento de Precificação, Gerenciamento de Desempenho e

Gerenciamento de Segurança. Vejamos a seguir maiores detalhes de suas

definições, como expostas em detalhes em tKl88l.

l. Gerenciamento de Falhas - É o conjunto de ferramentas responsáveis

por habilitar a detecção de falhas, isolamento e colreção de operações

anormais. O gerenciamento de falha inclui funções para:

o Notificar a ocorrência de falhas;

o Registrar e manusear as notificações de eventos;

o Rastrear e identificar ocorrências de falhas;

7
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l. Gerenciamento de Configaração - E o conjunto de ferramentas
responsáveis por prover o controle sobre a configuração dos elementos
que compõem o sistema de rede. Este inclui funções para:

o Registrar as configurações atuais e suas eventuais alterações;

. Identificar componentes da rede.

. Ativar e desativar dispositivos de rede;

. Alterar parâmetros da rede.

2. Gerenciamento de Precifrcøção - E um conjunto de ferramentas
responsáveis por permitir o estabelecimento dos pesos e custos
associados ao uso dos recursos de rede. O gerenciamento de
precificação possui as funções de:

. Informar aos usuários os custos incorridos;

o Permitir o estabelecimento dos limites de contabilidade;

. Combinar custos dos vários recursos utilizados.

3. Gerenciamento de Desempenho - É ,r- conjunto de ferramentas
responsáveis por permitir o levantamento de dados estatísticos sobre a
desempenho dos vários recursos da rede, para fins de otimização da

Qualidade de Servíço (QoS - Quality of Service tKu92l).

4. Gerenciamento da Segurança - É um conjunto de ferramentas que
possibilitam ao gerente assegurar os recursos da rede contra as

tentativas de acessos não autorizados. O gerenciamento de segurança
provê suporte aos serviços de:

o Controle de acesso;

Autenticação;a

. Manutenção e manipulação dos logs.
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2.2.1.2 EsrRuruReooGeRe¡¡cnuenroOsl

O Modelo arquitetural genérico de um sistema que atua no gerenciamento OSI é
observado na Figura 2.2. As atividades de gerenciamento são conseguidas mediante
as funções providas pelos módulos de gerenciamento de sistemas e gerenciamento e
operação de camadas. O modelo apresentado é discutido com detalhes em [K188] e
recebe uma abordagem analítica em [pr95].

Gerenciamento de Sistemas

O gerenciamento de sistemas é responsável por prover as funções
necessárias ao gerenciamento dos recursos OSI e seus status através de todas
as camadas da arquitetura OSI. O System Management Application Process
é um processo local a um sistema, responsável por efetuar as funções de
gerenciamento, que se utiliza dos serviços providos pela entidade SMAE para
troca de informações de gerenciamento.

É interessante notar que o "oSI Management Framework,, foca-se nas
definições e aspectos relacionados à troca de informações de gerenciamento
de sistemas, caracterizando assim a utilização dos protocolos da camada de
aplicação para esta tarefa.

Gerenciamento de Camada

As funções do gerenciamento de camada-(N) são responsáveis por assegurar
a integridade dos protocolos e permitir a alteração dos parâmetros
necessários, de modo a acomodar as mudanças no ambiente e as necessidades
dos usuários. Geralmente estas funções afetam as operações das entidades
das camadas como um todo e não apenas determinadas instâncias.

O gerenciamento de camada-(N) suporta o monitoramento, controle e
coordenação dos objetos gerenciáveis da camada-(N). Além disto, os
protocolos de gerenciamento da camada-(N) são suportados pelos protocolos
das camadas (N-1) e inferiores.
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Figura 2.2 -Modelo Arquitetural de Gerenciamento OSI tKlSSl

Operação de Camada

A operação de camada é responsável por prover as funções de gerenciamento
das instâncias de comunicação. Neste caso a informação de gerenciamento é
transferida como parte do protocolo usual da camada.

2.2.1.3 SenvrçosDoGERENc¡an¡en¡roOSl

Os requisitos de comunicação para as atividades de gerenciamento podem ser
separados em três categorias:

1. Serviço de Manipulação de Dados - Estes serviços são responsável por
prover as primitivas necessárias à manipulação das informações contidas
nas bases de informação de gerenciamento (MIBs). o "oSI Common
Management Information Service" (CMIS - tls9Ol) defïne estes cinco

I
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serviços para tal finalidade: M-Confirmed-Get, M-Set, M-Conftrmed-Set,
M - C onfirme d- C re at e e M - C onfirme d- D e I et e.

2. Serviço de Sinalização de Eventos - Estes serviços são responsáveis por
prover as primitivas necessárias ao anúncio de eventos importantes que
possam vir a ocolrer nos elementos gerenciados. CMIS define duas
primitivas que visam atender estas necessidades. São elas: M-Event-Report
e M - C onfi rme d- Ev ent - Rep o rt.

3. Serviço de Controle Direto - De modo a permitir o controle de forma
direta por parte do gerente, o CMIS fornece duas primitivas que atendem
esta finalidade. Estas primitivas não alteram as informações contidas nas
MIBs, por outro lado eles são utilizados para requisitar que os sistemas
gerenciados efetuem determinadas ações. Estas ações podem ainda alterar
pennanentemente o estado dos sistemas. Tais primitivas sáo; M-Action e

M-Conftrmed-Actíon.

2.2.2 OSI Systems Management Overview

Tendo inicio em meados de 1987, o texto final do OSI Systems Manøgement
Overview foi finalizado em junho de 1991. Este documento, se comparado ao OSl
Management Framework, possui uma quantidade maior de informações e
apresentou-se com uma melhor receptividade dentro da própria instituição ISO.

Em se tratando de gerenciamento de sistemas, o SMO faz distinção entre os
aspectos de Informação, organizacional, funcional e de comunicação. São descritos
a seguir cada um desses aspectos.

2.2.2.1 Aspecro DE INFoRMAçÃo

Os aspectos de informação do modelo de gerenciamento de sistemas trata dos
recursos que estão sendo gerenciados. Estes recursos são vistos como "objetos
gerenciados".

1l



Apesar de ter sido introduzido como parte do OSI Management Framework, os
conceitos de objetos gerenciados vinham sofrendo diferentes interpretações. Isto
acanetava em effos graves de definições e, consequentemente, de implementações.
Desta forma a definição de objeto gerenciado foi refinada como se segue:

"IJm objeto gerenciado é a visão do gerenciamento OSI de umrecurso que
esteja sujeito a gerenciamento, tal como uma entidade de camada, uma
conexão ou um item de um equipamento ffsico de comunicação. Sendo assim,
um objeto gerenciado é a abstração de um recurso que representa suas
propriedades como visto pelo gerenciamento. Uma parte essencial da
definição de um objeto gerenciado é o relacionamento entre estas
propriedades e o comportamento operacional do recurso. De forma geral, este
relacionamento não é modelado."

De acordo com o Modelo de Informação de gerenciamento OSI [Is93] a visão de
gerenciamento é descrita em termos da Figura 2.3, onde os Atributos são as

características ou propriedades dos objetos; as Operøções sáo as atividades que
podem ser efetuadas pelos objetos; o Comportamento reflete as respostas às
operações efetuadas; e Notíficações são avisos gerados em decorrência de alguma
alteraçáo dos atributos dos objetos.

OBJETO GERENCIADO

Operações

Figura 2.3 - Objeto Gerenciado

O conceito de objeto gerenciado é refinado em uma série de padrões adicionais (ver
[Pr95]), que são conhecidos por Structure of Management Information standards
(padrões de Estrutura de Informação de Gerenciamento), ou SMI. O padrão SMI
não especifica os objetos de gerencianpnto; estes são definidos pelos grupos de
trabalhos responsáveis por cada camada do modelo de referência OSI.

Atibutos
&

Comportamento
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2.2.2.2 Aspecro ORen¡¡¡zac¡oNAL

O gerenciamento de sistemas OSI pressupõe uma orgaruzação centrahzada. Desta
forma um único gerente pode exercer controle sobre vários agentes, como ilustrado
na Figura.2.4.

.o*ry {þ**

Figura 2.4 - lntcração Gerente-agente

2.2.2.3 Aspecro Fur.¡c¡orunl

De fato, o OSI Management Franpwork definiu cinco áreas funcionais de
gerenciamento, apresentadas anteriornente. Contudo, foi observado que a maioria
dos protocolos destas áreas usavam um mesmo conjunto de funções elementares de
gerenciamento. Sendo assim, em 1988 ficou decidido que seriam cessadas as
atividades relacionadas aos protocolos das cinco áreas funcionais e seriam
concentrados esforços na definição destas funções elementares de gerenciamento.
Atualmente, estas funções são conhecidas por Systems Management Functions
(sMF).

2.2.2.4 Aspecro oe Comu¡¡rcaçÃo

OSI definiu o Common Management Informøtion Service (CMIS - tls90l) como o
principal serviço para troca de informações de gerenciamento. O papel do CMIS é
restrito à troca de informações; o confiole do sistema é deixado para o MIS-user
que está localizado no topo do CMIS. O padrão CMIS define as primitivas de
serviço: M-Get, M-Cancel-Get, M-Set, M-Action, M-Create, M-Delete e M-Event-
Report.

agenteagenteagente

GERENTE

13



2.3 Gerenciamento Internet

Com a necessidade de uma abordagem estruturada e padroruzada de gerenciamento
Internet bem evidenciada, começaram a surgir em meados de lg87 propostas que
atendiam os requisitos necessários. Uma destas, o "High-Ievel Entity Management
System/Protocol" GIEMS/HEMP [Tr87, Tr87a]) foi rapidamente descartada,
permanecendo apenas duas: o SNMP e o Common Management Over TCPilP
(CMOT [8e90]). Em março de 1988 o IAB decidiu que o SNMP seria adotado
como uma alternativa emergencial em curto pÍazo, enquanto se esperava por um
amadurecimento do CMOT como uma alternativa definitiva em longo prazo.

O CMOT tinha como meta a utihzação do padrão de gerenciamento OSI sobre o
ambiente Internet. Com os mesmos sintomas do próprio padrão OSI de
gerenciamento, o atraso na elaboração das definições e a falta de implementações,
todos os trabalhos relacionados ao CMOT foram suspensos em 1992, consagrando
assim o SNMP como o padrão definitivo da arquitetura de gerenciamento Internet.

O SNMP teve como embrião o Símple Gateway Management Protocol (SGMP
[Da87]), que foi concebido para permitir o gerenciamento dos sistemas
intermediários que tomam parte na Arquitetura Internet. De fato, o SGMP teve seu
escopo de abrangência estendido de modo a comportar o gerenciamento dos demais
sistemas da arquitetura.

Os princípios que regem o gerenciamento Internet podem ser delineados através das
seguintes idéias:

. Todos os sistemas conectados à rede devem ser gerenciados com SNMP

o O custo de adicionar capacidade de gerenciamento aos sistemas existentes
devem ser mínimos.

. Deve ser relativamente fâcil a extensão das capacidades de gerenciamento
dos sistemas existentes.

¡ O gerenciamento deve ser robusto o suficiente, de forma a possibilitar o
gerenciamento dos sistemas mesmo no caso de ocorrência de falhas
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O SNMP foi aceito prontamente como um padrão de mercado para o gerenciamento
de redes de comunicaçáo de dados. Porém o SNMP foi concebido com uma série de
deficiências que impõem restrições gerenciais aos ambientes atuais, como aspectos
de segurança, comunicação gerente-gerente entre outros. Em 1992 foi iniciado um
trabalho para se desenvolver uma versão melhorada do SNMP: o SNMpv2. Estes
protocolos serão discutidos nas seções subseqüentes.

2.3.1 Modelo de Gerenciamento

O modelo de gerenciamento de redes de computadores baseado na classe de
protocolos Internet é composto por quatro elementos principais:

. Estação de Gerenciamento (Gerente)

. Agente de Gerenciamento (Agente)

. Base de Informações de Gerenciamento (MIB)

. Protocolos de Gerenciamento de Redes

A estação de gerenciamento é o elemento responsável por prover a interação do
administrador com o sistema de gerenciamento de redes. É composta por aplicações
para anáÅtse e estatística dos dados, interface para monitorar e controlar os recursos
da rede e uma base de dados contendo as informações extraídas das entidades
gerenciadas.

Os agentes de gerenciamento são responsáveis por atenderem as requisições e
executarem as tarefas designadas pela estação de gerenciamento e, além disso,
podem alertar a qualquer momento a estação de gerenciamento sobre a ocorrência
de eventos importantes. Estes agentes são normalmente implementados nos
elementos chaves das redes, tais como bridges, routers, hubs e estações de
trabalho.

A base de informações de gerenciamento é formada pelos objetos representativos
dos recursos disponíveis. Estes objetos são padronizados para elementos
pertencentes a uma mesma classe (i. é,, bridges suportam os mesmos objetos) e são
representados como variáveis. As funções de monitonzação são efetuadas mediante

l5



a leitura do conteúdo destas variáveis e as funções de controle, através da
modificação de seus conteúdos. Um tratamento mais completo sobre MIBs é feito
por Stallings [Sr93]

O protocolo de gerenciamento de redes é responsável por efefuar a troca de
informações entre os agentes e a estação gerente, e permite que sejam efetuadas as
seguintes classes de operações:

' "(}l''T" - Permite a obtenção, por parte da estação de gerenciamento, dos
valores associados aos objetos da MIB;

o "SET" - Possibilita que a estação de gerenciamento efetue alterações dos
valores dos objetos emumdado agente;

'oTrap" - Permite que um agente possa notificar a
gerenciamento sobre a ocorrência de algum vento importante.

estação de

2.3.1.'l PRoroco¡-o oe GeneNcnMENTo

O SNMP é um protocolo ao nível de aplicação projetado para operar sobre UDp
[Po80], que tambémfazparte da classe de protocolos Internet.

Em uma estação de gerenciamento dedicada, um processo gerente controla o acesso
a uma MIB central, na própria estação, e funciona como uma interface para o
administrador da rede. O processo gerente executa suas funções de gerenciamento
através da utilização do SNMP.

Por outro lado, em cada estação há um processo agente responsável por interpretar
as mensagens SNMP e efetuar o controle necessário sobre a MIB. Este esquema de
configuração é representado na Figura 2.5. Sob contexto do SNMP, a figura 2.6 que
se segue permite-nos uma visão mais clara deste mecanismo de gerenciamento.

2.3.1.2 EsrnerÉcnoesln¡auzaçãto(Tnaeewe)

Em um ambiente complexo, com urna grande quantidade de agentes, ficaria
inviável, por parte da estação de gerenciamento, efetuar regularmente uma
amostragem do conteúdo dos objetos contidos em cada agente. por este motivo
preferiu-se a abordagem de se identificar o estado inicial de cada elemento, e a

a
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seguk aguardar a notificação de uma possível alteração deste estado, enviada pelo
mesmo. Esta abordagem pode ser expressa pela seguinte estratégia:

o No momento da iniciação e aintervalos freqüentes de tempo (uma vez ao
dia por exemplo) a estação de gerenciamento pode efetuar a amostragem
das informações principais contidas em cada um dos agentes gerenciados;

' Uma vez estabelecidas as condições iniciais de operação dos agentes, estes
ficam responsáveis por sinalizar à estação de gerenciamento da ocorrência
de algum evento importante (p. ex., falha de um dispositivo, condições de
sobrecarga, etc.) através de uma mensagem SNMP conhecida como Trap.

' De posse da informação sobre a ocorrência de uma situação anômala, a
estação pode tomar as providências necessárias

Ambiente de
Gerenciamento

Gerente da
Rede

F¡fação Gerente

MIB

Ambiente Operacional

Roteador

Figura 2.5 - Conñguração do SNMP tst93l
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Host Host
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' 'ÐP,SNMPSNMPSNMPFTP, etc.
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IP
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Aplicação de 
Gerenciamento 

V V 1,  

Gerente SNMP 
UDP 
IP 

Protocolo Físico 

2.3.1.3 	AGENTES PROCURADORES (PROXY) 

Existe toda uma discussão sobre como possibilitar o gerenciamento, através do 
SNMP, de elementos que implementam (ou não) outros protocolos de 
gerenciamento. A funcionalidade dos agentes proxies é justamente permitir o 
gerenciamento destes recursos por uma estação gerente SNMP, mediante a 
conversão e/ou ajustes entre os protocolos. Uma abordagem mais criteriosa destes 
elementos pode ser encontrada em [Ro91]. 

Estação Gerente SNMP Agente SNMP  

Rec. Gerenciados 
Objetos SNMP 

Gerente SNMP 
UDP 
IP 

Protocolo Físico 

Figura 2.6 - Mecanismo de Gerenciamento SNMP [Jo90] 

2.3.1.4 	PRIMITIVAS OPERACIONAIS 

Aqui são abordadas as características e limitações do protocolo SNMP sem, 
contudo, entrar em detalhes específicos do protocolo, que são cobertos em sua 
plenitude em [Sc90]. 

O SNMP possui as características típicas encontradas em aplicações distribuídas 
[Mu89], onde grupos não necessariamente disjuntos de agentes são gerenciados por 
uma estação gerente. Por outro lado, podemos identificar uma relação onde cada 
agente além de controlar sua MIB local ainda deve permitir o controle desta MIB 
por um número de estações gerentes. Esta relação de controle pressupõe a 
existência das três características apresentadas a seguir: 

• Serviço de Autenticação - Capacidade de identificação e validação das 
estações gerentes autorizadas; 
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' Política de Acesso - Possibilidade de estabelecer diferentes privilégios de
acesso às estações de gerenciamento;

' Serviço de Proxy - Capacidade de um agente funcionar como um agente
proxy intermediáno para outra estação de gerenciamento.

Todos estes aspectos envolvem fortes conceitos de segurança, de modo a permitir
que os agentes protejam a si e a suas MIBs contra tentativas de acessos não
autorizados. O SNMP provê apenas uma primitiva e limitada capacidade de
segurança. O conceito de comunidade.

Uma comunidade SNMP nada mais é do que uma relação de autenticação, controle
de acesso e característica de proxy entre um agente e um conjunto de estações
gerentes, definidos localmente nos agentes e mantidas pelas estações de
gerenciamento. Uma comunidade é identificada por um nome único, sob contexto
local, conhecido como nome de comunidade.

Para o serviço de autenticação, o nome de comunidade funciona como um
mecanismo rudimentar, onde cada mensagem trocada entre um agente e o gerente é
autenticada pela inclusão do nome de comunidade correto.

A possibilidade da definição de várias comunidades por parte do agente permite
estabelecer um método de controle de acesso, onde para cada comunidade se
especifica uma categoria diferente de acesso à MIB. Existem dois aspectos a serem
considerados sobre este controle de acesso:

. visão da MIB SNMP - um subconjunto dos objetos em uma MIB;

. Modo de Acesso SNMP - "READ-ONLY" (apenas leitura) e "READ-
'WRITE" (leitura e escrita).

A combinação de uma visão da MIB e um modo de acesso é conhecida como um
"Perfil de Comunidade SNMP" e permite delinear o grau de acessibilidade de uma
determinada comunidade SNMP e seus respectivos gerentes. Além disso, o conceito
de comunidade também é útil sob o ponto de vista do serviço proxy, onde os
elementos envolvidos podem manter uma política de acesso entre as partes.

Existe todo um esquema definido para que o acesso às informações contidas nas
MIBs possa ser efetuado de forma direta, eliminando-se os problemas relacionados
a ambigüidades da informação. O SNMP define duas técnicas de identificação de
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instâncias de objetos: técnica de acesso seqüencíal e técníca de acesso aleatórío.
Uma discussão mais abrangente sobre a estrutura das informações de
gerenciamento e das técnicas referidas são encontradas em [Ro90] e [St93.],
respectivamente.

Cada mensagem trocada entre uma estação de gerenciamento e um agente inclui o
número da versão SNMP, um nome de comunidade e um dos cinco tipos de
Unidades de Dados do Protocolo (PDUs), que são conhecidas como primitivas
operacionais e que são apresentadas a seguir.

Para se permitir o intercâmbio de múltiplos objetos, todas as PDUs possuem um
campo de conexão variável consistindo de uma seqüência de referências para
instâncias de objetos, juntamente com os valores associados [Sc90].

Além disso, cada mensagem SNMP pode agrupar operações de um mesmo tþo
(Get, Set, Trøp), permitindo que uma estação de gerenciamento obtenha os valores
de todos os objetos escalares de um mesmo grupo em um agente particular.

As primitivas operacionais SNMP são apresentadas a baixo.

o"GetRequest PDU" - Esta primitiva é direcionada pela entidade SNMP de
uma estação gerente, a uma entidade SNMP de um agente, e tem como
finalidade obter os valores associados aos objetos de interesse.

o "GetNextRequest PDU" - É uma primitiva muito semelhante à GetRequest
PDU, e possui como única diferença o fato de que o GetResponse PDU,
para cada variável requisitada, contém o valor da instância do objeto que
seja o próximo na seqüência "lexicográfica". Como a GetRequest, a

GetNextRequest é uma operação atômica: ou todos ou nenhum dos valores
são retornados.

o "GetResponse PDU" - Caso seja possível efetuar por completo a operação
requisitada, a entidade SNMP destino responde com um GetResponse
PDU contendo as informações. Caso contrário esta resposta conterá um
status de erro.

o "setRequest PDU" - É uma primitiva idêntica à GetRequest, porém com a
função de escrever um valor específico para uma instância de um objeto.
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. "Trap PDU" - Esta primitiva é, geradapela entidade SNMp de um agente e
enviada à entidade SNMP de uma estação de gerenciamento, com o
propósito de notificá-la sobre a ocorrência de um evento importante.

Ben-Artzi, Chandna e'Warrier, em 1990, identificaram as potenciais limitações que
recaem sobre o SNMP [Pr95]:

. SNMP pode não ser adequado ao gerenciamento de grandes redes de
computadores, dado ao fato de apresentar limitações de desempenho para
obtenção de informações através de requisições explícitas (polting).

. O protocolo não é adequado para a aquisição de grandes quantidades de
informação.

. O SNMP provê apenas um mecanismo rudimentar de autenticação, sendo
assim mais adequado ao monitoramento do que ao controle.

. Não há suporte a comandos imperativos.

o SNMP não dá suporte a comunicação gerente-gerente, sendo impossível o
intercâmbio de informações entre estações gerentes.

2.3.1.5 SNMP vs SNMpv2

De fato, o SNMP se apresenta como um protocolo restrito, ineficiente e

principalmente inseguro se exposto a ambientes relativamente grandes e complexos.
Estas deficiências, aliadas às necessidades de gerenciamento dos recursos de redes
atuais, culminaram com a evolução do protocolo para o que hoje conhecemos como
SNMP versão 2 (SNMPv2).

Serão discutidas as principais características de comunicação, enfatizando-se
principalmente os aspectos de comunicação gerente-gerente e mecanismos de
segurança que foram incorporados ao SNMPv2.
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2.3.2 SNMPv2

O protocolo SNMPv2 suporta plenamente tanto uma estratégia de gerenciamento
centrahzada quanto distribuída, onde algumas entidades operam desempenhando um
papel de gerente e agente simultaneamente.

Os avanços incorporados ao SNMPv2 podem ser classificados em quatro categorias
principais expostas a seguir:

. Estrutura das informações de gerenciamento (SMI);

. Operações do Protocolo;

. Comunicação Gerente-Gerente;

. Segurança.

2.3.2.1 ESTRUTURA oe InronmnçÃo oe GeneuaeMENTo

A estrutura da Informação de Gerenciamento (SMÐ para SNMPvZ ê, baseada no
SMI para SNMP e possui uma especificação mais elaborada, eliminando-se
ambigüidades nas definições dos objetos encontradas nas especificações anteriores
em ASN.I [Ro90 e Ro9la]. Estas alterações exercem influência direta sobre a

implementaçáo das MIBs SNMPv2 e seus esquemas de funcionamento. Os detalhes
destas alterações e suas conseqüências são cobertos em detalhes por [St93] e
criterio samente documentadas nas referências citadas anteriormente.

2.3.2.2 Oeeaeções oo PnorocoLo

O protocolo SNMPvZ provê, três tipos de operações de acessos às informações de
gerenciamento

l.Requisição/Resposta Gerente-Agente - uma entidade cumprindo papel de
gerente envia uma mensagem de requisição a uma entidade agente que por
sua vez atende à requisição e envia resposta.

22



2.Requisição/Resposta Gerente-Gerente - uma entidade gerente envia uma
requisição a uma outra entidade gerente que por sua vez responde à

requisição.

3.Agente/Gerente não confirmada - Uma entidade SNMPv2 no papel de
Agente envia umTrøp a uma outra entidade que esteja cumprindo o papel
de Gerente. Neste caso não há mensagem de resposta.

Observa-se que apenas o item 2 se apresenta como uma característica inovadora no
protocolo SNMPv2, effi relação ao protocolo SNMP. Além disso, existem novas
primitivas operacionais que foram incorporadas ao SNMPv2. Estas primitivas são

expostas a seguir. Maiores detalhes de sua operação e de como são processadas
podem ser encontrados no apêndice A:

. SNMPv2 "GetRequest PD[J" - esta primitiva é funcionalmente idêntica
ao SNMP GetRequest PDU, diferindo-se única e exclusivamente pelo
modo como a resposta é tratada.

o SNMPv2 "GetNextRequest PDU" - é idêntica em formato e semântica à

primitiva "GetNextRequest PDU" do protocolo SNMP, diferenciando-se
pelo fato de não ser uma operação atômica, permitindo-se o processamento
de tantas variáveis quanto possíveis.

¡"GetResponse PDU" - caso seja possível efetuar por completo ou parte da
operação requisitada, a. entidade SNMP destino responde com um
GetResponse PDU contendo as informações.

. SNMPv2 "GetBulkRequest PDU" - esta primitiva representa uma das

maiores melhorias no protocolo SNMPv2. Através dela é possível
especificar múltiplos sucessores lexicográficos para serem selecionados,
aumentando-se a eficiência do prctocolo perante as requisições por grandes
quantidades de informação.

. SNMPv2 "setRequest PDU" - E idêntica em formato e semântica ao

SetRequest PDU para SNMP, diferenciando-se apenas pelo modo como as

respostas são tratadas.

o SNMPv2 "Trap PDU" - Sernelhante em funcionalidade ao sNMp rrap
PDU, porém diferenciando-se no formato, que se assemelha ao formato
dos PDUs SNMPv2 anteriores, com exceção do GetBulkRequest pDU.
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SNMPv2 '.rnformRequest PD[J"' - É enviado por uma entidade SNMpv2
que esteja desempenhando o papel de Gerente a urna outra entidade
atuando como Gerente, de modo a requisitar que a última provenha
informações de gerenciamento.

2.3.2.3 CotwuurcnçÃo Geneure-Geae¡çe

Basicamente as capacidades de comunicação Gerente-Gerente adicionadas ao
protocolo SNMPv2 recaem sobre a definição de objetos que compõem uma MIB
específica. A MIB Gerente-Gerente, cujos objetos são responsáveis por
descreverem o comportamento de uma entidade SNMPv2 agindo no papel de
Gerente. Esta MIB é constituída por dois grupos:

1. Grupo de Alerta - Uma coleção de objetos que permitem a descrição e
configuração dos limiares de alerta de uma entidade SNMPv2 que esteja
atuando tanto como Agente quanto como Gerente;

2. Grupo de Eventos - Uma coleção de objetos que permitem a descrição e
configuração dos eventos de uma entidade SNMPv2 que esteja atuando
como Agente e Gerente.

O Grupo "snmpAlarm" da MIB Gerente-Gerente é responsável por estabelcer as

condições de alertas. Consiste de uma simples tabela, "snmpAlarmTable", e uma
variável escalar simples, "snmpAlarmNextlndex" cuja finalidade é indicar o número
do próximo índice disponível para criação de "tuplas".

O grupo "snmpEventTable" é responsável por suportar as definições dos eventos e
a configuração das notificações. O grupo de eventos snmpEvent consiste de duas
tabelas, "snmpEventTable" e "snmpEventNotifyTable", mais objetos escalares
associados.

Cada "tupla" na tabela snmpEventTable define um evento que podem ser
disparados por uma condição associada na tabela snmpAlarmTable, ou através das
condições definidas na macro "NOTIFICATION-TYPE" [Ca93].

A tabela snmpEventNoti$Table define as notificações que deverão ocorrer quando
um evento associado for disparado. As "tuplas" desta tabela descrevem os tipos e o
destino para um InformRequest PDU enviado em um evento particular. A tabela é
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indexada por dois objetos não colunares: o objeto "snmpEventlndex" identifica o
snmpEventEntry que, quando engatilhado, gera uma notificação predefinida pela
tupla; e o objeto "partyidentity", que identifica a entidade par de destino para a qual
a notificação será enviada.

Dois objetos escalares são associados com esta tabela. O objeto
snmpEventNotifyMinlnterval define um intervalo mínimo que a entidade SNMPv2
espera antes de retransmitir um InformRequest PDU. Iá, o objeto
snmpEventNotiffMaxRetransmissions define o número máximo de vezes que a
entidade SNMPv2 poderá retransmitir um InformRequest PDU.

2.3.2.4 Seeunauça

O protocolo SNMP possui uma grande deficiência do ponto de vista de segurança.
O SNMPv2 elimina estas deficiências através da implementação de mecanismos
adequados. Faremos aqui uma breve abordagem sobre as novas características
relacionadas a segurança que foram incorporadas ao protocolo.

O SNMPv2 inclui o conceito de visão de MIB. Esta é definida em termos de uma
coleção de subárvores, onde cada subárvore pode ser incluída ou excluída da Visão.

Foi estabelecido o conceito de contexto. Umcontexto SNMPv2 nada mais é do que
uma coleção de objetos gerenciados por uma entidade SNMPv2, que podem ser
alcançados local ou remotamente.

Um Contexto Local é identificado como unn, visão de MIB e pode ser visualizado
mediante os mecanismos de acesso local. Um Contexto Remoto é identificado como
um relacionamento de procuraçáo, onde a entidade SNMPv2 desempenha o papel
de um agente proxy de modo a obter acesso às informações de gerenciamento
identificadas pelo contexto SNMPv2.

Os contextos SNMPv2 cumprem as funções de relacionar o controle de acesso às

visões de MIBs. Tanto no inter-relacionamento entre entidades SNMPv2 gerentes e

agentes, quanto entre entidades gerente e agente prox!, os privilégios de controle de
acesso selecionado é especificado pelo contexto associado.

Com o uso de contextos, uma abordagem de controle de acesso pode ser
estabelecida por quatro elementos:

25



1. Alvo - uma entidade SNMP efetuando as operações de gerenciamento
requisitadas por uma entidade sujeito;

2. Sujeito - uma entidade SNMP originando requisições de operações de
gerenciamento para serem atendidas por uma entidade alvo;

3. Recursos - as informações de gerenciamento nas quais as operações de
gerenciamento podem ser efetuadas, expressadas como uma visão local de
MIB ou um relacionamento prory;

4. Privilégios - as operações permitidas, definídas em termo dos pDUs
pertencentes a um determinado contexto.

Neste caso, a política de controle de acesso pode ser definidos por três parâmetros.
Uma entidade suieìto requisita uma operação de gerenciqmento de uma entidade
alvo e identifica o contexto da requisição. O contexto pode especificar uma visão de
MIB local ou uma entidade remota, atendida por procuração. Para um dado par de
entidades sujeito/alvo, podem haver uma política múltipla de controle de acesso, um
para cada contexto. O contexto é comunicado por uma entidade sujeito a uma
entidade alvo através do cabeçalho de mensagem sNMpv2.

O valor dos parâmetros de privilégio representam a lista de PDUs SNMPv2 que
podem ser enviados da entidade sujeito à entidade alvo. O parâmetro é codificado,
para cada PDU, mediante a associação de um valor inteiro que seja potência de
dois. Isto é:

Get

GetNext Get-Bulk

Response Inform

SNMPv2-Trap 128

1

2

4

ISet

t6

32

64
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As principais
relacionadas

informação.

SNMPv2 estão

confiabilidade da

' Integridade dos Dados: de forma a assegurar que a mensagem original
não venha a sofrer alteração ou perda de conteúdo, provocados por
influência de entidades extemas, o SNMPv2 utihza um mecanismo de
assinatura digital [Da93] para as mensagens. Desta forma, um algoritmo
fica responsável por calcular rmra assinatura de 128-bits sobre uma porção
apropriada da mensagem SNMPv2. Esta assinatura é então incluída com a
mensagem para assegurar que não haja modificações. Além disto, a
entidade SNMPv2 que recebe a mensagem se utlltzar dos timestamps
incluídos pelo remetente para verificar se a mensagem é recente e,
consequentemente, passível de ser processada.

. Sigilo dos Dados: Com o propósito de assegurar que os dados não sejam
acessíveis às entidades externas não autorizadas, uma porção apropriada de
uma mensagem SNMPv2 é codificada usando um algoritmo de criptografia
simétrico. O SNMPv2 utiliza o algoritmo DES (Data-Encryption Standard).

o Autenticação: Tem o propósito de assegurar que as mensagens recebidas
foram realmente enviadas por entidades autorizadas, e para isso aproveita-
se do mecanismo de assinatura empregado pelo serviço de integridade dos
dados e do mecanismo de sigilo de informação. A assinatura de uma
mensagem ê calculada sobre urna porção apropriada da mensagem
SNMPv2, contendo os endereços do destinatâno e do remetente e um par
de valores prefixados (tímestømps). A seguir estas informações são
codificadas utilizando-se uma chave secreta de conhecimento comum entre
as partes envolvidas e enviadas ao destinatário. Estes valores podem então
ser verificados pelo destinatário, computando-se novamente a assinatura,
para fins de autenticação.

características de segurança adicionadas ao

aos serviços de integridade, autenticação e
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3. Tecnologia do Gerenciamento

3.1 Ambiente de Gerenciamento

O gerenciamento é freqüentemente visto como uma atividade de cunho única e

exclusivamente técnica. Entretanto a responsabilidade final de gerenciamento recai
sobre as pessoas que tomam parte no ambiente de redes, e não sobre as máquinas
que o integram. Desta forma, Joseph e Muralidhar Uo88] nos mostra que o
ambiente integrado de gerenciamento dentro do qual reside o gerenciamento de
redes é uma combinação dos recursos humanos, sociais, e tecnológicos.

A Figura 3.1 nos dá uma visão dos principais componentes que integram o ambiente
de gerenciamento, tais como os usuários da rede, os recursos do sistema, a política
de gerenciamento e o gerenciamento de rede propriamente dito. Uma descrição
detalhada de cada um destes elementos é apresenta em uo90l.

/ \

Gerenciamfltode R€dê

Figura 3.1 - Ambiente de Gerenciamento de Redes
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3.2 Requisitos de Gerenciamento

Os ambientes corporativos encontrados atualmente diferem em muito daqueles
presenciados em épocas passadas. Para suportar as transições e inovações nestes
cenários fez-se necessário o surgimento de novas abordagens organizacionais e

tecnológicas.

Se por um lado a absorção destas tecnologias levou a um melhor acomodamento do
ambiente, por outro trouxe desarranjos de ordem gerencial que somente puderam ser
compensados mediante o emprego de utna sistemática bem elaborada de
reestruturação. Esta sistemiática está diretamente relacionada aos requisitos de
gerenciamento impostos por tais transformações.

Em planos gerais, podemos tratar a "rede" como uma entidade complexa que pode
ser composta por uma grande diversidade de recursos de comunicação e serviços.
Além disto, apesar de uma rede de computadores poder utilizar uma classe simples
de protocolos para a sua completa operação, muitas vezes é necessiário o emprego
de diferentes classes, a fim de comportar estruturas de redes denrasiadamente
grandes e complexas.

Neste contexto, os requisitos gerais para o gerenciamento de uma rede de
computadores são:

. Habilidade de gerenciar todas as sub-redes de uma rede global,
independentemente da classe de protocolos utilizados;

. Habilidade de gerenciar uma ampla gama de recursos de rede. Desde
dispositivos de baixo nível (circuitos comutadores, repetidores e modems),
até' sistemas intermediários (pontes, "roteadores" e conversores de
protocolos) entre outros.

o Habilidade de prover um conjunto de funções básicas de gerenciamento,
tais como as definidas pelo gerenciamento OSI.
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É bem verdade que temos aqui apenas os requisitos técnicos necessários ao
gerenciamento dos recursos de comunicação. Entretanto, como vimos
anteriormente, uma solução puramente técnica é insuficiente nos ambiente atuais.
sendo assim, podemos adicionar os seguintes requisitos extras:

' As ferramentas de gerenciamento devem gerar relatórios que sejam de fácil
entendimento;

' As funções das ferramentas de gerenciamento devem ser de fâcil
assimilação e utiliz ação;

o As ferramentas de gerenciamento devem proporcionar uma sensível
diminuição da carga de trabalho sobre o administrador da rede;

' Onde possível, as ferramentas devem incorporar os conhecimentos de
experientes administradores de redes.

3.3 Gerenciamentolntegrado

O propósito principal do gerenciamento integrado de redes é fornecer um conjunto
de ferramentas que permita gerenciar de forma eficiente todos os recursos de uma
dada rede ou conjunto de sub-redes. Segundo Joseph Uo90l, uma integração total
do gerenciamento deve tratar quatro aspectos principais:

1. Tanto a interface do usuário quanto os comandos devem ser consistentes
para todo o sistema de gerenciamento;

2. As funções de gerenciamento devem empregar conhecimentos e
procedimentos comuns ao trabalho efetuado;

3. Os objetos gerenciados pelo sistema devem estar de acordo com um
conjunto de definições comuns e consistentes;

4. Os métodos para comunicação tanto entre os objetos gerenciados e os

sistemas de gerenciamento quanto entre os próprios sistemas de
gerenciamento, devem ser especificados e consistentes.
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O gerenciamento integrado pode resolver muitos dos problemas existentes nas redes

da atualidade, como por exemplo, reduzir a carga de trabalho necessária para se

administrar a vasta diversidade de dispositivos encontrados.

Como resultado final, o gerenciamento integrado de redes pode reduzir os níveis de
conhecimento dos administradores de redes, reduzir os effos no gerenciamento de
múltiplas redes e incrementar expressivamente a flexibilidade do gerenciamento.

3.4 FerramentasComerciais

Muitas ferramentas de auxílio ao gerenciamento foram desenvolvidas e podem ser

encontram no mercado. Grande parte foi elaborada pelos próprios fabricantes de

dispositivos de conexão de redes com o propósito de permitir o gerenciamento de

seus recursos. Porém, poucas destas efetivamente tratam o gerenciamento de uma
maneira abrangente e com uma abordagem integrada, ou seja, uma grande parcela
destes produtos não atendem os requisitos de gerenciamento apresentados.

Por outro lado, existem produtos cornerciais que integram todo um conjunto de

ferramentas de gerenciamento e que prestam grande auxilio às funções de

gerenciamento encontradas em um ambiente de rede de computadores. De maneira
pr6úica, apresentaremos os dois principais produtos comerciais que estão voltados a
esta finalidade. São eles o SunNet Manager e o IBM SystemView/6000.

3.4.1 SunNet Manager

O SunNet Manager é a plataforma de gerenciamento desenvolvida pela Sun

MicroSystems, cuja arquitetura baseirse no modelo Internet-standard Network
M ana g ement F r am ew o rk des crita anteriormente.

Sob o contexto do SunNet Manager existem dois tipos de agentes: um que faz
acesso direto aos objetos gerenciados, tais como os dispositivos de armazenamento

de massa (Discos rígidos, CD-ROMs, Fitas DAT), Memórias voláteis, Impressoras,
Interfaces de rede entre outros; e outro que faz acesso indireto aos objetos
gerenciados, através de um agente SNMP (um agenteproxy).

O processo de comunicação e troca de informações entre os agentes e o gerente

SunNet Manager é efetuado mediante a utilização de uma biblioteca de serviços de
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comunicação e gerenciamento. Os processos gerente e agentes fazemacesso a estes
serviços através de urna interface de aplicação (API), implementada via o
mecanismo Remote Procedure Call (RpCDOR) [Su88].

A interface de usuário do gerente SunNet Manager é implementada seguindo o
padrão Openlook GUI. Nesta interface estão dispostos ícones e áreas de controle
que possibilitam o acesso às principais funções disponíveis pelo ambiente. Toda a
gama de informação é apresentada de forma clara e intuitiva, mediante a utilização
de grâficos e textos intercalados. A interação com o administrador de redes é
efetuada através do apontador, controlado pelo mouse, e diretamente pelo teclado.

O SunNet Manager possui ferramentas que possibilitam gerar saídas em modo texto
planar e gráficos comparativos bi e tridimensionais de dados gerados
dinamicamente ov armazenados em arquivos delog.

3.4.2 IBM SystemVieW6000

O SystemVied6000 é um sistema integrado de gerenciamento de redes voltado a
ambientes que se utilizam da classe Internet de protocolos (TCP/IP). Este sistema
foi desenvolvido pela IBM e segue de perto as tendências do modelo Internet-
stqndard N etw o rk M anag ement F ramew ork.

Como pode ser observado na Figura 3.2, a comunicação entre o gerente e os
agentes é efetuada através do protocolo de gerenciamento de redes SNMP (há um
esforço por parte da IBM em incorporar o SNMPv2).

Sistema Geænte

$¡Þag€nlæ
SNMp

MIB

Extensões

MIB

Dispos¡tivo

Agente

SNMP

Extensõ€s Trap
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SystemView/6COO

Díspæitivo
TCP/IP

SlstomaAgonte

Figura 3.2 - Interação agente-gerente no SystemVied6000
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A interface com o usuário baseia-se no ambiente grâfico padrão OSF/lvIotif, que
também se emprega a abordagem de gnáficos, ícones e caixas de diálogos para a
troca de informações com o administrador da rede.

O IBM SystemView/6000 apresenta ferramentas de finalidade múltþlas, euo
permitem que sejam efetuados testes de o'conectividade" de redes, descoberta de

rotas e extração de informações dos agentes SNMP remotos. As informações a

respeito da desempenho global e pontual da rede é apresentada em forma de
gráficos de barras. Assim como o SunNet Manager, o IBM SystemView/6000
implementa todo o conjunto de operações do SNMP.

3.5 MultView

O Ambiente Integrado de Gerenciamento de Redes MultView leva em
consideração, a princípio, o protocolo de gerenciamento SNMP, de forma que os

elementos principais, que o compõem estão relacionados ao modelo Internet-
standard Network Management FrarÌrcwork. O gerenciador constitui-se de cinco
módulos principais [Od94] integrados como mostrado na Figura 3.3
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Figura 3.3 - Arquitetura do MultView
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3.5.1 Módulo de lnterface com o Usuário

O módulo de interface com o usuário contém basicamente as rotinas da interface
gráfrca, a qual permite a interação com o administrador da rede. Este módulo foi
implementado seguindo o padrão gráfico Xl1R5 OpenView.

As informações são apresentadas graficamente através de janelas, caixas de

diálogos, menus e botões, sendo que níveis maiores de detalhes podem ser

conseguidos mediante a escolha das funções disponíveis apropriadas.

Gráficos estatísticos mostrando a carga de operação nas sub-redes e estações,

indicam possíveis gargalos. Informações valiosas sobre as rotas entres as sub-redes
podem ser observadas e caminhos altemativos podem ser selecionados em caso de

algum problema com a rota principal.

Antecipando uma tendência tecnológica irreversível, a integração de recursos de

Multimídia [Li95] permitirá que irnagens e sons digitais sejam mostrados,
possibilitando uma integração mais ampla entre os administradores dos vários
subdomínios que compõem uma rede. Desta forma, será possível uma troca mais

completa e consistente de informações.

3.5.2 Banco de Dados

Basicamente, a base de dados perrrite o armazenamento de três trpos de

informações: imagens, sons e textos. Estas informações são obtidas através dos

protocolos que integram a classe Internet e que incluem entre outros, o TCP/IP, o

ICMP, UDP e os próprios protocolos de gerenciamento SNMP e SNMPvZ. Uma
outra fonte de informações são os recursos locais onde o processo gerente esta

sendo executado (estação de trabalho gerente).

Tais informações podem ser consumidas imediatamente, dependendo única e

exclusivamente de como esta será usada, ou aÍÍÍtazenada em uma base de dados

local, ficando disponíveis para uso futuro. As informações em formato de som e
imagem são processadas de forma análoga às informações em formato texto.

34



3.5.3 Módulo Núcleo

O módulo núcleo compõe-se internamente dos seguintes submódulos:

o Módulo Bstatísticoz faz o levantamento, avaliação e a apresentação dos

dados estatísticos;

. Módulo Gerenciador de Banco de Dados: gerencia e organiza o acesso

às informações na base de dados.

. Controle Central: orgariza os dados necessários à apresentação grâfica

da rede, afirrazenando-os em uma estrutura adequada; otgarnza e efetua a

busca das informações de gerenciamento em agentes remotos; orgariza o

fluxo de informações entre o módulo Interface com o Usuário, Banco de

Dados e captura de informações.

o Aplicação de Gerênciaz faz as requisições dos dados de gerenciamento

que são obtidos via protocolos de gerenciamento ou localmente.

3.5.4 Módulo de Captura de lnformações

Sob este módulo encontram-se os demais submódulos que, de uma forma ou de

outra, são responsáveis por obterem as informações para o sistema MultView. As

operações do protocolo SNMP são irnplementadas no módulo SNMP, através do

qual é possível a comunicaçáo do sistema gerente com os agentes eproxies.

Como parte do Projeto MultView, estão previstas modificações do código existente,

de forma a integrar as novas tecnologias emergentes ao escopo do ambiente de

gerenciamento. Dentre as modificações estão inclusas:

. Integração e aperfeiçoamento do módulo Multimídia que será responsável

por permitir a conexão do gerente com outros gerentes ou equipamentos

para passagem de som e imagem;

. Implementação e integração do módulo de suporte ao protocolo SNMPv2,

permitindo assim o gerencianpnto de uma nova gama de dispositivos e

sistemas que serão lançados pelas empresas do setor;

35



¡ Inclusão de um módulo de segurança que possibilitaút o gerenciamento de

toda a política de segurança da rede sob monitoramento, permitindo

inclusive a detecção de tentativas de acessos não autorizados aos recursos

do ambiente e a tomada de decisões de contramedida.

Todos estes adendos tecnológicos encontram-se em fase de desenvolvimento pelo

Grupo de Multimídia em Redes do Laboratório Intermídia, como parte do programa

de mestrado e doutorado do Instituto de Ciências Matemática de São Carlos,

aliados a outros institutos e instituições de fomento à pesquisa (CAPES, CNpQ,

FAPESP e IBM).

3.5.5 lnterface de Aplicação MultView

Um dos objetivos buscado na elaboração do gerenciador é a flexibilidade do sistema

de forma que os módulos possam ser inseridos ou removidos sem que sejam

necessárias grandes modificações no módulo Núcleo. Para tal, esta interface de

aplicação fornece um ponto de acesso entre o núcleo e os módulos de captura de

informação, de forma a preservar a independência física destes, sem atrapalhar a

forte dependência lógica.
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4. Uma Nova Arquitetura para o MultView

4.7 Aspectos evolutivos

Sem dúvida, a inovação e a evolução tecnológica refletem as necessidades

orgarizacionais e estruturais dos ambientes atuais. A velocidade com que tais

transformações vêm ocorrendo surpreende mesmo as organizações que contribuem

diretamente com a escalada tecnológica, deixando-as constantemente sujeitas a

centrarem esforços no sentido de manterem atualizados seus produtos.

Dentro desta perspectiva evolutiva, a ferramenta MultView foi submetida a uma

criteriosa avaliação de sua arquitetura e estrutura funcional, buscando identificar os

principais problemas advindos da desatuahzaçáo tecnológica a que ficou exposta.

Como resultado, foram estabelecidas novas diretrizes de desenvolvimento, centrada

na busca de uma arquitetura tecnologicamente superior e capacidade de

gerenciamento flexível, sob demanda.

Neste contexto, foram definidos os requisitos básicos e essenciais a serem seguidos.

Tais subsídios foram elaborados mediante uma extensiva prospecção tecnológica,

tendo como critério fundamental a adesão às especificações de padrões abertos

internacionais, como os propostos pelas organzações ISO (International Standard

Organization), ITU Qnternational Telecommunication Union), OMG (Object

Mønagement Group) IAB (Internet Architecture Board) e V/3C (World Wide Web

Consortium).

Outra importante fonte de informação para a concepção de tais requisitos vieram da

avaliação de produtos em áreas de tecnologias afins, tais como Jigsaw (V/3C, MIT,

INRIA), Netscape Seryer's Architecture (Netscape, Inc) e Jeeves (Sun

Microsystems).
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4.2 Requisitos

Centrado nas premissas de uma arquitetura tecnologicamente superior e capacidade

de atualização facilitada, foram elaborados os seguintes requisitos:

o Uma ferramenta de gerenciamento deve ser facilmente portável para

diferentes plataformas de sistemas operacionais e arquiteturas de hardware,

exigindo-se um mínimo de esforço neste sentido.

. Uma ferramenta de gerenciamento deve ser amplamente extensível em

relação às suas capacidades, possibilitando a inserção de novas

funcionalidades sem a necessidade de re-codificações das partes jâL

existentes. Além do mais, deve apresentar como característica desejâvel a

capacidade de extensão dinâmica, sem a necessidade de intemrpções de

seu funcionamento.

o Uma ferramenta de gerenciamento deve possuir capacidades modernas e

eficientes de comunicação com o administrador da rede, provendo-o de

total controle sobre os recurso disponíveis, independentemente da sua

locahzaçáo geodésica e do grau de segurança do meio de comunicação

utilizado. Com tal intuito, protocolos confiáveis e seguros de comunicação

devem ser empregados.

o Uma ferramenta de gerenciamento deve utilizar-se das tecnologias e

especificações abertas complacentes, devidamente padronizadas por

entidades a contento, e de reconhecida superioridade funcional.

O direcionamento destes requisitos teve como resultado o estabelecimento de uma

nova arquitetura, baseada em tecnologias emergentes e que serviu como base para a

implementação inicial da nova ferramenta de gerenciamento de redes MultView.
Antes, entretanto, são apresentadas as tecnologias utilizadas em sua implementação.
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4.3 Tecnologiasemergentes

A cada dia, surgem novas e modernas tecnologias que possuem como característica
comum a generalizaçáo de suas aplicações nas mais variadas áreas de interesse da

humanidade. No segmento de Tecnologia da Informação, este comportamento pode

ser amplamente observado; diga-se de passagem a integração de áreas como

Hipertextos, Protocolos de Comunicação, Criptografia de Dados e Multimídia, que

culminou em um dos mais extraordinários sistemas de informação de nossa era. A
Interntet e sua malha de navegação World Wide Web. Seguem algumas das

tecnologias que integram a arquitetura da ferramenta de gerenciamento de redes

MultView.

4.3.1 Java

Desenvolvida pela Sun Microsystems, a linguagem de programação Java [Go96]
apresenta uma série de características únicas que tornaram-na um nxtrco na história
da informática moderna" Tais características incluem e não limitam-se às que se

seguem:

o Java é um linguagem fortemente baseada em tipos e que integra todos os

conceitos de orientaçáo a objetos [8o91];

. Resolução de dependências em tempo de execução. Esta característica é de

extrema importância, pois permite não apenas a carga dinâmica de classes

como também a utihzação de referências cruzadas nas definições das

mesmas (i.é. classes distintas podem possuir referências entre si).

o Independendência de plataforma. Característica importante da linguagem

Java, foi a principal responsável pela rápida e maciça aceitação da mesma.

O código gerado pelo compilador (conhecido por bytecode) não é

direcionado a nenhuma arquitetura específica de processador, mas sim à

especificação de uma máquina virtual conhecida como Java Virtual
Machine [L197].

o Código Transportável. Característica advinda das demais, permite o envio

e recebimento de código, possibilitando sua posterior execução após uma

completa checagem de segurança. Tais códigos são conhecidos por Java
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Applets e são comumente executados nas máquinas virtuais atreladas aos

ambientes de nave gaçáo (Brow s ers).

4.3.2 CORBA

O aumento e a ráryida proliferação do número de hardwares e softwares disponíveis
impulsionaram o desenvolvimento em busca de uma arquitetura que permitisse a

interoperabilidade entre dispositivos de rede. Como resposta a esta necessidade, o
OMG (Object Manøgement Group) propôs a especificaçáo CORBA (Common

Object Request Broker Architecture) [F,e95], que de uma forma simples, permite a
comunicação entre objetos de aplicações, independente de suas localidades. Junto à
CORBA, o OMG também definiu a IDL (Interface Deftnition Language) e as APIs
(Application Programming Interfaces), utilizados para o desenvolvimento de

aplicações distribuídas.

O relacionamento entre os objetos distribuídos é reahzado affavés de uma
arquitetura cliente-servidor, onde há a presença do ORB (Object Request Broker)
como agente intermediário. Através do ORB um cliente pode executar um método
de um objeto local ou remoto qualquer. De fato, o ORB intercepta a chamada a um
método, localtza o objeto que o implementa, executa o método e por fim retorna os

resultados. Tudo isso acontece de forma transparente, sem a necessidade do cliente
saber onde o objeto destino encontra-se, a linguagem de programação enrpregada

em sua implementação, o sistema operacional onde reside ou qualquer outro aspecto

relacionado à interface com o objeto. Neste cenário, a IDL tem como proposta
simplificar o desenvolvimento destas aplicações, pois permite descrever

detalhadamente as interfaces dos métodos de cada objeto que compõe uma

aplicação distribuída.

4.3.3 HTTP

O HyperText Transþr Protocol fDa97] é um protocolo aberto, responsável por
permitir o transporte de informações de tipos variados sobre uma rede de arquitetura

TCP/IP. Este protocolo é comumente empregado no tráfego de códigos HTML
lE197l, executáveis bytecóde Java, multimídia, textos planares ASCII, entre outros.
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4.3.4 SSL

O padrão de segurança de informação SSL (Secure Sockets I-ayer), desenvolvido
inicialmente pela Netscape [Fr96], especifica uma camada de segurança entre a
aplicação e a porta de comunicação, protegendo o conteúdo da informação mediante
sua cripto grafia. Tal especificação encontra-se atualmente em fase de padronização
internacional, devendo emergir como urna alternativa segura para o transporte de
informações de carâter restritivo. O protocolo em si é baseado nos principais
algoritmos de criptografia de dados e provê suporte à certificação de autenticidade,
tanto do servidor quanto do cliente envolvidos na troca das informações.

4.4 Elementos da Arquitetura

A pesar da estrutura de gerenciamento lnternet mostrar-se desatuahzada frente às

novas proposta tecnológicas [De96], ainda sim apresenta-se como o principal
padrão existente, com funcionalidade comprovada. Sendo assim é evidente a
necessidade de sua adoção como elemento de adequação arealidade atual.

SNMP/
SNMPv2

NetTracker

Figura 4.1 - Relacionamento de ComunÍcação intramódulos

A Figura 4.1 sintetiza o relacionamento entre os elementos da estrutura de
gerenciamento que integram o ambiente'gerenciado pela ferramenta MuttView, e
que seguem de perto a estrutura do gerenciamento Internet. Tais elementos são
descritos a seguir.

Recurso
Gerenciado

Rede
(TCP/rP)

ssL

HTTP
CORBA
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. RECURSO GERENCIADO - representa todos os elementos que

compõem a rede e que sejam providos de capacidades de gerenciamento
Internet (i.ê,, Routers, Bridges, Hosts, etc), comunicando-se diretamente
com a estação de gerenciamento, via protocolo SNMP ou SNMPv2.

. ESTAçÃO GERENTE - parte fundamental da ferramenta integrada
MultView, este elemento atua como agente centrahzador das informações
de gerenciamento, ficando responsável por prover todas as funções de

controle e monitoração ao administrador.
. INTERFACE DO ADMII\ISTRADOR - é o elemento responsável por

permitir a interação entre a ferramenta MultView e o administrador da

rede. É importante notar que esta cumpre não apenas o papel de agente

difusor de informação, mas tanrbém o papel de elemento descentralizador
de gerenciamento

MT]LTVIEW

Figura 4.2 - Arquitetura do Sistema MultView

Sob a ótica de gerenciamento, a Figura 4.2 apresenta uma visão de alto nível da

arquitetura do novo MultView, que é composta por cinco camadas

interdependentes: Módulos de Prograntas de Aplicação (MAPM), Interface de

Extensão de Aplicações (MAPI), Módulos de Extensão (MEM), Biblioteca de

Objetos Java e Máquinø Virtual Java. A seguir são descritos os papeis funcionais
de cada uma destas camadas.

Java Virtual Mr-hine Engine

IavaORBJava Object Libray

MultVicr Extensian Modules
(MEM)

MultView Application Program Modules
(MAPM)
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4.4.1 Gamada de Módulos de Programas de Aplicação

A camada MAPM trata dos aspectos funcionais agregados ao sistema MultView,
incorporando as aplicações responsáveis por proverem as funções de gerenciamento

e de comunicação com o administrador. Como exemplos de elementos componentes

desta camada, pode ser citada a aplicação exemplo (Filtro de Traps), juntamente

com as demais aplicações de gerenciamento.

4.4.2 Camada de lnterface de Extensão de Aplicações

Nesta camada, encontram-se disponíveis as interfaces de programação que

fornecem acesso às funções implementadas pelos Módulos de Extensão. No

contexto da tecnologia de objetos, que é amplamente empregado neste projeto, esta

camada é composta por todas as interfaces dos objetos codificados na camada

MEM.

4.4.3 Camada de Módulos de Extensão

Todos os objetos responsáveis por proverem funções básicas de apoio às funções de

gerenciamento serão integrados à esta camada. Tais funções desempenham o papel

de alicerce para os programas de aplicações que se encontram na camada superior.

Basicamente, esta é composta pelos seguintes sub-módulos:

o HTTPServer - Permite ao MultView disponibihzar serviços de configuração

remota através de requisições HTTP. Este módulo possibilita que as interfaces

de usuário possam ser transparentemente enviadas ao administrador,

independentemente de sua localidade no ambiente.

o Database - Este módulo é responsável por prover, de forma tranparente,

acesso à mais variada gama de SGBDs disponíveis no mercado. Para tal prevê-

se a utilização do protocolo JDBC (Jøva Database Connection) ou ainda de

drivers nativos oferecidos pelos fomecedores dos produtos.

. SNMP - todas os recursos de gerenciamento presentes no protocolo SNMP

estão agrupados neste módulo. inicialmente, foram agregadas as

funcionalidades da implementação de domínio público Advent SNMP Java

API [4d96]. Prevê-se, contudo, a mobilização de esforços no sentido de

implementâ-lo no futuro.
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. SNMPv2 - com propósito semelhante ao anterior, este módulo disponibihzarât
as funções de gerenciamento da nova versão do SNMP (SNMPv2). Existe um
trabalho paralelo, de implementação deste módulo, sendo efetuado como parte

do programa de mestrado do ICMSC.

. Security - este módulo tem o objetivo de disponibihzar todas as funções que

tratem dos aspectos de segurança da ferramenta MultView (i. é, SSL, MD5,
DES, RSA, entre outros). Além do mais, existe um projeto, do programa de

doutorado do IFSC, que visa incorporar funcionalidades extras de segurança ao

MultView e que serão integradas posteriormente a este módulo.

4.4,4 Biblioteca de objetos Java & Java ORB

Nesta camada encontram-se todos os objetos que compõem as classes da linguagem

, Java, e que são responsáveis por permitirem a implementação de grande parte das

camadas superiores. Além disto, como previsto para implementações futuras da

linguagem Java, serão incorporados pacotes de funções de comunicação e controle

de objetos remotos, que seguem as especificações CORBA. Já, encontra-se

di sponível uma implemen tação alp ha desta biblioteca.

4.4.5 Maquina Virtual Java

Sem dúvida, é o coração da nova arquitetura do MultView. Sobre ela estão

assentadas todas as principais caracteústicas inovadoras da ferramenta: carga e
descarga dinâmica de módulos, independência de plataforma, linkedição dinâmica e

em tempo de execução de classes, acesso remoto a objetos, códigos binários

transportáveis, etc.
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5. Detalhes Operacionais

Aderindo integralmente à nova arquitetura e paradigma propostos, o MultView foi
remodelado para esta nova realidade. Par¡ um melhor entendimento do mesmo, é
necessário definir alguns dos conceitos básicos, porém essenciais, adotados ao logo
do projeto. Estes conceitos englobam a esnrtura e relacionamento dos objetos no
sistema, além da definição e operação das ryIicações Multview.

5.7 A estrutura e o relacionamento dos objetos no sistema.

O novo MultView é composto por duas categorias principais de objetos: Objetos de
Sistema e Objetos de Aplicação. Os primeiros definem os objetos que integram o
ambiente básico de execução do sistema, efetuado a carga dinâmica e posterior
ativação dos Objetos de Aplicação. EsIes útimos, por sua vez, definem de fato as

aplicações do sistema MultView. A Fþra 5.1 dá uma visão mais detalhada desta
estrutura or ganizacional.

Objetos de

Sistema

Objetos de

Aplicação

Objetos de

biblioteca
Java

Figura 5.1 - Estruturaçãodos Objetos MultView

Java VirtualMachine

o
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Obedecendo a esta estrutura de relacionantrnto, o processo de ativação e execução

do sistema MulView cumpre os seguintes passos:

1. Após o processo de ativação da Máquina Virtual Java, a classe principal do

sistema (MultView) ê caregada, checadas suas dependências e

posteriormente ativada. Procedinrento este comumente aplicado às

aplicações Java;

2. Após ser instanciado pela etapa anterior, e de posse do controle executivo,

o método construtor configura o sistema, criando as estruturas de suporte e

controle necessárias. Neste processo são instanciados e ativados os objetos

ditos essenciais, tais como MVHüpServer, MVManager, MVloader. O
primeiro funciona como um servidor HTTP e fica responsável por permitir
o interfaceamento do sistema MultView com o administrador da rede,

através de um Browser Web qualqaer. Já o segundo é responsável por

controlar a criação e o gerenciamento dos objetos MultView
(MVAplication) que são instanciados a partir de classes carregadas

dinamicamente pelo ambiente. O objeto MVloader é tratado logo a seguir.

Ao término desta etapa, todos os objetos de sistema estão estabelecidos e

em processo de execução;

3. Ativado como uma thread Java, o objeto MVloader inicia o procedimento

de carga e registro de todos os objetos de aplicaçáo.Para tal é examinado o

arquivo de cadastro de aplicações (MVAppReg.cfg), buscando e efetuando

a carga dinâmica de cada um dos rnódulos das aplicações cadastradas. Em

princípio, estão cadastradas as aplicações de suporte ao sistema

(ManagerSNMP, Logger, Trigger, Database). A aplicação de Filtragem de

Traps (Trapper) é também carregada nesta etapa;

4. Após a carga e durante o processo de ativação dos módulos de aplicação,

mencionados anteriormente, cada qual efetua o registro de seus atributos

em um objeto de registro de atribuos (MVApplicationAttributes). Isto é
necessário, pois através deste regisfto é possível o controle e monitoração

de cada atributo pelo gerenciador de atributos do sistema (MVManager).

Ao término deste processo de ativação, o sistema está plenamente operacional e

apto a interagir com o administrador da rede.
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5.2 Definição e operação das aplicações MultView

Cada aplicação ou módulo de aplicação que pode ser integrado ao sistema é

composto por um conjunto de definições de objetos que interagem entre si para

proporcionar a funcionalidade necessária e/ou esperada. Para tal, um destes objetos
(objeto de ativação) deve ser definido obedecendo a duas regras essenciais,

apresentadas a seguir.

A definição (Classe) de um objeto principal de aplicação deve

necessariamente herdar os atributos e métodos da superclasse

MVApplication, como mostrado na Figura 5.2. Esta última, por sua vez,

define os métodos abstratos de interfaceamento dos objetos do sistema,

apresentados anteriormente, com os objetos de aplicação;

o

a Todo objeto de ativação deve implementar obrigatoriamente os métodos

run e perform, mostrados na Figura. 5.3. O primeiro deve codificar as

instruções e operações que estabelecern" de fato, a aplicação no ambiente

operacional do sistema, e será invocado logo após sua carga pelo mesmo.

O último deve conter código de manuseio de solicitações HTTP.

/'* MVManager.java r0.1 alpha 1611U96 Rogério Borges Mouro

" MultView 3.0 alpha (LEGO)
. University of São Paulo at São Carlos.
" lntermidia Research Lab. AllRights Reserved.

public class MVTrapper extends MVApplication {

I ll end of MVManager

Figura 5.2 - Definição de uma aplicação MultView

protected run$ {
while( alive ) {

thread.suspend0;

)
end0;

I ll end of run method

protected Reply perform( Request request ) {
RePIY reply = null;
String URI = request.getURl();

return reply;
I ll end of perform method

Figura 5.3 - Funções essenciais
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Além da obrigatoriedade do cumprimento destas regras, e caso haja necessidade de
definir atributos de controle para a aphcaçáo, cada um destes atributos devem ser
definidos utilizando-se os objetos preestabelecidos para este propósito (MVInt,
MVString, MVBoolean e MVByte). É importante ainda salientar que cada atributo
deverá registrar-se explicitamente, através do método registerAttribute, no objeto
de atributos (MVApplicationAttributes) da aplicação do qual fazem parte.

Seguindo estas regras na definição de uma apli cação, seu relacionamento com
outros objetos no sistema se dá de forma transparente, mesmo quando as classes
alvo do relacionamento ainda não estão carregadas e disponíveis. Neste caso o
próprio ambiente Java se incumbe de resolver tais dependências, carregando-as e
ativando-as quando necessário.

5.3 Aplicações de Suporte ao Sistema

As aplicações de suporte ao sistema são aquelas caffegadas durante o processo de
inrciahzação do MultView, como já descrito anteriormente. São elas:
ManagerSNMP, Logger, Trigger e Database

5.3.1 ManagerSNMP

A aplicação ManagerSNMP é responsável por gerenciar as informações de
gerenciamento SNMP contidas em MIBs (Management Information Base)
controladas e mantidas por agentes SNMP. O processo de obtenção das
informações é, realtzado de duas formas: polling e trapping. No pooling, a aplicação
gerente faz requisições periódicas aos clientes; no trapping, mensagens são
enviadas ao gerente notificando-o sobre a ocorrência de eventos anormais ou pré-
determinados, sem que estas tenham sido requisitadas pelo gerente.

5.3.2 Logger

A função do Logger é gerenciar os arquivos de log das aplicações do sistema
MultiView. As aplicações devem referenciar o objeto Logger para enviar as
mensagens formatadas com três campos: type (determina o tipo da mensagem),
priority (define a prioridade de tratamento da mensagem) e message (a mensagem
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que será armazenada no log). A determinação em qual arquivo de log será
armazenada a mensagem é de responsabilidade do administrador, que através de
uma interface HTTP (via método perfomfl) determina qual arquivo está relacionado
ao par (type, priority).

5.3.3 Trigger

O Trigger ê' responsável por executar funções ou tarefas que sejam
dependentes de algum evento que possa ocoffer no ambiente. Estas funções são
configuradas seguindo um relacionamento com algum evento determinado, por
exemplo: o recebimento de uma notificação da perda de comunicação entre um par
de roteadores, pelo módulo de filtragem de traps, poderia disparar uma tarefa que
estabeleceria uma rota alternativa, através da inserção de uma rota extra na tabela
de roteamento de um roteador disponível.

5.3.4 Database

A Database gerencia as consultas à base de dados realizadas pelas
aplicações, executando os comandos SQL e retomando o resultado da consulta.
Para ter acesso as funcionalidades do Database, as aplicações referenciam o objeto
Døtabase que possui todos os métodos nscessários para a criação e manutenção da
base. Por exemplo: as informações recebidas e coletadas pelo ManagerSNMP sáo
atmazenadas em uma base de dados para que estas estejam disponíveis às outras
aplicações, que também fazem acesso às informações através do Database.

5.3.5 Filtro de Traps

A aplicação de filtragem de traps (Trapper) é responsável por receber notificações
de ocorrências de eventos importantes, que possam vir a ocorrer em um agente
SNMP ou SNMPv2, e filtrá-las de modo a apresentar informações baseadas em
padrões e critérios pré-definidos pelo administrador da rede. Desta forma pode-se
estabelecer ações que possam ser disparadas automaticamente pelo sistema em
reação a um estímulo fornecido por um dos filtros.
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Em princípio, o sistema está tratando apenas o protocolo SNMP via SNMP Advent
API [4d96], dado a falta de uma API SNMPv2 disponível. Existe, enrretanto, uffi
trabalho desenvolvimento como parte do programa de mestrado do Instituto de
Ciências Matemáticas de São Carlos, que visa implementar uma ApI SNMpv2, a
qual poderá ser incluída posteriormente no sistema Multview.

Figura 5.4 - Objetos daAplicação de Filtro de Traps

A composição de objetos e o interrelacionamento destes, dentro da aplicação de
filtragem de eventos, pode ser observado na Figura 5.4. De fato, iniciada através da
car$a e ativação da classe principal (Tiapper), são criados e ativados os objetos
TrapReceiver, TrapFilter e TrapManager, cujas funções são descritas a seguir.

Este objeto opera como uma Thread Java de prioridade alta e fica responsável por
receber as notificações (Traps) enviadas pelos agentes SNMP da rede. para tal, é
alocado um objeto Soket sobre a porta de notificação de Traps (porta 162). Assim
que uma notificação é recebida, é, criado um objeto de tratamento de trap
(TrapProc), que executa c.omo uma Thread,liberando o TrapReceiver que volta ao
estado inicial de espera.

I-oggerDatabase

ThapFilter n

TrapProc 1

SNMPTTap

Trigger

TrapProc n

SNMPTTap

Trapper

\K'JTrüE'l
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Este novo objeto de processamento de trap ûca, então, responsável pela recepção
da notificaçáo e o seu posterior tratamento, gerando como resultado um objeto do
tipo SNMPTTap já totalmente certificado e aprovado.

É o objeto responsável por analisar o conteúdo de um trap, buscando a ocorrência
de padrões e obedecendo os critérios deterrrinados pelo administrador da rede.

No momento inicial da ativação da aplicação de Filtragem de Traps, existe um único
filtro ativo. Este é responsável por aceitar prontamente todo e qualquer tþo de
notificação enviada pelos agentes SNMP que compõem a estrutura de rede.

Mediante a intervenção do administrador, é possível a criação e ativação de filtros
adicionais que obedeçam a uma série de requesitos: Endereço de origem,
Comunidade a que pertence, Tipo de Notificação (reinrciahzação de dispositivo,
alteração do status dos enlaces das interfaces, falha de autentificação, perda de
comunicação entre um par EGP pré-definido, eventos específicos), ternpos mínimo e

máximo de operação do agente determinado.

A satisfação dos requisitos de um filtro, por parte de um evento, pode ter como
conseqüência o disparo de uma tarefa ou procedimento pré-configurado no módulo
de Trigger. Com isto é possível, por exemplo que o recebimento de uma notificação
de perda de comunicação entre um par EGP de um determinado gateway, tenha
como consequência o estabelecimento de urna rota alternativa, mediante a inserção
automática de uma rota extra na tabela de roteamento de um outro gateway
disponível.

Este objeto possui a função de permitir e estabelecer o controle dos demais objetos
da aplicação Trapper. Através dele são criados, ativados, desativados, destruidos e

configurados os filtros de traps adicionais. Ele também possibilita o registro e

controle dos atributos que definem o comportamento dos demais objetos, além de

funcionar como iterface de aplicação, pemitindo a consulta, inserção e remoção dos
objetos SNMPTTap em uma base de dados.

TFi

odmtrt
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6. Gonsiderações Finais

6.1 Conclusões

A dimensão e abrangência das redes de computadores vêm aumentando

gradativamente ao longo dos últimos anos. Este fenômeno possui como reflexo

direto o incremento expressivo da complexidade das redes. Em conseqüência

disso, abordagens e ferramentas eficientes para o gerenciamento desses ambientes

tornam'se necessários e de extrema importância.

Paradoxalmente, o grande inconveniente em se efetuar a adequação das

ferramentas já existentes às novas tecnologias é o fato de que tais ferramentas

foram concebidas como elementos de vanguarda tecnológica em suas atualidades,

impossibilitando ou reduzindo suas possibilidades de atualizaçóes futuras.

Inclusa neste contexto, a ferramenta de gerenciamento de redes MultiView foi

remodelada e adequada aos novos avanços tecnológicos. A adoção de uma nova e

moderna arquitetura operacional, em conjunto com as propriedades oferecidas

pelo ambiente de programação Java, permitiu agregar as funcionalidades de

extensão dinâmica de capacidade, independência de plataforma operacional e

integração com as tecnologias Internet e \Meb.

A pesar de ter sido proj etada especificamente para atender as necessidades da

ferramenta de gerenciamento de redes MultiView, tanto o ambiente quanto a

arquitetura mostram-se extremamente versáteis e abertas às mais diversificadas

utiiizações. para isto, basta codificar módulos de aplicações independentes dos

recursos de gerenciamento, aproveitando a interface de controle e as

possibilidades da API MultiView existentes.

6.2 Trabalhos Futuros

De fato, este projeto serviu como base para uma nova, avançada e poderosa

ferramenta de gerenciamento de redes de computadores. Entretanto, dada a

extensão das possibilidades em torno da mesma, apenas a parte fundamental pôde

ser desenvolvida e implementada. Seguem alguns dos melhoramentos que, feitos

de forma ordenada e dentro dos critérios preestabelecidos, ttarão grandes

beneficios e ilimitadas capacidades às futuras versões do MultiView:
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Mesmo com o intenso movimento ao redor do protocolo de gerenciamento
SNMPv2, o SNMP mostra-se como o principal meio de difusão de informações
de gerenciamento nos ambientes de rede de computadores da atualidade. Isto
acontece pelo fato de que indecisões no processo de especificação têm atrasada
a elaboração e adoção de um padrão definitivo. Entretanto, seguindo tendências
na ârea, a incorporação de uma API SNMPv2 trarâ grandes benefícios ao
sistema, visto que será aberto um leque de possibilidades do ponto de vista de
segurança do gerenciamento;

Um dos grandes fatores que permeiam as possibilidades de uma ferramenta de
gerenciamento de rede é o de segurança da própria ferramenta. Este aspecto foi
vislumbrado, porém pouco explorado, na arquitetura do novo MultiView. Houve
a preocupaçáo no sentido de eliminar a possibilidade de implementação e carga
de aplicações viróticas no sistema, sem contudo eliminar instabilidades advindas
de falha ou erros ocasionados por uso indevido da ferramenta. O estabelecimento
de uma política de tratamento destes eventos e sua implementação ê, de
fundamental ajuda rumo a um ambiente estável e potencialmente confiável;

Os módulos de gerenciamento presentes no versão anterior do MultView
agregam grandes funcionalidades ao mesmo. Seria de grande valta a migração
de tais módulos para a plataforma atual, principalmente no que diz respeito ao
módulo de descoberta automíticae apresentação da topologia da rede;

A interface de controle de aplicações serve como ponto de acesso ao ambiente e
todas suas capacidades. Apesar der terem sidos considerados métodos de
autenticação e controle de acesso à al elemento, não foi possível a inserção de
tais métodos no protótipo inicial, principalmente devido a indisponibilidade de
uma API SSL. Seria de grande valia a inclusão de tais recursos, mediante a
adoção de uma futura API.
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7 Apêndice

7.7 A - Primitivas Operacionais SNMPv2

. SNMPv2 GetRequest PDU - Mesmo se um dos valores das instâncias dos

objetos não puder ser processada, ainda sim uma "Response PDU" é gerada pela

entidade SNMPv2 Agente e, consequentemente, devolvida à entidade Gerente
requisitante.

O processamento das variáveis é efetuado mediante a aplicação das seguintes

regras: no caso da inexistência do prefixo de identificaçáo do objeto requerido, o
valor do campo de resposta correspondente é preenchido com "noSuchObject";
No caso da inexistência da variável requisitada, o valor do campo correspondente
na mensagem de resposta é preenchido com'onoSuchfnstance"; caso contrário o

valor deste campo é preenchido com o valor da variável requisitada.

Se por um motivo qualquer não for possível processar o valor da variável
requisitada, então o campo correspondente na mensagem de resposta é deixado
em branco. Outro problema que pode ocoffer está relacionado ao limite máximo
imposto ao tamanho da mensagem de resposta. Caso este limite seja

ultrapassado, o "Response PDU" é descartado e um novo é construído contendo

um sinalizador de erro "tooBig" e os campos das variáveis de amarraçáo serão

deixados vazios.

o SNMPv2 GetNextRequest PDU - O processamento das variáveis é efetuado

mediante a aplicação das seguintes regras: é retornada a próxima vanátvel que

esteja em ordem lexicográfica; caso não seja possível determinar a sucessora

nesta ordem, o valor do campo correspondente e preenchido com o valor
"endOfMibView".

. SNMPv2 GetBulkRequest PDU - Basicamente uma GetBulkRequest inclui uma

lista de (N+R) variáveis. As N primeiras são processadas de forma análoga a

GetNextRequest, obtendo-se os valores sucessivos na ordem lexicográfica. Ját

para as últimas R variáveis, serão retomados múltiplos sucessores.
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Para isto, a GetBulkRequest PDU contém dois campos adicionais:
"noffepeaters" e "maxrepetitions", responsáveis sucessivamente por identificar o
número de variáveis que deverão ser tratadas noñnalmente (N) e a quantidade
máxima de sucessores lexicográficos retornados para cada variável restante.

No caso de ocorrência de uma falha no processamento de alguma variável, então
um Response PDU é gerado, contendo o código de erro "genErr" e o indice da
variável em que ocorreu o problema. Outro effo possível seria o fato de que o
tamanho da mensagem de resposta extrapolasse os limites nr,áximos definidos. A
regra que se aplica neste caso é simplesmente preencher a mensagem de resposta
até, o limite máximo de seu tamanho.

SNMPv2 SetRequest PDU - Est¿ operação é conduzida em duas fases: na
primeira, cada variável de amarraçãoé validada e se, e somente se, todas sejam
válidas, então seus valores são alterados na fase seguinte. Um tratamento mais
elucidativo sobre os processos de validação e atualizaçáo é feito por tstg3l.

. SNMPv2 Trap PDU - O Trap PDU é gerado por uma entidade SNMPv2 que

esteja cumprindo o papel de agente, e não gera resposta de confirmação por parte
da estação de gerenciamento que a recebe.

. SNMPv2 InformRequest PDU - O endereço de destino para o envio da
resposta é especificado na tabela "SNMPv2EventeNotiffTable", definida na MIB
de comunicação Gerente-Gerente, ou para o endereço de destino especificado
pela aplicação requisitante.

Quando um InformRequest PDU é recebido, a entidade SNMPv2 que o recebe
inicialmente determina o tamanho de urna mensagem que encapsule um
Response PDU com os mesmos conteúdos do InformRequest PDU. Se este
tamanho exceder as capacidades limitantes, um Response PDU é ccnstruído
contendo o código de effo "tooBig". Caso contrário, a entidade SNMPv2
receptora passa o conteúdo da resposta para uma aplicação de destino e gera um
Response PDU.
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