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.
RESUMO
Os Sistemas Baseados em Conhecimento abrangem uma classe de
ferramentas computacionais denominadas “Sistemas Especialistas”, que

são utilizados para resolver problemas em um domínio especializado do
conhecimento humano.
O presente estudo propõe a implementação de um sistema especialista
no domínio do suporte ao gerenciamento de redes em um ambiente de

Call Center. A partir da entrada de algumas informações obtidas dos
contadores de desempenho do sistema operacional de servidores
especializados, o sistema proposto deve ser capaz de indicar a(s)
ocorrência(s) que possam tornar a plataforma de Call Center
indisponível para o atendimento. O referido sistema, por meio de
parâmetros pré-estabelecidos, pretende propor sugestões sobre como
resolve-la(s) e também acompanhar o desempenho da operação
utilizando os mesmos parâmetros.
Para a captura das informações dos contadores de desempenho dos

servidores especializados, também será trabalhado um sistema

utilizando o padrão WBEM (Web Based Enterprise Managemant), que

deverá armazenar tais informações num banco de dados de uso comum
com o sistema especialista mencionado acima.

Palavras-Chave: Sistemas Inteligentes; Sistema Especialista; Sistemas
Baseados em Conhecimento; WBEM; WMI.

6

ABSTRACT
Knowledge-based systems enclose a particular class of programs
named Expert Systems, which are used to solve problems in a very
specialized knowledge domain.

The present study suggests the implementation of an expert system
to support the network management in a Call Center environment.
Based on data obtained from the performance tellers of the
specialized server operational system, it should be able to, through
pre-established patterns, point out problems that might make the Call
Center platform unavailable and to suggest actions to solve such
problems and also to follow up the operation performance using the
same patterns.
In order to capture information from the performance tellers of the
specialized system, a system will be proposed, using the pattern
WBEM (Web Based Enterprise Management), which will keep
information in a data base to be shared with the expert system
mentioned above.
Key words: Inteligent System; Expert System; Knowledge-Based
Systems; WBEM; WMI.
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1 Introdução
A terceirização atingiu tamanho grau de evolução que existem empresas especializadas em

migração, para suas dependências, dos serviços de atendimento telefônico e eletrônico de
outras empresas, seguindo padrões de qualidade previamente estabelecidos.

Denominadas Call Center, essas empresas montam instalações com toda infra-estrutura

necessária ao perfeito funcionamento da empresa terceirizada (alta tecnologia, recursos
humanos, setores administrativos, entre outros) e as compartilham com suas empresas
clientes, obedecendo aos diferentes níveis de segurança (física, dados e voz). Cada empresa
cliente corresponde a uma operação, e essas operações utilizam os variados recursos da

empresa de Call Center como sala técnica (utilização de equipamentos de telefonia e de
servidores), desenvolvimento de sistemas (profissionais voltados ao aperfeiçoamento dos

sistemas da plataforma), recursos humanos, área financeira, entre outros, no sentido de efetuar
alterações evolutivas e corretivas em seus processos.

Um dos pontos críticos nessa espécie de negócio é o SLA (Service Level Agreement) entre a
empresa cliente e o Call Center, serviço que define os parâmetros que garantem o padrão de

qualidade no atendimento. Esse nível de serviço é registrado em contrato, e o não
cumprimento do mesmo acarreta multa para a empresa de Call Center. Em vista de tal fato, a

administração dos ativos é estratégica, no sentido de garantir a maior disponibilidade da
plataforma, em todos os níveis.
Em termos de tecnologia, a sala técnica possui os equipamentos que atendem as plataformas,
sendo que os referidos equipamentos funcionam segundo regras operacionais de uma ou mais
operações. Além de que, os analistas de sala técnica são treinados para monitorá-los. Se uma

das plataformas se tornar indisponível, a sala técnica será acionada e, a partir do
conhecimento sobre o funcionamento da mesma, os analistas chegam a um sintoma que levará
a um diagnóstico e à solução da indisponibilidade, fazendo com que a operação retorne ao
funcionamento normal.
Na questão disponibilidade da plataforma, o ponto crítico encontra-se no tempo entre o início
da indisponibilidade e o momento em que a mesma retorna à normalidade, pois o SLA pode
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fixar um tempo relativamente curto nesse tipo de caso. Dependendo do quão crítico é o

serviço ao público, é projetado um mecanismo de contingência que permite manter a operação
em funcionamento mesmo enquanto durar(em) a(s) indisponibilidade(s). Dependendo do
processo, é recomendável a intervenção humana também para o acionamento desses
mecanismos.
O ideal seria haver analistas observando, todo o tempo, os indicadores que garantem o bom
funcionamento dessas operações, de forma a iniciar algum tipo de ação corretiva caso algum
dos indicadores mostre que a plataforma saiu de um bom quadro de funcionamento para um
quadro de risco, o que traria um enorme ganho de qualidade do serviço e minimizaria custos

com multas, além do positivo reflexo comportamental entre as pessoas que lidam com o
processo. Porém, devido aos custos operacionais, o número necessário de profissionais

exclusivos para essa tarefa, em relação à quantidade de operações existentes, é inviável, visto
que, na prática, esses analistas são compartilhados entre as várias operações e também

realizam outros trabalhos de controle na sala técnica. Quanto a contar com ferramentas de
monitoração, existem no mercado aplicações apropriadas para os diversos tipos de

monitoração, porém todas elas têm características próprias como grau de complexidade na
implantação e de manuseio (o que implica custos com treinamento para os técnicos de sala

técnica, onde o giro de profissionais é alto), além do custo com as licenças dessas

ferramentas. Além do que, elas apresentam os resultados da monitoração, podendo gerar
algum tipo de alarme, porém não apontam o que fazer com as informações.

No presente trabalho propõe-se uma forma alternativa para se melhorar o desempenho de
sistemas de call center, mas que não apresenta as dificuldades apontadas acima, inerentes à

contratação e gerenciamento de uma grande equipe de especialistas qualificados e ao custo
financeiro das licenças de uso de softwares de monitoração. O núcleo da solução proposta é

um sistema especialista atuante no domínio de suporte ao gerenciamento de redes de um
ambiente de Call Center o qual, utilizando

informações extraídas dos contadores de

desempenho dos sistemas operacionais de servidores especializados de uma operação, deve
ser capaz de:

a. indicar a ocorrência de eventos que possam tornar a plataforma indisponível para o
atendimento por meio de parâmetros pré-estabelecidos;

b. propor sugestões sobre como resolve-lo(s);

c. acompanhar o desempenho da operação utilizando os mesmos parâmetros.
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Como parte da solução proposta desenvolve-se também um software de gerenciamento de

redes, utilizado para a captura das informações dos contadores de desempenho referidos, as
quais são armazenadas em um banco de dados de uso compartilhado com o sistema
especialista.
Uma característica importante da solução proposta é seu o baixo custo, pois os recursos para
obtenção dos contadores de desempenho vêm junto com as licenças dos sistemas
operacionais, bastando apenas integrá-las em uma aplicação numa linguagem qualquer.
1.1 Estado da Arte
Os SEs (Sistemas Especialistas) constituem-se uma categoria importante de ferramentas da

IA (Inteligência Artificial). O Gerenciamento de Redes e Sistemas, por seu turno, é o
processo responsável pela garantia do funcionamento de uma rede de computadores,

requerendo a utilização de ferramentas que apóiem o administrador de rede mediante o
fornecimento periódico de informações sobre os parâmetros relevantes que sinalizam o
desempenho da mesma. O domínio de Gerenciamento de Redes e Sistemas tem oferecido

vasto campo de aplicações aos sistemas especialistas, conforme indicam os numerosos
trabalhos encontrados na literatura.
(Artola, 1996) apresenta uma solução para gerência pró-ativa de redes combinando um
sistema especialista em comunicação com monitores remotos. A gerência pró-ativa de redes
procura antecipar os eventos que provocarão algum impacto na rede, especialmente em seu
desempenho. A gerência pró-ativa também deve ter a capacidade de evitar a ocorrência desses
eventos, ou fazer com que seu impacto seja o menos prejudicial possível. O sistema
especialista foi implementado em Perl e contém 9 regras relacionadas aos problemas
pertinentes às camadas 1 e 2 do modelo ISO/OSI. Os monitores remotos efetuam a busca de

informações na rede de dados. O protótipo analisa as informações coletadas pelo monitor
remoto, fazendo o diagnóstico automaticamente. Além do diagnóstico, também são emitidos
comentários e sugestões para o administrador da rede, com o objetivo de prevenir algum tipo
de degradação no ambiente, gerando impacto direto em seu desempenho. A interface com o
usuário é implementada através de correio eletrônico, o qual não permite atualização na base
de dados (conjunto de regras).
(Santos e Rodrigues, 2001) descrevem uma solução para diagnóstico e resolução de
problemas em microcomputadores utilizando sistema especialista, voltada para apoio aos
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usuários comuns de microcomputadores. O SE foi implementado na plataforma Shell Expert
SINTA versão 1.1b, obtida através da internet. O SE resultante possui representação do
conhecimento baseada em regras de produção e uso de probabilidades, a máquina de
inferência utiliza encadeamento para trás. A base de conhecimento contém informações sobre
hardware e software. Além da utilização como ferramenta de diagnóstico, esta solução pode
ser adotada também em missões de treinamento.
(Holanda Filho, 1996) apresenta o sistema Sagres baseado em conhecimento para apoio à

gerência de falhas em redes de computadores. São descritas a arquitetura funcional, a

arquitetura física, a modelagem e a implementação do sistema. A aplicação é um SBC com

diagnose heurística no tratamento de falhas, e foi desenvolvido dentro da metodologia DAG
(Desenvolvimento de Aplicações de Gerenciamento). Este sistema apóia a gerência de falhas
de redes de computadores, auxiliando na detecção de eventos críticos e fornecendo possíveis
soluções para os mesmos. Seu principal objetivo é reduzir o nível de experiência exigida dos
administradores de rede para que se possa diagnosticar e corrigir eventos que podem levar a
indisponibilidades de forma rápida e confiável. Neste trabalho descreve-se o Gerenciamento
de redes, protocolo SNMP e as atuais ferramentas de gerenciamento de rede (NetView (IBM),
HP OpenView e SunNet Manager) e também se faz menção a outros sistemas especialistas
voltados para o diagnóstico de rede como o sistema Olho Vivo, Agente 6 e I-Dream. A coleta

das informações dos componentes da rede é feita por uma MIB (Management Information

Base) de um determinado elemento de rede, consistindo no envio de comandos GET

sucessivos aos agentes SNMP deste elemento; os retornos, armazenados num arquivo log,

serão utilizados como baseline para o posterior processo de inferência. Para o acesso às
informações da MIB foram desenvolvidos dois aplicativos, um para o ambiente PC utilizando
A linguagem Delphi3, e outro para o ambiente Unix utilizando a linguagem TCl/Tk junto com
o o Scotty1. O sistema especialista foi implementado por meio da Shell Expert Sinta com
encadeamento para trás.

(Jacobowski, 2004) apresenta uma ferramenta de gerenciamento de computadores que faz o
monitoramento da instalação e remoção de softwares e hardwares em uma determinada
máquina na rede. Estas informações são disponibilizadas ao administrador de rede,

permitindo-lhe acompanhar as alterações no estado do inventário de um dado computador.

Neste trabalho versa-se, ainda, sobre a importância do gerenciamento de redes corporativas
1

Extensão da linguagem Tcl que permite o uso de vários recursos das redes TCP/IP
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utilizando-se as camadas definidas pela ISO2, a saber: gerenciamento de falhas,
gerenciamento de desempenho, gerenciamento de configuração, gerenciamento de

contabilização e gerenciamento de segurança. É feita uma abordagem dos protocolos de
gerenciamento, desde o SGMP (Simple Gateway Monitoring Protocol) até o SNMP (Simple
Network Manager Protocol). O padrão WBEM é extensivamente descrito desde a sua

definição e arquitetura até a implementação Microsoft (WMI). O autor ressalta as vantagens
da plataforma .Net, descrevendo-a como ambiente propício para o desenvolvimento de

aplicações para “desktop”, aparelhos celulares e aplicações “web” e conclui afirmando que a
utilização de tecnologias baseadas na arquitetura WBEM deve se tornar cada vez mais

freqüente, pois , graças ao WMI, é possível realizar operações de gerenciamento que vão
desde a criação de um inventário até a instalação de softwares remotamente, o que redunda
em forte redução de custos.

(Silva Junior, 2003) utiliza o padrão WBEM (em sua versão WMI) para implementar um
software de gerenciamento de sistemas, que permite o acesso a uma máquina conectada à rede

de dados e que execute as seguintes funções de monitoração: coleta e visualização de
inventário, visualização de processos e serviços disponíveis e em execução no sistema
operacional, recebimento de notificações do sistema operacional em eventos pré-definidos e

demonstração do funcionamento do gerenciador de objetos. Na etapa de especificação do
protótipo, foi utilizada a UML com o diagrama de casos de uso, diagrama de classes e
diagrama de seqüência, construídos com auxílio da ferramenta case Enterprise Architect. Os
principais casos explorados foram: conexão ao serviço WMI, consulta de informações para
realização de inventário, consulta dos processos, consulta dos serviços e recebimento de

notificações. Na implementação do protótipo foram utilizados o ambiente de desenvolvimento
Visual Studio .Net Academic, framework .NET, na linguagem de programação C#, ASP.NET

e o sistema operacional Windows 2000 Professional. Na resolução do problema de
comunicação utilizou-se o conceito de aplicação WEB com ASP.NET.

(Job, 2002) faz uma abordagem sobre rede de computadores e gerenciamento de sistemas,
passando pelos protocolos SNMP e RMON e comparando sistemas de gerenciamento
distribuído e centralizado. Após enfatizar a importância atual do padrão WBEM, o autor passa

a descrever a implementação de um protótipo de gerenciador de redes, escrito em Java para as
plataformas Linux e Windows 2000 e em C# para a plataforma .NET. Tal protótipo
possibilita a visualização de processos e serviços em execução pela máquina focalizada,
facultando ao administrador de rede finalizá-los ou iniciar novos processos. Um dos pontos
2

International Organization for Standardization
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de destaque deste trabalho foi a demonstração do uso do mesmo código da aplicação em
plataformas diferentes.
Embora existam muitos trabalhos na literatura sobre gerenciamento de redes, a combinação
desse tema com “Sistemas Especialistas” é, ainda, uma fronteira a ser explorada. Conforme
se verificará ao longo dos próximos capítulos, o presente trabalho, ao combinar modernos

padrões computacionais para gerenciamento de redes com mecanismos inteligentes de

resolução de problemas, oferece consideráveis facilidades aos profissionais que lidam com
tarefas de gerenciamento de redes, particularmente em ambiente com elevada demanda de
atenção e disponibilidade, como é o caso dos Call Centers.
1.2 Estrutura do Trabalho
O texto está organizado da seguinte forma:

O segundo capítulo descreve o escopo, o qual tratará do gerenciamento de uma rede de

computadores em um cenário de Call Center, apresentando sua topologia, fluxo de dados e
processo de contingência.
O terceiro capítulo fornece a definição do Gerenciamento de Redes e do padrão WBEM, com

apresentação sobre o protocolo SNMP e mecanismo WBEM, que nos permite obter
informações dos equipamentos envolvidos na solução técnica.

O quarto capítulo fornece uma visão geral sobre os Sistemas Especialista e Prolog.
O quinto capítulo apresenta as técnicas de modelagem do conhecimento.

O sexto capítulo apresenta os protótipos implementados, utilizando o Prolog como ferramenta
para implementação de um Sistema Especialista, o Visual Basic com WMI como técnica para

implementação de um sistema de captura de informações dos contadores de desempenho das
máquinas envolvidas e os parâmetros com seus respectivos limites para o processo de
inferência.
E, finalmente, o sétimo capítulo apresenta conclusões e recomendações sobre o trabalho para
possíveis trabalhos futuros.
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2 Escopo
2.1 Definição
O foco deste trabalho é uma plataforma de Call Center para operações receptivas de vendas
de produtos, SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) e retenção de clientes.

Trata-se de uma operação crítica quanto ao desempenho, com SLA de 98% do tempo
disponível, nível de atendimento de 80% das ligações atendidas em até 12 segundos, TMA
(Tempo Médio de Atendimento) do grupo humano de 200 segundos e TMA da URA
(Unidade de Resposta Audível) de 60 segundos. O não cumprimento dos níveis acima implica
em multa contratual contra a empresa de Call Center.

São utilizados recursos exclusivos (servidores e estações para os operadores) em uma rede de
dados fisicamente apartada das demais operações existentes na empresa de Call Center.
2.2 Descrição do processo
A plataforma do Call Center foi dividida em três serviços distintos: 1) Grupo Vendas (foco
deste estudo); 2) Grupo SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) e 3) Grupo Retenção.
Cada grupo possui dois níveis de atendimento:
. Atendimento Eletrônico (URA);

. Atendimento Humano, com operadores sentados à frente de um computador
executando; uma aplicação web acessando um banco de dados em servidor específico.
O Grupo de Vendas possui seu próprio grupo de URA’s.
A topologia da plataforma é apresentada na Figura 1:
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Os clientes externos utilizam os números telefônicos para contatar o serviço, e essas ligações
telefônicas chegam ao DAC (Distribuidor Automático de Chamadas) por meio de digitroncos

(E1) interligando a central pública ao Call Center. Os serviços têm números de acesso
distintos, o que permite que o DAC identifique e direcione a ligação ao serviço
correspondente.
Todas as ligações que chegam ao DAC são encaminhadas ao atendimento eletrônico. A
árvore de atendimento da URA deve reter o máximo de ligações, finalizando o atendimento;

as ligações que não são retidas (por questões técnicas ou por atendimento complementar) são
encaminhadas ao atendimento humano em um processo de transferência da ligação (DAC).

Ambos os grupos de atendimento utilizam servidores do tipo TEF (Transferência Eletrônica

de Fundos) exclusivo para esse tipo de transferência, o qual está conectado à RENPAC3 por
meio de um roteador que faz a conversão dos protocolos “tcp/ip” para “X.25”. A RENPAC
faz a conexão da plataforma com as administradoras de cartão de crédito.

O Serviço de Vendas é crítico e exige alto grau de disponibilidade da plataforma,

necessitando de mecanismo de contingência que evite a interrupção do atendimento. Tanto o
atendimento eletrônico quanto o atendimento humano apresentam servidores TEF dedicados e
conectados às operadoras de cartão de crédito.

Os demais serviços da plataforma (SAC e Retenção) utilizam outros sistemas, que acessam

servidores remotos nas dependências da empresa contratante. A comunicação se faz por meio
do FireWall1 (principal) e Firewall2 (contingência), conectados a dois roteadores (Roteador 3
e Roteador 4) e dois links de dados de 1 Mbytes.

O conjunto de servidores que atende a essa operação é composto por:
1.

Servidor DC / Arquivos – servidor de autenticação de usuários e senhas de
operadores e armazenamento / distribuição de arquivos disponibilizados à
operação.

2.

Servidor IIS – servidor de publicação de páginas web para aplicação web /
Intranet.

3

Rede Nacional de Pacotes - Embratel
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3.

Servidor de Banco de Dados – servidor com o Banco de Dados SQL (Structured

Query Language), que armazena os dados utilizados pelas aplicações do
atendimento.

4.

Servidores TEF: TEF URA e TEF Humano – servidores de apoio às operações
de transferência eletrônica de fundos junto às operadoras de cartão de crédito,

obedecendo às regras estabelecidas no protocolo de transferência de fundos entre
contas-correntes.
O fluxo operacional do Grupo de Vendas pode ser observado na figura 2:
As ligações telefônicas provenientes dos clientes externos chegam ao DAC do Call Center.
As chamadas que vêm pelo número de Vendas são encaminhadas à URA de Vendas.

A comunicação da URA com o seu servidor TEF (TEF URA) é efetuada por meio de pacotes
TCP/IP (socket), e a comunicação desse servidor com a operadora de cartões é por meio de

um roteador (Roteador 1) com dois links de dados: um principal de 2Mbytes e um de
contingência de 1Mbytes.

As ligações não atendidas na URA são retornadas ao DAC, que as encaminha ao grupo de
atendimento humano que faz o atendimento complementar. Esse grupo utiliza outro servidor
TEF dedicado (TEF Humano). A comunicação desse servidor com as estações de trabalho é

feita por meio de pacotes TCP/IP (socket), e com as operadoras de cartão de crédito por meio
do roteador (Roteador 2), o qual utiliza dois links de dados: um principal de 2Mbytes e um de
contingência de 1Mbytes.
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Figura 2: Fluxo do Processo.
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2.3 Esquema de Contingência
Se alguma porta de URA torna-se indisponível, há uma quantidade de portas excedentes as
quais cobrem a falta dessa(s) porta(s) até um determinado limite.

Nas posições de atendimento humano, se um microcomputador da operação torna-se

inoperante ou se algum operador se ausentar, há uma quantidade de posições de atendimento
excedentes as quais cobrem a falta da mesma até um determinado limite.

O equipamento de comunicação entre as administradoras de cartão de crédito e a URA está

dimensionado para toda a demanda (carga) de ligações (no pico) da URA, acrescidas do
atendimento humano (também no pico). O mesmo vale para o atendimento humano.

O circuito é dualizado de forma que, em caso de interrupção no funcionamento em um dos

estágios, as transações provenientes do atendimento prejudicado podem ser redirecionadas ao
circuito que esteja em funcionamento.
A figura 3 apresenta o re-direcionamento dos pacotes tcp/ip para o servidor TEF Humano,
uma vez que o circuito, composto por servidor TEF URA, roteador 1 e link de dados, está
indisponível. As ligações são atendidas normalmente.

A figura 4 apresenta o re-direcionamento dos pacotes tcp/ip para o servidor TEF URA, uma
vez que o circuito, composto por servidor TEF Humano, roteador 2 e link de dados, está
indisponível. As ligações são atendidas normalmente.
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Figura 3: Fluxo de Contingência – Atendimento URA.
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A comunicação entre os servidores TEF e as aplicações de URA e atendimento Humano é

feita por meio do protocolo TCP/IP (socket). Se necessário, basta informar às aplicações que
encaminhem seus pacotes de dados a um endereço IP alternativo, desta forma, o socket é
direcionado a outro local, substituindo o circuito de destino dos pacotes de dados.
Esse procedimento pode ser efetuado automática (via aplicação) ou manualmente com a
intervenção de um operador de sala técnica. O processo automático não é recomendável,

nesse caso, pela possível falta de controle sobre os chaveamentos entre os circuitos, o que
pode acarretar inconsistências sobre os logs dos servidores TEF, que são fundamentais para
alguns tipos de transações. O chaveamento é permitido somente com a devida autorização da

hierarquia administrativa. Os endereços dos servidores encontram-se em arquivos de

inicialização das aplicações, os quais contêm diversos parâmetros e encontram-se no formato
“txt”; desta forma, se necessário, basta fechar a aplicação de atendimento (URA ou Humano),

alterar a extensão do arquivo “txt” e reinicializar a aplicação, que se atualiza o endereço IP
com o novo destino.

2.4 Parâmetros Observados
Em entrevista com os especialistas de sala técnica, constatou-se que a estratégia de

gerenciamento consiste em dividir o funcionamento de uma máquina em áreas de interesse.
As áreas mais comuns são:

1. Processador - nível de processamento dos Servidores;
2. Memória - capacidade instalada e quantidade livre nos Servidores;
3. Disco rígido - capacidade instalada e quantidade livre nos Servidores;
4. Rede de dados - tempo de reposta de rede dos Servidores;
5. Rede de dados - quantidade de pacotes descartados em rede;
6. Rede de dados - quantidade de pacotes recebidos e enviados na rede;
7. Aplicações em execução nos Servidores.
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3 Gerenciamento de Redes e o Padrão WBEM
3.1 Gerenciamento de Redes
Para que possam operar adequadamente, os sistemas operacionais apresentam uma série de

requisitos do sistema  memória disponível para execução de uma dada aplicação, número
máximo de processos em execução, espaço livre em disco, estado da placa de rede etc. Esse
extenso conjunto de variáveis constitui-se no universo de objetos ou de entidades a serem

observadas pelo gerente do sistema, o qual, naturalmente, deve dispor de perícia para atribuir
importâncias relativas a essas variáveis em função do particular problema focalizado, o que

lhe permite, por exemplo, adotar ações distintas para gerenciar o processo de fila de
impressão ou o processo de controle do disco.

O crescimento na utilização de computadores nas organizações exigiu um tipo de controle
sobre o funcionamento do conjunto de equipamentos interconectados, o que cria o processo
de gerenciamento da rede para garantir um determinado nível de serviço. O gerenciamento de

rede de computadores torna possível o acompanhamento do desempenho de equipamentos de
rede, sejam eles físicos ou lógicos.

O sistema de gerência de rede pode ser definido como uma coleção de ferramentas integradas

para a sua monitoração e controle. Esse sistema oferece uma interface única com informações
sobre a rede e pode oferecer, também, um conjunto poderoso e amigável de comandos que
são usados para executar quase todas as tarefas da gerência da rede [STALLINGS] (Lopes,
Sauvé, Nicolleti, 2003).

As funções de gerenciamento a serem executadas numa rede podem ser resumidas em:





Monitoração: processo de leitura das informações nos elementos gerenciados;

Análise: feita em função dos dados coletados e de uma política de gerência que

permitem ao administrador realizar inferências sobre o cenário em questão e tomar as
devidas decisões;
Controle: função de escrita com objetivo de alteração na configuração de alguns
componentes da rede.
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Segundo a ISO, as diversas atividades de gerenciamento de redes podem ser divididas em
cinco áreas funcionais: a gerência de configuração procura saber quais elementos fazem parte
da rede, qual a relação entre eles, quais parâmetros de configuração cada um deve assumir,

entre outros; a gerência de falhas procura saber se os componentes estão funcionando, elabora

histórico de eventos críticos, faz detecção de eventos anormais, o diagnóstico de problemas
que levam a esses eventos e o acompanhamento e solução dos mesmos; a gerência de
desempenho é responsável pela monitoração de indicadores de desempenho, pela solução de

questões de desempenho, pelo planejamento de capacidade, entre outras funções (exemplo:
consumo real da banda de um link de dados/banda do link/custo do link); a gerência de
segurança tem sob sua responsabilidade a proteção dos recursos disponíveis na rede

(exemplo: verifica se os usuários estão trocando a senha regularmente) e a gerência de
contabilidade que é responsável por contabilizar e verificar os

limites da utilização de

recursos da rede, com a divisão de contas feita por usuários ou por grupos de usuários

(exemplo: quanto de cada recurso os usuários estão utilizando ou o porquê de um link de
dados estar trafegando 80% de mensagens do tipo broadcast).

3.1.1 Arquitetura

O modelo de gerenciamento OSI define um sistema integrado, composto de gerentes, agentes
e objetos gerenciados que modelam os recursos de interesse do sistema de gerenciamento. Os
gerentes obtêm informações que mostram a situação operacional de objetos junto aos agentes,

processam esses dados e, se necessário, intervêm junto ao agente em função de algum quadro

operacional fora dos padrões pré-estabelecidos. O agente coleta as informações dos objetos
gerenciados, armazena-as num repositório de dados, chamado MIB (Management

Information Base), e realiza operações de gerência sobre os objetos, a partir de solicitações
do gerente. O objeto gerenciado corresponde ao recurso presente no mundo real, por exemplo:
memória, processador, disco, entre outros.
Ao final da década de 80, as redes baseadas em arquitetura e protocolo TCP/IP estavam em

ascensão, porém, devido à inexistência de soluções de gerenciamento para o TCP/IP, as redes
proprietárias eram mais favorecidas. Dentro do cenário de crescimento das redes TCP/IP,
aumento na complexidade das redes e a falta de soluções abertas baseadas no modelo OSI,
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surgiram alguns esforços no sentido de estabelecer um padrão: CMIP/CMIS (Commom

Management Information Service/Protocol da ISO – Open System Interconnection), TMN

(Telecommunication Management Network da ITU-T (International Telecommunication

Union)), DMI (Desktop Management Interfarce) da DTMF (DeskTop Engineer Task Force)
e o SNMP (Simple Netwotk Management Protocol), controlado pela IETF (Internet
Engineering Task Force), que é a responsável pela definição de protocolos padrão que

controlam o tráfego na Internet. Os documentos gerados pelo IETF, chamados RFC (Request
For Comments), definem as especificações para os diversos protocolos IP.
3.1.2 Protocolo SNMP
Ao final da década de 90, a solução SNMP já era estabelecida como padrão de gerência de
redes. Atualmente, quase todos os equipamentos de rede (roteadores, switches, servidores,

estações de trabalho, impressoras, suporte de modens, nobreaks, entre outros) suportam o
SNMP, assim como sistemas de software (servidores Web, sistemas de banco de dados, entre
outros). Também é possível controlar esses equipamentos e até executar ações automáticas, se

ocorrer algum mal funcionamento no dispositivo. Outro aspecto dessa solução é o
monitoramento da rede como um todo, com a utilização do componente RMON (Remote

Network Monitoring), que permite a monitoração não somente da LAN (Local Area
Network) como também as interfaces de WAN (Wide Área Network).

Na arquitetura da solução SNMP, a relação entre estações gerente, também chamadas de

NMSs (Network Managemente Station), e estações agente consiste num processo de geração
de polling pelo gerente aos agentes e envio de Traps dos agentes da rede para o gerente.

Podem-se ter muitos agentes, e eles não se comunicarem entre si, apenas com o gerente;
podem-se ter muitos gerentes, e eles se comunicarem entre si.
A consulta de uma NMS aos agentes consiste numa seqüência da requisição, por parte do
gerente, e uma resposta, por parte do agente. A Trap é gerada pelo agente de modo

assíncrono, sendo o método utilizado para informar ao gerente que algo grave ocorreu. Ao
receber uma Trap, o gerente responde com uma ação que deve resolver ou iniciar um

processo de correção, ou até mesmo uma seqüência de requisição ao agente com uma resposta
da situação do mesmo.
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A RFC 1157 (Case, Fedor, Choffstall, Davin, 1990) define três objetivos para o SNMP:
minimizar o número e a complexidade das funções de gerenciamento; ser flexível o suficiente

para permitir expansões futuras e ter independência da arquitetura e do mecanismo dos
dispositivos gerenciados. Sua arquitetura consiste em:
a) escopo da informação de gerenciamento comunicada pelo protocolo;

b) representação da informação de gerenciamento comunicada pelo protocolo;
c) operações sobre a informação de gerenciamento, suportadas pelo protocolo;
d) forma e significado das trocas entre entidades de gerenciamento;
e) definição dos relacionamentos administrativos entre entidades de gerenciamento;
f) forma e significado das referências às informações de gerenciamento.

O SNMP é baseado nos documentos: SMI (Structure of Management Information) - definido
pela RFC 1155 (McCloghrie, Rose, 1990), a qual mostra, essencialmente, a forma pela qual a
informação gerenciada é definida; Management Information Base (MIB) - definida na RFC
1156 (McCloghrie , Rose, 1990), cada estação agente ou gerente possui a sua própria MIB, a
qual armazena informações apenas de seu agente, como dados instantâneos e/ou estatísticos.
A MIB aponta as variáveis de gerência que todo elemento gerenciado deve ter,

independentemente de sua função particular. Outras MIBs foram posteriormente
caracterizadas para fins particulares, tais como MIB de interfaces Ethernet, MIB de nobreaks,

MIB de repetidores, entre outras . Simple Network Management Protocol (SNMP) - definido
pela RFC 1157, é o protocolo usado entre gerente e agente, trocando valores de variáveis de
gerência.
Existem três versões do protocolo SNMP. O SNMPv1 apresenta problemas de comunicação
entre servidores gerente, de escalabilidade e, principalmente, de segurança; o SNMPv2 teve
poucas melhorias; as questões de segurança foram melhoradas no SNMPv3, mas ele consome
muita banda na rede.
As mensagens no protocolo SNMP são codificadas usando a sintaxe ASN.1 (Abstract Syntax

Notation One), mas não possuem campos fixos, o que dificulta sua decodificação. As partes
principais das mensagens são: a operação (GET, SET, GET NEXT) e a identificação dos
objetos, nos quais as operações farão efeito. Os objetos gerenciados são organizados numa
hierarquia em árvore, a qual é a estrutura da base de nomes do protocolo SNMP.
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As operações do protocolo SNMP, versão 1, são brevemente descritas a seguir e podem ser
observadas na figura 5.


GET-REQUEST - Utilizado quando o gerente envia a um agente um pedido de leitura



GET-RESPONSE - O agente responde aos comandos GET, GET-NEXT e SET com

de uma variável de gerência. Para cada get-request haverá um retorno.
uma resposta contida neste comando.



SET-REQUEST - Utilizado pelo gerente para enviar a um agente um pedido de



GET-NEXT-REQUEST - Em alguns casos, o comando GET não pode ser usado para ler
uma variável de gerência num dispositivo de rede que contenha uma tabela extensa.
Assim, o comando get-next permite a travessia seqüencial da tabela.

TRAP - Utilizada pelo agente para informar eventos extraordinários ao gerente. O
Agente envia a Trap apenas uma única vez. Pelo fato de a comunicação SNMP utilizar

UDP, tal utilização torna-se um problema, porém estatisticamente é pouco provável que
ele ocorra.
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FIGURA 5 – Protocolo SNMP.
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Na figura 5, o Gerente executa uma aplicação de gerência que faz sua solicitação ao agente
dentro da estrutura OSI. O SNMP utiliza como transporte o protocolo UDP (User Datagram

Protocol) na comunicação entre gerente e agente - outras alternativas são possíveis, mas não
são utilizadas. A escolha por UDP se dá pelo fato de esse protocolo não utilizar nenhuma

conexão ponto-a-ponto entre o agente e a NMS. A princípio, esta escolha pode parecer não
recomendável, pois não existe confirmação de datagramas perdidos no nível do protocolo.

Contudo, tal situação é contornada utilizando timeout por parte do NMS, ou seja, quando a
estação gerente faz uma consulta a um agente, ela fixa um tempo de espera para a resposta.
Caso não ocorra a referida resposta, a estação gerente refaz a solicitação. Este intervalo de

tempo é configurável na NMS, assim como o número de retransmissões. Para as Traps, essa

característica pode se tornar um grande problema, pois se o agente envia uma trap e ela não
chega à NMS, esta nunca saberá que o evento ocorreu. O próprio agente também não saberá

se a trap chegou ao seu destino. A vantagem do protocolo UDP é que seu uso causa pouco
impacto no desempenho da rede. O SNMP utiliza a porta 161 do UDP para enviar e receber
solicitações, e a porta 162 para receber traps. A camada seguinte é a IP que tenta fornecer o

pacote SNMP ao destino, uma vez que possui o endereço IP. A última camada (física) tem

acesso ao meio físico e utiliza os drivers de hardware que enviam o pacote de dados ao meio
físico até o destino. Na seqüência ilustrada abaixo, uma estação gerente, com endereço IP

192.10.0.1, faz uma operação de escrita (SET-REQUEST) do valor “05” no agente, com endereço
IP 192.10.0.2, cujo objeto a ser acessado tem o OID (Object Identifier) = 1.3.6.1.2.1.1.1.0.
CAMADA ETHERNET

ETHERNET: Destination Address = 00DF137FF58A
ETHERNET: Source Address = 00C0DFE9511E
ETHERNET: Frame Length: 87 (0x057)

ETHERNET: Ethernet Type: 0x0800 (IP: DOD Internet Protocol)

ETHERNET: Ethernet Data: Number os data bytes remaining = 73 (0x049)

CAMADA IP

IP: Version 4 (0x4)

IP: Header Length = 20 (0x14)
IP: Procedence = Routine

IP: Type Off Service = Normal Service
IP: Total Length = 73 (0x049)
IP: Identificador = 0 (0x0)

IP: Flags Summary = 0 (0x0)

IP: Fragment Offset = 0 (0x0) bytes
IP: Time to Live = 128 (0x80)
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IP: Protocol = UDP – User Datagram
IP: Checksum = 0x39A6

IP: Source Address = 192.10.0.1

IP: Destination Address = 192.10.0.2

IP: Data: number os data bytes remaining = 53 (0x035)
CAMADA UDP

UDP: Source Port = BOOTP Cliente

UDP: Destination Port = BOOTP Server
UDP: Total length = 45 (0x2D) bytes
UDP: UDP Checksum = 0x1F3F

UDP: Data: number os data bytes remaining = 045 (0x02D)

CAMADA SNMP
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SEQUENCE

2B

tamanho total de 43 bytes (2Bh)

02

Version INTEGER

01

tamanho de 1 byte (01h)

00

Valor (Version-1 (0))

04

OCTET STRING

07

tamanho de 7 bytes (07h)

70 72 69 76 61 74 65

Valor

A3

SNMP-PDUs (1010 0011) -> SET-REQUEST

1D

tamanho de 29 bytes (1Dh)

02

Request-Id é INTEGER = “02”

04

tamanho de 4 bytes

A3 23 1B 0C

Valor “A3 23 1B 0C”

(“private”)

02

Status Error é INTEGER = “02”

01

tamanho de 1 byte

00

Valor “00”

02

Status Index é INTEGER = “02”

01

tamanho de 1 byte

00

Valor “00”
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SEQUENCE OF...

0E

tamanho de

30

VAR BIND

0C

tamanho de 12 bytes (0Ch)

06

OBJECT IDENTIFIER

08

tamanho de 08 bytes (08h)

2B 06 01 02 01 01 01 00

Valor “1.3.6.1.2.1.1.1.0” - OID DO OBJETO

02
01
05

Integer = “02”

tamanho de 1 bytes (01h)
Valor = “05”
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Os agentes podem estar dentro de uma mesma rede local ou em outra rede. Para atender aos
agentes remotos, é previsto um outro componente dessa arquitetura que é o RMON (Remote

Monitoring), que armazena as ocorrências dos agentes remotos (quantidade de pacotes
transmitidos/recebidos, situação da estação, qual estação está transmitindo mais ou gerou

mais erros, entre outros). Para o gerente remoto, a estação SNMP com MIB RMON, também
chamada PROBE, é um agente, e, para os agentes locais, é um gerente. Com a utilização de

um RMON, a NMS poderá obter dados dos agentes remotos sem ter que fazer consultas
constantes, pois o RMON estará em constante acesso aos mesmos. A utilização de uma

PROBE somente é válida quando o gerente encontra-se em outra rede. O limite de agentes
por PROBE está relacionado ao tráfego que será gerado pelo conjunto. Com esse recurso,

pode-se fazer a monitoração Pró-Ativa, de forma que o monitor armazene logs, bem como
pode permitir implementação da função baseline, propiciando a comparação de dados e a

notificação de alguma anomalia, caso os dados atuais saiam dos limites pré-estabelecidos. O

RMON é definido na RFC 2819 (Waldbusser, 2000), a versão 2 é definida na RFC2021
(Waldbusser, 1997). O RMONv1 oferece ao gerente dados estatísticos sobre uma LAN ou

WAN no nível de pacotes. O RMONv2 também passa dados estatísticos no nível de rede e de
aplicativos.

Alguns agentes não são compatíveis com o protocolo SNMP; nesses casos, a arquitetura

prevê a utilização de um agente PROXY, o qual se comunica com a estação NMS por meio
do protocolo SNMP e se comunica com seus agentes por meio de um protocolo não SNMP.
Esse recurso é muito comum, pois muitos fabricantes não suportam o padrão SNMP.

A segurança no mundo SNMP tem sido seu ponto fraco desde o início. A segurança do
protocolo se baseia no uso de senhas que podem ser obtidas facilmente por outras aplicações
SNMP, pois trafegam na rede dentro dos comandos SNMP e sem criptografia; tal fato permite
que pessoas não autorizadas possam ter acesso a informações de dispositivos da rede e até
alterá-las. Essas senhas caracterizam o ambiente SNMP que trabalha no conceito de
comunidades que podem ser de apenas leitura ou de leitura-escrita. A versão 3 do protocolo
SNMP resolve a questão de segurança, mas ainda não é muito empregada no mercado.
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3.1.3 Plataformas de gerenciamento
A partir de premissas estabelecidas em fase de projeto e de implantação, as informações

estratégicas sobre o funcionamento da rede têm seus valores pré-fixados em valores-limite

(chamados Threshold) que apóiam o administrador da rede para chegar a uma conclusão
sobre a situação da mesma. Se os valores obtidos estiverem fora dos valores-limite, pode-se
concluir que há, possivelmente, algo errado e que alguma ação pode ser tomada.

Neste trabalho são apresentados os Thresholds para cada situação, de forma a servir de apoio
ao Sistema Especialista no processo de inferência.
No gerenciamento de uma rede, o administrador pode utilizar ferramentas simples como os
comandos do ambiente operacional: ping, route, ipconfig, ifconfig, traceroute e netstat de

fácil utilização, pois são nativos dos sistemas operacionais. Esse é um tipo de gerenciamento

reativo, uma vez que os eventos críticos não podem ser antecipados por falta de informações
prévias, pois essas ferramentas são bastante limitadas, sendo praticamente impossível
gerenciar uma grande rede apenas com tais recursos. Eles são geralmente utilizados como
apoio depois que um cenário crítico foi detectado.

Uma estação de gerência normalmente é constituída por uma plataforma que procura atender
às necessidades do gerenciamento de rede, algo complexo, que normalmente não é provido

por um software único ou simples. A solução deve ser modular, com várias aplicações que,

conectadas à rede, são capazes de informar ao usuário os valores obtidos pela leitura dos
dispositivos gerenciados.
Pode-se dizer, portanto, que uma plataforma de gerência é uma solução incompleta de

gerência (ou um framework de gerência) que as aplicações de gerência complementam
(Lopes, Sauvé, Nicolleti, 2003).

Os analisadores de protocolo permitem uma amostragem bem profunda da rede, e certas
tarefas somente podem ser efetuadas com o auxílio desse tipo de ferramenta. Existem dois
tipos de analisadores de protocolo: os analisadores dedicados e os analisadores instalados em
um computador pessoal. Os primeiros são bastante caros, porém são especializados e trazem
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muitos recursos sofisticados, como quadros com erro, ocorrência de colisões, entre outros. Os
analisadores instalados em equipamentos pessoais não trazem todos os recursos dos
anteriores, sendo que, para detectar erros físicos e colisões, é necessária a implementação de
um adaptador de rede especial.
Segundo Lopes, Sauvé e Nicolleti (2003), o analisador de protocolos Sniffer da Network
Associates (NAI) pode ser instalado em um computador pessoal com sistema operacional
Windows ME. Ele funciona com praticamente todos os drivers de placa de rede. No entanto,
apenas adaptadores avançados da NAI suportam todas as características do analisador,

inclusive a detecção de erros da camada física e as colisões [SNIFFER_PRO-INSTALL]. Os

drivers comuns não repassam a informação das camadas física e de enlace para o resto do
sistema operacional. Assim, o analisador não toma conhecimento dos erros ocorridos.

As soluções para gerenciamento de rede disponíveis no mercado são:
 NetView – Introduzido em 1986 pela IBM, bastante integrado ao ambiente IBM, é limitado
a tarefas particulares. Numa versão mais atualizada, foi lançado o NetView/6000 como
ferramenta de gerenciamento e de administração em redes TCP/IP. Essa ferramenta é

formada por uma família de aplicações com as seguintes funcionalidades: gerenciamento de
redes heterogêneas, descoberta automática dos nós da rede, interface gráfica única,

integração com bancos de dados relacionais, gerenciamento distribuído, gerenciamento
SNMP, ferramentas para gerenciamento da MIB, distribuição de software e inventário.

 HP Open View - Propriedade da empresa HP (Hewlett Packard), oferece um sistema

integrado de rede e gerenciamento de sistema com soluções para diversos fabricantes. Essa
ferramenta é um pacote de módulos capazes de gerenciar redes TCP/IP, Netware e SNA

(System Network Architecture) da IBM, incorporados numa única ferramenta de
gerenciamento. Suas principais características são: mapeamento da rede, incorporação de

todos os devices SNMP, controle completo em uma única visão, configuração de ações

automáticas, definição de prioridades em categorias de eventos, interface gráfica, emissão
de relatórios em tempo real e baseado em IP, UDP e SNMP.

 SunNet Manager - Sistema de gerenciamento distribuído que oferece um ambiente para

sistemas independentes do protocolo e soluções de gerenciamento de redes. Possui um
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conjunto de ferramentas gráficas para isolamento de falhas, diagnóstico e análise de

desempenho. Apresenta como componentes: gerenciamento de aplicações, que trabalha
dados coletados sobre os nós da rede gerenciada; agentes que coletam dados sobre os nós a
pedido do módulo de gerenciamento de aplicações; agentes de proxy que são similares aos

agentes comuns com duas exceções, visto que usam técnicas de RPC (Remote

ProcedureCall) para gerenciar múltiplos protocolos e são capazes de obter informações
sobre múltiplos nós, tornando a centralização possível.

Segundo Lopes, Sauvé e Nicolleti (2003), exemplos de plataformas populares de gerência
incluem: OpenView da Hewlett Packard, Tivoli da IBM, Spectrum da Aprisma e CAUnicenter da Computer Associates. Exemplos de aplicações de gerência incluem Netclarity
da Lanquest (gerência de desempenho), Alarm Manager da Aprisma (gerência de falhas),

AssetView da Hewlett Packard (gerência de bens), CiscoWorks da Cisco (gerência de
configuração), entre outras.

Dentre as características nas soluções de gerenciamento de rede existentes, verifica-se que
alguns fabricantes fornecem ferramentas que são destinadas a usuários inexperientes,

contemplando poucas funcionalidades e inadequadas para gerenciamento de plataformas de
grande porte. As ferramentas comerciais são muito caras, o que impossibilita seu acesso às
pequenas e médias empresas. Várias ferramentas desenvolvidas por grandes empresas, apesar
de apresentarem inúmeras funcionalidades, não dispõem de mecanismos inteligentes para
apoio à atividade cotidiana, o que limita seu uso aos usuários experientes.

A evolução das necessidades em TI trouxe mais complexidade no gerenciamento corporativo
exigindo que se faça também, além do gerenciamento de redes, o gerenciamento dos sistemas

que estão sendo executados em máquinas especializadas nos processos-chave na organização;
além disso, questões como economia e mobilidade do administrador na rede tornaram-se

palavras de ordem. O gerenciamento distribuído e a utilização de plataforma Web vêm ao
encontro dessas necessidades, mostrando ser uma tendência.
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3.2 Padrão Web Based Enterprise Management - WBEM
Fundada em 1992 e composta por gigantes como 3Com, HP, Cisco, Microsoft, SUN, Intel,
IBM/Tivoli Systems, Novell, entre outros, a DTMF (Distributed Management Task Force)

apresentou o padrão WBEM como solução que define um padrão no processo de como as
entidades podem ser gerenciadas, fornecendo informações gerenciais dos recursos em
funcionamento, a baixo custo e independente do fabricante. É um mecanismo orientado a
objeto que permite acessos via Web, ao passo que o SNMP, apesar de ser o mais antigo,
apresenta grandes limitações de implementação.

A arquitetura do WBEM é composta pelo Cliente Web, que é a estação da gerência
corporativa executando o navegador Web; Servidor Web correspondente ao dispositivo

gerenciado que executa o programa servidor, o qual atende às requisições realizadas a partir

do navegador e retorna as respostas; Funções de Mediação de Dados, que são responsáveis
pela conversão dos dados de gerência do repositório de dados para um formato reconhecido
pelo servidor Web e pelas aplicações de gerência; e o Repositório de Dados que corresponde
ao banco de dados onde são armazenadas as informações de gerência.

Segundo Lopes, Sauvé, Nicolleti (2003), as aplicações de gerência que permitem aos

administradores da rede monitorá-la e controlá-la a partir de um navegador, são bastante

atrativas. Dentre as vantagens das ferramentas de gerência baseadas em Web, encontram-se
[3Com-WBM]:


Possibilidade de monitorar e controlar os elementos da rede usando qualquer navegador
em qualquer nó da rede. Anteriormente, quando se falava de aplicações de gerência
standalone, os gerentes de rede só podiam usar a ferramenta em máquinas onde ela



estivesse instalada e devidamente configurada;
A interface gráfica da Web já é bem conhecida e as operações realizadas em um

navegador também, não sendo necessários gastos com treinamento de pessoal. Além
disso, a interface gráfica é muito rica, sendo bastante superior a interfaces de linha de



comando obtidas por meio de telnet, por exemplo;

Usar a Web para distribuir as informações sobre a operação da rede tem se mostrado

uma tarefa eficaz. Por exemplo, em um determinado endereço da Intranet, poderíamos
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disponibilizar informações para os usuários sobre o estado da rede e atualizações que

eles precisam realizar. Isso evitaria, dentre outras perturbações, ligações em demasia ao


help desk.

Não é necessário usar ferramentas diferentes para gerenciar os diversos elementos da
infra-estrutura de TI, inclusive para os serviços.

3.2.1 Estrutura
O fato de o esquema de dados WBEM ser orientado a objeto permite utilizar herança de
objetos gerenciados, abstração de dados, poliformismo e encapsulamento, em que objetos de

sistemas legados ou proprietários sejam importados para o banco de dados WBEM, criando
uma extensão do esquema.

A estrutura é composta por Aplicação de gerência, Infra-estrutura WBEM (componentes
CIMOM e CIM) e Objetos gerenciados, os quais são apresentados na figura 6.

Aplicações de
Gerenciamento

Navegador

Aplicação

Aplicação

Aplicação

CIMOM

CIM

Infra-estrutura
WBEM

Provedor

Provedor

Provedor

Provedores

Objeto
Gerenciado

Objeto
Gerenciado

Objeto
Gerenciado

Objetos
Gerenciados

Figura 6: Modelo WBEM.
A primeira camada é a Aplicação de Gerenciamento que corresponde ao browser cliente
(navegador) em qualquer lugar da rede e que, via protocolo http, acessa a aplicação de
gerência que recebe informações das camadas inferiores do WBEM.
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O componente CIMOM é o principal elemento da estrutura, fazendo a interface entre os

sistemas de gerência com os objetos de sistemas e de rede, apresentando sua própria

linguagem de definição para os objetos gerenciados (MOF – Management Object File). Por

isso tem a função de mediador dos dados, obtendo as informações provenientes dos
dispositivos gerenciados, via camada denominada provedores, colocando-as num formato
padrão e armazenando-as no componente CIM da estrutura.
Algumas informações provenientes dos objetos gerenciados também são armazenadas no
repositório CIM, por exemplo, informações estáticas sobre configuração. Algumas
requisições das aplicações de gerenciamento são fornecidas diretamente pelo CIMOM por
meio da consulta aos provedores, outras informações são obtidas do repositório CIM. O

CIMOM também faz o roteamento das consultas aos provedores adequados; dá permissão de
acesso a usuários remotos; faz o controle de permissões para os acessos aos dispositivos

gerenciados; permite ao usuário definir um valor limite (threshold) para uma determinada

característica operacional, de forma a alertar quando o dispositivo operar fora do parâmetro
estabelecido. Nesse caso, o CIMOM efetua consultas sucessivas ao dispositivo gerenciado,
com intervalo de tempo também configurado.
O repositório CIM é o elemento-chave na definição de uma representação comum para todas
as entidades a serem gerenciadas do mundo real, visto que cria um modelo de dado que todos
possam utilizar não se limitando a uma implementação em particular, na qual os elementos
gerenciados possam ser vistos como objetos. Por exemplo, o disco de um fabricante apresenta
o mesmo conjunto de características que o disco de outro fabricante, como capacidade de
armazenamento, velocidade de acesso, quantidade de setores e trilhas. Essa camada é
composta pelo CIM Specification e CIM Schema.

O modelo de dados definido pelo CIM Specification descreve a forma em que ele é
codificado, utilizando o MOF; por exemplo, como um objeto representando um disco é

codificado. Também define o meta-esquema, visto que o CIM representa uma grande

variedade de elementos, os quais estão relacionados dentro de um domínio funcional. Porém

existe a necessidade de se organizar as informações que serão utilizadas como propriedades
para os objetos; por exemplo, um disco é um disco e não um adaptador de rede ou um

processador, logo, dentro do modelo CIM, essa é uma classe com suas propriedades e
atributos.
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O CIM Schema contém os esquemas gerenciáveis que representam os recursos em um
computador. A partir do modelo de dados, têm-se os elementos que de fato representam o
mundo real. São eles: classes, subclasses, instâncias, propriedades e relacionamentos. As
classes estão agrupadas em múltiplos namespaces, os quais representam as áreas de

gerenciamento. Por exemplo, no namespace root/cimv2, encontram-se as classes que
representam os recursos associados à máquina e ao sistema operacional; no namespace
root/default estão as classes de definições do registry, entre outras. Cada namespace pode
conter um ou mais tipos das seguintes classes: System Classes, Core and Common Classes e
Extension Classes.

As System Classes suportam configurações internas e operações como configurações de

namespaces, segurança dos namespaces, registros dos provedores e eventos ou notificações
do WBEM. A sintaxe dessas classes é identificada por dois hífens (underline) antes de seu
nome:
_ _SystemClass, _ _Win32Provider, _ _Namespace, entre outras.
As Classes Core and Common correspondem às classes padrão e disponíveis para utilização
por desenvolvedores de sistemas para a criação das classes de extensão. Essas Classes
também têm uma sintaxe particular iniciando com CIM_prefixo, por exemplo CIM_Datafile,
CIM_DirectoryContainsFile, CIM_ProcessExecutable.

As Classes Extension representam objetos modelados, para uma tecnologia específica,

adicionados ao Core, criados por desenvolvedores de sistemas para objetos que venham a
integrar

o

sistema,

por

exemplo,

Windows

e

UNIX.

Alguns

exemplos

são

Win32_ComputerSystem, Win32_BaseService, entre outros.
Os provedores WMI permitem acessar os diversos objetos gerenciados por meio de um
procedimento padrão, independente de seus detalhes operacionais.
Os objetos gerenciados pelo WMI podem ser qualquer componente físico ou lógico da
máquina.

42

3.3 Windows Management Instrumentation - WMI
O WMI foi desenhado como um Esquema de Extensão do CIM Core Esquema e do CIM

Core Model, implementado para a plataforma Windows. Ele permite que os processos do

sistema operacional Windows, as aplicações, os recursos de rede e outros elementos
gerenciáveis sejam representados dentro dos padrões WBEM. Em acréscimo ao modelo de

dados, o WMI oferece uma linguagem de consulta bastante prática, chamada WQL (WMI

Query Language), a qual é um subconjunto do SQL (Structured Query Language) que
fornece um meio de acesso a dados. O WQL destina-se a enumerar, explorar e gerar relatórios
em um ambiente gerenciado. Diferente do SQL, essa linguagem não efetua atualizações,
eliminações ou inserção de dados.

O WMI vem disponível de forma nativa nos sistemas operacionais Windows2000,

Windows3000 e Windows XP, sendo que, em versões anteriores (Windows 9X, Windows
ME e Windows NT), deve-se instalar o “CORE” do WMI.

Se forem utilizadas ferramentas, como Editores de Texto, Microsoft Visual Basic ou qualquer
linguagem script suportando COM (Component Object Model), podem-se construir scripts

para obter informações de desempenho de todos os pontos do ambiente operacional, os quais
podem ser: registros de sistemas operacionais, impressoras, processos, serviços,
compartilhamentos e tantos outros componentes relacionados ao ambiente de trabalho. O
WMI também pode monitorar e responder aos eventos gerados à medida que eles ocorrem.

Utilizando objetos distribuídos COM/DCOM, o WMI difere da proposta do WBEM, que é a
utilização do protocolo HTTP.

A configuração de acessos remotos, bem como a segurança de uma forma geral, não foram
prioridades neste trabalho, pois a implementação efetuada neste estudo fez com que a própria

máquina fizesse sua monitoração e colocasse os dados num banco de dados de uso comum
com o Sistema Especialista.
3.3.1 Estrutura
A arquitetura do WMI consiste das mesmas três camadas do padrão WBEM. A camada de
aplicações de gerenciamento pode acessar, exibir e processar os dados obtidos de objetos
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gerenciados; a Infra-estrutura WMI é o elo de ligação entre aplicações de gerenciamento e os
objetos gerenciados que são todos os dispositivos gerenciados. O modelo WMI pode ser
observado na figura 7.
Um objeto gerenciado pelo WMI pode ser qualquer componente físico ou lógico da máquina

analisada, incluindo: sistemas operacionais, equipamentos periféricos em geral, registros do
sistema operacional, pastas, componentes de rede, contadores de desempenho, impressoras,
processos, serviços, compartilhamentos e MIB’s SNMP.
Os provedores WMI correspondem ao mesmo grupo do padrão WBEM.
Os provedores estão presentes em forma de DLL’s (Dynamic Link Libraries), presentes nos

sistemas operacionais. Existe um conjunto padrão de provedores que acompanham o

ambiente operacional. Outros provedores podem ser incorporados ao conjunto padrão a partir
do desenvolvimento de outras aplicações, bastando disponibilizar suas funções à arquitetura
do WMI.

Aplicações
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DataBase
Application

ODBC
ODBC

DataBase
Web
Browser
Application

Aplicações
DataBase
C/C++
Application

DataBase
Scripts
Application

Aplicações de
Gerenciamento
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COM / DCOM
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CIMOBJECTMANAGER (CIMOM)

CIM
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Win32
Win32
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Registry
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Win32
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Figura 7: Modelo WMI.
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A Tabela 1 lista alguns provedores padrão WMI referente aos sistemas operacionais da Figura
1.
Provider
Active Directory provider
Event Log provider
Performance Counter provider
Registry provider
SNMP provider
WDM provider
Win32 provider
Windows Installer provider

DLL
dsprov.dll
ntevt.dll
wbemperf.dll
stdprov.dll
snmpincl.dll
wmiprov.dll
cimwin32.dll
msiprov.dll

Namespace
root\directory\ldap
root\cimv2
root\cimv2
root\default
root\snmp
root\wmi
root\cimv2
root\cimv2

TABELA 1 – Provedores padrão.
O CIMOM desempenha a mesma função apresentada anteriormente para o WBEM, fazendo a
interface entre os provedores e aplicações de gerenciamento, permitindo o fluxo de dados e
requisições entre as aplicações de gerenciamento e os objetos gerenciados.

O repositório CIM é o módulo responsável pela definição do esquema para o modelo de
dados das informações gerenciais; sendo assim, armazena as classes de objetos que
funcionam como um padrão/modelo de dados dos recursos gerenciados pelo WMI. Essas

classes representam os recursos gerenciados que apresentam tanto dados estáticos como
dinâmicos, os quais são passados nas consultas das aplicações de gerenciamento.

As classes são organizadas hierarquicamente, sendo que as classes filhas (subclasses) herdam

características das classes pais (superclasses). Possuem propriedades e métodos que consistem
de informações sobre o atual estado do objeto e funções que atuam sobre os mesmos. A
DTMF estabelece um conjunto de classes base que serve de apoio aos profissionais de
desenvolvimento, tanto para a implementação de recursos gerenciados quanto para aplicações
de gerenciamento.

A figura 8 apresenta a visão da estrutura lógica do Repositório CIM.
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Figura 8: Repositório CIM – visão da estrutura lógica.
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Na figura 9, pode-se observar a tela da ferramenta WMI CIM Studio apresentando o conteúdo
do repositório CIM:

Figura 9: Tela da ferramenta WMI CIM Studio.
O arquivo MOF (Managed Object File) é um arquivo ASCII que utiliza uma sintaxe
específica. Os arquivos MOF podem ser usados para importar ou exportar informações
do/para o repositório CIM. São utilizados para carga no repositório CIM de novas definições

dos objetos a serem gerenciados sem utilização de API’s específicas. O compilador MOF
define as classes, as propriedades e os qualificadores para serem incluídos no repositório
CIM. Em consulta, as instâncias obtidas do repositório CIM são apresentadas por meio do
arquivo MOF.
Para a carga do arquivo, é necessária a utilização de um compilador chamado
MOFCOMP.EXE. A linha de comando para esta ação é a seguinte:
C:\> MOFCOMP.Exe ARQUIVO.MOF
Após a importação do arquivo MOF, ele cria um novo namespace no Repositório CIM.
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As aplicações de gerenciamento correspondem à camada mais alta. Trata-se da Aplicação de

Gerenciamento Corporativa, Aplicação Web, ou outra ferramenta administrativa que acessa e
gerencia as informações obtidas por meio do WMI.

Neste estudo, a aplicação de gerenciamento integra um sistema de captura de dados dos
objetos gerenciados em servidores especializados que suportam uma plataforma de Contact
Center com um sistema especialista que analisa os dados obtidos e armazenados numa base
de dados comum entre ambos os sistemas. Como resultado dessa integração obtêm-se
informações dos servidores e realizam-se inferências sobre os quadros operacionais
encontrados.

3.3.2 WMI SCRIPTING
Utilizando-se o WMI scripting obtêm-se numerosas informações de interesse, conforme
ilustram os exemplos a seguir.
A obtenção da quantidade de memória instalada pode ser conseguida utilizando-se o código

presente no Apêndice “E”. Esse código pode ser executado separadamente, bastando: copiá-lo
para um arquivo no formato texto, substituir a variável atribuída à “strComputer” por um
nome de máquina válido dentro do domínio de rede, salvar o texto com nome “QdeMemoria”

e a extensão do arquivo como “.vbs”. No ambiente DOS, deve-se executar o comando cscript
QdeMemoria.vbs.
O valor apresentado como segue corresponde à quantidade de memória instalada:

Figura 10: Retorno do código obtendo a quantidade de memória instalada.
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O código que obtém informações sobre serviços como: nome, status e startup encontra-se no
Apêndice “F”. O retorno é apresentado na seqüência:

Figura 11: Retorno do script para obter informações sobre serviços.
No exemplo do Apêndice “G”, são obtidas informações sobre os registros do Windows.

Examinando-se os três exemplos, verifica-se que eles possuem os mesmos três passos
básicos:
. Etapa 1 - conexão ao WMI;

. Etapa 2 - obtenção das informações do recurso gerenciado;
. Etapa 3 - apresentação do valor retornado.

O que varia nos três exemplos é apenas a classe que identifica o recurso a ser analisado e suas
respectivas

propriedades

Win32_NTLogEvent).

(Win32_LogicalMemoryConfiguration,

Win32_Service,

e
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Na etapa 1, a conexão pode ser efetuada numa máquina local ou remota, chamando a função
GetObject e passando o nome do WMI Scripting Librarys moniker (CIMOM), o qual é
winmgmts seguido do nome da máquina a ser analisada e do namespace (Se omitido, será
utilizado o namespace padrão).

O retorno será uma referência ao objeto SWBemServices, o qual é mais um dos vários objetos
definidos na biblioteca do WMI. Essa biblioteca provê um conjunto genérico de objetos
utilizados para acessar a infra-estrutura WMI. Uma vez obtido o objeto SWBemServices,
pode-se chamar qualquer método, como o InstancesOf , por exemplo.
O path é utilizado para localizar o Namespace WMI, uma classe especifica no Namespace e a
instância da classe acima.

Segundo Lissoir (2003), pode-se identificar três tipos de path para o objeto WMI: path de
namespace, path de classe e path de instância.

Utiliza-se path de Namespace quando é necessário localizar o namespace dentro do CIM no
servidor. Por exemplo:

\\NET-DPEN6400\Root\CIMV2 onde o servidor é NET-

DPEN6400 e o namespace é \Root\CIMV2.

O path de Classe procura uma classe em um namespace. Por exemplo:
\\NET-DPEN6400\Root\CIMV2\Win32_Service

O path de Instância localiza a instância de uma classe em particular em um namespace. Por
exemplo: \\NET-DPEN6400\Root\CIMV2\Win32_Service.Name=”SNMP”.
O WMI moniker provê a localização e a identificação de um objeto que deve ser instanciado

em um script, combinando as informações do path WMI. O WMI moniker contém:
Namespace (winmgmts: para WMI), Dados opcionais de localização do objeto e Dados
opcionais de segurança.
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O

módulo

winmgmts:

aponta

para

WBEMDISP.DLL,

localizada

na

posição:

%SystemRoot\System32\Wbem, a qual é uma DLL que contém a Script COM API WMI. Para
o exemplo acima, o moniker é: winmgmts:\\NET- DPEN6400\Root\CIMV2.

No acesso a um objeto instanciado dentro do script, o código deve ser:
Set wbemServices = GetObject(winmgmts:\\NET- DPEN6400\Root\CIMV2)
A segurança também é uma característica importante do moniker em relação aos caminhos

dos objetos WMI. Os dois aspectos de segurança do DCOM (Distributed Component Object
Model) são: autenticação e representação (impersonation).

O DCOM apresenta sete níveis de autenticação que podem ser visualizadas com a ferramenta
DCOMCNFG.exe do sistema operacional:

Figura 12: Tela da ferramenta DCOMCNFG.Exe.

a. Default – Autenticação padrão do Windows;
b. None – Nenhuma autenticação;
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c. Connect – Autentica as credenciais do cliente somente quando ocorre uma conexão;
com o servidor;
d. Call – A autenticação ocorre no início de cada chamada quando o servidor recebeu a
solicitação;
e. Pkt – Autentica que todos os pacotes recebidos que são provenientes do cliente
esperado;
f. PktIntegrity – Autentica que nenhum dos pacotes transferidos entre cliente e servidor
foi alterado;
g. PktPrivacy – Autentica todos os níveis anteriores e criptografa o pacote com cada
chamada de procedimento remoto.
Quando o acesso é autenticado, são atribuídas as permissões de acesso ao WMI. Algumas
tarefas podem exigir determinados privilégios ou talvez se deseje prorrogar alguns
privilégios.
Para se especificar a autenticação, basta acrescer ao moniker a seguinte informação:
winmgmts:{AuthenticationLevel=default}! Root\CIMV2.

No nível de Representação (Impersonation), o WMI pode se apresentar com as mesmas
credenciais do usuário aos objetos COM dos sistemas locais ou remotos. Assim, os
provedores WMI podem se recusar a efetuar algumas operações, ou retornar informações

incompletas devido ao nível de representação não ser suficiente. Por padrão, o WMI permite a

utilização das credenciais do usuário. Porém, em certas ocasiões, talvez esse cenário precise
ser mudado. O nível de representação determina como o WMI deve se comportar com as
credenciais do usuário, que podem ser de quatro diferentes tipos:

a. Anonymous – O servidor não é capaz de personificar o cliente, pois esconde as

credenciais do usuário. Esse tipo pode ocasionar falha em algumas chamadas do
WMI;

b. Identify – O servidor é capaz de personificar o cliente e fazer verificações em ACL

(Access Control List – listas de controle de acesso). Esse tipo pode propiciar falha
em algumas chamadas do WMI;
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c. Impersonate (padrão) – O servidor pode agir como o cliente, porém, se for uma

máquina remota, ele é limitado a apenas essa máquina. Em uma máquina local pode
acessar todos os recursos de rede, caso o mesmo tenha direitos de acesso
suficientes;

d. Delegate- O servidor pode agir como cliente e acessar todos os recursos de rede em
máquinas locais e remotas.

A configuração padrão do Nível de Representação está definida no registry da máquina e
pode ser visualizada e alterada por meio da ferramenta Regedit.exe:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\Scripting\Default ImpersonationLevel.

Figura 13: Ferramenta Regedit.exe.
Caso não se utilize a configuração padrão, pode-se incluí-la no moniker da seguinte forma:
winmgmts:{impersonationLevel=impersonate} ! Root\CIMV2.
Na Etapa 2 é feita a chamada a uma instância do objeto SWBemServices. O método

InstancesOf retorna todas as instâncias do referido recurso gerenciado, dentro do conjunto
SWBemObjectSet, utilizando a variável wbemObjetctSet, a qual também é definida na
biblioteca WMI.
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A Etapa 3 enumera o conteúdo dentro do objeto SWBemObjectSet, de forma que cada item
dentro do mesmo será um SWBemObject (também definido na biblioteca WMI) que

representa uma única instância do recurso gerenciado. Utiliza-se o Objeto SWBemObject para
se acessar os métodos e as propriedades da classe informada do objeto gerenciado.
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4 Sistemas Especialistas e Prolog
4.1 Sistemas Especialistas
Assim como os sistemas gerenciadores de bancos de dados manipulam dados para resolver
situações do âmbito da tecnologia de informação, os assim chamados Sistemas Inteligentes

(SIs) manipulam peças de conhecimentos especializados para resolver problemas
representados por diferentes paradigmas da Inteligência Artificial. Uma particular classe de

SIs são os Sistemas Baseados em Conhecimento (SBC), que representam explicitamente o
conhecimento especializado, separando-o do conhecimento genérico utilizado pelos métodos

de inferência. Dentre os SBCs, destacam-se os Sistemas Especialistas (SEs) que aplicam

conhecimento especializado na resolução de problemas do mundo real resolvidos por
especialistas humanos. Pode-se afirmar que SBCs são SEs4 quando o desenvolvimento
encontra-se em um domínio específico que exige alto grau de especialização.

Os SEs enfatizam os processos que simulam o raciocínio do homem, procurando reproduzir a

forma como o especialista raciocina. Waterman (1986), cunhou o processo de construção de

um sistema especialista como “engenharia de conhecimento”. Da interação entre o construtor
do sistema, chamado engenheiro do conhecimento, e um ou mais especialistas dentro de uma
área de domínio, são extraídos os procedimentos, estratégias e regras para solução de
problemas, os quais são representados no sistema especialista. Com isso, obtêm-se diversas
vantagens como: a) desempenho (especialistas humanos podem rapidamente se cansar,
independentemente de se envolverem em atividade mental ou física); b) um especialista deve

constantemente praticar e simular para se manter competente em algumas áreas, pois um
significativo período ausente à frente das mesmas pode afetar seriamente o seu desempenho;
c) facilidade na transferência ou reprodução dos conhecimentos (transferência de

conhecimento de um humano para outro é trabalhoso, lento, e custoso com treinamento); d)
economia de tempo com documentação, uma vez que documentar as ações de especialista
humano é extremante difícil; e) baixo custo, pois os especialistas humanos, especialmente os
qualificados, são escassos e caros.

Replicando Nilsson, (1998) “Uma das mais bem sucedidas aplicações da IA usando fatos e regras são
os SEs, que incorporam conhecimento sobre um campo específico do esforço humano, como
medicina, engenharia ou negócios”.
4
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Duas importantes características dos SEs são a possibilidade de construir um número
ilimitado de algoritmos a partir de um conjunto limitado de peças de conhecimento, e
capacidade de desenvolver linhas de raciocínio utilizando conhecimento incompleto,
impreciso e incerto.
As respostas geradas pelo SE devem satisfazer as necessidades do usuário, por isso é fator de

grande importância para questões de desempenho. Segundo Favaro (2004), o SE pode gerar
três tipos de reposta: a) uma resposta precisa que determine um resultado final, enfocando um
valor ou pequeno número de respostas no conjunto de valores possíveis; b) o sistema

determina um universo onde a resposta poderá ser encontrada; c) SE não emite qualquer

resposta, apenas interage com o usuário obrigando-o a refletir sobre determinadas
conseqüências que são produto de sua decisão.

Dentre os benefícios oriundos da utilização de SEs, cabe destacar os seguintes: a

disseminação do conhecimento técnico entre o público usuário, uma vez que os SEs trazem
consigo o conjunto de conhecimento especialista; economia indireta como resultado dos
melhoramentos (cultura) advindos da utilização de um SE; maior utilização de embasamento
técnico em tomadas de decisão; disseminação de conhecimento técnico dentro da organização
permitindo sua preservação.

4.2 Componentes de um Sistema Especialista
Um SE consiste de um conjunto de componentes integrados e relacionados: base de
conhecimento, máquina de inferência, memória de trabalho, módulo de explicações e
interface com o usuário. A figura 14 apresenta a estrutura clássica de um sistema especialista.
O usuário interage com sua interface, que, por sua vez, interage com a máquina de inferência.
A máquina de inferência interage com os demais componentes do SE.
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Interface com o Usuário

Máquina de
Inferência

Base de
Conhecimento

Memória de
Trabalho
Módulo de
Explicações

Figura 14: Estrutura de um sistema especialista.

A memória de trabalho é o local onde são realizadas asserções temporárias resultantes das

inferências geradas pelas regras. Ela descreve o estado de solução do problema, que evolui ao
longo do tempo, à medida que a ativação das regras orientada pelos fatos possibilita a
travessia do grafo representativo do espaço de estados do problema.

A máquina de inferência efetua o processamento das regras, a obtenção de dados externos e
os relacionamentos armazenados na base de conhecimento, com o objetivo de fornecer as
respostas, previsões e sugestões, de modo semelhante a um especialista humano. A memória

de trabalho armazena as informações necessárias obtidas da base de conhecimento e dados
externos necessários para a inferência. A inferência pode ser implementada por meio de

encadeamento para frente, encadeamento misto (ora para frente ora para trás), sendo que o
melhor tipo de encadeamento depende do tipo de problema a ser resolvido pelo SE. O módulo
de explicações apresenta ao usuário as justificativas para as respostas do SE.
A base de conhecimento (BC) é o local onde se armazenam as peças de conhecimento
necessárias à resolução de eventos do domínio de conhecimento do especialista humano.

Cada uma dessas peças ou sentenças (e podem ser dezenas de milhares em uma BC típica)
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apresenta variado grau de generalidade, podendo ser extremamente específicas dentro do
domínio ou, então, aplicáveis a situações bastante gerais.

A maioria das sentenças descreve relações de causa e efeito no domínio, por exemplo:
“Se o nível de processamento de um servidor está acima de 80%, então se deve verificar os
processos que estão em execução”.

Outras sentenças descrevem o conhecimento sobre como guiar a busca por uma solução, por
exemplo:
“Procure a solução por caminhos onde há poucas alternativas antes de procurar onde
existem muitas”.
Segundo Rezende (2003), ocorrem situações em que nem todo conhecimento necessário para
gerar uma resposta se encontra na BC, sendo assim, o SBC deve ter meios de contornar essa
situação e chegar a uma resposta razoável. Ou então, o conhecimento será proveniente de

diferentes fontes, com diferentes padrões de avaliação de evidências (algumas evidências
podem estar associadas às estimativas de probabilidade e outras a medidas arbitrárias de
crença subjetiva).

Uma característica importante que esses sistemas apresentam é a separação lógica entre as
funções da base de conhecimento e as da máquina de inferência, o que facilita imensamente a
introdução ou alteração de novas peças de conhecimento.

A máquina de inferência é o cerne inteligente dos sistemas especialistas, constituindo-se,
essencialmente, de um conjunto de algoritmos implementadores de métodos de busca e de
procedimentos para casamento de padrões. Manipulando informações fornecidas pelo usuário
ou geradas por outras fontes, a máquina de inferência realiza a busca de peças de

conhecimento armazenadas na BC, efetua os necessários encadeamentos entre essas peças,

estabelece metas de decisão e gera as conclusões, construindo, dessa forma, linhas de
raciocínio.
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4.3 Representação do Conhecimento
A representação do conhecimento é um dos aspectos mais importantes no projeto de um SE,

pois trata da forma como o conhecimento será organizado e disponibilizado para o processo
de inferência. A técnica selecionada deve ser expressiva o bastante para representar o

conhecimento do domínio que será armazenado na BC. Em SBCs, os formalismos mais
utilizados para a representação do conhecimento são: Lógica e Regras de Produção.

Existem vários tipos de lógica passíveis de serem utilizadas em aplicações de IA. Dentre elas,

destaca-se o cálculo de predicados, baseado em lógica de primeira ordem, e que encontra na
linguagem Prolog a sua mais destacada posição.
Regras de produção são a técnica de representação do conhecimento mais utilizada pelos
SBCs. Elas são ideais para representar recomendações, diretrizes ou estratégias, sendo
expressas, formalmente, pelo par causa---efeito ou SE...(pré-condições) ENTÃO (ações).
Considere-se, por exemplo, a regra de produção a seguir:

SE estado (Nível de Processamento) = bom E estado(Nível de Memória Livre) > 40%
ENTÃO estado (Servidor) = dentro da região normal de trabalho

onde se observa que o “lado esquerdo” da regra pode ter uma ou mais pré-condições a serem
satisfeitas.
Bratko (1990) aponta as seguintes vantagens para esse método de representação de
conhecimento:


Modularidade: Cada regra, por si mesma, pode ser considerada como uma peça de
conhecimento independente.



Facilidade de Edição (conseqüência da modularidade): Novas regras podem ser



Transparência do Sistema: Garante maior legibilidade da base de conhecimento.

acrescentadas, e regras antigas podem ser modificadas com razoável independência.

Quando as pré-condições de uma determinada regra são satisfeitas pelos fatos da memória de
trabalho, as ações estipuladas pelo lado direito da mesma são executadas, dando origem a

modificações na memória de trabalho, as quais favorecem a execução de diferentes outras
regras de produção. Em outras palavras: o ciclo de execução é guiado pelos dados gerados

59

dinamicamente na memória de trabalho, e o processo se encerra quando nenhuma regra puder

mais ser ativada, caso esse em que o estado da memória de trabalho constitui-se na solução
alcançada pelo sistema especialista.

As regras de produção podem ser encadeadas “para frente” ou “para trás”.
O funcionamento do encadeamento para frente pode ser resumido em: 1) Cada regra pode ser
apresentada com uma ou mais condições na parte esquerda; 2) Para cada pré-condição o
sistema pesquisa em sua BC as regras que a satisfazem; 3) Podem ser geradas novas
condições a partir da execução do lado direito da regra que for ativada, as quais podem ser
incorporadas às já existentes; 4) Qualquer condição que tenha sido incorporada é processada.

Se houver nova condição, retorna-se ao item 2 e pesquisam-se novamente as regras na BC. Se
não houver nenhuma nova condição, essa seqüência é terminada.

O exemplo seguinte mostra esse método, dado um conjunto de regras:
R1: Se Existe um processo consumindo tempo em demasia do processador,
Então O desempenho da máquina está comprometido.

R2: Se Todos os processos estão rodando dentro do especificado,

Então O desempenho da máquina está em conformidade com o projeto.

R3: Se O Nível de processamento da máquina está acima do limite adequado,

Então Existe algum processo consumindo tempo em demasia do processador.

R4: Se O Nível de processamento da máquina está dentro do limite adequado,
Então Todos os processos estão rodando dentro do especificado.

Testando a condição (R3): Se O Nível de processamento da máquina está acima do limite

adequado, tem-se a solução, ou seja: existe algum processo consumindo tempo em demasia

do processador. Verificando-se o conjunto de regras, nota-se que há mais uma condição (R1):
Se existe um processo consumindo tempo em demasia do processador, a solução seguinte

aponta que o desempenho da máquina está comprometido. Novamente, verificando-se o
conjunto de regras, nota-se que não há mais condição para “Existe um processo consumindo
tempo em demasia do processador”, e a conclusão final é:
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“Quando o nível de processamento da máquina está acima do limite adequado,
existe algum processo consumindo tempo em demasia do processador e o
desempenho da máquina está comprometido”.
O encadeamento para trás inicia a pesquisa pelas conclusões da regra (lado direito) direito e
procura as causas que as produziriam (lado esquerdo). Esse tipo de encadeamento adapta-se
naturalmente, a muitos problemas de demonstração de teoremas, onde a tese é enunciada, e se

deseja identificar a seqüência de teoremas necessários para demonstrá-la. No exemplo a
seguir, observam-se as seguintes regras:
R1: Se não houver uma limpeza regular em arquivos antigos,
Então o disco ficará com espaço livre insuficiente.

R2: Se o disco estiver com espaço livre insuficiente,

Então aparece a mensagem do sistema operacional ERR45710.

Utilizando-se encadeamento para trás, a pesquisa inicia-se com: “aparece a mensagem do

sistema operacional ERR45710” (R2). Logo, a condição para isso é que: “o disco deve estar
com espaço livre insuficiente”. Pesquisando-se essa condição do lado direito das regras, ativase a regra R1 e se conclui que:
“O disco ficará com espaço livre insuficiente” (R1) “se não houver uma limpeza regular em
arquivos antigos”.

4.4 Classificação dos Sistemas Especialistas
Segundo (Fernandes, 2003), podem-se classificar os sistemas especialistas quanto às
características de seu funcionamento nas seguintes categorias:

 Interpretação – Análise e reconhecimento de padrões. Alguns domínios de aplicações são:
espectroscopia de massa, visão computacional, reconhecimento de voz e análise de
circuitos elétricos;
 Monitoramento – Observação contínua do comportamento de um sistema com o objetivo
de realizar ações a partir evento esperado;
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 Planejamento – Determinação de uma seqüência de ações com o objetivo de se atingir
uma meta. Por exemplo, programação de robôs;

 Projeto – Desenvolvimento de especificações de um projeto, satisfazendo um conjunto de
requisitos. Exemplo: projeto de layout de placas de circuito impresso

 Classificação – Processo de determinação de falhas em um sistema a partir de um
conjunto de sintomas. Por exemplo: diagnóstico de doenças

4.5 Prolog
Teoricamente um SE pode ser implementado utilizando-se qualquer linguagem de
programação. Todavia, o esforço requerido para tanto pode ser enorme caso a linguagem

escolhida não disponha do ferramental necessário para se realizar inferências: métodos de
reconhecimento de padrões, métodos de busca e algoritmos de controle de encadeamentos.

Os programas computacionais convencionais são constituídos por algoritmos estáticos nos
quais o programador define todos os passos que o programa deve executar. Com a
programação declarativa (Prolog) introduziu-se uma importante mudança na filosofia de
solução de problemas, uma vez que, nesse caso, o programador não deve especificar todos os

passos a serem seguidos, mas apenas declarar “aquilo que é verdadeiro” (postulados e
teoremas) e “aquilo que se deseja provar” (tese).

O Prolog é, essencialmente, uma linguagem declarativa que realiza processamento simbólico
da informação construindo inferências baseadas em Cálculo de Predicados5. Um programa
escrito em Prolog consiste de um conjunto de cláusulas que representam fatos (postulados) ou

regras (teoremas). Como o Cálculo de Predicados permite avaliar os elementos inseridos em
cada proposição, o conhecimento pode ser representado com o nível de detalhamento
requerido pelo domínio. A máquina de inferência Prolog dispõe de um poderoso algoritmo de
reconhecimento de padrões, denominado Algoritmo de Unificação, o qual possibilita que os

diversos sub-objetivos que compõem uma cláusula possam ser demonstrados ou refutados
face aos teoremas e postulados existentes na base de conhecimento. Utilizando encadeamento
para trás e busca em profundidade com backtracking, as cláusulas são testadas até que se
demonstre ou não um particular sub-objetivo. Quando todos os sub-objetivos que compõem a
Replicando Bratko (2001) “as sintaxes Prolog são baseadas em predicados de lógica de primeira ordem escritas
em formato de cláusulas (onde os qualificadores não são explícitos), e restritos às cláusulas Horn (que possuem
pelo menos uma variável expressa).”
5
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tese forem demonstrados, a tese estará demonstrada; caso um deles seja refutado, a tese estará
refutada.
Os fatos e as cláusulas presentes na base de conhecimento devem ser suficientes para

representar o cenário a ser corrigido. Pode ocorrer asserção de novos fatos, como, por
exemplo, no trecho do Apêndice “H”, extraído do código implementado.

A expressão “sql_GetInteger(M,5)” atribui à variável NP_P o conteúdo de um campo do
banco

de

dados

(posição

5

da

tabela

acessada).

Em

seguida,

a

expressão

assert(status(Servidor,"NProc","P",NP_P)), utiliza o comando Prolog assert para inserir o
predicado status na memória de trabalho. As informações inseridas são:


Servidor – Contém o nome da máquina a ser analisada;



P – Informa que o valor corresponde ao momento presente do nível de processamento





NProc – Informa que o valor corresponde ao nível de processamento da máquina.;
da máquina em análise;

NP_P – Contém o nível de processamento da máquina em análise.

Da mesma forma, também é permitida a eliminação de fatos da memória de trabalho,
mediante o uso do comando retract.
Embora a máquina de inferência Prolog utilize encadeamento para trás, é possível construir, a
partir de Prolog, uma ferramenta que realize encadeamento para frente, bastando, para tanto,
que se inclua na base de conhecimento um conjunto de regras de controle convenientes.
O protótipo implementado utiliza esse expediente, através da introdução dos predicados
“regra” e “teste”. O predicado “regra” contém os campos RNO (índice dos diagnósticos),

Objetivo (setor de interesse na análise), DIAGFIM (diagnóstico final – lado direito da regra
de produção) e a lista COND (parâmetros para inferência – lado esquerdo da regra de
produção). O predicado “teste” contém os campos RNO, Histórico (parâmetros testados da

lista COND) e a lista COND, que contém cada elemento a ser testado pelo predicado teste. O
ciclo de avaliação do estado do sistema é implementado através da cláusula recursiva
apresentada no Apêndice “I”.
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O predicado do Apêndice “J” separa a cabeça da lista (CNO) e verifica se é verdadeira (sim),
fazendo o mesmo, recursivamente, com os demais itens da mesma regra (RESTO).
Finalizando com a condição de contorno, também apresentada no Apêndice “J”.
Em caso de falha, a cláusula alternativa do Apêndice “K” promove backtracking para que se
localize uma outra regra na base de conhecimento.
Os apêndices “A”, “B”, “C”, e “D” contém alguns dumps de uma versão simplificada da

máquina de inferência (não operando em modo gráfico), na qual a situação operacional de
cada parâmetro analisado é inserida manualmente pelo usuário.

Os testes realizados produziem diferentes situações e pôde-se observar que, em função dos
dados de entrada de entrada, a máquina de inferência produziu diferentes inferências para
chegar ao diagnóstico.

No Apêndice “A”, o SE faz as perguntas, e o usuário é informado de que não se trata de
problema de máquina ou de rede.

No Apêndice “B”, o foco do problema é “Rede com o retorno de pacotes de rede em nível
crítico”.
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No Apêndice “C”, o foco do problema está na máquina com processamento, memória e
espaço em disco rígido com níveis críticos.

No Apêndice “C”, o SE é informado de que o foco do problema está na máquina, porém
apenas com nível de processamento em alerta.
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A figura 15 apresenta o espaço de estados que a máquina de inferência atravessa de forma a
buscar a solução do problema.

N.Proc.Atenção
N.Proc/Mem
Atenção

Processador
N.Proc.Crítico

N.Proc/MEM./Disco
Atenção

N.Mem.Atenção
Memória
N.Mem.Crítico
máquina
N.Disco Atenção
I/O ( Disco)
Monitoração
N.Disco Crítico

Tempo de Acesso em
Atenção
Rede

Interface de Rede
Tempo de Acesso em
Crítico

Pacotes Descartados

Figura 15: Espaço de Estados.

N.Proc./Mem
Crítico

N.Proc./Mem/Disco
Crítico
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5 Resultados
5.1 Sistema de apôio à tomada de decisões
Para avaliar a adequabilidade das ferramentas previamente apresentadas à construção de um
sistema de apôio à tomada de decisão em ambientes de gerenciamento de redes, foram
desenvolvidos dois protótipos:
1.
2.

Sistema de captura desenvolvido em visual basic denominado sonda.exe.;

Sistema especialista desenvolvido em prolog denominado suptecnico.exe.

O sucesso de um sistema de apoio à tomada de decisões está relacionado à qualidade de seus
dados e ao arranjo de filtros que o auxiliam no processo de inferência. Os dados armazenados
no banco de dados Access têm a seguinte procedência:

i. Dados obtidos pela ferramenta WMI, implementada na aplicação sonda.exe, na leitura
dos contadores de desempenho do sistema operacional Windows.
ii. Dados obtidos em entrevista com especialistas de sala técnica de uma empresa de Call
Center que servem de parâmetros para comparação com os dados do item anterior.

Foram inseridos treze sintomas na base de conhecimento do sistema especialista, baseados em
ocorrências mais comuns que podem tornar uma plataforma de Call Center instável ou
indisponível.
Estabeleceu-se que o SE deveria informar, a todo momento, o status das máquinas
monitoradas e indicar uma solução final ou alternativa.

A precisão e rapidez desse processo dependem do tempo entre as varreduras da aplicação de
captura de dados.
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A partir dos pré-supostos anteriores, espera-se inferir da base de conhecimento os seguintes
possíveis resultados:
1. Nível de processamento, memória livre e disco rígido críticos;

2. Nível de processamento, memória livre e disco rígido em alerta;
3. Nível de processamento e memória livre críticos;

4. Nível de processamento e memória livre em alerta;
5. Nível de processamento crítico;

6. Nível de processamento em alerta;
7. Nível de memória livre crítico;

8. Nível de memória livre em alerta;

9. Nível de disco rígido livre crítico;

10. Nível de disco rígido livre em alerta;
11. Alta quantidade de pacotes descartados na rede;
12. Tempo de resposta de rede crítico;
13. Tempo de resposta de rede em alerta.
Admite-se que o processo de aprendizagem ocorra de forma assistida, através da asserção de
novas regras por parte do usuário.
5.2 Etapas do Desenvolvimento dos Protótipos
O sistema foi desenvolvido em 7 etapas:

 Etapa 1 – Aquisição do conhecimento com especialistas de sala técnica visando
entender as situações mais freqüentes;

 Etapa 2 – Definição dos cenários mais relevantes. Inicialmente foi levantada uma
quantidade elevada de atributos (conforme implementado na aplicação de captura),

porém, após uma análise detalhada (entrevista com especialistas da área), foram
selecionados os parâmetros apresentados anteriormente;

 Etapa 3 – Implementação do protótipo de captura dos dados utilizando WMI;
 Etapa 4 – Testes do sistema;

 Etapa 5 – Implementação do protótipo do SE;
 Etapa 6 – Testes do sistema;

 Etapa 7 – Teste dos sistemas integrados.
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5.3 Modelagem do conhecimento
Os especialistas de sala técnica informaram que a principal estratégia de resolução consiste

em analisar o funcionamento de uma máquina focalizando áreas de interesse, das quais, as
mais relevantes, são:
1. Processador (s) - Nível de processamento;

2. Memória - Capacidade de memória instalada e capacidade livre;
3. Disco rígido - Capacidade de disco instalada e capacidade livre;
4. Interface de Rede – Quantidade de pacotes transmitidos, recebidos e descartados;

5. Rede – tempo de resposta dos pacotes de rede (principalmente tempo de resposta da
aplicação principal executada na máquina).

As áreas de interesse são divididas em zonas de operação:
a. Zona Normal – Condições de trabalho normal, ou seja, todo processo está funcionando
dentro do que se previa no projeto, em termos de hardware e software;

b. Zona Alerta – Condição de operação que merece atenção, pois a máquina sai de sua área

de operação normal (zona normal), porém ainda não é uma situação crítica. Algo deve ser
verificado para que a máquina retorne à zona de operação normal.

c. Zona Crítica – A condição de trabalho ultrapassa a área de atenção e entra em estado
crítico, próximo ao limite de capacidade do hardware. A plataforma da operação corre
risco de indisponibilidade.

Os limites variam de acordo com o serviço a ser executado pelo servidor. Na seqüência
poder-se-á observar que dentro de uma mesma área de interesse pode-se ter limites diferentes

para cada servidor, em função de sua especialidade (os limites do nível de processamento do
Servidor de BD são diferentes dos limites do servidor TEF). Os parâmetros sugeridos pelos
especialistas foram:
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Nível de processamento

Servidor de Banco de Dados - Parâmetros estabelecidos:
a. Zona Normal: de 0% a 80%;
b. Zona Alerta: de 81% até 85%;

c. Zona Crítica: de 86% até 100%;

porcentagem

120
100

100

80

85

80

60
40
20
0

0
1

2

3

4

SEGUNDOS

Figura 16: Limites para nível de processamento (servidor BD).
Servidor TEF - Parâmetros estabelecidos:
d. Zona Normal: de 0% a 80%;
e. Zona Alerta: de 81% até 85%;

f. Zona Crítica: de 86% até 100%;
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Figura 17: Limites para nível de processamento (servidor TEF).
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Nível de memória livre – Semelhante ao caso anterior, sendo que, dependendo do
serviço no qual o servidor atua, podem-se ter limites diferentes.
Servidor de Banco de Dados - Parâmetros estabelecidos:
g. Zona Normal: de 100% a 31%;
h. Zona Alerta: de 30% até 11%;
i. Zona Crítica: de 10% até 0%;
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Figura 18: Limites para nível de memória livre (servidor BD).
Servidor TEF - Parâmetros estabelecidos:
j. Zona Normal: de 100% a 21%;
k. Zona Alerta: de 20% até 11%;
l. Zona Crítica: de 10% até 0%;
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Figura 19: Limites para nível de memória livre (servidor TEF).
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Nível de espaço em disco livre – Dependendo do consumo do serviço no qual o
servidor atua, podem-se ter limites diferentes:
Servidor de Banco de Dados – Parâmetros estabelecidos:
m. Zona Normal: de 100% a 30%;
n. Zona Alerta: de 29% até 20%;
o. Zona Crítica: de 19% até 0%;
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Figura 20: Limites para nível de espaço livre em disco (servidor BD).
Servidor TEF - Parâmetros estabelecidos:
p. Zona Normal: de 100% a 21%;
q. Zona Alerta: de 20% até 11%;
r. Zona Crítica: de 10% até 0%.
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Figura 21: Limites para nível de espaço livre em disco (servidor TEF).
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Tempo de resposta dos pacotes de rede – Tempo de resposta às consultas no
servidor, em nível de rede, podendo ser dividas de forma semelhante aos casos anteriores:
1.

Zona Normal: t < 10ms;

2.

Zona Alerta: de 11ms < t < 59ms;

3.

Zona Crítica: t > 60ms.

Quantidade de pacotes descartados – Quantidade de pacotes descartados na rede.
(Considera-se aceitável um pacote perdido a cada 1.000.000 de pacotes segundo entrevista
com especialistas).

5.4 Ferramenta de captura de dados
Conforme já mencionado, a captura das informações obtidas dos contadores de desempenho é

realizada pelo programa Sonda.exe, desenvolvida utilizando-se a ferramenta em Visual Basic
Microsoft Versão 6.0., a qual foi adotada por causa das facilidades de que dispõe para a
implementação das rotinas WMI.

Os dados capturados são armazenados em um banco de dados Access, permitindo a
visualização das informações a outras aplicações, que, neste caso será o sistema especialista,
representado pela aplicação suptecnico.exe.

A captura dos dados dos contadores de desempenho dos sistemas operacionais pode ser
dividida nos seguintes setores:
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Informações de Hardware;
Nível de processamento e capacidade de memória.

Figura 22: Captura status do Processador / Memoria

A figura 22 apresenta a Tela de captura dos parâmetros: nível de processamento, a quantidade
de interrupções por segundo da CPU, a quantidade de memória instalada e de memória livre

da máquina monitorada são capturados e apresentados na tela. A partir desses dados, pode-se
calcular a porcentagem de memória livre que também será armazenada no banco de dados.
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Disco rígido

Figura 23: Captura status do Disco

Na tela mostrada na figura 23, seleciona-se, por meio de um objeto combo, a unidade de disco
rígido a ser observada. A capacidade de disco instalada e a quantidade de espaço livre são
apresentadas. A partir desses dados, pode-se calcular a porcentagem de disco livre que será
armazenada no banco de dados.
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Interface de rede

Figura 24: Captura status da Interface de Rede
A tela em questão, figura 24, mostra as seguintes informações da interface de rede:



Nome da máquina;
Default Gateway;




Designação da interface de rede;
Configuração da Rede (endereço ip, mac adress, subnet mask);



Nome, domínio e endereço ip do servidor DNS;



Informações sobre o servidor DHCP;



Informações sobre o servidor WINS.
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Protocolos de rede

Figura 25: Captura status dos Protocolos de Rede

A figura 25 mostra a tela que apresenta as informações sobre a interface de rede e os
protocolos de comunicação:





Largura de banda da rede;
Quantidade de pacotes recebidos e enviados;
Quantidade de pacotes recebidos com erros e enviados com erros;
Informações sobre os protocolos ICMP, TCP_UDP/IP, TCP e IP.
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Informações de software
Serviços

Figura 26: Captura status dos Serviços
A figura 26 apresentada aponta os serviços iniciados e os encerrados do sistema operacional.

78

Processos

Figura 27: Captura status dos Processos
A figura 27 mostra os processos em andamento no servidor monitorado.
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Registros de “LOG” do Sistema Operacional.

Figura 28: Captura status dos Logs
A figura 28 apresenta os registros de logs no servidor monitorado.
Pode-se selecionar a captura de apenas um tipo de evento informado no objeto checkbox e
inserindo-se o código de erro no objeto textbox.

Além de captura de informações, o aplicativo também pode executar os seguintes métodos:
1. Reinicialização do servidor/estação residente;.
2. Encerramento de um processo em andamento;
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3. Substituição da extensão de um arquivo texto “.txt” para “.txx”;
4. Substituição da extensão de um arquivo texto “.txy” para “.txt”;
5. Reinicialização de um processo determinado.

Figura 29: Tela de Configuração

A figura 29 mostra a tela onde são colocadas as informações que definem onde é encontrado

o programa executável “Aplicativo.exe” que será manipulado pelo sistema sonda.exe, além de
apresentar as fases da troca de arquivos de inicialização entre a sua desativação e reativação.
Esta troca de arquivo altera alguns parâmetros utilizados pelo sistema executável.
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Tempo de acesso de Rede
A aplicação de captura, no servidor que executa o SE, pode efetuar comandos “PING” em
outras máquinas, o que permite a verificação do tempo de retorno dos pacotes na rede.

Figura 30: Captura status do comando Ping

A figura 30 mostra o status e o tempo de resposta de rede do comando ping sobre uma
máquina em teste, onde o endereço IP é configurado.
A partir de levantamento efetuado junto aos técnicos de sala técnica sobre a estratégia de

intervenção corretiva em plataformas de Call Center, foram pesquisadas as rotinas WMI
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necessárias para a implementação em uma ferramenta que apresentasse em tela os dados
pertinentes e os colocassem em um banco de dados.
Um recurso que se mostrou importante dentro do mecanismo WMI foi a utilização de filtros
no momento de se obter as informações dos objetos gerenciados nos servidores (utilizando

WQL). Quando se utiliza o método SwbemServices.InstancesOf, o retorno será de todas as
instâncias possíveis do objeto gerenciado, conforme indicado no código do Apêndice “L”.

A quantidade de informações obtidas pode ser exagerada, ocasionando alguns problemas de
controle sobre o quê retornar, inclusive perda de desempenho da rede de dados. Uma

alternativa é o uso do método ExecQuery em vez do InstancesOf. Esse método permite maior
flexibilidade para criar scripts que retornem somente alguns itens de interesse para a consulta.

No exemplo do Apêndice “M”, o método ExecQuery obtém todas as propriedades de um
objeto gerenciado (semelhante à InstancesOf), pois utiliza a sintaxe (SELECT * FROM
Win32_Service) como definição do conjunto de informações a serem trazidas.

Na tabela seguinte, verifica-se a quantidade de bytes retornados em função do tipo de consulta

efetuada. Após o comando Select ,diversos arranjos podem ser feitos selecionando-se o que
deve ser retornado na consulta:
Consulta WQL

Bytes
retornados

objSWbemServices.InstancesOf("Win32_Service")

157,398

objSWbemServices.ExecQuery("SELECT * FROM Win32_Service")

156,222

objSWbemServices.ExecQuery("SELECT Name FROM Win32_Service")

86,294

objSWbemServices.ExecQuery("SELECT StartMode FROM Win32_Service")

88,116

objSWbemServices.ExecQuery("SELECT StartMode FROM Win32_Service WHERE
State='Running'")
objSWbemServices.ExecQuery("SELECT StartMode, State FROM Win32_Service
WHERE State='Running'")
objSWbemServices.ExecQuery("SELECT * FROM Win32_Service WHERE
Name='WinMgmt'")
objSWbemServices.Get("Win32_Service.Name='WinMgmt'")

Tabela 2 : Filtros no processo de Consulta.

52,546
56,314
27,852
14,860

83

As rotinas de captura de dados pertinentes são puntuais quanto ao dado de interesse.

Seqüencialmente são apresentadas algumas das rotinas extraídas do protótipo no Apêndice
“N”.

5.5 Ferramenta para diagnóstico
O Sistema Especialista foi desenvolvido na plataforma Prolog. Facilidades como
backtracking, controle de listas, acesso a banco de dados, controle sobre processos recursivos,

entre outras funções, facilitaram o desenvolvimento do Sistema Especialista. O fornecedor
dessa plataforma a distribui gratuitamente numa versão para estudo.

A partir das leituras dos dados armazenados no banco de dados Access, obtidos pela aplicação
de captura executada nos servidores especializados, o SE pode inferir e verificar as
alternativas para o reparo.

Para tanto, interage com o operador utilizando-se de interfaces gráficas convenientes,
conforme se descreve a seguir:

A primeira tela do SE é apresentada na figura 31, permitindo a identificação da aplicação
(botão help), e demais funcionalidades padrão do sistema operacional Windows. O ícone do
menu “SupTécnico” acessa a tela de monitoração:
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Figura 31: Tela de Entrada

Na tela da figura 32 são apresentadas as informações relevantes para processo de inferência
durante a monitoração:
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Figura 32: Tela de Monitoração
O botão “iniciar” dispara o processo de monitoramento.

O botão “encerrar” finaliza o processo e fecha a tela de monitoração.

Se o sistema especialista não encontrar qualquer máquina fora do padrão normal de
funcionamento, o resultado é um aviso de normalidade conforme é apresentado na tela
seguinte:

86

Figura 33: Mensagem de Monitoração informando normalidade

Quando o sistema especialista constata que alguma máquina está operando fora dos padrões
de projeto, ele identifica o servidor, analisa os dados capturados, faz a inferência sobre o
cenário encontrado, utilizando a base de conhecimento, e apresenta os resultados, conforme é
apresentado seqüencialmente na figura 34:
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Figura 34: Mensagem da Monitoração reportando irregularidade

São apresentados:
1. Uma mensagem com o resumo do problema;
2. A explicação com indicadores que justifique o diagnóstico;
3. Um conjunto de ações a serem tomadas.

O fluxo de funcionamento do SE é apresentado na figura 35:
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Início

Abre o BD
Carrega tabelas de Apoio
Carrega Tabela de status dos Servidores
Fecha o BD

Verifica se existe Servidor com problema

busca (busca em espaço de estados)

busca(apresentação do problema)

busca (sem restrições)

"Sair do
Programa
?

diálogo com usuário

não

sim

"Explicação"

Solução

Tentativa >=2

Estamos na Xa. Tentativa para restaurar o
Servidor, e as medidas não estão surtindo efeito.

Fim

Tentativa
de
Correção

Tentativa<=1
Aguardando medidas a serem
tomadas no Servidor

Continua
Tentando
?

sim

Tentativa = Tentativa+1

Revisando status dos Servidores

não

Usar
Contingência
?

não

sim
Grava "1" no BD para ESTAÇÕES

não

reinicializa
Servidor
?
sim

Grava "2" no BD para o SERVIDOR

Tentativa = 0

Figura 35: Fluxo do Sistema Especialista.
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O processo inicia com acesso ao banco de dados, carregando os dados das tabelas de apoio
(tópico, posição, condições, regras e processos), as quais contêm as informações obtidas pelos

servidores analisados e também os valores limite para se fazer a inferência. As tabelas são
apresentadas na figura 25 e têm as seguintes funções:


Tópico: contém o objeto a ser atingido do processo;



Regras: contêm as regras e as soluções finais;





Condições: contêm os parâmetros que serão avaliados no processo de inferência;
Posição: contém os dados capturados dos servidores pelos sistemas de captura;

Processos: contêm os dados capturados sobre processos em andamento nos servidores.

Tabelas
processos
topico
topico: Text(50)
texto: Text(255)

contingencia

ID_Processos: AutoNumber

Id: Long Integer

Servidor: Text(50)
Processo: Text(50)
Tipo: Long Integer

Servidor: Text(50)
Tem_contingencia: Text(50)
Descrição: Text(255)

posição
ID: AutoNumber

regras
Id: Long Integer
area: Text(50)
sintoma: Text(255)
lista: Text(100)
solução1: Text(255)
solução2: Text(255)
solução3: Text(255)

Descrição: Text(50)
Servidor: Text(50)
NProc_W: Long Integer
NProc_Th: Long Integer
NProc_P: Long Integer
NProc_T1: Long Integer
MemFree_W: Long Integer
MemFree_Th: Long Integer
MemFree_P: Long Integer
MemFree_T1: Long Integer
NHD_W: Long Integer
NHD_Th: Long Integer
NHD_P: Long Integer
NHD_T1: Long Integer
PCT_Descart_P: Long Integer
NET_TX_P: Long Integer
NET_RX_P: Long Integer
T_Acesso_W: Long Integer
T_Acesso_Th: Long Integer
T_Acesso_P: Long Integer
T_Acesso_T1: Long Integer
RetornoSonda: Long Integer

condições
ID: Long Integer
Question: Text(255)

Figura 36: Tabelas do Banco de Dados.

90

A abertura e o encerramento da conexão no banco de dados na plataforma Prolog foram
implementados através das cláusulas apresentadas no Apêndice “O”.

Após a abertura do banco de dados, as asserções das sentenças que descrevem o ambiente em
análise na memória de trabalho são efetuadas utilizando-se o comando assert do Prolog.

Basicamente são efetuadas asserções de quatro tabelas: tabela tópico, tabela regras, tabela
condições e tabela posição. A cláusula do Apêndice “P” faz a consulta à tabela tópico e sua
inserção na memória de trabalho.

A cláusula recursiva do Apêndice “Q” faz a consulta à tabela condições e insere todas as
linhas obtidas na memória de trabalho.

A cláusula recursiva do Apêndice “R” faz consulta à tabela regras e insere todas as linhas
resultantes na memória de trabalho.

A cláusula recursiva do Apêndice “S” faz consulta à tabela posição e insere todas as linhas

resultantes na memória de trabalho, gerando o fato posição(máquina, área de interesse, tipo
do dado, valor obtido).
Os fatos disponíveis para o processo de inferência na memória de trabalho são:
// Tópico:
tópico ("suporte","Monitorando os servidores da operação de Contact Center...............")
// Condições
cond(1,"rede")
cond(2," máquina")
cond(3,"nível de Processamento Crítico")

cond(4,"nível de Processamento em Atenção")
cond(5,"nível de Memória Livre Crítico")

cond(6,"nível de Memória Livre em Atenção")
cond(7,"nível free de HD Crítico")

cond(8,"nível free de HD em Atenção")
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cond(9,"pacotes descartados")
cond(10,"tempo de retorno dos pacotes Crítico")
cond(11,"tempo de retorno dos pacotes em Atenção")
// Posição
posição(Servidor,"NProc","W",NP_W)
posição(Servidor,"NProc","T",NP_T)
posição(Servidor,"NProc","P",NP_P)
posição(Servidor,"NProc","T-1",NP_T1)
posição(Servidor,"MemFree","W",NMem_W)
posição(Servidor,"MemFree","T",NMem_T)
posição(Servidor,"MemFree","P",NMem_P)
posição(Servidor,"MemFree","T-1",NMem_T1)
posição(Servidor,"NHd","W",NHD_W)
posição(Servidor,"NHd","T",NHD_T)
posição(Servidor,"NHd","P",NHD_P)
posição(Servidor,"NHd","T-1",NHD_T1)
posição(Servidor,"PCT_DESCART","P",PctDescart_P)
posição(Servidor,"NETTX","P",NetTX_P)
posição(Servidor,"NETRX","P",NetRX_P)
posição(Servidor,"TACESSO","W",TAcesso_W)
posição(Servidor,"TACESSO","T",TAcesso_T)
posição(Servidor,"TACESSO","P",TAcesso_P)
posição(Servidor,"TACESSO","T-1",TAcesso_T1)
e as regras utilizadas pelo mecanismo de inferência com encadeamento para a frente são
mapeadas através dos seguintes fatos:

regra(1,"máquina","apresenta Nível de Processamento, Memória Livre e HD Críticos",[2,3,5,7], Solução)

regra(2,"máquina","apresenta Nível de Processamento, Memória Livre e HD em Alerta",[2,4,6,8] , Solução)
regra(3,"máquina","apresenta Nível de Processamento e Memória Livre Críticos",[2,3,5] , Solução)

regra(4,"máquina","apresenta Nível de Processamento e Memória Livre em Alerta",[2,4,6] , Solução)
regra(5,"máquina","apresenta Nível de Processamento Crítico",[2,3] , Solução)

regra(6,"máquina","apresenta Nível de Processamento em Atenção",[2,4] , Solução)
regra(7,"máquina","apresenta Nível de Memória Livre Crítico",[2,5] , Solução)

regra(8,"máquina","apresenta Nível de Memória Livre em Atenção",[2,6] , Solução)
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regra(9,"máquina","apresenta Nível de HD Livre Crítico",[2,7] , Solução)

regra(10,"máquina","apresenta Nível de HD Livre em Atenção",[2,8] , Solução)

regra(11,"máquina","apresenta Alta quantidade de PACOTES DESCARTADOS NA REDE",[1,9] , Solução)
regra(12,"máquina","apresenta Tempo de resposta de Rede Crítico",[1,10] , Solução)

regra(13,"máquina","apresenta Tempo de resposta de Rede em Atenção",[1,11] , Solução)
regra(14,"suporte","máquina",[2])
regra(15,"suporte","rede",[1])

Após a carga e asserção de todos os cenários de funcionamento das máquinas em monitoração
na memória de trabalho, o SE utiliza cálculo de predicados na procura por algum servidor que

esteja operando fora dos padrões de normalidade das áreas de interesse, utilizando, para tanto,
as cláusulas do Apêndice “T”.

Se algum servidor for identificado, o SE encadeia uma seqüência de cláusulas para formar um
quadro representativo dos sintomas que permite chegar ao diagnóstico. O recurso de

backtracking do Prolog permite percorrer o espaço de estados utilizando diversas cláusulas

que avaliam cada campo de interesse e fixando parâmetros (verdadeiros ou falsos) que são
colocados numa lista, a qual será avaliada posteriormente pela máquina de inferência,
mediante as seguintes cláusulas:
Identificada uma máquina que esteja operando fora da normalidade, o processo de inferência,
baseado em encadeamento para frente (vide capítulo 4) procura identificar o problema e sua
solução.
O predicado do Apêndice “U” concatena o texto referente ao problema encontrado (Objetivo)

com o nome do Servidor (Serv) e apresenta-o na tela. Em seguida, faz a interação com o

usuário, questionando os caminhos a serem tomados, utilizando o predicado interf_usuario
que apresenta as opções: explicação/justificativa ou solução do problema.

A opção Solução apresenta em tela a informação do campo “Solução” presente na regra
encontrada, a qual orientará o usuário na tomada de decisão.

A opção Explicação/Justificativa informa o problema encontrado juntamente com detalhes. O

Prolog apresenta facilidades de manuseio das informações com uso de listas. A máquina de
inferência monta algumas listas contendo os nomes dos processos que estão em execução e os
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nomes dos processos que deveriam estar em execução (definidos na fase de projeto). A
plataforma Prolog permite a montagem de predicados (processo recursivo) que comparam os
conteúdos e gerem novas listas.
Seqüencialmente são apresentadas duas listas obtidas na leitura da base de dados – tabela
processos:
L1 – lista que contém os nomes dos processos em execução

L2 - lista que contém os nomes dos processos que deveriam estar em execução
Através dos sub-objetivos apresentados no Apêndice “V” novas listas são geradas:


Lista “A”- Contém os nomes dos processos que estão em execução corretamente na
máquina;



Lista “B”- Contém os nomes dos processos que estão em execução e que não deveriam
estar.



Lista “C” - Contém os nomes dos processos que não estão em execução e que deveriam
estar.

A seqüência de: separação, quebra de uma lista em outras listas e a apresentação de elementos
de uma lista em um objeto na tela do usuário é implementada nas cláusulas do Apêndice “X”.

O diálogo com o usuário informa possíveis soluções. A cada intervenção de um analista sobre
a máquina, o SE elimina os fatos da memória de trabalho, faz a leitura dos dados na base de
dados e apresenta novo diagnóstico.
Uma vez informado o evento e de uma possível solução, o usuário deve se dirigir ao servidor

apontado e efetuar as intervenções recomendadas. Se o servidor não retornar ao
funcionamento normal, após algumas tentativas de correção, o SE acessa a base de dados e
verifica a existência de algum mecanismo de contingência para a referida máquina, e
apresenta as sugestões de contingência (se houver) e/ou reinicialização da mesma.

O sistema de captura é informado dessas ações por meio do banco de dados (tabela: Posição,
campo: RetornoSonda). O SE abre o banco de dados e armazena indicadores que geram as
referidas ações:
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Inserindo valor “1” na linha correspondente às estações dos operadores, o sistema de

captura executa o processo de encerramento da aplicação principal, substituição dos
arquivos contendo os parâmetros originais (neste caso o endereço ip) e reinicia a



aplicação principal nas estações de trabalho.

Inserindo valor “2” na linha correspondente à máquina, o sistema de captura executa
o comando de reset da mesma.

5.6 Integração dos aplicativos
A aplicação de captura, o sistema especialista e o banco de dados são instalados no servidor
de inferência.
Os servidores especializados e as estações de trabalho executam, via rede, o sistema de

captura instalado no servidor de inferências e armazenam os dados obtidos no banco de dados
access.

A partir das informações armazenadas no banco de dados, o SE faz a inferência chegando a
um diagnóstico e apresenta o resultado ao usuário, juntamente com a explicação necessária.

O diagrama dessa implementação encontra-se na figura 37:
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Sonda (Secundária)

Sistema de Captura
Software - Aplicações
Status: Monitoração de Processos Creados
Status: Monitoração de Processos Finalizados
Sistema Operacional
Status: Serviços Started
Status: Serviços Stoped
Status: Logs
Hardware

CPU
Status: Nível Processamento
Status: Qde Interrupções

Server
Produção
Métodos Executados

DB
Access
Disco
Memória
Status: Capacidade Instalada
Status: Capacidade Instalada
Status: Capacidade Livre
Status: Capacidade Livre
Interface Rede
Status: Interface Rede
Status dos Protocolos TCP/
UDP/IP; ICMP; Netbios
Configuração: Dominio; End IP...

Sistema Especialista

Server
Sonda

Executa Shootdown
Finaliza um Processo determinado
Troca Extensão de arquivo extensão .txt para .txx
Troca Extensão de arquivo extensão .txy para .txt
Reinicializa um Processo determinado
Inicializa um Processo determinado

Acesso ao BD

switch
Win32_PngStatus

Figura 37: Implementação.
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6 Conclusões e Recomendações
Este trabalho propôs-se a apresentar uma alternativa de baixo custo para a resolução de

dois problemas comumente encontrados em empresas de CallCenter, os quais atingem
diretamente a qualidade do serviço prestado pelas mesmas. Tais problemas estão
diretamente relacionados aos custos de manutenção de uma grande equipe de

especialistas dedicados à tarefa de monitoração da rede e atendimento técnico às
plataformas operacionais e aos custos de aquisição de licenças de softwares comerciais
para monitoramento de redes.
A solução proposta  um sistema especialista em gerenciamento de redes
implementado na linguagem Prolog  facilita a representação do conhecimento e a

observação e análise das inferências realizadas. Por outro lado, a adoção do padrão
WBEM, incorporado aos sistemas operacionais Microsoft (WMI), permite a
implementação de um aplicativo de monitoração de baixo custo, mediante uma
linguagem procedural simples.
A combinação de ferramentas de software indicada acima dá origem a um sistema onde

o conhecimento técnico sobre as plataformas operacionais fica codificado, podendo ser
utilizado por todas as pessoas envolvidas na manutenção das mesmas, ainda que tenham
pouca experiência. Além disso, propicia o estabelecimento de um processo de
monitoração contínua (24 horas/dia), que abrange todos os equipamentos que tornam a

plataforma disponível, complementando a quantidade ideal de profissionais e
aumentando a qualidade dos serviços a um custo otimizado.

A construção do sistema especialista referido abrangeu todas as etapas típicas do ciclo
de desenvolvimento recomendado pelas práticas de engenharia do conhecimento:
planejamento, aquisição de conhecimento, implementação, validação e refinamento. Na

etapa de planejamento, identificaram-se claramente os aspectos fundamentais do
domínio do problema, o que motivou a escolha de um paradigma de inteligência

artificial adequado para a sua representação. Na etapa de aquisição do conhecimento,

realizada junto a um especialista do domínio, foram selecionadas as estratégias para o
identificação dos problemas operacionais das plataformas componentes da rede. Na
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etapa de implementação, representou-se o conhecimento adquirido por meio de
cláusulas Prolog e desenvolveu-se uma interface com o usuário utilizando os recursos

gráficos da ferramenta Visual Prolog. Finalmente, na etapa de validação, aplicaram-se
variados testes que permitiram demonstrar as qualidades do sistema implementado.
Com relação ao desenvolvimento do módulo de captura de dados da rede, necessários

para a operação do sistema especialista, utilizou-se uma combinação de diversas rotinas
WMI de acordo com a estratégia definida pelos especialistas do domínio. Assim,

identificaram-se as rotinas WMI necessárias para a obtenção dos dados dos contadores

de desempenho dos servidores, implementando-se as mesmas com auxílio do
compilador Visual Basic, que possui recursos apropriados para a construção de uma
interface amigável para o usuário.

Nas diversas seqüências de estados analisadas, os protótipos desenvolvidos produziram
soluções adequadas ao tratamento das situações propostas, limitadas ao escopo de
problemas tratados pelas regras armazenadas na base de conhecimento.
Deve-se, portanto, proceder a uma ampliação da base de conhecimento para que o
sistema implementado possa lidar com cenários mais complexos, e, assim, constituir-se
em ferramenta efetiva para a monitoração contínua de redes de CallCenter.
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APÊNDICE E

Código WMI que consulta e apresenta a quantidade de memória instalada na máquina “atl-dc-01” :
strComputer = "atl-dc-01"
Set wbemServices = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer)
Set wbemObjectSet = wbemServices.InstancesOf("Win32_LogicalMemoryConfiguration")
For Each wbemObject In wbemObjectSet
WScript.Echo "Total Physical Memory (kb): " & wbemObject.TotalPhysicalMemory
Next
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APÊNDICE F

O código WMI abaixo obtém informações sobre serviços como: nome, status e startup:

strComputer = "atl-dc-01"
Set wbemServices = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer)
Set wbemObjectSet = wbemServices.InstancesOf("Win32_Service")
For Each wbemObject In wbemObjectSet
WScript.Echo "Display Name: " & wbemObject.DisplayName & vbCrLf & _
" State: " & wbemObject.State
& vbCrLf & _
" Start Mode: " & wbemObject.StartMode
Next
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APÊNDICE G

Código WMI que obtém informações sobre os registros do Windows:

strComputer = "atl-dc-01"
Set wbemServices = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer)
Set wbemObjectSet = wbemServices.InstancesOf("Win32_NTLogEvent")
For Each wbemObject In wbemObjectSet
WScript.Echo "Log File:
" & wbemObject.LogFile
& vbCrLf & _
"Record Number: " & wbemObject.RecordNumber & vbCrLf & _
"Type:
" & wbemObject.Type
& vbCrLf & _
"Time Generated: " & wbemObject.TimeGenerated & vbCrLf & _
"Source:
" & wbemObject.SourceName & vbCrLf & _
"Category:
" & wbemObject.Category
& vbCrLf & _
"Category String: " & wbemObject.CategoryString & vbCrLf & _
"Event:
" & wbemObject.EventCode
& vbCrLf & _
"User:
" & wbemObject.User
& vbCrLf & _
"Computer:
" & wbemObject.ComputerName & vbCrLf & _
"Message:
" & wbemObject.Message
& vbCrLf
Next
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APÊNDICE H

Asserção de novos fatos extraído do código implementado:
NP_P = sql_GetInteger(M,5),
assert(status(Servidor,"NProc","P",NP_P)),
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APÊNDICE I

Ciclo de avaliação do estado do sistema:
busca(OBJETIVO):regra(RNO, OBJETIVO,DIAGFIM,COND),
teste(COND),
busca(DIAGFIM).
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APÊNDICE J

O predicado que separa a cabeça da lista (CNO) e verifica se é verdadeira (sim), fazendo o mesmo, recursivamente, com os demais itens da
mesma regra (RESTO) pode ser observado na seqüência:
teste(RNO,[CNO|RESTO]):sim(CNO),
!,
teste(RNO, RESTO).

Finalizando com a condição de contorno a seguir:
teste(_,_,[]).
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APÊNDICE K

Em caso de falha, a cláusula alternativa abaixo promove backtracking para que se localize uma outra regra na base de conhecimento:
teste(_,_,[CNO|_]):nao(CNO),
!,
fail.
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APÊNDICE L

Utilização do método SwbemServices.InstancesOf, retornando todas as instâncias possíveis do objeto gerenciado:

strComputer = "."
Set objSWbemServices = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colSWbemObjectSet = objSWbemServices.InstancesOf("Win32_Service")
For Each objSWbemObject In colSWbemObjectSet
WScript.Echo "Display Name: " & objSWbemObject.DisplayName & vbCrLf & _
" State:

" & objSWbemObject.State

& vbCrLf & _

" Start Mode: " & objSWbemObject.StartMode & vbCrLf
Next
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APÊNDICE M

No exemplo a seguir, o método ExecQuery obtém todas as propriedades de um objeto gerenciado (semelhante à InstancesOf), pois utiliza a
sintaxe (SELECT * FROM Win32_Service) como definição do conjunto de informações a serem trazidas:

strComputer = "."
Set objSWbemServices = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colSWbemObjectSet = objSWbemServices.ExecQuery("SELECT * FROM Win32_Service")
For Each objSWbemObject In colSWbemObjectSet
WScript.Echo "Display Name: " & objSWbemObject.DisplayName & vbCrLf & _
" State:

" & objSWbemObject.State

& vbCrLf & _

" Start Mode: " & objSWbemObject.StartMode & vbCrLf
Next

APÊNDICE N
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Na seqüência abaixo são apresentadas algumas das rotinas extraídas do protótipo de captura:
'***********************************************************************************************************************************
' Rotina de verificação da porcentagem de uso do Processador.
'***********************************************************************************************************************************
‘Etapa 1: Conectando ao serviço WMI
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colItems = objWMIService.ExecQuery("Select * From Win32_PerfRawData_PerfOS_Processor Where Name = '0'")
‘Etapa 2: Obtendo instâncias dos recursos gerenciados pelo WMI
For Each objItem In colItems
CounterValue1 = objItem.PercentProcessorTime
TimeValue1 = objItem.TimeStamp_Sys100NS
Next
‘Aguardando para se fazer uma segunda leitura que permita comparação
Sleep (1000)
DoEvents
‘Etapa 1: Conectando ao serviço WMI
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colItems = objWMIService.ExecQuery("Select * From Win32_PerfRawData_PerfOS_Processor Where Name = '0'")
‘Etapa 2: Obtendo instâncias dos recursos gerenciados pelo WMI
For Each objItem In colItems
CounterValue2 = objItem.PercentProcessorTime
TimeValue2 = objItem.TimeStamp_Sys100NS
Next
‘Comparação das amostragens
If TimeValue2 - TimeValue1 = 0 Then
Text1.Text = "0" & "%"
Else
PercentProcessorTime = 100 * (1 - ((CounterValue2 - CounterValue1) / (TimeValue2 - TimeValue1)))
‘Etapa 3: Apresentando as propriedades retornadas pelo WMI
Text1.Text = Round(PercentProcessorTime, 2)
Text1.Refresh
End If
' Acesso ao banco de dados para armazenamento dos dados capturados
Conexao.DbSonda.Execute ("Update Report set NPROC_T1 = NPROC_P Where SERVIDOR = '" & UCase(Text20) & "'")
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Conexao.DbSonda.Execute ("Update Report set NPROC_P = " & Val(Text1.Text) & " Where SERVIDOR = '" & UCase(Text20) & "'")
'***********************************************************************************************************************************
'Verificação da Quantidade de Memória Instalada
'***********************************************************************************************************************************
‘Etapa 1: Conectando ao serviço WMI
Set wbemServices = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer)
Set wbemObjectSet = wbemServices.InstancesOf("Win32_LogicalMemoryConfiguration")
‘Etapa 2: Obtendo instâncias dos recursos gerenciados pelo WMI
For Each wbemObject In wbemObjectSet
valor = (wbemObject.TotalPhysicalMemory / 1024) + 1
‘Etapa 3: Apresentando as propriedades retornadas pelo WMI
Text4.Text = Round(valor) & " MegaBytes"
Next
QdeMemInstal = Round(valor)
'***********************************************************************************************************************************
'Verificação da Quantidade de Memória Disponível
'***********************************************************************************************************************************
‘Etapa 1: Conectando ao serviço WMI
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colItems = objWMIService.ExecQuery ("Select * From Win32_PerfRawData_PerfOS_Memory")
‘Etapa 2: Obtendo instâncias dos recursos gerenciados pelo WMI
For Each objItem In colItems
intValue = objItem.AvailableMbytes
Text5.Text = intValue & " Megabytes"
Next
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‘Etapa 3: Apresentando as propriedades retornadas pelo WMI
QdeMemFree = intValue
PercentMemFree = (QdeMemFree / QdeMemInstal) * 100
Text34.Text = Round(PercentMemFree)
' Acesso ao banco de dados para armazenamento dos dados capturados
Conexao.DbSonda.Execute ("Update Report set MEMFREE_T1 = MEMFREE_P Where SERVIDOR = '" & UCase(Text20) & "'")
Conexao.DbSonda.Execute ("Update Report set MEMFREE_P = " & Str(CDbl(Mid(Text34, 1, InStr(1, Text5, "M") - 1))) & " Where SERVIDOR = '" &
UCase(Text20) & "'")
'***********************************************************************************************************************************
'Verificação da Capacidade Instalada de Disco Rígido

'***********************************************************************************************************************************
‘Etapa 1: Conectando ao serviço WMI
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colDisks = objWMIService.ExecQuery _
("Select * from Win32_LogicalDisk Where DeviceId = '" & Trim(Mid(Drive1.List(Drive1.ListIndex), 1, 3)) & "'") 'SCD
‘Etapa 2: Obtendo instâncias dos recursos gerenciados pelo WMI
For Each objDisk In colDisks
‘Etapa 3: Apresentando as propriedades retornadas pelo WMI
Text7.Text = Format(Val(0 & objDisk.Size) / 1024 / 1024 / 1024, "###,###,###,##0 MBytes") & ""
Next
QdeHDInstal = Val(Text7.Text)
'***********************************************************************************************************************************
'Verificação de Espaço Livre de Disco Rígido
'***********************************************************************************************************************************

‘Etapa 1: Conectando ao serviço WMI
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Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colDisks = objWMIService.ExecQuery _
("Select * from Win32_LogicalDisk Where DeviceId = '" & Trim(Mid(Drive1.List(Drive1.ListIndex), 1, 3)) & "'") 'SCD
‘Etapa 2: Obtendo instâncias dos recursos gerenciados pelo WMI
For Each objDisk In colDisks
‘Etapa 3: Apresentando as propriedades retornadas pelo WMI
Text8.Text = Format(Val(0 & objDisk.FreeSpace) / 1024 / 1024 / 1024, "###,###,###,##0 MBytes") & ""
Next
‘Etapa 3: Apresentando as propriedades de porcentagem retornadas pelo WMI
QdeHDFree = Val(Text8.Text)
PercentHDFree = (QdeHDFree / QdeHDInstal) * 100
Text35.Text = Round(PercentHDFree)
' Acesso ao banco de dados para armazenamento dos dados capturados
Conexao.DbSonda.Execute ("Update Report set NHD_T1 = NHD_P Where SERVIDOR = '" & UCase(Text20) & "'")
Conexao.DbSonda.Execute ("Update Report set NHD_P = " & Str(CDbl(Mid(Text35, 1, InStr(1, Text8, "M") - 1))) & " Where SERVIDOR = '" & UCase(Text20)
& "'")

'***********************************************************************************************************************************
'Verificação dos Processos em Andamento
'***********************************************************************************************************************************
‘Etapa 1: Conectando ao serviço WMI
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
& "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colProcessList = objWMIService.ExecQuery _
("Select * from Win32_Process")
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Contador = 1
‘Etapa 2: Obtendo instâncias dos recursos gerenciados pelo WMI
For Each objProcess In colProcessList
‘Etapa 3: Apresentando as propriedades retornadas pelo WMI
List6.AddItem "Process: " & objProcess.Name
List6.AddItem "Process ID: " & objProcess.processid
List6.AddItem "Thread Count: " & objProcess.ThreadCount
List6.AddItem "Page File Size: " & objProcess.PageFileUsage
List6.AddItem "Page Faults: " & objProcess.PageFaults
List6.AddItem "Working Set Size: " & objProcess.WorkingSetSize
List6.AddItem " "
List6.AddItem " "
Sql = "Insert into Processos (Servidor, PRocesso, Tipo) "
Sql = Sql & " Values ("
Sql = Sql & "'" & UCase(Text20) & "',"
If InStr(1, objProcess.Name, ".") <= 0 Then
Sql = Sql & "'" & UCase("" & objProcess.Name) & "',"
Else
Sql = Sql & "'" & UCase("" & Mid(objProcess.Name, 1, InStr(1, objProcess.Name, ".") - 1)) & "',"
End If
Sql = Sql & "1)"
' Acesso ao banco de dados para armazenamento dos dados capturados
Conexao.DbSonda.Execute (Sql)
Contador = Contador + 1
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APÊNDICE O
A abertura e o encerramento da conexão no banco de dados na plataforma Prolog foram implementados através das seguintes cláusulas:
// abre a conexão com o banco de dados, utilizando-se o DSN sonda:
do_connect(DBH):DBH = sql_Connect("sonda","","").
// encerra a conexão:
close_connect(DBH):sql_Commit(DBH),
sql_Disconnect(DBH).
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APÊNDICE P

A cláusula a seguir faz a consulta à tabela tópico e sua inserção na memória de trabalho:
assertTopic(DBH):H = sql_Exec(DBH,"SELECT * FROM topico"),
sql_FetchNext(H),
Topico = sql_GetString(H,1),
Texto = sql_GetString(H,2),
assert (tópico(Tópico,Texto)),
sql_Drop(H).
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APÊNDICE Q
A cláusula recursiva seguinte faz a consulta à tabela condições e insere todas as linhas obtidas na memória de trabalho:
queryCond(DBH):J = sql_Exec(DBH,"SELECT Cond.ID, Cond.Question FROM Condições"),
assertCond(J),
sql_Drop(J).
assertCond(J):sql_FetchNext(J),
ID = sql_GetString(J,1),
Question = sql_GetString(J,2),!,
assert(cond(ID,Question)),
assertCond(J).
assertCond(_).
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APÊNDICE R
A cláusula recursiva abaixo faz consulta à tabela regras e insere todas as linhas resultantes na memória de trabalho:
queryRegra(DBH):K = sql_Exec(DBH,"SELECT rules.* FROM regras;"),
assertRegra(K),
sql_Drop(K).

assertRegra(K):sql_FetchNext(K),
ID = sql_GetString(K,1),
Tipo = sql_GetString(K,2),
Sintoma = sql_GetString(K,3),
Questionamento = sql_GetString(K,4),!,
makeList(Questionamento, List),
assert(regra(ID, Tipo, Sintoma, List)),
assertRegra(K).
assertRegra(_).

APÊNDICE S
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A cláusula recursiva seguinte faz consulta à tabela posição e insere todas as linhas resultantes na memória de trabalho, gerando o fato posição
(máquina, área de interesse, tipo do dado, valor obtido):

assertposição(M):sql_FetchNext(M),
\* Valor limite de Zona Crítica para o Nível de Processamento
NP_W = sql_GetInteger(M,4),
assert(posição(Servidor,"NProc","W",NP_W)),
\* Valor limite de Zona de Alerta para o Nível de Processamento
NP_T = sql_GetInteger(M,5),
assert(posição(Servidor,"NProc","T",NP_T)),
\* Valor presente do Nível de Processamento
NP_P = sql_GetInteger(M,6),
assert(posição(Servidor,"NProc","P",NP_P)),
\* Valor anterior ao valor presente do Nível de Processamento
NP_T1 = sql_GetInteger(M,7),
assert(posição(Servidor,"NProc","T-1",NP_T1)),
\* Valor limite de Zona Crítica para o Nível de Memória Livre
NMem_W = sql_GetInteger(M,8),
assert(posição(Servidor,"MemFree","W",NMem_W)),
\* Valor limite de Zona de Alerta para o Nível de Memória Livre
NMem_T = sql_GetInteger(M,9),
assert(posição(Servidor,"MemFree","T",NMem_T)),

\* Valor presente do Nível de Memória Livre
NMem_P = sql_GetInteger(M,10),
assert(posição(Servidor,"MemFree","P",NMem_P)),
\* Valor anterior ao valor presente do Nível de Memória Livre
NMem_T1 = sql_GetInteger(M,11),
assert(posição(Servidor,"MemFree","T-1",NMem_T1)),
\* Valor limite de Zona Crítica para o Nível de Disco Livre
NHD_W = sql_GetInteger(M,12),
assert(posição(Servidor,"NHd","W",NHD_W)),
\* Valor limite de Zona de Alerta para o Nível de Disco Livre
NHD_T = sql_GetInteger(M,13),
assert(posição(Servidor,"NHd","T",NHD_T)),
\* Valor presente para o Nível de Disco Livre
NHD_P = sql_GetInteger(M,14),
assert(posição(Servidor,"NHd","P",NHD_P)),
\* Valor anterior ao valor presente do Nível de Disco Livre
NHD_T1 = sql_GetInteger(M,15),
assert(posição(Servidor,"NHd","T-1",NHD_T1)),
\* Quantidade de pacotes descartados na interface de rede
PctDescart_P = sql_GetInteger(M,16),
assert(posição(Servidor,"PCT_DESCART","P",PctDescart_P)),
\* Quantidade de pacotes transmitidos na interface de rede
NetTX_P = sql_GetInteger(M,17),
assert(posição(Servidor,"NETTX","P",NetTX_P)),
\* Quantidade de pacotes recebidos na interface de rede
NetRX_P = sql_GetInteger(M,18),
assert(posição(Servidor,"NETRX","P",NetRX_P)),
\* Valor limite de Zona Crítica para o tempo de acesso à rede
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TAcesso_W = sql_GetInteger(M,19),
assert(posição(Servidor,"TACESSO","W",TAcesso_W)),
\* Valor limite de Zona de Alerta para o tempo de acesso à rede
TAcesso_T = sql_GetInteger(M,20),
assert(posição(Servidor,"TACESSO","T",TAcesso_T)),
\* Valor presente para o tempo de acesso à rede
TAcesso_P = sql_GetInteger(M,21),
assert(posição(Servidor,"TACESSO","P",TAcesso_P)),
\* Valor anterior ao valor presente do tempo de acesso à rede
TAcesso_T1 = sql_GetInteger(M,22),
assert(posição(Servidor,"TACESSO","T-1",TAcesso_T1)),!,
assertposição(M).

assertposição(_).
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APÊNDICE T

Cláusulas contendo cálculo de predicados utilizados pelo SE na procura por algum servidor que esteja operando fora dos padrões de
normalidade das áreas de interesse:
procura_servidor(X):-

% Nível de processamento

posição(X,"NProc","P",B),
posição(X,"NProc","T",C),
B>=C.
procura_servidor(X):-

% Nível de memória Livre

posição(X,"MemFree","P",B),
posição(X,"MemFree","T",C),
B<=C.
procura_servidor(X):-

% Espaço Livre em Disco

posição(X,"NHd","P",B),
posição(X,"NHd","T",C),
B<=C.
procura_servidor(X):-

% Qde de Pacotes Descartados na Rede

posição(X,"PCT_DESCART","P",PDVrPres),
posição(X,"NETTX","P",TXVrPres),
posição(X,"NETRX","P",RXVrPres),
VrPres > (TotalPacotes * 0.000000000001),
PDVrPres > TotalPacotes.
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procura_servidor(X):posição(X,"TACESSO","P",TAVrPres),
posição(X,"TACESSO","T",TAVrThres),
TAVrPres > TAVrThres.

% Tempo de Acesso na Rede

APÊNDICE U
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O predicado a seguir concatena o texto referente ao problema encontrado (Objetivo) com o nome do Servidor (Serv) e apresenta-o na tela. Em
seguida, faz a interação com o usuário, questionando os caminhos a serem tomados, utilizando o predicado interf_usuario que apresenta as
opções: explicação/justificativa ou solução do problema:

busca(_,Objetivo,Serv,_Win):\* quebra a seqüência de buscas por novas regras
not(regra(_,Objetivo,_,_)),
!,
/* monta texto com nome do servidor e o problema encontrado
concat("O Servidor ",Serv,Lstr),
concat(Lstr,Objetivo,Lstr1),
\* apresenta o texto acima na tela gráfica
CtrlHnd3=win_GetCtlHandle(_Win,idct_aviso2),
win_SetText(CtrlHnd3,Lstr1),
\*interface com usuário apresentando o problema encontrado
regra(RNO,_,Objetivo,_),
Inter._usuario(Serv,RNO,Lstr1,_Win),nl,
!.

APÊNDICE V
Os sub-objetivos abaixo:
testaLista(L1,L2,L3,L4,A,B),
testaLista(L2,A,L3,L4,_,C),nl,
Chamam as cláusulas a seguir que, através de backtracking, geram as listas “A”, “B” e “C”:
testaLista(L1,_,L3,L4,L3,L4):-L1=[],!.
testaLista(L1,L2,L3,L4,A,B):primeiro(X,L1,Rest1),
separa(X,L2,L3,L3r,L4,L4r),
testaLista(Rest1,L2,L3r,L4r,A,B).
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APÊNDICE X
A separação de um elemento da lista é implementada com auxílio da cláusula:
primeiro(P,[P|Rest],Rest).
e a quebra de uma lista em outras duas permite separar e catalogar seus conteúdos, o que é implementado através da cláusula:
separa(X,L2,L3,L3r,L4,L4):membro(X,L2),
add(X,L3,L3r).
separa(X,_,L3,L3,L4,L4r):add(X,L4,L4r).

Finalmente, apresentação de elementos de uma lista em um objeto na tela do usuário é implementada pela cláusula abaixo.
imprime(Lista,_,_):-Lista=[],!.
imprime(Lista,Texto,_Win):primeiro(X,Lista,Resto),
LBOXWIN = win_GetCtlHandle(_Win,idc_aviso4),
lbox_Add(LBOXWIN,-1,X),
imprime(Resto,Texto,_Win).

