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RESUMO
Esta dissertação visa a descrever a Gestão de Disponibilidade, apoiada no
Gerenciamento de Rede Internet, conhecida por SNMP, como principal mecanismo
de controle de infra-estrutura, destacando os benefícios de sua implantação:
redução da freqüência e duração das falhas de serviços. Avalia também as melhores
práticas para assegurar a disponibilidade de determinado serviço, manter
estatísticas de seu uso e garantir que, em caso de falhas, o retorno ao
funcionamento será o mais breve possível, bem como gerar base de conhecimento
das paradas e suas correções.
A Gestão de Disponibilidade possibilita projetar carga nos servidores, nos
links de telecomunicação e na rede física baseadas nos dados armazenados,
permitindo uma racionalização dos investimentos em TI, uma vez que possui
informações sobre a rede e estatísticas de sua atividade, incluindo os dados de
eventos, o que possibilita a representação destas informações em forma de gráficos.
Para tal, utiliza a metodologia de estudo de caso, através da qual analisa a
situação da administração e gerenciamento de uma rede de computadores de uma
indústria. Como suporte para tal, foi adotado o modelo de “Melhores Práticas do
ITIL”. Essa análise conduz a uma proposta de Gestão de Disponibilidade.
Uma forte tendência percebida durante o desenvolvimento desta dissertação
é o aperfeiçoamento da qualidade operacional da Rede e de seus serviços, o que
faz com que a organização de apoio tecnológico seja vista como "valor agregado"
para o negócio. Manter a tecnologia que dá suporte à empresa sobre rígido controle,
certamente aumentará a Disponibilidade de Rede, permitindo uma gestão otimizada
baseada em resultados. Os planejamentos dos serviços tecnológicos passam a
garantir requisitos determinados pelo negócio e os níveis de disponibilidade
necessários são acordados, medidos e controlados para suportar a gestão de níveis
de serviço.
Palavras-chave: Disponibilidade, Gestão de Disponibilidade, Gerenciamento de
Rede, Disponibilidade de Rede.

ABSTRACT
Proposal for Availability Management
Administration - a Case Study

through

Internet

Network

This thesis describes Availability Management based on Internet Network
Management (SNMP), as the main means of controlling infrastructure, and
emphasizes the benefits in terms of reduced frequency and duration of service
failures. It also appraises the best practices required to ensure availability for a given
service, keep statistics of its usage and ensure that it will be up again as soon as
possible in the event of failures, and generate a knowledge base of IT outages and
the steps taken to correct them.
Availability management may be used to project server loads on
telecommunications links and on datawarehouse-based physical networks, thus
allowing IT investments to be rationalized by holding network information and activity
level statistics, including incident data, which may be represented in graph form.
The case study methodology is used to analyze the management and
administration situation facing a company computer network. The ITIL Best Practices
model was adopted to support the latter. This analysis leads to an Availability
Management proposal.
A strong trend perceived in the course of developing this thesis is the
enhanced operational quality of the Network and its services, so that organizing
technological support is seen as “added value" for the business. Keeping the
technology that provides support for the company under strict control will certainly
boost Network Availability and provide optimized result-based administration.
Planning schedules for technological services will then fulfill requirements determined
by the business and required availability levels will then be agreed, measured and
controlled to support service-level management.
Keywords: availability, availability management, network administration, network
availability.
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1 INTRODUÇÃO
Consideremos os processos da Segurança da Informação. Eles lidam com
três atributos de informação: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Esses
termos estão definidos na norma NBR ISO/IEC 17799-2001 da seguinte forma:
> Confidencialidade Garantia de que o acesso à informação seja
obtido somente por pessoas autorizadas.
> Integridade Salvaguarda da exatidão e completeza da informação e
dos métodos de processamento.
> Disponibilidade Garantia de que os usuários autorizados
obtenham acesso à informação e aos ativos correspondentes sempre
que necessário. (ISO17799, 2001, p. 4)

A perda de qualquer um dos atributos acima ameaça a existência contínua
das entidades da corporação. Este trabalho focaliza a disponibilidade da informação.
Visando ao controle e aperfeiçoamento da disponibilidade dos sistemas de
informação através da adoção do gerenciamento de rede, esta dissertação tem o
propósito de apresentar uma sugestão para aliviar e qualificar processos de
monitoramento e controle de determinados recursos, aplicações e serviços de rede.
Availability can be expressed as the percentage of time that a network
system, components, or application is available for a user. Depending
on the application, high availability can be significant. (Stallings,

1999, p.30).
Ao alinharmos as definições de disponibilidade descritas acima, chegamos à
seguinte idéia: Os serviços de TI devem ter sua disponibilidade garantida nos
momentos em que os usuários necessitem deles, ficando os demais períodos
disponíveis para manutenções preventivas, acertos de configuração, ajustes de
performance ou mesmo para tratamentos corretivos. Caso a necessidade de
disponibilidade do serviço seja muito alta, deve-se considerar sistemas de Alta
Disponibilidade. Essa idéia ratifica a necessidade de controle da rede de
computadores através do gerenciamento de rede, que possibilitará a aferição e o
controle da disponibilidade dos serviços, armazenar dados históricos para constatar
a real porcentagem de disponibilidade de determinado serviço e tornar ágil o
processo de recuperação dos mesmos.
O objetivo geral desta dissertação é analisar a questão do alinhamento
estratégico do departamento de Tecnologia da Informação TI com o negócio no que
diz respeito à disponibilidade da informação para o contexto atual e futuro da
organização.
Como objetivos específicos, esta tese visa a:
1. encontrar uma maneira consistente de realizar o gerenciamento de redesmantendo toda a estrutura da rede funcionando de forma a atender às necessidades
de seus usuários-, e para que as informações da corporação estejam sempre
disponíveis no local e no momento onde forem requisitadas- permitindo um
comportamento pró-ativo no tratamento de possíveis problemas ou até resolução
dos problemas de forma automática, assim que for constatado qualquer evento.
Também muitas vezes permitindo um tratamento preventivo conforme Brisa (1993).
2.Arquivamento de dados com histórico do status da rede física, dos serviços
da rede, ou servidores, notificações de problemas, paradas programadas ou não,
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bem como tratamento dos eventos, sejam eles alertas de complicações ou
indisponibilidade de qualquer serviço ao cliente, possibilitando garantir que os níveis
de disponibilidade pretendidos são atingidos, segundo Mauro (2001).
3.Notificação de contatos quando problemas em serviços, na rede ou em
servidores ocorrerem ou forem resolvidos, via e-mail, Pager, ou outros métodos
possíveis, para uma maior agilidade no tratamento de problemas.
4.Possibilidade de projetar carga nos servidores, nos links de
telecomunicação e na rede física baseados nos dados armazenados, permitindo
uma racionalização dos investimentos em TI. De acordo com Stallings (1999) a
informação sobre a rede e as estatísticas de sua atividade, incluindo os dados de
eventos, deverá ser passível de obtenção de maneira centralizada e apresentada em
forma facilmente compreensível, possivelmente utilizando representações gráficas.
A importância da disponibilidade dos serviços tecnológicos para o sucesso do
negócio nunca foi tão imprescindível. Ao longo dos anos, a interdependência entre
os processos de negócio e a operação da infra-estrutura tecnológica desenvolveu-se
a ponto de total dependência, se a tecnologia pára, o negócio também pára.
A importância em suportar o negócio deve ser vista no contexto dos novos
hábitos da sociedade: a economia global, a economia 24x7, o comércio eletrônico, o
trabalho flexível, serviços "business-to-business" e "business-to-consumer" na
Internet.
No mercado competitivo atual, a satisfação dos clientes é primordial. A
insatisfação quanto à disponibilidade e à confiabilidade do serviço pode ser um fator
que leva um consumidor procurar a concorrência. É por isso que a gestão de
disponibilidade é essencial para garantir os níveis de disponibilidade necessários ao
negócio a fim de satisfazer os objetivos da empresa e disponibilizar a qualidade de
serviço esperada pelos clientes.
A gestão de disponibilidade de serviços tecnológicos está relacionada ao
planejamento, à implementação e à medição da infra-estrutura tecnológica para
garantir que os requisitos de disponibilidade definidos sejam constantemente
respeitados.
A gestão de disponibilidade deve possuir ferramentas suficientes para:
1.Aferir todos os serviços existentes para os quais foram estabelecidos
Service Level Requirements (SLRs) ou Service Level Agreements (SLAs);
2.Monitorar
serviços
tecnológicos
identificados
independentemente da existência ou não de SLAs formais;

como

críticos,

3.Controlar os fornecedores (internos ou externos) que formam a organização
de suporte tecnológico;
4.Verificar todos os aspectos da infra-estrutura tecnológica e da organização
de apoio que podem afetar a disponibilidade de serviços e de informações.
A efetiva gestão de disponibilidade com foco nas necessidades do negócio
agregar-lhe-á valor. De acordo com Stallings (1999), é necessário monitorar a rede
como um todo, pois a disponibilidade dos sistemas depende das disponibilidades
individuais de cada componente utilizado.
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O principal benefício da gestão de disponibilidade é que os serviços
tecnológicos com requisitos de disponibilidade são planejados, implementados e
geridos para, constantemente, atingir seus objetivos.
Quando implementada com foco no negócio e no utilizador, a gestão da
disponibilidade de serviços tecnológicos garante que a organização reconheça a
disponibilidade como primordial para manter contínua a vontade de melhoria e
cultura de serviço.
Os benefícios da gestão de disponibilidade podem ser resumidos da seguinte
forma:
a. Um ponto único de responsabilidade para a disponibilidade é definido na
organização;
b. Os serviços tecnológicos são planejados para garantir requisitos
determinados pelo negócio;
c. Os níveis de disponibilidade necessários são acordados, medidos e
controlados para suportar a gestão de níveis de serviço;
d. Os riscos para a disponibilidade tecnológica são reconhecidos e as
medidas corretivas apropriadas são identificadas e implementadas;
e. Uma perspectiva do negócio e do utilizador é assumida para garantir a
melhor utilização da infra-estrutura tecnológica e para fornecer o máximo
de benefícios possíveis;
f. A freqüência e duração das falhas de serviço são reduzidas;
g. A mentalidade da organização de apoio tecnológico passa da correção de
erros para a melhoria do serviço; da reativa para pró-ativa;
h. A organização de apoio tecnológico é vista como "valor agregado" para o
negócio.
Enfim, OGC (2001) afirma que um processo eficaz de Gestão de
Disponibilidade pode fazer a diferença e será reconhecido como tal pelo negócio se
ele for desenvolvido com forte ênfase nas necessidades do negócio e do usuário.
1.1

Visão Geral

No capítulo dois, introduz-se o conceito de gerenciamento de rede, abordando
os sistemas existentes. Também se discorre sobre o protocolo Simple Network
Management Protocol SNMP bem como o Remote Monitoring RMON.
O método de Melhores Práticas do ITIL será detalhado no capítulo 3, onde se
focaliza a disciplina referente ao Gerenciamento de Disponibilidade dentro da
estrutura de “Service Delivery”.
Apresenta-se, no capítulo quatro, o estudo de caso com a análise dos dados
colhidos e uma proposta para o gerenciamento de disponibilidade dos serviços
entregues pelo departamento de TI.
Por fim, as considerações parciais e conclusões são dadas no capítulo cinco.
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1.2

Problema da Pesquisa

A Gestão de Disponibilidade aperfeiçoa a qualidade operacional da Rede e de
seus serviços?
1.3

Hipótese de Trabalho

O aumento da Disponibilidade de Rede permite uma gestão otimizada,
baseada em resultados.
1.4

Metodologia – Estudo de Caso

A metodologia adotada neste trabalho é um Estudo de Caso, utilizado para
validar a proposta de Gestão de Disponibilidade e tem ,como desafio, descobrir se o
Gerenciamento de Rede SNMP, que foi padronizado pelo Internet Engineering Task
Force IETF e utilizado há mais de uma década no mercado, é suficiente para tornar
TI um diferencial na estratégia da empresa.
O método do Estudo de Caso é considerado um tipo de análise qualitativa
segundo Goode (1969) e tem sido utilizado extensivamente na pesquisa social, seja
nas disciplinas tradicionais, como a Psicologia, seja nas disciplinas que possuem
uma forte orientação para a prática, fato que motivou o uso desta metodologia, além
de ser usado para a elaboração de teses e dissertações.
Como amparo a este Estudo de Caso utiliza-se o Modelo de “Melhores
Práticas do ITIL” (Information Technology Infrastructure Library). O modelo ITIL será
o balizador da Proposta de Gestão de Disponibilidade, que é o foco central desta
dissertação.
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2 ESTADO DA ARTE
Com o crescimento das redes e, principalmente, de sua importância para as
instituições comerciais, e o fato do uso de serviços estar diretamente ligado à
disponibilidade e eficiência dos sistemas aplicativos das empresas, Brisa (1993)
conclui que o gerenciamento de rede tornou-se vital devido ao alto custo das Redes.
De acordo com as atuais necessidades e dependência das empresas nos
recursos de Tecnologia da Informação, buscamos um meio de tornar nossas redes
as mais disponíveis possíveis e, por essa razão, acreditamos que o primeiro passo
deva ser um efetivo gerenciamento da rede que nos permita detectar e atuar nas
falhas o mais breve possível, ou até, muitas vezes, identificar padrões de
comportamentos que seriam potenciais problemas futuros, dando-nos a
possibilidade de sermos pró-ativos em suas resoluções.
2.1

Gerenciamento de Rede

O contínuo crescimento em número e diversidade dos componentes das
redes de computadores tem tornado a atividade de gerenciamento da rede cada vez
mais complexa. Tarouco (1993) aponta duas causas principais que tornam árduo o
trabalho de isolamento e teste de problemas:
a) Diversidade dos níveis do pessoal envolvido: técnicos, gerentes e
engenheiros.
b) Diversidade nas formas de controle e monitoração: produtos cada vez
mais complexos, porque cada fornecedor oferece ferramentas próprias de
controle e monitoração.
O gerenciamento de redes de computadores pode ser definido como a
coordenação (controle de atividades e monitoração de uso) de recursos materiais
(modems, roteadores, etc.) e ou lógicos (protocolos), fisicamente distribuídos na
rede, assegurando, na medida do possível, confiabilidade, tempos de resposta
aceitáveis e segurança das informações.
As atividades básicas do gerenciamento de redes consistem na detecção e
correção de falhas em um tempo mínimo e no estabelecimento de procedimentos
para a previsão de problemas futuros. O modelo clássico de gerenciamento pode ser
sumarizado em três etapas:
a) Coleta de dados: um processo, em geral automático, que consiste de
monitoração sobre os recursos gerenciados.
b) Diagnóstico: esta etapa consiste no tratamento e análise realizados a
partir dos dados coletados. O computador de gerenciamento executa uma
série de procedimentos (por intermédio de um operador ou não), com o
intuito de determinar a causa do problema representado no recurso
gerenciado.
c) Ação ou controle: Uma vez diagnosticado o problema, cabe uma ação, ou
controle sobre o recurso, caso o evento não tenha sido passageiro
(incidente operacional).
A eficiência na realização dessas tarefas está diretamente ligada à presença
de ferramentas que as automatizem e de pessoal qualificado. Atualmente, existem
no mercado diversos tipos de ferramentas que auxiliam o administrador nas
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atividades de gerenciamento. Essas ferramentas podem ser divididas em quatro
categorias:
a) Ferramentas de nível físico, que detectam problemas em termos de cabos
e conexões de hardware.
b) Monitores de rede, que se conectam as redes monitorando o trafego.
c) Analisadores de rede, que auxiliam no rastreamento e correção de
problemas encontrados nas redes.
d) Sistemas de gerenciamento de redes, os quais permitem a monitorização
e controle de uma rede inteira a partir de um ponto central.
Dentre a gama de soluções possíveis para o gerenciamento de redes, uma
das mais usuais consiste em utilizar um computador que interage com os diversos
componentes da rede para deles extrair as informações necessárias ao seu
gerenciamento.
Stallings (1999) afirma que é preciso montar um banco de dados no
computador que será o gerente da rede, contendo informações necessárias para
apoiar o diagnóstico e a busca de soluções para problemas da rede. Isto envolve
esforço para identificar, rastrear e resolver situações de falhas. Como o tempo de
espera do usuário pelo restabelecimento do serviço deve ser o menor possível, tudo
isto deve ser feito eficientemente.
2.1.1 Sistemas de Gerenciamento de Redes (NMS)
Os sistemas de gerenciamento de redes Network Management System –
NMS - apresentam a vantagem de ter um conjunto de ferramentas para análise e
depuração da rede. Segundo Mauro (2001) estes sistemas podem apresentar
também uma série de mecanismos que facilitam a identificação, notificação e
registro de problemas, como por exemplo:
a) Alarmes que indicam, através de mensagens ou bips de alerta,
anormalidades na rede.
b) Geração automática de relatórios, contendo as informações coletadas.
c) Facilidades para integrar novas
gerenciamento.

funções ao próprio sistema de

d) Geração de gráficos estatísticos em tempo real.
e) Apresentação gráfica da topologia das redes.
Em redes Internet Protocol IP, o sistema de gerenciamento segue o modelo
gerente-agente, no qual o GERENTE é o próprio sistema de gerenciamento, e o
AGENTE é um software que deve ser instalado nos equipamentos gerenciados. A
tarefa do agente é responder as requisições feitas pelo gerente em relação ao
equipamento no qual o agente está instalado conforme Lopes (2003). Esta interação
é viabilizada pelo protocolo de gerenciamento SNMP, como uma linguagem comum
utilizada exclusivamente para a troca de informações de gerenciamento. Dessa
forma, o gerente consegue conversar com qualquer máquina que fale SNMP,
independentemente do tipo de hardware e sistema operacional. O conjunto de
informações ao qual o gerente pode fazer requisições ou alterações e denominado
de Management Information Base (MIB).
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O protocolo de gerenciamento SNMP constitui atualmente um padrão
operacional "de fato", e grande parte do seu sucesso deve-se a sua simplicidade: um
protocolo send/receive com apenas quatro operações. Outro aspecto importante é a
sua capacidade de gerenciar redes heterogêneas constituídas de diferentes
tecnologias, protocolos e sistemas operacionais, o que é uma necessidade segundo
Stallings (1999). Dessa forma, o SNMP pode gerenciar, por exemplo, redes
Ethernet, Token Ring e FDDI (Fiber Distributed Data Interface), conectando IBM PCs
(Personal Computers), Apple Machintosh, estações de trabalho SUN e outros tipos
de computadores.
As aplicações de gerenciamento utilizam o SNMP para:
a) Fazer polling nos dispositivos de rede e coletar dados estatísticos para
análise em tempo real.
b) Receber um conjunto limitado de notificações de eventos significativos ou
mensagens trap.
c) Reconfigurar dispositivos de rede.
2.1.2 Objeto gerenciado, Gerente e Agente
Um objeto gerenciado é um termo que pode ser definido como uma
representação abstrata das características relativas ao gerenciamento de um
recurso real da rede. O termo objeto tem sido utilizado devido à técnica de
orientação a objetos que tem se estabelecido como um paradigma muito utilizado na
modelagem de sistemas. Os processos de gerenciamento usados em atividades de
gerenciamento podem ser classificados como processo gerente ou processo agente.
Um processo gerente é parte de uma aplicação distribuída que tem a
responsabilidade de uma ou mais atividades de gerenciamento, ou seja, ele
transmite operações de gerenciamento (actions) aos agentes e recebe notificações
(events) destes.
Um processo é dito agente quando parte de uma aplicação distribuída irá
executar as diretivas enviadas pelo processo gerente. Assim, ele passará para o
Gerente uma visão dos objetos sendo gerenciados e refletirá o comportamento
desses objetos, emitindo notificações sobre os mesmos.
O código de um agente é constituído por uma função de gerenciamentocontadores, rotinas de teste, temporizadores, etc, que permite o controle e
gerenciamento do objeto gerenciado. Já a instrumentação de gerenciamento está
tipicamente associada a uma estrutura particular de gerenciamento, que especifica
as regras empregadas para definir a informação referente a um objeto referenciado,
permitindo, assim, que este possa ser monitorado e gerenciado.
A Structure Management Information SMI, como é chamada essa
instrumentação, é análoga à linguagem de programação usada para construir
estruturas de dados e permitir operações que possam ser executadas sobre essas
estruturas. A combinação de uma SMI com um protocolo particular é denominada
framework. À frente, veremos a SMI mais detalhadamente.
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2.1.3 Monitoração Remota (RMON)
A monitoração remota oferece à NMS dados estatísticos sobre um Local Area
Network LAN ou World Area Networks WAN inteira, no nível de pacotes, bem como,
fornece dados estatísticos de rede e de aplicativos.
O RMON MIB foi elaborado para permitir que uma verdadeira investigação de
RMON seja executada off-line, visando a obter dados estatísticos sobre a rede
observada, sem que a NMS faça consultas constantes. Mais tarde, a NMS pode
solicitar os dados estatísticos obtidos nas investigações. Outro recurso que a maioria
das investigações permite é a possibilidade de definir limiares para várias condições
de erro e, quando um limiar é ultrapassado, pode alertar à NMS por meio de uma
trap do SNMP. Descreveremos maiores detalhes em um capítulo posterior.
2.1.4 Informação Gerencial
A base da informação gerencial MIB compreende um conjunto de variáveis
usadas para representar informações estáticas ou dinâmicas vinculadas a um
determinado objeto gerenciado (incluindo seus atributos, operações e notificações).
Os objetos gerenciados dentro da MIB são definidos em termos de:
a) Atributos - Propriedades dos objetos gerenciados.
b) Operações - São as ações que os Agentes podem submeter ao Gerente
para informar sobre a ocorrência de eventos nos objetos gerenciados;
c) Notificações - São informações que os Agentes podem emitir ao Gerente
para informar sobre a ocorrência de eventos nos objetos gerenciados;
d) Relações - São as formas de comunicação entre os objetos.
A MIB segue uma arquitetura do tipo árvore, onde as informações referentes
a objetos da árvore estão nas suas folhas. Mais adiante, detalharemos a MIB.
2.1.5 Modelos de Gerenciamento
Dependendo da ênfase atribuída aos investimentos realizados no ambiente
de processamento de dados, as funções de gerência de rede podem ser
centralizadas no processador central ou distribuídas em diversos ambientes locais.
Segundo Lopes (2003), o gerenciamento de rede implica a utilização de várias
ferramentas inseridas em uma estrutura, de certa forma complexa, com os limites de
atuação definidos, se possível padronizado, entre os componentes envolvidos. Esta
estrutura pode definir aspectos como: a estratégia empregada no
atendimento/chamadas dos usuários, atuação do pessoal envolvido nas tarefas de
gerenciamento de rede, supridores de serviços, etc.
O foco para as atividades de gerenciamento de rede é a organização.,
Aspectos como o atendimento do usuário, caracterizam-se como primordiais para o
sucesso da estrutura. É desejável que o usuário dos serviços de rede tenha um
único ponto de contato para reportar problemas e mudanças.
Os limites de atuação desta gerência devem levar em conta a amplitude
desejada pelo modelo implantado na instalação que, além de operar a rede, deve
envolver tarefas como: Controle de acesso à rede; Disponibilidade e desempenho;
Documentação de configuração; Gerência de mudanças; Planejamento de
capacidade; Auxílio ao usuário; Gerência de problemas e Controle de inventário.

21

A ênfase relativa atribuída em cada uma dessas categorias por uma
instalação depende do tamanho e complexidade da rede.
Os modelos de gerenciamento diferenciam-se nos aspectos organizacionais
no que se refere à disposição dos gerentes na rede, bem como no grau da
distribuição das funções de gerência. Existem dois modelos adotados para gerência
de redes: o Modelo Internet e o Modelo Open Systems Interconnection OSI. Este
último, como não é o foco deste trabalho, será tratado no Anexo A.
2.2 O Modelo de Gerenciamento Internet
O Gerenciamento Internet, também chamado de abordagem SNMP ou
modelo de gerenciamento SNMP, é padronizado pela Internet Engineering Task
Force IETF, uma organização aberta que define os padrões para a Internet. O
modelo SNMP possui uma abordagem genérica e pode ser utilizado para gerenciar
diferentes tipos de sistemas.
2.2.1 O modelo de gerenciamento SNMP
No gerenciamento de uma rede, o modelo SNMP representado na Figura 1,
consiste dos seguintes elementos (Perkins,1997):
a) No mínimo, uma estação de gerenciamento, contendo uma ou mais
entidades SNMP chamadas de Gerente;
b) Um ou mais nodos gerenciados, cada um contendo uma entidade SNMP
chamada de Agente;
c) Opcionalmente, entidades SNMP, chamadas de entidades com dupla
função, capazes de desempenhar o papel de Agente-Gerente;
d) Informações de gerenciamento em cada nodo gerenciado, as quais
descrevem a configuração, o estado, as estatísticas e as ações que
controlam os nodos gerenciados;
e) Um protocolo para comunicação de gerenciamento utilizado pelos
Gerentes e Agentes durante a troca de mensagens de gerenciamento.
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Figura 1: Modelo SNMP Gerenciamento de Rede - Adaptação STALLINGS, 1999,
P.8
O modelo SNMP é definido em uma coleção de documentos, denominados
Requesta For Comenos RFC's. As RFC's definem uma estrutura de gerenciamento
que compreende: um protocolo de gerenciamento, a definição de informações de
gerenciamento e eventos, um núcleo de informações de gerenciamento e eventos, e
um mecanismo para gerenciar o uso do protocolo, incluindo aspectos de segurança.
Para o desenvolvimento de aplicações de gerenciamento, o modelo SNMP
(Harnedy,1998) poderá ser estruturado em Aplicação Gerente e Aplicação Agente,
as quais se comunicam via interconexão e protocolos de rede, conforme a Figura. 2.
No modelo SNMP, a interconexão de rede consiste da coleção de uma ou
mais redes que usam protocolos comuns e são conectadas por gateways. Quaisquer
dois pontos finais podem se comunicar através da implementação de um esquema
de endereçamento global e do uso de protocolos padronizados como os que formam
a pilha Transmission Control Protocol/Internet Protocol TCP/IP (ver introdução do
Anexo B). Nos protocolos, existem regras que possibilitam a comunicação entre
redes..
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Figura 2: Arquitetura SNMP

A comunicação de redes que utiliza a pilha TCP/IP é realizada por diferentes
protocolos que operam ao longo das camadas que formam a arquitetura. Em um
host, por exemplo, deve-se implementar,pelo menos, um protocolo em cada uma
das camadas (camada de acesso à rede, camada de rede, camada de transporte e
camada de aplicação superior).
2.2.2 Aplicação Gerente
O modelo SNMP apresenta a Aplicação Gerente como uma entidade de rede
que usa determinados protocolos das camadas de transporte, de rede, de acesso à
rede e de aplicação, para a comunicação com a entidade de rede gerenciada.
Conforme apresentado na Figura 3, a Aplicação Gerente poderá ser constituída de
cinco componentes principais:
a) Operações de gerenciamento
b) Management Information Base – MIB
c) Banco de Dados
d) Aplicações de gerenciamento
e) Interface de usuário
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Figura 3: Componentes de uma Aplicação Gerente
2.2.2.1 Operações de gerenciamento
As operações de gerenciamento são componentes da Aplicação Gerente que
controlam e monitoram os Agentes pertencentes à comunidade de um determinado
domínio de gerenciamento. As operações de gerenciamento podem ler e escrever
em variáveis da MIB de cada Agente para gerenciar o dispositivo de rede. As
operações de gerenciamento podem, também, armazenar informações de
gerenciamento recuperadas junto aos Agentes em uma MIB própria e/ou em um
Banco de Dados.
Uma operação de gerenciamento é uma o ato de implementar um software
que permite as regras estabelecidas no protocolo SNMP e que codifique e
decodifique mensagens construídas em unidades de dados de protocolo, baseadas
no subconjunto do Abstract Syntax Notation One ASN.1, para utilização em formatos
internos. Para atender as regras da versão 1 do SNMP, as operações de
gerenciamento deverão conter processos para execução das requisições:
GetRequest, SetRequest e GetNextRequest - Protocol Data Units PDUs. Para
atender as regras da versão 2 do SNMP, as operações de gerenciamento deverão
conter processos adicionais para a requisição GetBulk-PDU, para o tratamento das
alterações da mensagem Response-PDU, de um novo formato de Trap, e para a
possibilidade de mensagens do tipo InformRequest-PDU.
A comunicação com a MIB - que visa a reconhecer o próprio conjunto de
objetos gerenciados, que podem ser controlados e monitorados, e a uma interface
para as funções de envio e recebimento de mensagens SNMP via camada de
transporte (protocolo User Datagrama Protocol UDP e outros utilizados)- é um
procedimento que deverá ser incluído nas operações de gerenciamento. As
operações de gerenciamento também deverão fornecer os serviços necessários
para qualquer requisição de aplicações de gerenciamento que podem compor um
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Sistema de Gerenciamento de Rede (chamados de Plataformas de Gerenciamento,
quando são utilizados produtos proprietários). A Application Programing Interface
API poderá ser proprietária, implementada por um fabricante de operações de
gerenciamento, ou aberta, como, por exemplo, a que foi desenvolvida para
Aplicações Gerente baseadas em ambiente Windows, denominada WinSNMP
Natale (1995), ou ainda as API's, desenvolvidas para plataformas Unix Davis (1996).
As operações de gerenciamento podem ser encaradas como mecanismos de
comunicação SNMP, utilizados na troca de mensagens entre Aplicações Gerente e
Agente. Esses mecanismos estão disponíveis em uma implementação do SNMP,
denominada originalmente de CMU-SNMP (Davis 1996), e portadas para o sistema
operacional Linux. As operações de gerenciamento estão implementadas no pacote
de software desenvolvido na Carnegie Mellon University-CMU, na forma de utilitários
(operações de gerenciamento) que processam as requisições Get, GetNext, Walk,
Set e Trapd. Atualmente, a referida implementação foi migrada e ampliada para o
pacote NET-SNMP.
2.2.2.2 Management Information Base – MIB
A MIB da Aplicação Gerente, quando existir, conterá a “relação mestre” para
as MIBs de todos os Agentes pertencentes à comunidade de gerenciamento. Se
uma operação de gerenciamento deseja controlar as variáveis da MIB do Agente, ela
deverá conhecer ou ser habilitada para descobrir as variáveis existentes. Muitas
vezes, as operações de gerenciamento mantêm informações adicionais de
gerenciamento em um Banco de Dados.
2.2.2.3 Banco de Dados
O Banco de Dados é constituído por um conjunto de variáveis de interesse,
que compreendem todos os nomes, configurações, topologia e dados de auditoria
dos dispositivos gerenciados. Sua implementação poderá ser efetuada com o uso de
um programa servidor que contenha um banco de dados do tipo relacional e que
adote, como mecanismo de iteração, o padrão Structured Query Language SQL.
2.2.2.4 Aplicações de gerenciamento
As aplicações de gerenciamento são programas que transformam os dados
SNMP em informações usadas pelos usuários da Aplicação Gerente
(administradores de rede, usuários dos serviços de rede, etc). As aplicações de
gerenciamento compreendem uma variedade de programas que enviam requisições
a um Agente em determinado intervalo de tempo, a expressão utilizada para
representar esse processo é poll, via operações de gerenciamento (Get / Set),
manipulam e formatam as mensagens de trap ou acessam o Banco de Dados. As
aplicações de gerenciamento auxiliam no processamento e análise dos dados
obtidos (recuperados) junto às Aplicações Agentes, via operações de
gerenciamento, ou junto ao Banco de Dados.
As aplicações de gerenciamento constituem uma recente área no
gerenciamento de rede, com a abordagem do modelo SNMP. As aplicações de
gerenciamento obtêm dados destinados a apoiar os administradores e usuários dos
serviços de rede na tomada de decisões inteligentes, fornecendo gerenciamento próativo e estendendo as funcionalidades das plataformas de gerenciamento em muitas
direções.
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A primeira geração de aplicações de gerenciamento inclui a geração de
relatório, trouble tickets e alarmes audíveis. Uma segunda geração de aplicações de
gerenciamento, muitas vezes, inclui sistemas especialistas (knowledge-based) que
podem alertar o pessoal de rede quando sérios problemas ocorrem, antecipando
possíveis falhas em várias partes da rede gerenciada e usando heurísticas para
apoiar o planejamento, a operação, e fornecer dados valiosos que podem ser
usados para o conjunto de informações que será apresentado na Interface de
Usuário.
Um componente-chave das aplicações de gerenciamento compreende o uso
de uma API padronizada. Isso permite que aplicações de múltiplos fornecedores
sejam incluídas em uma única plataforma de gerenciamento, visando a oferecer um
mix de aplicações para uma determina organização. A interface entre as aplicações
de gerenciamento e as operações de gerenciamento deverá ser bem definida, aberta
e baseada em padrões, sempre que possível.
2.2.2.5 Interface de usuário
A interação do usuário com uma determinada Aplicação Gerente é realizada
via uma Interface de Usuário, User Interface UI. Esta possibilita ao operador entrar
com comandos de gerenciamento e visualizar as respostas solicitadas ou não
solicitadas (traps), enviadas pelas aplicações de gerenciamento, processadas junto
à Base de Dados ou junto à Aplicação Agente, via operações de gerenciamento.
Muitas Aplicações Gerente oferecem uma Graphic User Interface GUI, para
apresentar estatísticas de desempenho, resumos de contabilização, relatório de
falha, inventários de configuração, formulários para criação de queries e mapas da
topologia da rede gerenciada. Interfaces gráficas de usuário, atualmente, são
baseadas nos sistemas operacionais da Microsoft (W95 e NT), IBM OS/2 e em uma
variedade de padrões disponíveis com os sistemas Xwindows, tais como MOTIF e
Open Look. A interface de usuário não é especificada no modelo SNMP e deve ser
considerada na implementação.
O uso de Web Browser como mecanismo de suporte à interface de usuário,
está bem difundida tanto em produtos comerciais como em ferramentas de domínio
público. Os atuais recursos de Web proporcionam a construção de interfaces ricas
em componentes e de fácil utilização.
Devido à natureza de intensos recursos dos componentes, a Aplicação
Gerente é, usualmente, implementada em uma Workstation rodando sistema
operacional multitarefa, tal como Unix ou Windows NT. Muitas vezes, o dispositivo
de rede (Workstation) destinado a abrigar a Aplicação Gerente deverá disponibilizar
uma grande quantidade de memória RAM (Rondon Access Memory ), um
considerável espaço em disco, outros mecanismos de armazenamento secundário e
dispositivo de backup. Esses recursos poderão ser escaláveis.
2.2.3 Aplicação Agente
O modelo SNMP apresenta a Aplicação Agente como uma entidade
processando junto a um dispositivo de rede. A Aplicação Agente também utiliza os
protocolos de rede e o protocolo SNMP para se comunicar via interconexão de rede
com uma Aplicação Gerente. A Aplicação Agente consiste de dois componenteschave:
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a) O Agente
b) A MIB do Agente
2.2.3.1 Agente
Todo sistema diretamente gerenciado por SNMP deverá conter uma entidade
chamada Agente, processando em modo background. O Agente é um tipo de
programa que recebe requisições da Aplicação Gerente, pertencente a uma
determinada comunidade de gerenciamento, verifica se as requisições são válidas e
envia as respostas apropriadas. O Agente pode também ser configurado para enviar
mensagens de trap na forma de relatórios assíncronos para eventos pré-definidos. O
Agente utiliza rotinas de instrumentação que manipulam estruturas de dados locais
para recuperar e configurar os vários objetos (variáveis) da MIB.
Um Agente necessita de um mecanismo de transporte baseado em
datagramas para a troca de mensagens com entidades do tipo Gerente. Quando se
utiliza o mesmo mecanismo e/ou rede para operações de gerenciamento e outras
operações de um sistema, o gerenciamento é chamado de in-band. O caminho
utilizado para a troca de mensagens é chamado de canal de gerenciamento in-band.
Utilizando um mecanismo e/ou rede separadas, somente para operações de
gerenciamento, o gerenciamento é chamado de out-of-band. Neste caso, o caminho
utilizado para a troca de mensagens de gerenciamento é chamado de canal de
gerenciamento out-of-band.
O modelo SNMP geralmente impõe uma leve carga no mecanismo de
transporte, e, desse modo, uma abordagem de gerenciamento in-band mostra-se
eficiente e fornece alto desempenho. Entretanto, se o caminho de transporte entre
uma Aplicação Agente e uma Aplicação Gerente não está operacional, será
impossível diagnosticar e recuperar um problema sem a intervenção externa (tal
como a de um administrador de rede). Com o uso de um canal de gerenciamento do
tipo out-of-band, uma Aplicação Gerente deverá comunicar-se com uma Aplicação
Agente para diagnosticar e, possivelmente, resolver o problema sem a necessidade
de intervenção externa.
O principal fator que dificulta a adoção de uma abordagem de gerenciamento
do tipo out-of-band é o custo da implementação. Entretanto, em ambientes onde
existem necessidades críticas de gerenciamento, um canal de comunicação de baixa
velocidade (dial-up, por exemplo) poderá ser utilizado.
Um Agente poderá suportar um ou mais protocolos de transporte. O UDP é o
protocolo da pilha TCP/IP escolhido. O protocolo de transporte UDP foi selecionado,
por aumentar a possibilidade de ser um protocolo compatível e por possibilitar a
inter-operação entre qualquer Gerente e Agente.
Um Agente SNMP deverá ser habilitado a acessar informações de
gerenciamento em um subsistema, para que este seja gerenciado. Um Agente (via
rotinas e métodos) deverá ser capaz de acessar informações de gerenciamento do
sistema e ser habilitado para receber notificações de eventos que ocorreram no
sistema. Cada subsistema gerenciado deverá incluir um mecanismo de acesso para
instrumentação de gerenciamento para o Agente contido no subsistema (Figura 4).
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Figura 4: Adições de gerenciamento SNMP em um subsistema
A instrumentação é efetuada por meio da utilização de dispositivos extras de
hardware ou de software que deverão ser adicionados ao subsistema para medir e
reter o valor ou o procedimento correspondente a uma alteração de valor. Muitos
subsistemas podem ser capazes de executar estas funções ou fornecer serviços
externos destas instrumentações. Também, um subsistema poderá já possuir
alguma instrumentação, mas isso poderia não atender às definições encontradas em
um módulo de MIB. A interface entre o Agente e as informações de gerenciamento
também fogem ao escopo do modelo SNMP.
Existem diferentes abordagens que poderão ser utilizadas na construção de
um Agente. Contudo, em todas as abordagens, como também afirmado por Stallings
(1999) um Agente poderá consistir das seguintes áreas funcionais:
a) Acesso para uma ou mais pilhas de transporte.
b) Uma máquina de protocolo (que inclui mecanismos de segurança).
c) Uma tabela de mapeamento para rotinas e métodos.
2.2.3.1.1

Pilha de transporte

Um Agente SNMP utiliza uma pilha de transporte para receber e transmitir
respostas. Uma entidade do tipo Agente utiliza, geralmente, um conhecido seletor de
transporte para receber mensagens. Por exemplo, no conjunto de protocolos da
Internet, a porta UDP 161 é usada como seletor de transporte, juntamente com o
endereço Internet Protocol IP do sistema que contém o Agente para formar o
endereço de transporte para as mensagens de gerenciamento. A interface entre o
Agente e a pilha de transporte está fora do escopo do modelo SNMP.
Existem interfaces bem definidas, tal como do tipo sockets, que podem ser
disponíveis para serem usadas pelo Agente. Por outro lado, o uso de um Agente
para transmitir e receber mensagens transforma a pilha de transporte em uma das
áreas primárias de interesse de gerenciamento de rede em um sistema gerenciado.
A pilha de transporte tem que incluir instrumentação e interfaces de acesso para
rotinas e métodos a todas as camadas, para que informações de gerenciamento
sejam acessadas pelo Agente. Isto nem sempre é possível, principalmente quando
os fornecedores de pilhas de transporte não implementam instrumentação ou não
fornecem acesso ao código fonte.
2.2.3.1.2

Máquina de protocolo

O componente de um Agente que recebe uma mensagem SNMP decodifica,
verifica os mecanismos de segurança, efetua o mapeamento das informações de
gerenciamento, chama rotinas e métodos, codifica e envia mensagens de respostas,
é chamado de máquina de protocolo. A máquina de protocolo também recebe
notificações de eventos de dentro do sistema gerenciado e gera relatórios de
eventos. Esses mecanismos estão presentes em produtos comerciais e em códigos

29

disponíveis para a livre utilização, não existindo a necessidade de desenvolver esse
tipo de código a partir de um ponto zero.
2.2.3.1.3

Tabela de mapeamento

A tabela de mapeamento contém o relacionamento para as rotinas e métodos
baseadas na identificação das informações de gerenciamento e um seletor. As
mensagens SNMP recebidas ou geradas por um Agente, contêm a identificação da
informação de gerenciamento (ou aproximação da identificação da informação de
gerenciamento, quando se tratar de operações do tipo GetNext e GetBulk).
A identificação de instâncias de informações de gerenciamento consiste de
duas partes. A primeira é o tipo de informação de gerenciamento e a segunda
especifica uma instância do tipo. As mensagens SNMP também possuem um seletor
que é usado para qualificar a identificação na mensagem. Na versão 1 do SNMP, o
seletor é o campo string que contém o nome da comunidade (A string de
comunidade é usada atualmente como seletor e autenticador). Na versão 2 do
SNMP, o seletor é o campo contexto da mensagem. Para cada identificação de
informação de gerenciamento na mensagem, um Agente deverá usar o seletor da
mensagem em ambas as partes da identificação, para acessar as informações de
gerenciamento. Uma identificação e um seletor também devem ser especificados na
requisição via interface local, se isso for suportado pelo Agente.
Os detalhes desta tabela (e interface local) estão fora do escopo da estrutura
de gerenciamento do modelo SNMP. Entretanto, é importante entender este aspecto
relacionado a um Agente, pois poderá afetar a definição de módulos da MIB.
Algumas implementações antigas de Agentes requerem que essa tabela seja
projetada sem o uso de mecanismos automatizados (de forma manual).
Implementações antigas têm estas tabelas construídas nos processos de
compilação e link-edição do Agente. Algumas implementações contemporâneas de
Agentes permitem que novas entradas possam ser criadas ou removidas durante a
execução do Agente. A adição de novos mapeamentos é chamada de registration. A
remoção de mapeamentos é chamada de deregistration.
2.2.3.2 Diagrama de um Agente
Diferentes abordagens podem ser usadas para decompor as áreas funcionais
de um Agente. Algumas abordagens podem dimensioná-lo na forma de um pacote
com a adição de outros componentes, tais como rotinas, métodos e mecanismos de
instrumentação. A Figura 5 apresenta um diagrama contendo uma possível
decomposição de um Agente, onde cada área funcional é indicada separadamente.
Com base no diagrama apresentado abaixo, pode-se notar que o Agente
contém somente uma engine de protocolo (incluindo aspectos de segurança), uma
dispatch table, acesso para uma interface de transporte, acesso para métodos e
rotinas (incluindo registration e deregistration) e uma interface local para acessar
informações de gerenciamento via Agente.
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Figura 5: Áreas funcionais de um Agente SNMP
Nas implementações atuais, as áreas funcionais de um Agente e as adições
para atendimento dos requisitos necessários ao gerenciamento baseado no modelo
SNMP são claramente separadas. Os fatores que afetam a escolha são os
seguintes: o responsável por adicionar gerenciamento; o total de software no
sistema; o uso de um simples processador ou de múltiplos processadores no
sistema e configuração do sistema de forma estática ou dinâmica.
Os dois primeiros fatores relacionam-se ao modo como o software para o
gerenciamento do sistema é desenvolvido. Em um sistema pequeno, dedicado e
fechado, uma única pessoa ou grupo poderá ser responsável por adicionar
capacidade de gerenciamento SNMP. Em grandes projetos (incluindo a segunda ou
terceira geração de um pequeno Agente), em sistemas multiprocessados e sistemas
configurados dinamicamente, as rotinas e métodos tendem a ser implementados
separadamente. Isso simplifica o desenvolvimento de um Agente, que permite sua
modificação independente do subsistema gerenciado, possibilitando que novas
informações de gerenciamento sejam adicionadas em um subsistema já existente ou
novo, sem a necessidade de alterar o Agente. Outra abordagem, apresentada em
Harnedy (1998), define que um Agente pode ser representado como um conjunto de
seis funções (Figura 6).
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Figura 6: Funções desempenhadas por um Agente SNMP
2.2.3.3 Estrutura do Agente
Existem duas abordagens predominantes que têm sido usadas para
implementar Agentes. Em sistemas pequenos, dedicados e fechados, a abordagem
monolítica é tipicamente utilizada. Nessa abordagem, o Agente, rotinas e métodos, e
grande parte das instrumentações são combinadas em conjunto. Essa é uma boa
escolha quando todo o subsistema de software é conhecido e integrado ao Agente
em tempo de compilação e/ou link-edição. Em sistemas de propósitos gerais e
abertos, a abordagem extensível é tipicamente utilizada. Essa abordagem sustenta a
separação em Agente, rotinas e métodos, até o tempo de carga, tempo de iniciação
ou tempo de execução.
Uma definição para os termos (Perkins 1997): Tempo de compilação referese ao tempo durante o qual um programa ou módulo é compilado; Tempo de linkedição refere-se ao tempo durante o qual todos os módulos são combinados na
forma de um código executável; Tempo de carga refere-se ao tempo durante o qual
um código é carregado pelo sistema operacional para ser executado; Tempo de
iniciação refere-se ao início da fase de execução de um programa, em que ocorre
alocação de recursos ou processamentos; Tempo de execução é a fase de
execução de um programa, após ter ocorrido sua iniciação e antes de seu término.
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2.2.3.4 MIB do Agente
A Management Information Base do Agente é uma coleção de variáveis de
interesse. Os grupos da MIB que compreendem um particular módulo de
informações de gerenciamento controlado pelo Agente são dependentes das
funcionalidades do dispositivo e de quais recursos ou serviços o Agente deverá
gerenciar.
Muitas pessoas, que estudam pela primeira vez o modelo SNMP, criam a
convicção errada de que um sistema gerenciado contém um banco de dados com
informações de gerenciamento e que esse banco de dados é a MIB do sistema
gerenciado. A verdade (Figura 7) é que nenhum banco de dados é necessário ou
existe. Muitas informações de gerenciamento são abstrações, geradas somente
quando requisitadas por uma aplicação de gerenciamento. Outras informações de
gerenciamento são utilizadas como um argumento para iniciar ações em um
subsistema gerenciado.
Pilha de
transporte

Agente
SNMP

recupera e
armazena
valores

recupera e
modifica valores

recupera e
armazena
valores

Banco de Dados

(MIB)

Serviço

recupera e

Função
armazena valores

Figura 7: A MIB como um banco de dados
Se as informações de gerenciamento estão contidas em um banco de dados,
então as MIBs projetadas e a implementação dos Agentes poderão ser consideradas
uma tarefa fácil. Entretanto, o sistema gerenciado poderá sofrer sobrecarga pelo
consumo de mais recursos de memória e de processamento. Todas as informações
que possuem troca de valores, tais como counters e gauges, poderão causar
atualizações do banco de dados.
2.2.4 Consultas Direcionadas a traps
Se uma estação de gerenciamento é responsável por um elevado número de
agentes e se cada agente mantém informações sobre muitos objetos, torna-se
impraticável que a estação de gerenciamento consulte periodicamente todos eles.
Nesses casos, Stallings (1999) recomenda utilizar o mecanismo denominado
consultas direcionadas a traps, cujo funcionamento é apresentado a seguir.
Em alguns poucos instantes no decorrer do dia, uma estação de
gerenciamento pode consultar todos os agentes conhecidos em busca de
informações-chave – características da interface, número médio de pacotes
enviados e recebidos por cada interface em um determinado intervalo de tempo,
entre outras. De posse de uma baseline definida, a estação de gerenciamento pára
de realizar consultas.
O agente fica responsável por notificar, através de um trap, a estação de
gerenciamento na ocorrência de qualquer evento não usual (ex: finalização abrupta
do agente e seu reinício imediato, falha de um canal de comunicação, condição de
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sobrecarga – observada quando o valor de um determinado objeto de MIB atinge um
dado limiar). Ao receber uma trap, a estação de gerenciamento pode realizar
consultas ao agente que reportou o alerta e, talvez, a outros agentes próximos para
diagnosticar algum problema e obter informações mais específicas sobre a causa do
alerta.
A utilização dessa abordagem pode resultar em economia significativa de
banda de rede, de processamento do agente e também da estação de
gerenciamento. Em resumo, a rede não foi feita para carregar informação que a
estação de gerenciamento não precisa, e agentes não foram feitos para responder a
requisições por informações pouco relevantes segundo Stallings (1999).
2.2.5 Proxies
A utilização de SNMP requer que todos os agentes e a estação de
gerenciamento suportem a pilha de protocolo TCP/IP. Esse requisito impede que
muitos dispositivos como modems, algumas pontes e outros sejam monitorados, por
não implementar internamente os protocolos UDP e IP.
Para resolver a restrição apontada acima, foi criado o conceito de proxy,
conforme mostra a figura 8. Neste esquema, um agente proxy atua como
representante para um ou mais dispositivos, respondendo às solicitações
requisitadas pelo gerente. Para tal, o agente precisa comunicar-se com o dispositivo.
De acordo com Tanenbaum (1997), essa comunicação pode ser realizada através
de algum protocolo não padronizado.
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SNMP
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Protocolos
dependentes da
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Dispositivo
representado
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Função de mapeamento
Processo agente

IP

Arquitetura de
protocolos utilizada
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Protocolos
dependentes da
rede

Protocolos
dependentes da
rede

UDP

Processo de
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representado
Protocolos
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Figura 8 – Configuração de agentes proxy - Fonte: Adaptação STALLINGS, 1999,
P.82
2.3 Remote Monitoring (RMON)
A mais importante adição ao conjunto de protocolos SNMPs é o padrão
RMON. Essa especificação define uma MIB que complementa a MIB-II e provê
informações vitais ao gerente de rede sobre a inter-rede. Apesar de ser apenas uma
especificação de uma MIB, esse padrão trouxe consigo uma significante expansão à
funcionalidade do SNMP, conforme Stallings (1999).
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O protocolo SNMP não é adequado para ambientes de redes corporativas
constituídas de diversas redes locais conectadas através de outra de longa
distância. Esses enlaces de rede de longa distância, por operarem as taxas de
transmissão inferiores às LANs que a interconectam, passam a ter grande parte da
sua banda de transmissão ocupada para informações de gerenciamento. Sendo
assim, um gerente SNMP não poderia aprender sobre o tráfego da rede como um
todo. Uma solução encontrada para dirimir este problema foi a utilização de um
sistema que implementa a RMON MIB ,denominada Remote MONitoring (RMON) ou
“monitor RMON”.
O protocolo RMON, conforme Stallings (1999), oferece suporte à
implementação de um sistema de gerenciamento distribuído. Nele, ficam atribuídos
os diferentes elementos: estações de trabalho, hubs, switches ou roteadores,
através dos quais o protocolo RMON pode gerenciar as redes locais à distância .
Cada elemento RMON tem, então, como tarefa, coletar, analisar, tratar e filtrar
informações de gerenciamento da rede e apenas notificar à estação gerente os
eventos significativos e situações de erro. No caso de existirem múltiplos gerentes,
cada elemento RMON deve determinar quais informações de gerenciamento devem
ser encaminhados para cada gerente.
Sendo assim, Carvalho (1997) afirma que os objetivos do protocolo RMON
são:
a) Reduzir a quantidade de informações trocadas entre a rede local
gerenciada e a estação gerente conectada a uma rede local remota.
b) Possibilitar o gerenciamento contínuo de segmentos de redes locais,
mesmo quando a comunicação entre o elemento RMON e a estação
gerente estiver, temporariamente, interrompida.
c) Permitir o gerenciamento pró-ativo da rede, diagnosticando e registrando
eventos que possibilitem detectar o mau funcionamento e prever falhas
que interrompam sua operação.
d) Detectar, registrar e informar à estação gerente condições de erro e
eventos significativos da rede.
e) Enviar informações de gerenciamento para múltiplas estações gerentes,
permitindo, no caso de situações críticas de operação da rede gerenciada,
que a causa da falha ou mau funcionamento da rede possa ser
diagnosticada a partir de mais de uma estação gerente.
2.3.1 RMON1 e RMON2
Dois padrões básicos de protocolo RMON são especificados: RMON1 e
RMON2, que são funcionalmente complementares.
O RMON1 opera até o enlace (camada Media Access Control MAC), obtendo
automaticamente informações sobre o trafego nos segmentos de rede. Segundo
Carvalho (1997), o RMON1 também oferece recursos ao administrador da rede para
monitorar o tráfego e coletar informações estatísticas da operação de um segmento
de rede local, além de realizar o diagnóstico remoto de falhas e erros ocorridos no
segmento de rede a partir de funcionalidades de um analisador de protocolo
suportadas pelo correspondente elemento RMON.
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Porém, segundo Netscout (1996), o fato de o RMON1 só trabalhar na camada
MAC, significa que o RMON1 somente apresenta estatísticas para tráfego agregado
- porém não apresenta estatísticas para camadas diferentes de várias pilhas de
protocolos (ex. IP, File Transfer Protocol FTP, Internet Packet Exchange IPX). Isto
também significa que, por não serem capazes de monitorar a camada de rede, os
dispositivos RMON1 não distinguem o tráfego neste segmento originado através de
um roteador, o que é uma grande deficiência. Assim, muitas aplicações usuais como
uma medição do tempo de resposta cliente/servidor ou uma provisão de estatística
para as sete camadas, não é possível através deste protocolo unicamente.
O RMON2, por sua vez opera na camada de rede e nas camadas superiores,
complementando, portanto o RMON1, o que possibilita coletar informações
estatísticas e monitorar a comunicação fim-a-fim e o tráfego gerado por diferentes
tipos de aplicação (Stallings, 1999). A figura 9 ilustra essa diferença.

APLICAÇÃO
APRESENTAÇÃO
RMON 2
SESSÃO
TRANSPORTE
REDE
RMON 1

ENLACE
FÍSICA
Figura 9 - Diferenças na Atuação da RMON1 e 2

Um gerente necessita, periodicamente, consultar os monitores para obter
informações. Seria interessante, para efeito de eficiência, que apenas os dados
alterados desde a última consulta fossem retornados. Para possibilitar tal facilidade,
o RMON2 criou o conceito de filtragem de tempo (time filtering), introduzindo um
time stamp em cada linha, que armazena a última vez em que foi armazenada.
2.3.1.1 Remote Monitoring Management Information Base (RMON-MIB)
Os objetos RMON são organizados em 20 grupos. Os 10 primeiros grupos
constituem a RMON1-MIB, voltado ao gerenciamento das operações realizadas nos
níveis físicos e de enlace em rede ethernet. Ela compila estatísticas e informações
históricas como número de colisões, erros de CRC (cyclic redundancy check), entre
outras. Uma extensão dessa MIB, adaptada para redes Token Ring, está
enquadrada em um grupo definido de um documento próprio. Os 10 grupos
restantes constituem a RMON2-MIB, proposta para viabilizar a coleta de estatísticas
e informações para protocolos acima do enlace. Ela permite a monitoração de
padrões de uso da rede e a observação do tráfego de aplicações cliente-servidor e
comunicações fim-a-fim (figura 10).
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Figura 10 – Grupos das MIBs RMON e RMON2
2.3.1.2 Histórico e evolução das MIBs RMON
Antes da existência das MIBs RMON, vendedores forneciam dispositivos de
gerenciamento dotados de teclado e visor. Os seus usuários precisavam ficar em
frente ao computador para observar as estatísticas coletadas por esses dispositivos.
Havia várias interfaces e formatos para apresentar os resultados coletados aos
usuários. Além disso, as informações recuperadas por dispositivos de diferentes
fabricantes não eram coincidentes.
Segundo Perkins (1997), o passo inicial rumo à definição do padrão RMON
ocorreu quando alguns fabricantes começaram a desenvolver probes que não
possuíam interface. Esses dispositivos eram uma “caixa preta” com uma interface de
rede e outra serial. À interface serial era conectado um terminal ASCII (American
Standard Code for Information Interchange) para configuração inicial do probe.
Alguns desses dispositivos usavam em protocolo proprietário, outro SNMP para
recuperar informações de MIBs não padronizadas. Líderes do IETF reuniram essas
iniciativas e formaram, em 1990, o grupo de trabalho RMON.
2.3.2 Objetivos do Protocolo RMON
Os dispositivos de monitoramento remoto de rede (dispositivos RMON) são
instrumentos que existem com o propósito de gerenciar uma rede. Muitas vezes,
esses dispositivos são dedicados e devotam significativos recursos internos para o
propósito de gerenciamento de rede.
Uma organização pode dispor de diversos desses dispositivos, um por
segmento de rede, para gerenciar sua rede Internet.
A especificação RMON é uma definição de uma MIB. O objetivo, contudo, é
definir padrões de monitoração e interfaces para a comunicação entre
agentes/gerentes SNMP.
Os objetivos da implementação de um dispositivo RMON, segundo Stallings
(1999), descritos na RFC 1757, são os seguintes:
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a) Operação Off-Line - esta é a condição em que a estação gerenciadora não
está em contato constante com o dispositivo RMON. Presta-se para
desenhar redes de baixo custo de comunicação (redes por acesso discado
ou conexões com World Area Networks WAN) ou para acidentes onde as
falhas na rede afetam a comunicação entre a estação gerenciadora e os
dispositivos RMON. Desta forma, o monitor é configurado para coletar
estatísticas e fazer diagnósticos continuamente, mesmo se a conexão com
o gerente não for possível ou apresentar falhas. O monitor pode também
notificar a estação de gerenciamento se eventos excepcionais ocorrerem.
b) Monitoramento Preemptivo - se o monitor tiver recursos disponíveis, estes
podem ser usados para executar diagnóstico continuamente e para
analisar a performance da rede. Quando uma falha ocorrer, o monitor
pode notificar a estação de gerenciamento e armazenar o histórico
estatístico referente à falha. Posteriormente, esse histórico pode ser
enviado à estação de gerenciamento com o objetivo de se fazer um estudo
mais profundo e permitir a detecção e reparo da falha.
c) Detecção e Registro de Problemas - o monitor pode ser configurado para
reconhecer certas situações, mais notadamente condições de erro e
checá-las continuamente por elas. Quando uma dessas situações ocorrer,
o monitor pode registrá-la e reportá-la à estação de gerenciamento.
d) Dados com Valor Agregado - o monitor de rede deve poder realizar
análises específicas com os dados coletados na sub-rede onde atua,
liberando a estação de gerenciamento dessa responsabilidade. Por
exemplo, o probe pode analisar o trafego da sub-rede para determinar
quais estações geram maior tráfego ou maior número de erros da subrede em questão (Stallings, 1999)
e) Múltiplos Gerentes - uma configuração de rede pode ter mais de uma
estação gerente para dar mais confiabilidade, executar funções diferentes
e prover capacidades de gerência para unidades diferentes dentro da
organização.
2.3.3 Controle de Monitores Remotos
Um monitor remoto (dispositivo RMON) pode ser configurado como uma
função disponível em um sistema ou como um dispositivo dedicado. Configurado
como dispositivo dedicado, o monitor é capaz de efetuar operações mais complexas.
A definição da MIB RMON contém características que suportam controle
extensivo da estação de gerenciamento. Essas características dividem-se em duas
categorias:
a) Configuração
Tipicamente, um monitor remoto necessitará ser configurado para coletar
dados. A configuração dita o tipo e a forma de dados para serem coletados. A MIB é
organizada em grupos funcionais. Cada grupo terá uma ou mais tabelas de controle
e uma ou mais tabelas de dados. Uma tabela de controle contém parâmetros que
descrevem o dado na tabela de dados, que é somente para leitura. Assim, a estação
gerente envia os parâmetros apropriados para configurar o monitor remoto para
coletar os dados desejados. Os parâmetros são configurados pela adição de um
novo registro na tabela ou alterando uma existente. Desse modo, funções para
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serem executadas pelo monitor são definidas e implementadas na tabela. Por
exemplo, uma tabela controle pode conter objetos que especifiquem a origem dos
dados coletados, tipos de dados.
Para modificar qualquer parâmetro na tabela de controle é necessário
primeiro invalidar a entrada. Isto causa a retirada daquela entrada e de todos os
registros associados em tabelas de dados. A estação gerente pode então criar um
novo registro controle com os parâmetros modificados. O mesmo mecanismo é
usado para apenas desabilitar uma coleção de dados. Quando um registro da tabela
de controle é apagado, os registros das tabelas de dados associadas são apagados,
e os recursos usados pelos registros são recuperados.
b) Invocação de Ação
O SNMP providencia mecanismos não específicos para emitir um comando
para um agente executar uma ação. SNMP tem capacidade apenas para ler valores
de objetos e configurar valores de objetos com visão MIB. Contudo, isso é possível
para usar o conjunto de operações SNMP para emitir um comando. Um objeto pode
ser usado para representar um comando assim que uma ação específica é
alcançada, se o objeto é configurado para um valor específico. Alguns números
desses objetos são incluídos na MIB RMON. Em geral, esses objetos representam
estados, e uma ação é executada se a estação gerente trocar o estado (pela troca
do valor do objeto).
2.3.4 Múltiplos Gerentes
Conforme já citado, um agente RMON pode ser submetido a múltiplos
gerentes. A qualquer tempo acessos concorrentes são permitidos para um recurso
disponível em um agente. Essa é uma característica potencial para conflitos e pode
gerar resultados inesperados. No caso de agentes RMON compartilhados, as
seguintes dificuldades podem surgir:
a) Requisições concorrentes podem exceder a capacidade do monitor para
fornecer estes recursos.
b) Uma estação gerente pode capturar e ocupar recursos de monitor por um
longo período de tempo, prevenindo seu uso por outras funções gerente
desejadas por outras estações gerentes.
c) Recursos podem ser designados para uma estação gerente onde ocorreu
uma falha e os recursos não foram liberados.
Para solucionar tais problemas, uma combinação de requisitos na resolução e
prevenção faz-se necessária. Ela pretende que uma simples característica na MIB
RMON suporte esses requerimentos. Associado com cada tabela de controle está
um objeto do tipo registro, que identifica o proprietário de um registro particular da
tabela e de funções associadas. O rótulo proprietário pode ser usado das seguintes
formas:
a) Uma estação gerente pode reconhecer recursos próprios.
b) Um operador pode identificar a estação gerente que seja proprietária de
um recurso em particular ou função e negociar para serem acessíveis para
todos.
c) Um operador pode ter autoridade para liberar recursos que outro operador
tenha reservado.
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A especificação sugere que o rótulo proprietário contenha um ou mais desses
atributos: endereço IP, nome da estação gerente, nome do gerente de rede,
localização ou telefone.
Apesar de o rótulo ser proveitoso, é importante ressaltar que o rótulo não tem
ação como uma senha ou mecanismo de controle de acesso.
Se múltiplos gerentes de rede têm acesso à tabela de controle, uma maior
eficiência pode ser alcançada pelo compartilhamento. Quando uma estação gerente
quer utilizar certa função no monitor, ela precisa verificar a tabela de controle
relevante para ver que função tem sido definida por outra estação gerente. Nesse
caso, a estação gerente pode compartilhar a função simplesmente observando os
registros de dados read-only associados com o registro de controle. Contudo, a
estação gerente que for proprietária de uma tabela de controle pode modificar ou
apagar aquele registro a qualquer hora.
Freqüentemente, um monitor será configurado com um conjunto padrão de
funções que serão configuradas quando ele for inicializado. Os registros de controle
que definem essas funções são propriedades do monitor. Por convenção, cada
rótulo relevante é configurado com uma cadeia de nome "monitor".
2.3.5 Gerenciamento de Tabelas
Um outro grande avanço introduzido com o uso do padrão RMON foi o
gerenciamento de tabelas, atividade que não era muito clara no padrão SNMP
original. A especificação RMON inclui convenções textuais e regras claras e
disciplinadas para a adição e remoção de linhas.
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3 METODOLOGIA
Hoje, os gerentes de TI têm um leque oceânico de disciplinas de qualidade à
disposição. Algumas, como Six Sigma e ISO 9000, podem ser impostas ao diretor de
TI pelo CEO (Chief Executive Officer). Outras, como CobiT (control objectives for
information and related technology), podem ser exigidas por seus auditores. E
disciplinas focadas em TI podem ter origem em suas próprias instalações, como
CMM para desenvolvimento de software e ITIL (information technology infrastructure
library) para operações e serviços de TI.
Uma pesquisa conduzida pelo COMPUTERWORLD em parceria com o IT
Service Management Forum Brasil (itSMF Brasil), realizada entre os dias 30 de
agosto e 16 de setembro de 2005, e que leva em consideração 114 respostas,
aponta que a adoção das melhores práticas previstas na ITIL, destinadas à melhoria
da qualidade dos serviços computacionais no setor de TI, já é realidade em boa
parte das empresas brasileiras, ainda que em estágio inicial.
De acordo com o levantamento da COMPUTERWORLD, as melhores práticas
já estão acontecendo em 69% das companhias pesquisadas. Em 37% delas já é
possível notar resultados e em 31%, o procedimento está no início.
Deve-se lembrar também da ISO 20000 - originalmente publicada pelo BSI
como BS15000 e adotada pela ISO em 2005 – que focaliza a gestão e provimento
de serviços de TI. Sua certificação pode ser suportada pelas definições de
processos do modelo ITIL (Figura 11).

ISO 20000-1

ISO 20000-2 Código de
Práticas

ITIL (Biblioteca de Infra-Estrutura de TI

Procedimentos Internos

Meta

Supervisão
da Direção

Definição de
Processo
Soluções
Entregues

Figura 11 – Relacionamento entre a ISO 20000, ITIL e os procedimentos Internos –
Fonte : BSI Brasil.
Outro dado relevante a esta dissertação - e que foi levantado pela pesquisa
da COMPUTERWORLD - é o estágio de cada processo para a Entrega de Serviços
dentro das organizações. A maioria das disciplinas abordadas pelo ITIL,
Gerenciamento de Nível de Serviços, de Disponibilidade, da Capacidade e
Continuidade dos Serviços em TI e Gerenciamento Financeiro para Serviços de TI,
estão em estágio básico de implantação, com destaque para gerenciamento de nível
de serviços e de disponibilidade, apontados por 44% e 42% dos entrevistados
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respectivamente. Esse dado revela uma preocupação das empresas para com a
gestão de disponibilidade, que, até então, estava sucumbida ao esquecimento.
Assim, esta dissertação norteou-se pela metodologia que adota o ITIL para
Gerenciamento de Serviços de TI, haja vista o enfoque dado à Gestão de
Disponibilidade no modelo da obra “Melhores Práticas do ITIL” .
3.1

Modelo ITIL – Information Technology Infrastructure Library

O modelo ITIL reúne as melhores práticas de Gerenciamento dos Serviços de
TI, desenvolvidas e publicadas pela OGC (Office of Governant Commerce) órgão do
governo da Inglaterra, no final dos anos 80. Sua intenção é ajudar as organizações a
desenvolver uma estrutura para Gerenciamento dos Serviços de TI para otimizar sua
infra-estrutura de TI, oferecendo suporte aos serviços requeridos pelo negócio.
As melhores práticas definidas pelo ITIL auxiliam as empresas a terem uma
gestão da infra-estrutura de serviços mais eficiente, com maior controle e clareza
nos processos, melhor qualidade nos serviços prestados, flexibilidade na gestão,
redução de custos com a eliminação de tarefas redundantes e processos mais ágeis,
otimizados e interligados, além de um melhor alinhamento da área de TI com as de
negócios.
O modelo das “Melhores Práticas do ITIL” é o mais extensamente
adotado/adaptado pelas empresas para o Gerenciamento de Serviços de TI por ser
aplicável em todas as organizações, independentemente do seu tamanho. A coleção
de sete livros desse modelo foi fundamentada nas experiências acumuladas por
organizações públicas e privadas de diversos países.
No centro da biblioteca do ITIL estão as disciplinas de Gerenciamento de
Serviços subdividas em dois grupos distintos: Suporte a Serviços e Entrega de
Serviços. Os serviços de suporte estão focados na operação do dia a dia e no
suporte aos serviços de TI enquanto os serviços de entrega consideram processos
de planejamento de longo prazo.
3.1.1 A Teoria dos Processos do ITIL
A base do modelo de processos do ITIL é fundamentada na teoria de
processos proposta pela OGC. Segundo esse princípio, a qualidade de um processo
vem de um modelo que define os fluxos de trabalho e provê um guia para percorrêlo. Um modelo de processo permite entender e ajudar a enunciar as características
distintas de um processo. Segundo a OGC (2001) um processo pode ser definido
como uma série conectada de ações, atividades, mudanças, etc., executadas por
agentes dentro do objetivo de satisfazer um propósito ou alcançar um objetivo.
Definidos os processos, estes devem estar sob controle e uma vez sob
controle, devem ser repetidos e gerenciados. A OGC (2001) afirma que a partir da
definição do grau de controle sobre os processos é possível construir métricas para
controlar estes processos.
A saída produzida por um processo deve estar de acordo com as normas
operacionais, derivadas dos objetivos do negócio. Se o produto está de acordo com
as definições das normas, o processo pode ser considerado efetivo (porque pode ser
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repetido, medido e gerenciado). Se as atividades são executadas com o mínimo
esforço, o processo pode ser considerado efetivo.
O modelo mostrado na Figura 12, corresponde a um modelo genérico de
processo: a entrada de dados do processo, o processamento, a saída do processo
e, como resultado, o processo medido e revisto.

Figura 12 – Modelo Genérico de Processos - Fonte:Adaptação OGC (2001)
3.1.2 Estrutura do Modelo ITIL
O avanço da tecnologia acarretou a mudança de vários paradigmas e
confirmação de outros, principalmente o que afirma que os negócios são
dependentes de TI. A recíproca é verdadeira, ou seja, a qualidade, quantidade e
disponibilidade da infra-estrutura afetam diretamente a qualidade, quantidade e
disponibilidade que o negócio pode oferecer.
A metodologia ITIL adota uma estratégia orientada a processos escaláveis,
que atendem desde as áreas de TI em pequenas empresas até nas de grandes
organizações. O ITIL considera que o Gerenciamento de Serviços em TI - em inglês
ITSM – Information Tecnology Service Management - é constituído de processos
estreitamente relacionados e altamente integrados.
Um de seus propósitos é sintonizar estritamente a gestão da tecnologia com
as necessidades de negócios, determinando o foco na qualidade dos serviços
prestados pelo departamento de TI, assegurando os níveis de serviços
imprescindíveis à sustentação das operações críticas. O princípio básico da
biblioteca ITIL é o objeto de seu gerenciamento, a infra-estrutura de TI.
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O ITIL descreve os processos que são necessários para dar suporte à
utilização e ao gerenciamento da infra-estrutura de TI. Outro princípio fundamental
do ITIL é o fornecimento de qualidade de serviço aos clientes de TI com custos
justificáveis, isto é, relacionar os custos dos serviços de tecnologia, descrevendo
como estes agregam valor estratégico aos negócios.
O interesse das empresas nesta área deve-se ao fato de que, através de
metodologias (processos) padronizadas de Gerenciamento do Ambiente de TI, é
possível obter uma relação adequada entre custos e níveis de serviços prestados
pela área de TI.
Ao usar o ITIL, a organização torna-se capaz de melhorar a qualidade,
eficiência eficácia na prestação de serviços, além de diminuir a exposição ao risco
operacional. Os processos ITIL precisam ser implementados para cada organização,
pois correspondem a um modelo e não a uma regra rígida a ser seguida.
Basicamente, o modelo ITIL de Gerenciamento de Serviços está segmentado
em duas estruturas totalmente relacionadas e integradas: Suporte a Serviços –
operacionais e do dia-a-dia com os usuários; e Entrega de Serviços – táticos e de
planejamento. A Entrega de Serviços está diretamente vinculada ao negócio da
organização e o Suporte de Serviços ao gerenciamento da infra-estrutura de TI.
A Entrega de Serviços é composta dos processos:
•

Gerenciamento do Nível de Serviço;

•

Gerenciamento Financeiro para Serviços em TI;

•

Gerenciamento de Capacidade;

•

Gerenciamento da Continuidade de Serviços em TI;

•

Gerenciamento de Disponibilidade;

O Suporte de Serviços é composto dos processos:
•

Gerenciamento de Incidentes;

•

Gerenciamento de Problemas;

•

Gerenciamento de Configuração;

•

Gerenciamento de Mudanças;

•

Gerenciamento de Liberações;

A Figura 13 apresenta graficamente as estruturas do modelo ITIL de
Gerenciamento de Serviço.
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Figura 13 – Modelo do ITIL de Gerenciamento de Serviços - Fonte: Adaptação de
OGC (2001)
É importante registrar que o ITIL é de domínio público, sendo estabelecido a
partir de grupos de interesse formados por usuários, fornecedores e consultores.
Uma das suas principais características é que possui seu próprio grupo internacional
de usuários – Fórum de Gerenciamento de Serviços de TI, estando em constante
revisão e desenvolvimento. Vários países organizaram fóruns locais para o debate e
aprimoramento do ITIL.
3.1.3 Entrega de Serviço
Pergunte a qualquer Chief Information Officer (CIO) “Como contribuem para
com o sucesso da empresa?” O CIO responderá com uma lista de todos os projetos
estratégicos da tecnologia de informação atualmente em andamento. Entretanto, ao
questionar um grupo de clientes deste executivo de TI sobre o que seria importante,
uma linha diferente da discussão emergiria. Enquanto alguns clientes colocariam o
foco no movimento crescente de E-Commerce ou na introdução de um sistema de
planejamento dos recursos da empresa, a maioria falará com grande intensidade
sobre a disponibilidade da rede, o tempo de resposta do sistema, a qualidade do
pessoal de help desk , e da confiabilidade total das plataformas de hardware e do
software da organização. O cliente típico avaliará o departamento de TI como
"utilidade", sempre lá, sempre disponível, e tão seguro quanto seu relógio de pulso.
Certamente, chegar-se-á à conclusão de que as organizações, seus departamentos
de TI, que identificam o sucesso na entrega cotidiana do serviço a seus clientes
como prioridade, terão uma maior aceitação entre eles.
A finalidade do Gerenciamento de Entrega de Serviços é fornecer uma
estrutura eficaz de processos para gerenciar a entrega do serviço no departamento
de TI para a organização e para seus clientes. Sendo assim, sinaliza para que as
equipes comprometam suas energias dedicando-se à excelência na entrega dos
serviços TI e em seus recursos, sempre atentos aos seus componentes, mesmo aos
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aparentemente desnecessários, que, contudo, podem tornar-se essenciais para a
entrega dos serviços de TI.
Como dito anteriormente, a estrutura do gerenciamento de entrega de serviço
é composto de cinco processos: Gerenciamento do Nível de Serviço;Gerenciamento
Financeiro para Serviços em TI; Gerenciamento de Capacidade; Gerenciamento da
Continuidade de Serviços em TI e Gerenciamento de Disponibilidade. Este último
processo, descrito com maiores detalhes posteriormente, é o foco da análise desta
dissertação.
3.1.4 Vantagens da Adoção da Metodologia ITIL
No cenário atual de tecnologia da informação, as organizações devem
responder rapidamente e positivamente a qualquer necessidade de mudança dos
negócios, além de possuir altíssima capacidade para se adaptar a essas mudanças
sem causar interrupção dos negócios existentes.
O ITIL oferece uma abordagem abrangente, sistemática, integrada,
profissional e não proprietária para o gerenciamento de serviços de TI. Adotar o
modelo proporciona para a Organização, entre outros benefícios:
•

Melhor qualidade de serviço – suporte mais confiável para os negócios;

•

Maior disponibilidade e estabilidade dos serviços em TI;

•

Visão clara da capacidade das áreas vinculadas à prestação de serviços
em TI;

•

Melhor informação sobre os serviços atuais;

•

Aumento da flexibilidade e adaptabilidade dos serviços;

•

Diminuição dos custos operacionais;

•

Aumento da eficiência;

•

Maior satisfação do Cliente;

•

Melhorias na segurança, precisão, velocidade e disponibilidade dos
serviços.

3.1.5 Questionários "Auto-Avaliação dos Processos ITIL"
Os questionários de avaliação dos processos ITIL são baseados no modelo
de gerenciamento de processos da OGC, consistindo em uma auto-avaliação dos
processos do ITIL, que permite estabelecer até que ponto a organização adotou a
orientação de melhor prática disponível da OGC.
O plano de auto-avaliação é composto por dois questionários que permitem
averiguar quais áreas deveriam ser endereçadas para melhorar a capacidade de
processo global da empresa. A avaliação está fundamentada em uma forma
genérica que reconhece a existência de vários elementos estruturais, que precisam
estar presentes nos processos da organização a fim de satisfazer os objetivos
globais da empresa e as necessidades do cliente.
O questionário 1 contém perguntas fechadas (com respostas possíveis “sim”
e “não”) relativas aos processos da disciplina “Service Support” do ITIL, enquanto o
questionário 2 contém perguntas fechadas relacionadas à disciplina “Service
Delivery”. Cada processo dessas duas disciplinas (entrega de serviços e suporte a
serviços) tem o seu conjunto de perguntas, divididas em blocos de perguntas para
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cada um dos nove níveis de maturidade do modelo de maturidade de processos
proposto em OGC. Neste trabalho utiliza-se somente o questionário referente à
matéria em foco, ou seja, somente as questões referentes ao Gerenciamento de
Disponibilidade do questionário de “Suporte a Serviços”.
Para estabelecer onde uma organização, em particular, está em relação a sua
capacidade de processos, um número variável de perguntas deve ser respondido.
São atribuídos pesos às perguntas. Para as perguntas consideradas obrigatórias, é
atribuído um peso maior do que para as que não o são. Essas perguntas são
identificadas por um “M” na primeira coluna da planilha do questionário.
O objetivo dos questionários de auto-avaliação não é o de testar se há
conformidade completa com modelo ITIL, mas o de dar à organização uma idéia de
sua atual situação comparada com as do modelo das “Melhores Práticas de ITIL”. O
questionário aponta também para a criação de consciência de gerência e controle , o
que potencializa a qualidade dos processos.
Após o preenchimento das perguntas em cada processo, um gráfico de barras
é gerado com base nos pesos estabelecidos pela OGC. O resultado obtido é
comparado com a maior pontuação naquele quesito para obtermos o percentual
apurado da questão-chave. O percentual apurado pode ser comparado com o que a
OGC chama de marca de passagem (“passmark”), que estabelece o percentual a
ser atingido naquele item.
O questionário tem suas questões distribuídas nos níveis de maturidade de
processos que, após a última revisão da OGC, organizam-se em nove:
Nível 1: Prerequisites - verificam se o nível mínimo, itens de pré-requisitos,
está disponível para suportar as atividades de processos.
Nível 1.5: Management Intent - estabelece se existem indicações na política
da empresa, objetivos de negócio (ou evidência similar da intenção) que fornecem a
finalidade e a orientação na transformação ou no uso dos itens de pré-requisitos.
Nível 2: Process Capability - examina as atividades realizadas. As perguntas
visam a identificar um jogo mínimo de atividades executadas.
Nível 2.5: Internal Integration - procura verificar se as atividades estão
integradas suficientemente a fim de cumprir o objetivo do processo.
Nível 3: Products - examinam a saída real do processo para inquirir se todos
os produtos relevantes estão sendo produzidos.
Nível 3.5: Quality Control - é concernido com a revisão e a verificação da
saída do processo para assegurar-se de que esteja de acordo com a intenção da
qualidade.
Nível 4: Management Information - é concernida com o controle do processo
para assegurar-se que haja uma informação adequada e oportuna produzida pelo
processo a fim de suportar decisões de gerência necessárias.
Nível 4.5: External Integration - examina se todas as relações e
relacionamentos externos entre o processo descrito e outros processos estão
estabelecidos dentro da organização. Nesse nível, para a gerência do serviço de TI,
espera-se a utilização de toda a terminologia do ITIL.
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Nível 5: Customer Interface - é concernida primeiramente com a revisão e a
validação externa do processo para assegurar-se de que as necessidades do cliente
permaneçam otimizadas.
3.2 Gerenciamento de Disponibilidade
Os contínuos avanços nos projetos de TI resultaram em melhorias
significativas na disponibilidade e na confiabilidade da infra-estrutura de TI. A
tolerância à falha e a correção de erros são características atuais encontradas nos
projetos de hardware e de software, o que reduz o risco de falhas em componentes
de TI, permitindo melhorar os níveis da disponibilidade nos serviços que são
entregues.
Entretanto, as melhorias nos níveis da disponibilidade e da confiabilidade e a
necessidade de gerenciamento de disponibilidade, conforme afirma OGC (2001) é
agora uma necessidade premente.
O Gerenciamento da Disponibilidade eficaz influenciará na satisfação dos
clientes e determinará o nível da reputação do negócio.
Um objetivo indicado para o Gerenciamento de Disponibilidade é entender as
exigências e planejar a disponibilidade do negócio, medindo, monitorando e
analisando continuamente a infra-estrutura e serviços de TI, melhorando
continuamente sua disponibilidade para, assim, poder assegurar consistentemente
as exigências encontradas.
3.2.1 Conceitos
A disponibilidade dos componentes da infra-estrutura de TI que entregam
serviços de TI para a organização e seus clientes é influenciada pela:
•

Complexidade da infra-estrutura e design do serviço;

•

Confiabilidade dos componentes e do ambiente de infra-estrutura de TI;

•

Capacidade de manter e suportar o ambiente de TI;

•

Níveis de qualidade dos serviços fornecidos por terceiros;

•

Qualidade, padrão e extensão da distribuição do processo e de
procedimentos operacionais.

É incontável o número de serviços entregues ao negócio através de TI, o que
provoca uma necessidade de acordos, documentados formalmente, assegurando a
disponibilidade destes serviços. Na Figura 14 é apresentado os relacionamentos de
entrega de serviço e a recomendação de estabelecimento destes acordos.
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Figura 14 – Relacionamentos e Acordos de Entrega de Serviços - Fonte: OGC
(2001)
Um processo eficaz de Gerenciamento de Disponibilidade pode fazer a
diferença e será reconhecido como tal pelo negócio se ele for desenvolvido com
forte ênfase nas necessidades do negócio e do usuário.
Para reforçar ainda mais esta necessidade existem três princípios básicos
que devem auxiliar o processo da gerência da disponibilidade:
Primeiro Princípio: disponibilidade é o centro do negócio e da satisfação do
usuário.
A Figura 15 demonstra algumas mensagens simples que trazem um ponto
importante: como a visão da disponibilidade e confiabilidade de um consumidor dos
serviços disponibilizados por TI pode, diretamente, influenciar sua percepção de
satisfação neste serviço.
Dentro do departamento de TI é improvável que alguém discorde da visão de
disponibilidade descrita acima. Entretanto, com as pressões do comércio e do
negócio de hoje é demasiado fácil criar novas estratégias e iniciativas, para
diversificar as atividades de TI. O resultado dessa diversificação é que o foco na
disponibilidade e o potencial de organização de TI voltam-se para processos internos
o que provoca queda na qualidade de atendimento ao negócio e ao usuário. Partindo
desse princípio, a OGC (2001) afirma que o Gerenciamento de disponibilidade
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assegura que a disponibilidade esteja reconhecida por todos, da gerência sênior à
equipe de funcionários juniores, como o fator preliminar a entrega de quaisquer
serviços de TI.

Figura 15 – disponibilidade é o centro do negócio e da satisfação do usuário - Fonte:
OGC (2001)
Segundo Princípio: reconhecer que quando alguma coisa vai errada é
possível manter o negócio e a satisfação do usuário.
Ao enfatizar a importância da disponibilidade para a operação do negócio e
da sua influência na satisfação do usuário e na reputação do negócio, a realidade
vem à tona quando ocorre algo errado. Para o departamento de TI esta é a “hora da
verdade” aos olhos do negócio, como o incidente é gerenciado e resolvido indica
como o papel do departamento de TI é visto e qualificado pelo negócio.
A representação na Figura 16 mostra as diferentes visões do negócio e dos
usuários após cenários baseados em duração do incidente. O propósito da
demonstração é comparar dois incidentes de durações diferentes e os respectivos
impactos na satisfação do negócio e dos usuários. A mensagem chave é que em
algumas situações de falha de TI, o negócio e o usuário terão uma escala mais larga
de necessidades, além da velocidade da recuperação, que deve no total ser
satisfeita.
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“A visão do negócio e do Usuário
em relação ao suporte de TI da
organização.”

“Reconhecer e responder as
necessidades do negócio e do usuário é
tão importante quanto manter satisfeito
o negócio e usuário.”

Figura 16 – Nível de satisfação do usuário e negócio após um incidente em TI Fonte: OGC (2001)
O processo de Gerenciamento de Disponibilidade promove regras cruciais de
antecipação das possíveis falhas de TI, e a avaliação das necessidades do negócio
deve ser satisfeita pelos componentes de TI. Para o negócio, isso é resolvido com o
acesso às informações necessárias que permitem que o negócio controle o impacto
da falha em seus negócios e clientes. Para TI a solução é através do
estabelecimento de processos, procedimentos e ferramentas que permitam a
completa recuperação técnica da informação no tempo necessário.
Terceiro Princípio: a Disponibilidade somente pode ser provida após o
reconhecimento de quais serviços de TI dão suporte ao negócio.
Segundo OGC (2001), o Gerenciamento de Disponibilidade não é
simplesmente conhecer a Disponibilidade de cada componente de TI. Examinar o
negócio de uma perspectiva do usuário, é importante para compreender como cada
componente da tecnologia suporta as funções vitais do negócio em que a operação
de negócio confia. A figura 17 ilustra a contribuição de cada componente de TI para
a operação do usuário e do negócio, indicando a perspectiva de disponibilidades
desses componentes.
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Componente
Componente

Componente

Componente

Transações de Negócio

Figura 17 – Suporte de TI ao negócio sobre a ótica fim-a-fim do usuário - Fonte:
Adaptação OGC (2001)
O terceiro princípio é fundamental, porque a gerência da disponibilidade deve
otimizar a infra-estrutura de TI da organização - suportando a entrega de serviços
nos níveis da disponibilidade requeridos pelo negócio - e controlar as melhorias da
disponibilidade que integram o negócio, trazendo verdadeiros benefícios ao negócio
e ao usuário.
3.2.2 O Processo de Gerenciamento de Disponibilidade
O escopo do Gerenciamento de Disponibilidade cobre o projeto, a execução,
a medida e o gerenciamento da disponibilidade da infra-estrutura de TI. Isto é
refletido na descrição do processo exibido diagramaticamente na Figura 18 e
descrita nos parágrafos seguintes.

Requerimentos de Disponibilidade
do Negócio

Projeto de Disponibilidade e
Recuperação

Avaliação do Impacto no Negócio

Avaliação dos Riscos e Infraestrutura de TI

Requerimentos de Disponibilidade,
Confiabilidade e Manutenção

Gerenciamento de
Disponibilidade

Acordos de Disponibilidade
Firmados

Informação de Incidentes e
Problemas

Relatórios da Disponibilidade,
Confiabilidade e Manutenção

Informação de Configurações e
Monitoramento

Monitoramento de Disponibilidade

Acordos de Níveis de Serviço

Plano de Disponibilidade

Figura 18 – o Processo de Gerenciamento da Disponibilidade - Fonte: OGC (2001)
O Gerenciamento de Disponibilidade começa com os requerimentos de
disponibilidade mínimos para a execução dos serviços de TI de forma que sejam
suficientes para serem utilizados. Isto é um processo inicial e termina somente
quando os serviços de TI são desvinculados.
As chaves de entrada para o processo de Gerenciamento de Disponibilidade
são:
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•

Os requerimentos de disponibilidade do negócio para um novo serviço de
TI ou para um existente;

•

A avaliação do impacto no negócio para cada função vital de negócio
dependente da infra-estrutura de TI;

•

A disponibilidade, confiabilidade e manutenção requeridas para os
componentes da infra-estrutura de TI que dependem dos serviços de TI;

•

Informação das falhas dos serviços e componentes de TI;

•

Uma escala das configurações e dos dados da monitoração que
pertencem a cada um dos serviços e componente de TI;

•

Documentação dos níveis de serviços concordados para cada um dos
serviços de TI que tem um contrato de SLA.

As chaves de saídas para o processo de Gerenciamento da Disponibilidade
são:
•

Projeto de disponibilidade e recuperação para cada novo serviço de TI ou
para um existente;

•

Detalhes das técnicas de disponibilidade que serão aplicadas para prover
infra-estrutura adicional para prevenir ou minimizar o impacto por uma
falha de um componente dos serviços de TI;

•

Relatórios da disponibilidade, confiabilidade e manutenção que reflitam o
negócio, usuários e perspectiva do suporte do departamento de TI;

•

Acordos firmados de disponibilidade, confiabilidade e manutenção para os
componentes da infra-estrutura de TI que dependem de serviços de TI;

•

Os requisitos de monitoração para os componentes de TI para assegurar
que os desvios na disponibilidade, na confiabilidade e na manutenção
estejam detectados e relatados;

•

Plano de Disponibilidade que garanta as melhorias de infra-estrutura de TI
de forma pró ativa;

As atividades-chave do processo são as seguintes:
•

Determinar as exigências de disponibilidade do negócio para um novo ou
existente serviço de TI, formulando o projeto de disponibilidade e
recuperação com critérios na infra-estrutura de TI.

•

Conjuntamente com o ITSCM (Information Tecnology Service Continuity
Management), determinar as funções vitais para o negócio e o impacto
causado por uma falha em um componente de TI. Dessa forma, rever os
critérios dos projetos de disponibilidade para fornecer os recursos
necessários e impedir ou minimizar o impacto ao negócio;

•

Investigar as razões subjacentes para as disponibilidades inaceitáveis;

•

Rever a prestação de serviços, manutenção e disponibilidade dos
componentes de TI e identificar os níveis inaceitáveis;

•

Definir os objetivos para a disponibilidade, a confiabilidade e o
manutenção para componentes da infra-estrutura de TI que suportam os
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serviços de TI, permitindo que sejam documentados e concordados dentro
de SLAs, de OLAs e de contratos.
•

Estabelecer medidas e relatório da disponibilidade, da confiabilidade e da
manutenção que refletem o negócio, usuário e suportam perspectivas da
organização.

•

Análise da monitoração e da tendência da disponibilidade,
confiabilidade e da manutenção dos componentes de TI.

•

Produzir e manter um Plano de Disponibilidade que permita priorizar as
tarefas visando melhorias na disponibilidade.

da

3.2.3 Planejamento da Disponibilidade
OGC (2001) afirma que é crucial a tradução das exigências dos usuários e da
disponibilidade do negócio em termos e dimensões claras e bem definidas. Para
evitar qualquer confusão ou engano entre o negócio e o departamento de TI, na
primeira etapa deve-se documentar uma descrição ou uma definição dos termos e
das condições da disponibilidade que serão usados.
O que o negócio compreende por downtime, pela disponibilidade, pela
confiabilidade etc. pode diferir da perspectiva de TI. Esta documentação evita todos
os enganos e permite que atividades de projeto subseqüentes comecem com uma
compreensão desobstruída e sem ambigüidades sobre o que é requerido.
As exigências do negócio para disponibilidade de TI devem ao menos conter:
•

Definição das funções vitais do negócio suportados por serviços de TI;

•

Definição de downtime dos serviços de TI – condições pelas quais o
negócio considerará o serviço de TI indisponível;

•

Impactos no negócio causados pela perda de serviços;

•

Exigências quantitativas de disponibilidade – quanto será tolerado pelo
negócio de downtime ou serviço degradado;

•

Exigências das horas do serviço – quando o serviço deve ser provido;

•

Avaliação da importância relativa dos períodos de trabalho;

•

Especificar requisitos de segurança.

O Gerenciamento da Disponibilidade deve avaliar a potencialidade combinada
do projeto de infra-estrutura e suporte da organização para que as exigências de
disponibilidade encontradas possam ser atendidas. Onde pequenas falhas são
identificadas, o diálogo com o negócio é necessário para apresentação de opções e
custos existentes e, assim, alcançar a proposta de disponibilidade inicialmente
firmada. Isso permitirá ao negócio definir os níveis exigidos de disponibilidade- mais
baixos ou mais altos- e compreender o impacto e os custos propriamente associados
com essa decisão.
Se os custos de investimentos forem vistos como proibitivos, então,
primeiramente, deve-se:
•

Reavaliar o projeto de infra-estrutura de TI para fornecer opções de
redução de custos e avaliar as conseqüências na disponibilidade.
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•

Reavaliar o uso e a necessidade dos serviços TI ao negócio e renegociar
os pontos da disponibilidade a serem documentados no SLA.

Dessa forma, o Gerenciamento da Disponibilidade pode ter um papel chave
na disponibilidade e na otimização da infra-estrutura de TI para acompanhar as
demandas crescentes de disponibilidade do negócio adiando aumento nos custos.
3.2.3.1 Atividades do Planejamento da Disponibilidade
O Planejamento da disponibilidade é uma atividade chave na condução do
Gerenciamento de Disponibilidade. Isso assegura o nível requerido de
disponibilidade para os serviços de TI.
O Gerenciamento de Disponibilidade necessita certificar-se que o
planejamento da disponibilidade permite a verificação de duas tarefas interrelacionadas, mas de perspectivas distintas:
Projeto de Disponibilidade: relaciona-se com o projeto técnico da infraestrutura e com o alinhamento de requisitos com fornecedores internos e externos
encontrados, e com as exigências de disponibilidade dos serviços de TI. Pode ser
considerado como elemento pró-ativo que visa a evitar perda de disponibilidade dos
serviços de TI.
Projeto de Recuperação: relaciona-se com os pontos do projeto requeridos
para assegurar que, em caso de falha de algum serviço de TI, este possa ser
restabelecido tão rapidamente quanto possível, permitindo que as operações de
negócio retornem à normalidade no menor tempo possível. Pode ser considerado
como elemento reativo que visa minimizar o impacto no negócio e no usuário
quando ocorre uma falha de algum serviço TI.
As paradas programadas são importantes atividades do Gerenciamento de
Disponibilidade. Através delas podemos melhorar a disponibilidade nos serviços de
TI. Todos os componentes de TI devem sujeitar-se a uma estratégia de parada para
manutenção porque a freqüência e os níveis da manutenção requeridos variam de
componente para componente. OGC (2001) afirma que é necessário um
Planejamento de Paradas Programadas, e este deve ser composto pelos seguintes
componentes:
Avaliação do Impacto do Serviço – primeiramente, deve-se analisar o
impacto que os serviços de TI têm para o negócio ou usuário. Com esse dado, podese avaliar qual o tempo permitido para uma parada programada sem que a
indisponibilidade momentânea do serviço impacte o negócio.
Para componentes que possuam uma configuração alternativa, a política de
manutenção acordado com os fornecedores internos ou externos deve prever que a
manutenção dos componentes não deve ser realizada concorrentemente.
Parada Agendada – deve-se programar a parada para o momento em que o
negócio não sofra impacto algum. Caso não seja possível, agenda-se a parada para
o momento de menor impacto. A parada deve ser programada com horário de início
e término.
Atividade de Manutenção Agregadas: para acomodar as exigências de
disponibilidade individuais de certos componentes, é necessário, algumas vezes,
que, em uma parada planejada para manutenção de um componente, aproveite-se
para fazer manutenção em outro componente que suporta o mesmo serviço. Assim,

55

faz-se manutenção simultânea em múltiplos componentes, otimizando o tempo de
parada.
3.2.4 Melhorias da Disponibilidade
A chave de saída do processo de Gerenciamento da Disponibilidade é a
criação de um Plano de Disponibilidade. De acordo com OGC (2001), deve ser um
plano a longo prazo, provendo ativas de forma pró-ativa, que se traduzem em
melhorias constantes da disponibilidade dentro das restrições de custos impostos.
Monitoração e Análise de Tendências – o Gerenciamento de
Disponibilidade deve identificar as oportunidades de melhorias da disponibilidade
através de um papel pró-ativo, justificando os custos inerentes de seu processo. A
habilidade de fazer isto permite uma maior confiança na medida e o relatório
apropriados e significativos da disponibilidade.
Para assegurar as melhorias da disponibilidade na entrega de serviços e seus
benefícios ao negócio e aos usuários finais, é importante que a medida da
disponibilidade e o relatório reflitam não apenas a disponibilidade dos componentes
de TI, mas a disponibilidade de uma operação de negócio e da perspectiva do
usuário.
Determinando Requisitos da Disponibilidade (mudança) - Onde o negócio
necessita de uma melhoria em um requisito de disponibilidade o Planejamento de
Disponibilidade deve ser seguido para racionalizar a infra-estrutura de TI e a
potencialidade do departamento de TI na sustentação do serviço para atingir estas
exigências eminentes
Os Custos da Melhoria da Disponibilidade – para satisfazer as exigências
do negócio de aumentar o nível de disponibilidade, pode haver necessidade de
investimentos financeiros adicionais para assegurar uma melhoria na infra-estrutura
e/ou para estender os serviços fornecidos pelo departamento de TI.
É importante que esse investimento adicional para aumentar os níveis de
disponibilidade entregues possam ser justificados. Algumas decisões de
investimentos financeiros justificam-se caso sejam determinados os custos das
falhas em TI.
Entretanto, o benefício chave do Gerenciamento de Disponibilidade, segundo
OGC (2001) é “a possibilidade de otimizar-se a disponibilidade da infra-estrutura de
TI para entregas em níveis melhores de disponibilidade com custos reduzidos”.
3.2.4.1 O Plano de Disponibilidade
Para fornecer a estrutura inicial que permita agregar melhorias à
disponibilidade em larga escala, é necessário formular um Plano da Disponibilidade
único. Uma das saídas dessa atividade são critérios descritivos da disponibilidade e
do projeto da recuperação.
O Plano de Disponibilidade deve ter alvos, objetivos e deliberações e deve
considerar as introduções mais abrangentes dos usuários, do processo, das
ferramentas e das técnicas, bem como ter um foco da tecnologia. Nos estágios
iniciais, pode ser alinhado com um plano de execução para a gerência da
disponibilidade. Deve-se ressaltar, no entanto, que os dois são diferentes e não
devem ser confundidos.
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Enquanto o processo de Gerenciamento da Disponibilidade amadurece, o
plano deve evoluir para cobrir o seguinte:
•

Níveis atuais de disponibilidade versus níveis de disponibilidade
acordados para os serviços chaves de TI.

•

Atividades em andamento para controlar pequenas falhas na
disponibilidade dos serviços existente de TI. Onde as decisões do
investimento são requeridas, as opções com custos e benefícios
associados devem ser incluídas.

•

Detalhar as mudanças dos requisitos da disponibilidade serviços
existentes de TI. O plano deve documentar as opções disponíveis para
atingir as exigências dessas mudanças. Onde as decisões do investimento
são requeridas, os custos associados de cada opção devem ser incluídos.

•

Detalhes das exigências da disponibilidade para novos projetos de
serviços de TI. O plano deve documentar as opções disponíveis para
atender novas exigências. Onde as decisões do investimento são
requeridas os custos associados de cada opção devem ser incluídos.

•

Uma programação de atividades visando a melhorias para o futuro,
espelhada nas atividades descritas pelo negócio.

•

As revisões regulares de atribuições nas necessidades futuras devem ser
determinadas para assegurar-se que a disponibilidade da infra-estrutura
esteja sendo incrementada de forma pró-ativa.

•

Uma seção dos futuros da tecnologia para fornecer uma indicação dos
benefícios potenciais e das oportunidades da exploração que existem na
atualização de tecnologia utilizadas. Os benefícios antecipados da
disponibilidade devem ser detalhados e quando possível, baseados nas
medidas que o negócio focalizou. O esforço requerido para realização
dessas atividades e, quando possível, quantificar seus benefícios.

3.3 Instrumentos de Medida Utilizados
A fase de coleta de dados iniciou-se junto ao setor de Recursos Humanos ,
que nos forneceu nomes de funcionários que atuavam no departamento de TI das
Empresas da holding. Foram identificados,, dessa forma, os técnicos, coordenadores
e gerentes das empresas que compõem o grupo.
Para realizar o Estudo de Caso dessa dissertação, foram utilizados como
instrumento de medida questionários de entrevistas aplicadas em profissionais que
atuam nas áreas de infra-estrutura de TI na empresa pesquisada. Foram utilizados
dois tipos de questionários descritos a seguir:
O primeiro é o questionário de auto-avaliação dos processos de ITIL referente
à entrega de serviço, dentro deste, focaliza-se a disciplina de Gerenciamento de
Disponibilidade (Anexo C) O questionário respondido somente pelo gerente geral de
TI é indicador de maturidade atual da Empresa e foi utilizado posteriormente para
apontar sua possível maturidade, após implementação de uma ferramenta de
gerenciamento de rede Internet, sendo o sinalizador da eficiência da proposta. Este
questionário
foi
adquirido
no
site
da
OGC
no
endereço
http://www.ogc.gov.uk/sdtoolkit/reference/tools (14/02/2006). Os aspectos da Gestão
de Disponibilidade coberto por este questionário são:
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Confiabilidade: a potencialidade de um componente de TI executar uma
função requerida sob condições indicadas por um período de tempo indicado.
Manutenção: a potencialidade do componente ou serviço de TI ser mantido,
ou restaurado, a um estado em que possa executar o seu requerido funcionamento.
SLA: um acordo contratual que defina a disponibilidade dos componentes de
TI acordados com as organizações externas que fornecem e que mantêm esses
componentes.
Segurança: fornecendo o acesso aos componentes TI ou aos serviços de TI
sob circunstâncias seguras.
O segundo questionário foi desenvolvido com influência na realidade da área
de TI da organização estudada, influenciado, em grande parte, pelas melhores
práticas de gerenciamento de rede do mercado (Anexo D). Esse segundo
questionário foi respondido por analistas seniores da área de infra-estrutura da
organização, com o objetivo de apresentar o panorama atual da Empresa referente
ao gerenciamento da rede de computadores e seus serviços para avaliar o ambiente
atual, possibilitando gerar novas propostas para otimizar os recursos e serviços
prestados.
Como, geograficamente, as empresas do grupo ficam distantes, os
questionários foram enviados por correio eletrônico aos profissionais identificados
anteriormente.
A análise das respostas obtidas nos questionários é feita no próximo capítulo
através do Estudo de Caso.
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CAPÍTULO 04
4 ESTUDO DE CASO
Para o estudo de caso , primeiramente foi necessário,objetivar a identificação
de quais as vantagens e melhorias que a gestão de disponibilidade - resultado da
implantação de um sistema de gerenciamento de rede Internet - poderiam
proporcionar ao departamento de TI. Para isso, foi feito um levantamento do atual
controle feito nos equipamentos de rede, servidores, links, aplicações e serviços
prestados por terceiros.
Depois dessa identificação, o objetivo foi o de colocar a área de TI mais
próximo das áreas estratégicas da empresa, atuantes nas projeções do negócio, e
não, unicamente, como suporte a operação.
A empresa estudada é uma indústria de bens de consumo, uma das maiores
empresas de seu segmento, atuando há mais de 50 anos no mercado brasileiro,
atendendo também ao MERCOSUL. Atualmente, a Empresa conta com
aproximadamente 2.000 colaboradores, possui presença em três Estados: SP, BA e
AM. Neste trabalho, ela será nomeada como Indústria EE.
Este estudo compreendeu todo o controle de tecnologia da Empresa, bem
como os processos decisórios do departamento de TI e teve, como sujeitos de
pesquisa, os técnicos, os coordenadores e os gerentes que atuam na área de infraestrutura, suporte, administração de rede e controle de aplicações desse
departamento, visando a abranger todo o universo necessário para uma eficiente
gestão de disponibilidade.
4.1 Coleta e tratamento dos dados
Como dito anteriormente, foram utilizados dois questionários diferentes para
fazer a coleta das informações necessárias para a análise da estrutura existente de
Gestão de Disponibilidade na empresa.
O primeiro questionário, auto-avaliação dos processos do ITIL, foi aplicado
somente no Gerente Geral da área de TI, que é o responsável por toda a infraestrutura de TI da holding. O segundo questionário, baseado em práticas de
gerenciamento de rede do mercado, foi aplicado em sete colaboradores: o Gerente
Geral, dois coordenadores da área de TI, coordenador de São Paulo e de Manaus e
em quatro analistas de rede- um de cada unidade.
Além de responder ao questionário, o gerente geral da área de TI foi
entrevistado em um encontro marcado, antecipadamente, através de contato
telefônico. O entrevistador apresentou-se como Mestrando em Engenharia da
Computação do Instituto de Pesquisa Tecnologia do Estado de São Paulo e explicou
que, como estava elaborando uma Dissertação de Mestrado, era necessário ,
realizar o estudo de caso sobre gestão de disponibilidade em empresa como
naquela em que o entrevistado atuava.
Os objetivos da pesquisa foram informados de forma sucinta, no início da
entrevista.
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4.1.1 Histórico
Aqui, estão detalhados a estrutura e ambiente da rede de computadores e
das aplicações que são sustentadas por ela, bem como a infra-estrutura de
telecomunicação que provê intercomunicação entre as empresas que compõem a
holding Indústria EE.
Essas informações foram obtidas do departamento de Tecnologia da
Informação da empresa.
4.1.1.1 Ambiente
A Empresa possui quatro sites geograficamente distribuídos, quais sejam:
•

Indústria EE SP1 (São Paulo capital)

•

Indústria EE SP2 (Cajamar – SP)

•

Indústria EE BA (salvador – BA)

•

Indústria EE MA (Manaus – AM)

Sendo dessa forma, geograficamente distribuída, a operação da empresa, no
que diz respeito à tecnologia, possui dependências específicas. Veremos essa infraestrutura mais adiante.
Essa distribuição também provocou, conforme a evolução da informática na
empresa, a necessidade de serviços e servidores distribuídos entre todas as
empresas. Vejamos, agora, quais são esses serviços e servidores e quais, dentre
esses, são essenciais para o bom andamento do negócio.
4.1.1.2 Servidores e Serviços
Foram analisados os servidores da empresa que possuem a maior
necessidade de gerenciamento de disponibilidade, devido à sua percepção crítica
para o negócio.
O ERP (Enterprise Resource Planning) da Empresa é desenvolvido
internamente e o BD adotado é o MS SQL 2003. Sendo assim, esse servidor é
indispensável para o funcionamento do negócio, visto que todos os aplicativos que
sustentam o negócio da empresa dependem desse servidor. Faz-se necessário aqui
descrever a existência de muitos dados que são coletados ou gerados em uma das
empresas e devem ser utilizados por outra. Para o sincronismo das informações,
utiliza-se a replicação de tabelas, que é provida pela própria ferramenta. Não será
tratada aqui a transferência de dados, mas a necessidade explícita de
disponibilidade de links e dos servidores, pois esses dados são essenciais para o
funcionamento do negócio.
O servidor de correio eletrônico, como conseqüência do crescimento da
internet e da comunicação através dele, torna-se um componente indispensável na
estrutura de rede, já que a maioria da comunicação com representantes, clientes,
prestadores de serviços e consumidores da empresa dá-se através dessa
ferramenta. Inclui-se a essa comunicação, contato no exterior com fornecedores de
componentes. Deve-se considerar que toda circulação da informação, quando não
está no ERP, é feita através desse serviço.
Existem na empresa, muitos sistemas que estão em fase de migração e sua
base de dados ainda está em DBF (clipper). Muitos desses sistemas são essenciais
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ao negócio, como é o caso do sistema de Crédito e Cobrança. Além disso, todos os
documentos eletrônicos, planilhas de cálculos e programas compilados, estão
armazenados nesse servidor, o que o torna um equipamento de alta vulnerabilidade
ao negócio.
A Indústria EE possui um servidor específico para o site institucional, onde
apresenta a empresa, apresenta e descreve todos seus produtos. A Empresa EE
também mantém nesse site uma área de vendas on-line. Esse serviço é hoje
considerado o cartão de visita da empresa. Com cerca de 50.000 acessos diários,
pode ser considerado como uma grande vitrina da empresa, exigindo, assim, uma
grande disponibilidade deste serviço.
Apesar de o comércio, através desse mecanismo, não ser tão significativo no
faturamento total, a imagem da empresa fica diretamente vinculada à disponibilidade
desse serviço. Utilizando um jargão bem difundido nessa área, “o concorrente está
a um clique de distância”, o que torna esse equipamento imprescindível ao negócio.
O serviço de extranet fica hospedado em outro servidor que provê acesso a
sistemas internos por clientes externos. Seus serviços vitais são: Sistema de
pedidos para os representantes da empresa, sistemas do departamento de
assistência técnica que atende a todos os postos autorizados, sistema de incentivos
aos promotores, entre outros.
Os demais servidores, por apresentarem baixa vulnerabilidade, não foram
considerados neste trabalho, mas nada impede de terem sua disponibilidade
controlada pelos mecanismos que serão propostos mais adiante.
Vejamos, na Figura 19, o coração da rede de computadores da Indústria EE
SP1, sendo que sua imagem é similar em todas as empresas da Holding.
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Figura 19 – Servidores e Serviços.
O departamento de TI da Indústria EE relacionou os servidores e identificou,
em cada um, o grau de vulnerabilidade ao negócio, que reflete a necessidade de
disponibilidade em cada um deles. Devemos lembrar que muitos desses serviços
somente terão seu nível de disponibilidade assegurada se a infra-estrutura que o
apóia também estiver em funcionamento integral.
4.1.1.3 Rede LAN e WAN
A Figura 19 também apresenta os switches que compõem o centro da rede.
Deles, parte a distribuição de toda a infra-estrutura de rede e todos os
departamentos da empresa dependem do seu bom funcionamento.
Também fica evidente a existência de um switch que suporta todos os
servidores.
Podemos notar que esses equipamentos são críticos para a disponibilidade
de qualquer serviço provido na rede. Com a instabilidade de um deles, podemos ter
a parada parcial ou total dos serviços essenciais.
A Indústria EE possui três conexões de telecomunicação entre as empresas:
dois, de satélite e um Frame Relay. Essa WAN tem formato de estrela cujo ponto
central é a Indústria EE SP1. Nela existem, também, três links de acesso à internet:
dois de FO e um par metálico. Todos esses links são essenciais ao funcionamento
do negócio. Vejamos, a seguir, o porquê de serem tão imprescindíveis.
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A WAN formada entre as empresas através dos links de telecomunicações é
vital para a operação da empresa por suportar os seguintes serviços:
•

Replicação de BD – o BD principal encontra-se na Indústria EE SP1,
que promove o sincronismo das informações necessárias com as
demais localidades. Caso esse sincronismo esteja comprometido, em
pouco tempo a expedição de mercadorias de qualquer das empresas
fica parada,. É possível, também, acontecer uma parada na linha de
produção.

•

Correio Eletrônico – todas as mensagens possuem o ponto de entrada
ou saída na Indústria EE SP1. Caso haja necessidade, as mensagens
serão encaminhadas para as outras empresas pertencentes à holding;
hoje muitas operações dependem desse serviço. como negociação
com clientes, emissão de seguro para transportadoras e
acompanhamento de transações são feitas através de e-mails.

•

Atualização de sistemas – sistemas que estão na plataforma legada
necessitam de transmissão de arquivos via FTP e possuem mais
influência em alguns casos do que a replicação de BD.

Outra parte essencial da infra-estrutura de telecomunicações da Indústria EE,
é o acesso à internet, devido ao crescimento do B2B e B2C. Vejamos os serviços
utilizados na internet:
•

Acesso aos sistemas da extranet – sistemas internos disponíveis a
clientes externos – os serviços essenciais são: Sistema de pedidos
para os representantes da empresa; sistemas do departamento de
assistência técnica, que atende a todos os postos autorizados; sistema
de incentivos aos promotores, entre outros.

•

Correio eletrônico – aqui, fazemos referência à entrada e saída de emails para todas as empresas da holding.

•

Navegação na internet – além dos sistemas da extranet, a Indústria EE
possui sistemas que ficam armazenados em provedores, ou que
necessitam de comunicação com BD externo. Os casos mais críticos
são: sistema de suprimentos e assistência técnica de informática.

•

Site institucional - onde o cliente tem informações sobre os produtos
comercializados pela empresa, bem como sobre vendas on-line.

•

Site de leilão reverso e importação - depende dos links de internet.

Dessa forma, constatamos a necessidade de uma monitoração efetiva desses
serviços e de todos os equipamentos que suportam essa tecnologia, pois a ausência
dessa comunicação pode trazer prejuízos à empresa bem como a imagem da
mesma frente aos clientes. Vejamos, na Figura 20, a infra-estrutura de
telecomunicações utilizada pela Indústria EE.
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Figura 20 – infra-estrutura de telecomunicações.
4.2 Análise dos resultados
As informações colhidas na entrevista realizada com gerente geral de TI e nas
respostas dadas às perguntas dos questionários pelos profissionais de TI,
possibilitaram detectar a intensidade e tipo de comportamentos da área de TI em
caso de problemas, expansão de suas atividades e aquisição de equipamentos. Nos
itens posteriores, veremos como foram avaliados.
Será demonstrado como estão o controle da rede, dos servidores, dos
serviços e das aplicações da Indústria EE, e, com fundamento na severidade de
cada um, será analisado se o modelo atual atende à necessidade da empresa e qual
é a sensibilidade do negócio quanto aos serviços prestados pela tecnologia providos
pelo departamento de TI.
É importante salientar que as respostas dos questionários apresentaram, em
alguns itens, pequenas disparidades de informações e, devido a isso, a análise é
baseada na resposta da maioria , utilizando sempre as respostas nas quais as
informações se encontram de forma mais completa.
4.2.1 Situação Atual Comparada com as melhores práticas de ITIL
O objetivo dos questionários de auto-avaliação, que foi o primeiro questionário
aplicado ao Gerente Geral de TI, não é testar se há conformidade completa com
modelo ITIL. O questionário aponta também para a criação de consciência de
gerência e controle e que podem ser encaminhar às melhorias da potencialidade
total dos processos.
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O questionário de auto-avaliação dos processos de Gerenciamento de
Disponibilidade baseado no modelo ITIL respondido pelo Gerente de TI da Indústria
EE está subdividido de acordo com os níveis de maturidade dos processos.
Decifrando as respostas dadas no questionário chegamos ao seguinte gráfico
de barras baseado nos pesos estabelecidos pela OGC. O resultado obtido é
comparado com a maior pontuação naquele quesito (Figura 21).
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Figura 21 – Máxima Pontuação Compara com a Pontuação Atingida
As pontuações obtidas através das respostas dadas no questionário devem
ser comparadas com as marcas de passagem que são estabelecidas pela OGC, que
nada mais é que a pontuação mínima exigida para o item, sendo que para cada nível
existem determinadas perguntas cujas respostas devem ser afirmativas; caso
contrário, não se atinge a pontuação exigida, (Tabela 1).
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Tabela 1 – Marca de Passagem comparada à Pontuação Real
Níveis

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Marca de
Passagem

4

3

14

5

4

5

11

29

5

Pontuação

4

1

6

3

1

5

7

3

4

Nota-se, dessa forma, que os padrões atuais da Indústria EE comparados
com as exigências mínimas do ITIL ficam aquém das expectativas na maioria dos
níveis, atingindo a meta somente no nível 1 “pré-requisitos” e no nível 3,5 “Controle
de Qualidade”. Adiante, veremos uma proposta de Gestão de Disponibilidade
baseada no Gerenciamento de Rede Internet. No gráfico e na tabela, analisaremos
as alterações oriundas do incremento de dispositivos de gerenciamento,
monitoramento e controle.
4.2.2 Monitoração, Ação Corretiva e Registros
Através das respostas dadas no segundo questionário, constata-se a
ausência de uma forma automática de controle de atividade dos dispositivos de rede
(switches, roteadores, hubs), servidores ou links. As verificações da infra-estrutura
são realizadas no início das atividades de trabalho caso nada seja constatado, e
qualquer atividade corretiva será disparada somente quando houver através da
comunicação do usuário do serviço ao departamento de TI, o que ocorre na maioria
das vezes.
Essa é uma característica de ação que pode trazer falta de credibilidade ao
departamento, pois o departamento sempre depende de um agente externo a ele
para ativar qualquer tipo de reparo em sua infra-estrutura.
Os departamentos de suporte e redes sempre atuam de forma reativa.
É importante salientarmos que, além de serviços a clientes internos
(funcionários da Indústria EE), o departamento de TI fornece serviços também a
clientes externos (representantes, fornecedores, postos de atendimento,
assistências técnicas, usuários dos produtos, entre outros) através do site
institucional, vendas on-line e extranet - que raramente conseguem acesso ao
departamento de TI - o que pode deixar esses serviços mais tempo indisponíveis do
que o considerado aceitável pela própria empresa. Devemos observar também que
se os acordos de SLA não estiverem sendo cumpridos, isso prejudicará o resultado
dos relatórios de Disponibilidade de serviços.
A maioria das paradas envolvendo os serviços providos pelo departamento de
TI da Indústria EE, são notificados ao departamento através de uma comunicação do
usuário do respectivo serviço. a partir dessa comunicação, inicia-se o processo de
saneamento da falha que ocasionou tal incidente. Quando esses problemas ocorrem
fora do horário de trabalho destes usuários, serão notados somente na próxima
utilização do respectivo serviço.
Após essa comunicação, abre-se uma ordem de serviço para manutenção
corretiva do problema, porém, na maioria das vezes, quando ocorre um incidente,
devido à sua emergência, primeiro procura-se retornar a operação à sua
normalidade, dispensando completamente a abertura formal de ocorrência, até
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porque não existe sistema de suporte aos atendimentos de infra-estrutura, para
depois fazer os devidos registros.
Os registros de paradas de qualquer tecnologia provida pelo departamento de
TI à empresa – exceto em caso de manutenção de micros e impressoras que
possuem um sistema desenvolvido internamente para isso – estão baseados em
planilhas eletrônicas (Tabela 2). Sendo assim, podem não ter seus dados com a
exatidão necessária, pois dependem diretamente de uma ação humana para a
inclusão dos dados.
Tabela 2 – Planilha de Registros de Problemas.

Servidor
Servidor
de
arquivos.

Data
Inicial

Hora
Inicial

22/9/2005

8:30

Problema
reclamado
Lentidão
no acesso
a dados.

Problema
constatado
Um
dos
discos do
Raid pifou.

Solução
dada ao
problema

Data
Final

Hora
Final

Troca do
disco.

23/9/2005

10:00

Fica evidente que a busca de soluções anteriores para auxiliar uma
manutenção atual deva ser bastante complexa, assim como a retirada de relatórios e
gráficos de paradas – atuais ou históricos – principalmente, se falarmos de
confiabilidade da informação.
Não existem registros de paradas para manutenções preventivas, o que deixa
dúvida quanto a sua existência.
4.2.3 Análise de Uso, Capacity Planning e Investimentos
Com base nas respostas dadas no segundo questionário, percebe-se que a
verificação de uso de recursos de Servidores, Links e Equipamentos de Rede são
realizadas somente no caso de constatação de problemas, Inexistindo um histórico,
isso pode ser identificado como uma falha, pois a medição feita pontualmente não
possibilita a análise ao longo do tempo porque não nos permite uma análise de
crescimento.
Muitas vezes, se delega à prestadora de serviço o fornecimento de dados de
utilização de seus serviços.
Como vimos, não existe um histórico descrevendo o uso dos recursos dos
servidores como memória, discos e processamento, nem referência ao tráfego em
links da WAN ou internet ou de rede, o que aponta para um crescimento natural de
uso de determinado serviço (Capacity Planning).
Se houvesse um capacity planning, a área de TI demonstraria que o
investimento realizado, ou a realizar, garante o desempenho compatível com a carga
esperada, atual e futura, assegurando um serviço adequado para a maioria dos
usuários na maior parte do tempo.
O histórico possibilita a Projeção de Investimentos, baseada em um gráfico
que aponta um crescimento na utilização de determinado recurso do servidor ou Link
de comunicação através do que poderíamos prever, com folga programada, a
necessidade de expansão desse serviço. Dessa maneira, o trabalho de justificar os
custos estariam sustentados na utilização do recurso.
Tendo um acompanhamento assíduo da utilização dos recursos, também é
possível criar um padrão de comportamento para toda a rede (Links, Equipamentos

67

de Rede e Servidores). Com isso, facilita-se a constatação de anomalias, ou de
pistas de sua existência. Por exemplo, um tráfego anormalmente alto de internet
pode nos indicar um erro de configuração ou até algo mais grave, como a invasão de
alguma estação de trabalho ou servidor.
É notório que o departamento de TI está cada vez mais próximo da área de
negócio, e, para essa constatação, basta olhar para o alicerce das regras de negócio
hoje- sistemas ERP. Isso faz com que a indisponibilidade de qualquer recurso, bem
como os investimentos para melhoria de serviços prestados por essa área, reflita
diretamente no negócio.
4.2.4 SLA
Com a ausência de análise on-line de atividade dos serviços, fica evidente a
impossibilidade de saber exatamente quanto tempo um serviço ficou indisponível e,
conseqüentemente, enquadrá-lo dentro de um contrato de SLA. Por isso, na maioria
das vezes, fica a cargo do prestador de serviço apresentar esses dados (essa
informação foi retirada das respostas dadas no segundo questionário).
Existe um crescente uso de negociações na internet, e a tendência é que
esse crescimento seja cada vez mais acentuado. A impossibilidade de determinar a
disponibilidade dos links, servidores e serviços que sustentam a internet pode ser
considerado um problema grave para o planejamento futuro e para o suporte atual
da atuação da empresa nesse segmento. Esse ônus recai sobre a área de TI.
A falta de controle de disponibilidade, além de essencial para analisar o
desempenho dos prestadores de serviço, pode, futuramente ser um impeditivo para
a implementação de controles dentro da empresa como sistema de automatização
total do chão de fábrica, pois, nesse caso, uma parada seria inconcebível.
4.2.5 Alinhamento com o Negócio
Apesar do departamento de TI ser vital para a operação da empresa e, em
alguns serviços, necessitar de uma disponibilidade assegurada, nas respostas dados
no questionário podemos constatar a ausência dessa garantia.
Verifica-se, também, a impossibilidade do departamento de TI alinhar-se com
as necessidades de disponibilidades atual e futura da empresa. Isso não significa
que o serviço esteja com a disponibilidade aquém do desejado, mas que não há
garantia de controle da disponibilidade de serviços..
A ausência de controle de disponibilidade aumenta a carga de
responsabilidade dos colaboradores área de TI e, também, impede o
desenvolvimento de projetos com maiores riscos. Afastando-se da estratégia da
empresa presente e futura, passa a representar, simplesmente, um suporte à
operação.
4.2.6 Riscos para a Disponibilidade
Apesar de não ser o foco deste trabalho, quando se fala em disponibilidade
não se pode deixar de lado o Plano de Continuidade do Negócio, apesar de a
empresa EE não possuir um e nem documentar os riscos para a disponibilidade,
existe um esforço do departamento de TI em minimizar impactos de desastre.
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4.3 Proposta
Demonstrar como o gerenciamento de rede SNMP poderá suprir as
deficiências demonstradas pelos processos atuais e, também, validar a aproximação
de TI da estratégia do negócio. Além disso, demonstrar a repercussão possível da
abordagem no Modelo de Melhores Prática do ITIL, faz-se presente na proposta
desta dissertação.
4.3.1 Monitoração, Ação Corretiva e Registros
A certificação de disponibilidade dos serviços de rede deve ser feita de forma
automática, através da verificação de atividade de dispositivos de rede (switches,
roteadores, hubs), servidores ou links. Para isso, deve-se monitorar:
•

Status dos serviços;

•

Conectividade;

•

Status dos equipamentos de rede (switches, roteadores, hubs);

•

Status dos servidores de rede;

•

Status das impressoras de rede;

Caso se constate qualquer alteração no funcionamento de um desses
serviços ou dispositivos, dispara-se automaticamente um alerta para atividade
corretiva, enviando um evento via e-mail, pager ou celular- dependendo da situação
ou horário- aos devidos responsáveis, gravando a ocorrência em um banco de
dados, com data e horário do incidente.
Em qualquer ocorrência, deve ser demonstrado o problema na tela principal
de monitoramento (Figura 22), que deve ficar sempre à vista de algum colaborador
da área de suporte, para verificação rápida de um incidente. A tela de
monitoramento deve permitir uma rápida identificação do dispositivo com problema.
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Categorias
Interfaces de Rede
Servidores Web
Servidores de Email
Servidores de DNS
Servidores de DHCP
Servidores de BD
Servidores de Impressora
Roteadores
Impressoras

Indisponíveis
0 de 4
0 de 2
0 de 1
0 de 2
0 de 1
0 de 1
1 de 1
0 de 3
0 de 15

Último dia
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
98,00 %
100,00 %
100,00 %

Total
Disponibilidade
services

Indisponíveis

Último dia

Última
Semana
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
99,99 %
100,00 %
100,00 %
Última
Semana

0 de 30

100,00 %

100,00 %

total

dos
Figura 22 – Tela de Monitoramento

O retorno à normalidade será detectado automaticamente e, também, terá
seus dados gravados no banco de dados, o que permitirá um levantamento exato do
período que o serviço esteve indisponível.
Mesmo após o retorno ao funcionamento, mantem-se a ocorrência no sistema
em estado de alerta, até que o responsável pelo atendimento dê os devidos
esclarecimentos da solução no sistema, criando, assim, uma base de dados de
conhecimento, facilitando tratamentos de incidentes futuros.
O caso de qualquer parada no sistema de gerenciamento será gerado
eventos desse incidente.
No caso de manutenção preventiva, primeiro, configura-se o sistema com o
horário do início e término da operação. Assim, durante esse período, o sistema não
gerará os alertas referentes a esses serviços.
Essa prática possibilitará otimizar os recursos da empresa permitindo sua
plena utilização.
4.3.2 Análise de Uso, Capacity Planning e Investimentos
Para garantir a disponibilidade dos serviços, os recursos dos equipamentos
devem ser constantemente monitorados, bem como o tráfego nos links WAN,
internet e dispositivos de rede (Figura 23). O monitoramento desses recursos deve
verificar:
•

Espaço disponível em disco;

•

Processamento em porcentagem de uso;

•

Utilização de memória;

•

Conectividade de rede (situação da rede local, links, roteadores, swicths e
hubs);
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Figura 23 – Performance On-Line (ilustrativo) – Fonte: OpenNMS
Além desses, é recomendado monitorar os demais recursos fundamentais do
ambiente para a garantia de disponibilidade, como por exemplo:
•

Sistema de alimentação elétrica (dados da rede elétrica);

•

Climatização (principalmente da sala de servidores);

•

No-breaks (cargas das baterias).

Esses dados devem ser armazenados em banco de dados para futuros
tratamentos.
Deve-se permitir não só a identificação de possíveis problemas, através do
monitoramento citado anteriormente, mas informações acumuladas ao longo do
tempo possibilitam projeções da utilização futura, remetendo a novas necessidades
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ou atualizações de software, hardware, infra-estrutura de WAN e LAN, de acordo
com a tendência de crescimento no uso de seus serviços - capacity planning (Figura 24).

Figura 24 – Performance ao Longo do tempo (ilustrativo) – Fonte: OpenNMS
Este trabalho visa a otimizar a rede de computadores e seus serviços, com o
gerenciamento de rede Internet, visando a Gerenciar a Disponibilidade da
Informação, e não para indicar qualquer ferramenta.
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4.3.3 SLA
Com o monitoramento on-line dos status de roteadores e do tráfego de dados
nos links, a empresa passa a ter possibilidade de saber exatamente quanto tempo
um serviço ficou indisponível e, conseqüentemente, enquadrá-lo dentro de um
contrato de SLA e, se necessário, pode até aplicar a multa pertinente à
indisponibilidade excedente, ao prestador de serviço.
Com esses dados em mãos, o departamento de TI pode analisar o
desempenho dos prestadores de serviço, informação vital para novas aquisições ou
continuidade de serviços.
Existe um crescente uso de B2B e B2C em negociações na internet, e sua
característica indica um crescimento ainda mais acentuado. Com a possibilidade de
determinar a disponibilidade dos serviços e o consumo de recursos nesses serviços,
o departamento de TI passa a planejar junto aos departamentos de negócio da
empresa os passos futuros, indicando caminhos e alternativas.
4.3.4 Alinhamento com o Negócio
Aplicando esse conceito de gerenciamento de rede, criando estatísticas e
demonstrando históricos de disponibilidade, fica evidente que o departamento de TI
sai do nível de suporte ao negócio e passa ao de planejamento. Sendo assim, tem
amplas possibilidades de atuar diretamente como agente do negócio.
O nível de disponibilidade,agora, passa a ser evidenciado e, muitas vezes,
através deste controle, melhorado. A área de TI pode assegurar certo nível de
disponibilidade e tem a possibilidade de indicar se as necessidades de
disponibilidade atual e futura da empresa podem ser, ou estão sendo, atendidas de
acordo com o desejado.
Esse controle permite ao departamento vislumbrar a possibilidade de criar
projetos mais agressivos, pois as informações obtidas com a gestão de
disponibilidade podem indicar uma confiança maior na infra-estrutura, além de tornar
o atendimento mais ágil e, dessa forma, as possibilidades de a empresa criar
projetos serão mais racionais.
4.3.5 Modelo ITIL Após Implementação de Gerenciamento de Rede
Após a implementação de um Gerenciamento de Rede SNMP existirão
indicadores suficientes para permitir criação/alteração de processos referentes aos
Serviços de Gerenciamento de Disponibilidade, passando-se da inércia a uma
efetiva Gestão de Disponibilidade.
Esses novos processos possibilitam a alteração de algumas das respostas
anteriormente dadas no questionário de auto-avaliação de Gerenciamento de
Disponibilidade do método de Melhores Práticas do ITIL, permitindo uma escalada
nos níveis de maturidade conforme demonstrado na Figura 25.
A ressalva aqui deve ser feita para dizer que é a criação dos processos
baseados nos indicadores gerados e controles fornecidos pelo gerenciamento de
rede Internet que possibilitam essa escalada. O gerenciamento de rede sozinho só
permitiria um ganho operacional ao negócio.
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Figura 25 – Máxima Pontuação Comparada à Pontuação Após Implementação da
Gestão de Disponibilidade
É possível notar que a implementação de uma Gestão de Disponibilidade
baseada no Gerenciamento de Rede SNMP, através de seu controle, trará reflexos
expressivos nos níveis de maturidade de processos, ao se comparar a pontuação
atingida com essa elevação de maturidade à pontuação obtida antes de uma efetiva
implementação de Gestão de Disponibilidade. Com a marca de passagem,
obtemos: .
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Tabela 3 - Marca de Passagem Comparada à Pontuação Real e à Prevista após
implementação da Gestão de Disponibilidade.
Níveis

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Marca de
Passagem

4

3

14

5

4

5

11

29

5

Pontuação

4

1

6

3

1

5

7

3

4

Gestão
SNMP

5

3

16

7

4

6

13

26

5

4.4 Ferramentas
Existem atualmente no mercado, muitas ferramentas que extraem dos
dispositivos os dados exigidos para uma eficiente gestão de disponibilidade, que é a
proposta deste trabalho. A maioria delas baseia-se no Gerenciamento Internet SNMP - , ao menos no que se refere ao dado de performance e status de
dispositivos de rede, bem como para a verificação de tráfego de rede.
Apresenta-se na Tabela 4 uma comparação bem sucinta de algumas
ferramentas, sem a intenção de indicar adoção de nenhuma delas, a idéia aqui é
demonstrar que existem ferramentas de mercado que utilizam o padrão SNMP,
auxiliando uma gestão de disponibilidade bem sucedida.
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Tabela 4 – Comparação de ferramentas de Monitor/Gerência de Redes

Hosts
Serviços

Analisa serviços do NT, 2000, 2003 e XP
Syslog do Windows
analisa dependências de servicos
Log de eventos
Configuração para Re-Início automático de
serviços

Redes

Verifica serviços nas portas TCP/UDP
Identif. automática dos dispositivos de Rede
Definições lógicas de Rede
Status do dispositivo de rede on-line
Customização de Visualização Dispositivos

Relatórios

Análise de tendência
Status atual da rede
Histórico de Mudanças
Análise de desempenho
Ocorrências de Erro
Envio de e-mail
Pager
Celular
SMS
Alerta de Som
Visualização através do Console Adm.
(cores)
Visualização através do Browser (cores)
Encaminha informações via SNMP
Em caso de incidente, executa programa
pré-definido

Administração

Armaze
namento
de
dados

Verifica utilização de CPU
Verifica Utilização Memória
Espaço em Disco
Utilização de Rede
Análise dependencias de hosts
Temperatura do Equipamento

Notificação

Whats
Up

Banco de dados relacional Próprio
SQL
Oracle
Console
Browser com Criptografia
Trabalha em cluster
Em caso de falha, aciona outro Gerenciador
Perfis específicos de usuário
Armazena conhecimento da manutencão
Modificacao de apresentacao (as built)
Agenda para manutencão programada

Nagios

HP
Openview

Opennms

76

5 CONCLUSÕES
Considerando a potencialidade que uma Gestão de Disponibilidade suportada
por um Gerenciamento de Rede Internet (SNMP) pode adicionar em todos os
serviços prestados pela área de Tecnologia da Informação, chega-se à conclusão de
que é possível garantir a operação de qualquer serviço fornecido pelo departamento
de TI, através de processos bem definidos, de forma consistente e com o nível de
disponibilidade requerido pelo mesmo. Através do uso de uma tecnologia já
consolidada no mercado, o SNMP, consegue-se trazer importantes contribuições à
exploração do conceito que ainda não é muito difundido: Gestão de Disponibilidade.
Fica evidente que os controles adicionados com a implementação de uma
Gestão de Disponibilidade possibilitam o alinhamento estratégico do departamento
de Tecnologia da Informação com o negócio, nos contextos atual e futuro da
organização. Como prova disso, pode-se citar a possibilidade de projetar carga nos
servidores, nos links de telecomunicação e na rede física. Com base em dados
históricos armazenados, essa informação permite racionalizar os investimentos em
TI. Com a alteração das atividades da área de TI de reativa para pró-ativa, os
projetos futuros passarão a ser focados em melhorias. Essa contribuição também
está prevista no modelo de “Melhores Praticas do ITI”L, metodologia de apoio
utilizada nesta dissertação.
Atualmente, a Empresa não possui um controle efetivo sobre os serviços e
infra-estrutura de rede de computadores. O estudo realizado demonstra que a
proposta de Gestão de Disponibilidade, baseada em um Gerenciamento de Rede,
atinge a maioria das necessidades atuais da empresa concernentes a essa área,
pois fornece informações sobre a rede e as estatísticas de sua atividade, incluindo
os dados de eventos, todos armazenados em um banco de dados. Deve-se
acrescentar que muitas ferramentas de mercado que visam a atender essas
necessidades, em menor ou maior escala, necessitam do SNMP na coleta de
informações. O SNMP é conhecimento exigido para profissionais de gerenciamento
de rede.
Ao se analisar a Gestão de Disponibilidade, conclui-se que ela é
imprescindível para quem deseja minimizar paradas operacionais e para manter o
bom funcionamento da rede e, conseqüentemente, do negócio da empresa, pois a
tecnologia da Informação é seu o pilar fundamental. De acordo com a metodologia
de “Melhores Praticas do ITIL”, também é necessário empenhar-se na elaboração de
planos de ação e documentos de controles para uma efetiva Gestão de
Disponibilidade.
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Anexo A - Gerenciamento de Rede modelo OSI
O Modelo de Gerenciamento OSI, foi apresentado pela ISO em 1989 na forma
de uma arquitetura de gerenciamento capaz de atender à enorme diversidade de
elementos gerenciáveis existentes em uma rede. Como parte integrante do próprio
Modelo de Referência para Interconexão de Sistemas Abertos (RM-OSI - Reference
Model - Open Systems Interconnection), o Gerenciamento OSI é um modelo para
gerência de redes parcialmente adotado em plataformas/pacotes/ferramentas de
software utilizados na gerência de redes TCP/IP. Dessa forma, na abordagem
prevista para padrão de gerenciamento de redes, busca-se identificar seus
principais componentes, juntamente com aspectos teóricos que complementam o
Modelo de Gerenciamento da Internet, tema tratado no Capítulo 2.
A.1 – Principais Componentes
Os conceitos/definições apresentados no Capítulo 2 oportunizaram a
identificação de componentes como: Gerente, Agente, Objeto Gerenciado e
Protocolo de Gerenciamento. Tais componentes se fazem presentes no Modelo de
Gerenciamento Open Systems Interconnection OSI, revestidos de maiores
funcionalidades e implementados diante de uma maior complexidade.
No Modelo de Gerenciamento OSI, um gerente transmite operações de
gerenciamento aos agentes a fim de obter informações atualizadas sobre os objetos
gerenciados visando ao monitoramento e/ou controle. Um agente recebe as
operações de gerenciamento emitidas pelo gerente e executa as ações necessárias
sobre os objetos gerenciados. Um agente pode, ainda, transmitir ao gerente
notificações geradas pelos objetos gerenciados ou notificações sobre a ocorrência
de eventos. Um objeto gerenciado representa um recurso sujeito ao gerenciamento,
sua definição é efetuada em termos de atributos, das operações a que pode ser
submetido, das notificações que pode emitir e de seus relacionamentos com outros
objetos gerenciados. O conjunto de objetos gerenciados constitui a Base de
Informações de Gerenciamento (MIB - Management Information Base).
O Modelo de Gerenciamento OSI, possui um serviço e um protocolo para
troca de informações de gerenciamento, denominados, respectivamente, CMIS
(Common Management Information Service) e CMIP (Common Management
Information Protocol). A Figura 1 apresenta um diagrama com os principais
componentes.
operações de
gerenciamento

Gerente

Protocolo de Gerenciamento

Agente

notificações de
objetos ou de
eventos

notificações de
gerenciamento
ações de
gerenciamento

Objetos
Gerenciados

MIB
Figura 1: Principais Componentes do Gerenciamento OSI
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A.2 – Áreas Funcionais
Em virtude da complexidade natural das redes de computadores, gerenciá-las
de forma eficiente e eficaz representa um grande desafio. Preocupada em facilitar e
organizar o desenvolvimento de projetos (construção e ou utilização de software)
destinados ao gerenciamento de redes, a ISO propõe, no Modelo de Gerenciamento
OSI, a divisão das tarefas/processos de gerenciamento em cinco áreas funcionais:
Gerenciamento de Falha, Gerenciamento de Contabilização, Gerenciamento de
Configuração, Gerenciamento de Desempenho e Gerenciamento de Segurança, as
quais estão descritas de forma resumida na Tabela 1.
Tabela 1: Descrição resumida das áreas funcionais do Gerenciamento OSI
Área Funcional
Gerenciamento
De

Funcionalidades
Compreende um conjunto de facilidades que habilitam
a detecção, o isolamento e a correção de operações
anormais no ambiente de rede gerenciado.

Falha
Gerenciamento
de

Compreende um conjunto de facilidades que permitem
a apropriação dos custos e a tarifação em decorrência
da utilização dos objetos gerenciados.

Contabilização
Gerenciamento
de

Tem como função controlar e monitorar as condições
do ambiente de rede, identificando e ocasionando
mudanças no estado dos objetos gerenciados.

Configuração
Gerenciamento
de

Oferece um conjunto de funções para medir,
monitorar, avaliar e relatar os níveis de desempenho
alcançados pela rede.

Desempenho
Gerenciamento
de

Trata de questões relacionadas à garantia da política
de segurança definida para rede, além de cuidar da
segurança do próprio gerenciamento.

Segurança
Embora essa classificação tenha sido desenvolvida para ambientes de rede
OSI (modelo de sete camadas), sua forma de organizar o gerenciamento da rede
tem sido amplamente aceita por fabricantes de sistemas de gerenciamento, podendo
e devendo ser adotada no escopo do gerenciamento do Modelo Internet.
A.3 Funções de Gerenciamento
Apesar de apresentar objetivos distintos, as áreas funcionais relacionam-se
no sentido de que informações geradas em uma área podem ser utilizadas como
suporte para decisões em outras áreas.
Com o propósito de estabelecer um referencial teórico para a especificação,
desenvolvimento e/ou aplicação de processos para o gerenciamento de redes,
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algumas funções serão abordadas considerando-se os requisitos e características
do Gerenciamento Internet.
A.3.1 Função de Gerenciamento de Estado
O gerenciamento de estado se dá através do monitoramento de objetos que
expressam a operacionalidade de um recurso (dispositivo, aplicação ou serviço) da
rede em um dado instante.
Por exemplo: o monitoramento de uma determinada interface de um roteador
cujo agente, ao ser requisitado por uma aplicação gerente, informa o estado
operacional da interface.
Dentre as possibilidades de aplicação dessa função, é possível detectar três
tipos de estados de gerenciamento conforme demonstra a tabela 2.
Tabela 2 - Estados de Gerenciamento
Habilitado (enable)
Operacional
Desabilitado (disable)
Desativado (idle)
Estados
De

Ativado (active)
de Utilização
Ocupado (busy)

Gerenciamento

Desconhecido (unknown)
Desbloqueado (unlocked)
Administrativo

Bloqueado (bloqueado)
Finalizando (shutting down)

A.3.2 Função de Relatório de Alarme
Um dos propósitos dessa função é apoiar a manutenção das condições
operacionais e da qualidade dos serviços do ambiente gerenciado. A Função de
Relatório de Alarme define mecanismos que permitem monitorar a taxa de erros do
sistema e a evolução do nível de severidade dos alarmes. Dentre as classes básicas
de alarme, podemos destacar:
a) alarme de qualidade de serviço - relacionado à degradação da qualidade
de serviço.
b) alarme de processamento - associado a falhas de processamento ou de
software.
c) alarme de equipamento - associado a falhas de equipamentos.
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A.3.3 Função de Medida de Uso
A Função de Medida de Uso estabelece os critérios para criação de
mecanismos destinados à coleta, ao controle e ao registro de informações
relacionadas à utilização de recursos e serviços, e à identificação dos usuários e/ou
assinantes. As medidas de uso efetuadas poderão ser utilizadas para redimensionar
os recursos, incentivar a utilização dos serviços em horários de menor pico,
estabelecer e controlar cotas e associar tarifas para efeito de faturamento e
cobrança.
Em redes cujos recursos e serviços são disponibilizados gratuitamente ou
possuem critérios de arrecadação indiretos, essa função pode ser aplicada no
monitoramento do uso da rede, em atividades como tele-trabalho e ensino à
distância. Dessa forma, ao invés de se associarem tarifas para efeito de faturamento
e cobrança, podem-se associar níveis de pontuações visando a determinar, por
exemplo, o perfil das ações e a produtividade dos usuários.
Dentre os inúmeros objetos (variáveis) gerenciáveis em um roteador, boa
parte destina-se ao armazenamento de dados estatísticos. Dessa forma, é possível
verificar o número de octets (bytes) que uma determinada interface está recebendo,
via mídia, de transmissão e direcionando para entidades de protocolo de camadas
superiores e o número de octets (bytes) que uma determinada interface está
enviando para mídia de transmissão, resultantes do processamento local.
A.4 Utilizando o Modelo de Gerenciamento OSI
Determinar quais Áreas Funcionais serão atendidas nos processos de
gerenciamento que iremos implementar, pode ser considerada uma tarefa bastante
onerosa. Um estudo detalhado das funcionalidades de gerenciamento oferecidas
pelos fabricantes deverá ser o ponto de partida.
Dentro do possível, deve-se procurar atingir as cinco áreas funcionais de
gerenciamento (falha, contabilização, configuração, desempenho e segurança).
Nessa fase, não se sabe exatamente como ocorrerá a implementação das funções
de gerenciamento, contudo, devemos estabelecer claramente para cada recurso
incluído no ambiente gerenciado, quais os requisitos de gerência que pretendemos
atender.
a) Em uma primeira atividade, pode-se definir o relacionamento dos recursos
que serão gerenciados com as áreas funcionais de gerenciamento (Tabela
3). Cada recurso, hardware, software e/ou serviço, deverá ser analisado
em função de aspectos como:
b) Vulnerabilidades: visando ao gerenciamento de falhas, desempenho e
segurança.
c) Quantificação de uso: visando ao gerenciamento de contabilização.
d) Operação remota: visando ao gerenciamento de configuração.
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Tabela .3: Forma de relacionar recursos gerenciáveis com as área funcionais
Recursos Gerenciados

Áreas Funcionais
Fl

Ct

Cf

Dp

Sg

<recurso gerenciado 1>
<recurso gerenciado 2>
<recurso gerenciado ...>
<recurso gerenciado n>
Legenda:
Fl = Falha,
Ct = Contabilização,
Dp = Desempenho e
Sg = Segurança

O conhecimento detalhado das funções de gerenciamento facilitará a
especificação e implementação de processos de gerenciamento, a exemplo do que
foi apresentado nas seções B.3.1, B.3.2 e B.3.3, onde, de forma parcial, foram
atendidos requisitos impostos pelas funções de gerenciamento de estado, relatório
de alarme e medida de uso.
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Anexo B - Introdução ao TCP/IP
A arquitetura TCP/IP (ou Internet) teve seu início quando a Agência de
Projetos Avançados de Pesquisa em Defesa (Defense Advanced Research Projects
Agency – DARPA) dos Estados Unidos da América (EUA) iniciou, por volta de 1969,
um projeto de pesquisa para criar uma rede experimental de comutação de pacotes
– ARPANET – que deveria ter como suas principais características: eficiência,
confiabilidade e comunicação de dados independente de fornecedores.
Devido ao grande sucesso dessa rede, em poucos anos a ARPANET deixa
de ser de uso experimental e passa a ter uso operacional. Seu desenvolvimento
continua, e inicia-se a definição de um conjunto de protocolos que vão ter dois dos
principais adotados como nome para a própria arquitetura: TCP/IP. Por volta de
1983, o TCP/IP torna-se um padrão na ARPANET e a DARPA propõe a separação
da rede em dois blocos distintos:
a) ARPANET, usada pela comunidade civil que havia participado direta ou
indiretamente no desenvolvimento do projeto.
b) MILNET, usada pela comunidade militar.
À união, ou interconexão, dessas duas redes deu-se o nome de Internet
(oriundo de Internetworking). Em 1985, a Fundação Nacional de Ciência (Nacional
Science Foundation – NSF) dos EUA promove expansão da Internet para a
comunidade científica americana, criando a NSFNET. De 1986 a 1992, a NSF
disponibiliza acesso à Internet para a comunidade científica fora dos Estados
Unidos, chegando ao Brasil em 1989. A partir de 1990, o Ministério de Ciências e
Tecnologia (MCT), através do projeto Rede Nacional de Pesquisa (RNP), começa a
implantar no Brasil uma rede de comunicação de dados baseada na arquitetura
TCP/IP interligando as diversas instituições de ensino e pesquisa, particularmente,
as instituições federais de ensino superior.
A partir de 1993, a arquitetura TCP/IP torna-se um padrão de fato para a
interconexão de redes de computadores de diferentes tecnologias, passando a ser
usada para os mais variados fins em todo o mundo. Hoje, usa-se intensivamente a
Internet, e a chamada Internet 2 é articulada e implementada em diversos países,
inclusive no Brasil. Ela tem por objetivos a implementação de comunicação em alta
velocidade (155/622 Mbps em grosso, 256, 1024, 2048 Mbps no varejo) para
possibilitar a disseminação dos mais diversos tipos de informação, particularmente
aquelas baseadas em multimídia que integram texto, imagens, áudio e vídeo.
B – 1 Características Básicas
A arquitetura TCP/IP tem um conjunto de características básicas que a
ajudaram a tornar-se um padrão mundial:
a) Possui um padrão de protocolos aberto, não associado a nenhum tipo
específico de computador ou sistema operacional;
b) É independente de hardware específico para acesso ao meio físico de
transmissão. Redes TCP/IP podem ser implementadas com tecnologia
Ethernet, Token-ring, linha comutada de comunicação de dados –
LCCD(linha telefônica), linha privativa de comunicação de dados – LPCD,
enlaces Frame-relay e qualquer outro tipo de meio de transmissão;
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c) Possui um esquema de endereçamento simples e universal – o endereço
IP – que permite a identificação única de um elemento da rede (na rede
local, ou no planeta);
d) Possui protocolos de alto nível padronizados para disponibilização
universal e consistente de serviços aos usuários;
e) Possui uma documentação ampla acessível na própria Internet sob a
forma de “Request for Comments” – RFC’s, que não sofrem do rigor
imposto aos relatórios técnicos formais. As RFC’s contêm as últimas
versões das especificações de todos os protocolos TCP/IP padrões;
A interconexão de duas ou mais redes com arquitetura TCP/IP é feita por
meio de roteadores, que nada mais são que computadores especializados –
podendo mesmo ser um microcomputador comum – que possuem duas ou mais
interfaces de comunicação. A Figura 1 ilustra essa forma de interconexão.
O esquema de endereçamento universal e o uso de roteadores como
elementos de interconexão permitem a criação de uma rede virtual envolvendo todo
o planeta, conforme ilustra a Figura 2. . CAMPUS — MELHORES PRÁTICAS PARA
GERÊNCIA DE REDES DE COMPUTADORES — 0700 – CAPÍTULO 20 — 3ª

PROVA
Figura 1: Interconexão de redes.

Figura 2: Rede virtual única.
Na realidade, a rede se apresenta como um conjunto de redes com diversas
tecnologias de transmissão e topologias, interligadas por meio de roteadores
conforme mostra a Figura 3.
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Figura 3: Rede real.
B – 2 Arquitetura
A arquitetura TCP/IP – Internet é organizada em quatro camadas – ou níveis
– conceituais, construídas sobre uma quinta camada que não faz parte do modelo –
chamada intra-rede – como mostra a Figura .4.

Figura 4: Arquitetura TCP/IP – Internet.
B – 2.1 Camada de aplicação
A camada de aplicação é a parte da arquitetura que oferece serviços de rede
aos usuários finais. Faz parte dela, por exemplo, os navegadores WEB tais como
Internet Explorer, Netscape e Konqueror – no lado cliente, e os servidores WEB, tais
como Internet Information Server e Apache – no lado servidor. A comunicação entre
o lado cliente e o lado servidor se dá por meio do protocolo de aplicação chamado
Hipertext Text Transport Protocol – HTTP.
Diversos outros protocolos servem de base para a implementação de outros
serviços. Dentre os mais importantes, citamos:
a) SMTP – Simple Mail Transport Protocol - fornece o serviço de correio
eletrônico;
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b) TELNET – Terminal Network Protoco l- fornece o serviço de terminal
remoto através da rede;
c) FTP – File Transfer Protoco -: fornece o serviço de transferência de
arquivos;
d) DNS – Domain Name Service - fornece o serviço de mapeamento de
nomes em números IP (e vice-versa);
e) NFS – Network File System - fornece o serviço de compartilhamento de
sistemas de arquivos através da rede;
f) SNMP – Simple Network Management Protocol - fornece o serviço de
gerenciamento de equipamentos de forma remota.
B – 2.2 Camada de transporte
A camada de transporte é a parte da arquitetura que oferece o serviço de
comunicação fim-a-fim (computador-a-computador) confiável ou não aos
desenvolvedores de aplicações. Suas funções compreendem:
a) Montagem de segmentos para a camada de rede a partir de mensagens
vindas da camada de aplicação – fragmentação;
b) Montagem de mensagens para a camada de aplicação a partir de
segmentos vindos da camada de rede – desfragmentação;
c) Transmissão de dados sem conexão e não confiável, através do protocolo
User Datragram Protocol UDP, ou com conexão e confiável, através do
protocolo Transport Control Protocol TCP;
d) Retransmissão temporizada, seqüenciamento de segmentos (máximo de
64 KB cada) e controle de fluxo;
e) Armazenamento temporário de segmentos na recepção e transmissão;
f) Identificação de processos na origem e no destino.
B – 2.2.1 Protocolo UDP
O protocolo UDP oferece serviço de transporte de dados com as seguintes
características:
a) Baseado em seqüências de bytes estruturados – datagramas;
b) Baseado em serviço sem conexão;
c) Menor sobrecarga na rede;
d) Não confiável – os dados transmitidos na origem podem não ser entregues
no destino e a aplicação transmissora não é avisada disso;
e) Sem controle de seqüência – a mensagem na origem tem
obrigatoriamente de caber em um único segmento de transporte (64
Kbytes);
f) Bom para pequenas quantidades de dados a transmitir;
g) Bom para aplicações do tipo consulta/resposta;
h) Bom para aplicações que têm seus próprios mecanismos de entrega
confiável.
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A Figura 5 mostra o formato de um segmento UDP ou datagrama UDP.

Figura 5: Datagrama UDP.
Os elementos componentes do datagrama são:
a) Source/Destination Port: porta de origem/destino (identificam os
processos envolvidos na comunicação);
b) Message Lenght: tamanho do segmento;
c) Checksun: verificação de erro;
d) Data: início dos dados.
B – 2.2.2 Protocolo TCP
O protocolo TCP oferece serviço de transporte de dados com as seguintes
características:
a) Baseado em seqüências de bytes não-estruturados – streams;
b) Baseado em serviço com conexão;
c) Maior sobrecarga na rede;
d) Confiável – se os dados transmitidos na origem não puderem ser
entregues no destino, a aplicação transmissora será avisada disso;
e) Necessário para maiores quantidades de dados a transmitir;
f) Necessário para aplicação do tipo interativa;
g) Necessário para aplicação que não tem seu próprio mecanismo de
entrega confiável.
A Figura 6 mostra o formato de um segmento TCP, ou pacote TCP.

Figura 6: Pacote TCP.
Os elementos componentes do pacote são:
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a) Source/Destination Port: porta de origem/destino (identificam os
processos envolvidos na conexão);
b) Sequence Number: número de seqüência do pacote dentro da seqüência
de pacotes da mensagem;
c) Acknowledgment Number: número do próximo pacote esperado no
destino;
d) Hlen: tamanho do cabeçalho;
e) Reserved: reservado;
f) Code bits: finalidade do pacote:
a. URG: campo Urgent Pointer é válido;
b. ACK: campo Ack Number é válido;
c. PSH: segmento requer um push;
d. RST: reset a conexão;
e. SYN: sincronize números de seqüência – abra conexão;
f. FIN: origem terminou sua seqüência de bytes – feche conexão;
g) Window: tamanho da janela deslizante (número de pacotes enviados em
seqüência antes de receber reconhecimento);
h) Checksun: verificação de erro no pacote;
i) Urgent Pointer: posição onde os dados urgentes se encontram no pacote;
j) Options: tamanho (opcional) máximo de segmento (“MaximumSegment
Size”);
k) Padding: preenchimento;
l) Data: dados do segmento.
B – 2.3 Camada de inter-rede (ou somente rede)
A camada de inter-rede fornece o serviço de entrega de datagramas UDP ou
pacotes TCP entre uma máquina origem e uma máquina destino. Como oferece um
serviço não orientado à conexão, diz-se que a camada inter-rede oferece um serviço
baseado em datagrama. No caso, datagrama IP – Internet Protocol.Oprotocolo IP é
considerado o “tijolo” de construção da Internet.
As funções da camada inter-rede compreendem:
a) Montagem de datagramas IP a partir de segmentos recebidos da camada
de transporte – fragmentação de segmentos;
b) Montagem de segmentos para a camada de transporte a partir de
datagramas IP recebidos da camada de acesso ao meio físico –
desfragmentação de segmentos;
c) Transmissão de dados sem conexão e não confiável – modo datagrama;
d) Identificação de máquina de origem e máquina de destino;
e) Encaminhamento ou roteamento de datagramas IP através da rede lógica;
f) Integração de diversas redes físicas formando uma única rede lógica.
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A Figura 7 mostra o formato de um datagrama IP:

Figura 7: Datagrama IP.
Os elementos componentes do datagrama são:
•

Version: versão do IP (normalmente, a 4, mas diversas organizações
já começam a usar a versão 6);

•

Hlen: tamanho do cabeçalho do datagrama;

•

ToS: tipo do serviço (precedência normal/controle, baixo retardo, alta
eficiência, alta confiabilidade), sem garantia de cumprimento;

•

Total Length: tamanho total do datagrama (máximo de 64 Kbytes);

•

Ident: identificação do datagrama (único para cada datagrama);

•

Flags: controle de fragmentação (habilita/desabilita fragmentação,
marca de fim do datagrama original);

•

Fragmentation Offset: deslocamento do fragmento;

•

TTL: tempo de vida do datagrama (inicia em N, decrementa a cada
passagem por um roteador; chegando em 0 (zero), o datagrama é
descartado e é gerada uma mensagem de erro);

•

Protocol: protocolo de nível superior (TCP, UDP);

•

Header checkksun: verificação de integridade;

•

Source Address: endereço origem (máquina emissora);

•

Dest Address: endereço destino (máquina receptora);

•

Options: opções de teste e depuração:
o

Record Route Option: o datagrama guarda endereços de
roteadores intermediários por onde passou;

o

Source Route Option: o sistema origem define rota que um
datagrama deve seguir;

o

Timestamp Option: o datagrama guarda informação sobre data e
hora que chegou aos roteadores intermediários;

•

Padding: preenchimento;

•

Data: dados transportados.
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B – 2.4 Camada de interface de rede
A camada de interface de rede fornece o serviço de entrega de dados entre
máquinas diretamente conectadas entre si. De modo geral, desempenha as funções
de enlace de dados e de acesso físico do padrão RM-OSI. As funções da camada
interface de rede compreendem:
a) Receber datagramas IP da camada inter-rede e transmiti-los através da
tecnologia de rede física disponível;
b) Fazer o encapsulamento de datagramas IP em quadros da rede física
disponível (eventualmente com fragmentação);
c) Fazer o mapeamento de endereços lógicos Internet em endereços físicos
de equipamentos na rede.
Em geral, essa camada é implementada através de gerentes (“drivers”) de
dispositivos que podem ser disponibilizados pelo próprio fabricante da rede física
disponível.
Isso permite a implantação do TCP/IP em qualquer hardware de rede ou
sistema de comunicação de dados (Ethernet, Token Ring, FDDI, X25, Frame Relay,
ATM Asynchronous Transfer Mode, linhas seriais etc.). Em linhas seriais, é comum o
uso dos protocolos SLIP, PPP ou outro protocolo patenteado.
B – 3 Mapeamento de endereços lógicos Internet em endereços físicos
de rede
Endereços IP são lógicos (só existem em software). Para usar a rede física, é
necessário que se faça o mapeamento do endereço lógico no endereço físico. Como
se faz isso? Usando o protocolo ARP (Address Resolution Protocol). Através de uma
mensagem de difusão (broadcast), uma máquina pergunta na rede qual é o
endereço físico que correspondente a um determinado endereço IP. Somente a
máquina referenciada responde à solicitação. Esse padrão de comportamento é
ilustrado na Figura 8.

Figura 8: Consulta/resposta ARP.
Esse esquema funciona eficientemente porque há uma tabela de
mapeamento ARP em cada máquina da rede. A máquina que faz uma pergunta na
rede já informa seu endereço IP e seu endereço físico; as máquinas que ouvem a
pergunta armazenam essa informação nas suas tabelas ARP.
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B- 4 Encapsulamento de dados
A Figura 9 resume o esquema de encapsulamento de dados da arquitetura
TCP/IP.

Figura 9: Ecapsulamento de dados TCP/IP.
B – 5 Arquitetura TCP/IP versus arquitetura RM-OSI
A Figura 10 mostra as equivalências entre a arquitetura TCP/IP e arquitetura
RM-OSI.

Figura 10: TCP/IP versus RM-OSI.
Na arquitetura TCP/IP, as funcionalidades das camadas de sessão e
apresentação do modelo de referência OSI são incorporadas na camada de
aplicação e transporte.
B – 6 Endereçamento
A arquitetura TCP/IP define um esquema de endereçamento universal – endereço IP
– que deve:
a) Identificar unicamente uma rede na Internet;
b) Identificar unicamente cada máquina de uma rede.
Um endereço IP compõe-se de uma quadra de números naturais na faixa de
0 (zero) a 255 – um byte, normalmente representado por número . número . número
. número. Exemplos de endereços IP são:
a) 100 . 101 . 102 . 103
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b) 150 . 165 . 166 . 0
c) 200 . 201 . 203 . 255
Os endereços IP são divididos em cinco classes: A, B, C, D e E, conforme
mostrado a seguir.

Figura 11: Classes de endereços IP.
Essa classificação fornece os limites de endereçamento apresentados na
Tabela 1.
Tabela 1: Limites de endereços de cada classe.
Classe

Menor Endereço

Maior Endereço

A

1.0.0.0

126.255.255.255

B

128.0.0.0

191.255.255.255

C

192.0.0.0

223.255.255.255

D

224.0.0.0

239.255.255.255

E

240.0.0.0

247.255.255.255

Observa-se que alguns endereços são reservados.
B – 6.1 Endereço de loopback
Um dos endereços reservados é o endereço 127.0.0.0 da classe A. Ele é
usado para testes do TCP/IP e para comunicação inter-processos em uma máquina
local. Quando um desenvolvedor de aplicações escreve seu sistema cliente-servidor,
uma forma de testá-lo é ativar o lado servidor em uma máquina A e ativar o lado
cliente em uma máquina B para verificar a correta comunicação entre os dois lados.
Uma forma mais confortável e menos dispendiosa de realizar esses testes é
ativar o lado servidor e o lado cliente em uma única máquina. Para tanto, basta que
cada porção do sistema faça referência ao endereço IP 127.0.0.1, dado que ele, na
implementação da arquitetura TCP/IP, é uma referência explícita à máquina onde o
programa está sendo executado.
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Quando uma aplicação usa o endereço de loopback como destino, o software
do protocolo TCP/IP devolve os dados sem gerar tráfego na rede. É uma forma
simples de fazer com que um cliente local fale com o servidor local correspondente,
sem que se tenha de alterar o programa cliente e/ou o programa servidor.
Do ponto de vista do programador de aplicações, seu sistema funciona
sempre do mesmo jeito, não importando se está ou não usando a rede de
comunicação.
B – 6.2 Máscara de rede – netmask
A máscara de rede é um padrão de endereço IP que serve para extrair a
identificação de rede de um endereço IP através de uma operação simples de AND
binário. Exemplo:
Endereço IP:

200.237.190.21

AND

Máscara de rede

255.255.255.0

=

200.237.290.0
Para obter o endereço de máquina, faz-se uma operação binária AND com o
complemento de 2 da máscara de rede.
Endereço IP:

200 . 237 . 190 . 21

AND

0.0.0.255

=

0.0.0.21

B – 6.3 Endereço de difusão – broadcast
O endereço de difusão serve para endereçar simultaneamente todas as
máquinas de uma rede. Ele é formado colocando-se todos os bits da parte de
endereçamento de máquina de um endereço IP com valor 1. Exemplo:
Endereço IP

Endereço de difusão

200 . 237 . 190 . 21

200 . 237 . 190 . 255

150 . 165 . 166 . 21

150 . 165 . 255 . 255

26 . 27 . 28 . 21

26 .255 . 255 . 255
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Exemplo final:
Endereço IP

Máscara de
rede

200.4.2.91

Endereço de
rede

Endereço de
máquina

Endereço de
difusão

255.255.255.0 200.4.2.0

0.0.0.91

200.4.2.255

150.165.7.8

255.255.0.0

150.165.0.0

0.0.7.8

150.165.255.255

26.27.28.21

255.0.0.0

26.0.0.0

0.27.28.21

26.255.255.255

A Figura 12 mostra um exemplo de atribuição de endereços IP às máquinas
de uma rede local.

Figura 12: Endereçamento de rede TCP/IP.
B – 6.4 Sub-redes
O esquema de endereçamento da arquitetura TCP/IP pode ser mudado
localmente, a critério do administrador de rede, usando bits de endereçamento de
máquina como um adicional para endereçamento de rede.
Para tanto, deve-se definir uma máscara de rede “não-padrão” que permita
extrair os endereços de rede e de máquina corretamente.
Por exemplo, o administrador da classe B 150.160 (que comporta
aproximadamente 256 x 256 máquinas) pode “tirar” oito bits do endereço de
máquina e “acrescentar” oito bits no endereço de rede, passando a dispor das redes:
150 . 160 . 1 . 0
150 . 160 . 2 . 0
...
150 . 160 . 254 . 0
Agora, cada sub-rede dispõe de endereços de máquina variando de 1 a 254.
A máscara de rede usada passaria a ser 255 . 255 . 255 . 0.
Algo semelhante pode ser feito com a classe C 200.237.190.0, “tirando” três
bits do endereço de máquina, “colocando-os” no endereço de rede, como
apresentado na Tabela 2.
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Tabela 2: Exemplo de endereços de sub-rede.
Endereço de rede Máquina inicial

Máquina final

Endereço de
difusão

200.237.190.0

1

30

200.237.190.31

200.237.190.32

33

62

200.237.190.63

200.237.190.64

65

94

200.237.190.95

200.237.190.96
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126

200.237.190.127

200.237.190.128

129

158

200.237.190.159

200.237.190.160

161

190

200.237.190.191

200.237.190.192

193

222

200.237.190.223

200.237.190.224

225

254

200.237.190.255

A máscara de rede usada passaria a ser 255.255.255.224, de acordo com o
ilustrado na Figura 13.
A seguir, temos a utilização de sub-redes em duas redes locais.
ORES — 07 – PÍTULO
Figura 13: Máscara de sub-rede (exemplo).

Figura 14 Uso de sub-rede.
Observa-se que um endereço IP deve ser atribuído a cada interface de
comunicação de um equipamento ligado em rede. Na figura anterior, o roteador está
conectado nas redes R1 e R2, tendo em cada uma um endereço.
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Anexo C – Questionário
Level 1

Prerequisites

Y

Are at least some availability management activities established within the
organization, e.g. monitoring of service components, analysis of service availability?
Are availability management activities assigned to specific individuals or functional
areas?
Have the availability requirements of the business been identified and documented?
Are there mechanisms in place for identifying service (un)availability and IT
component failure?
Minimum score to achieve this level:
'Y' for all mandatory ('M') questions
+ 1 other answer 'Y'

Level 1.5

Management Intent

M

Y

Has the purpose and benefits of availability management been disseminated within
the organization?
Is the organization committed to the monitoring of third party performance in
relation to service targets?
Is your organization committed to producing an IT service availability plan
periodically?
Minimum score to achieve this level:
'Y' for all mandatory ('M') questions
+ 1 other answer 'Y'

Level 2

Process Capability

Have responsibilities for various availability management activities been assigned?
Is there a single point of accountability (process owner) for capacity management ?
Has the scope of availability management been established within the organization?
Do you have procedures for monitoring, analysing, and forecasting service
availability?
Do you have procedures for agreeing, monitoring and measuring contracted service
support?
Is there an established process for improving IT system resilience?
Do you have procedures for managing data backup and recovery?
Do you have defined targets for the availability, reliability and maintainability of IT
infrastructure components that are documented and agreed in SLAs, OLAs and
contracts?
Do you carry out monitoring and trend analysis of the availability, reliability and
maintainability of IT infrastructure components?
Do you investigate the underlying reasons for unacceptable availability?
Do you produce and maintain an availability plan that prioritizes and plans for IT
availability improvements?
Are there explicit procedures for maintaining IT security?
Minimum score to achieve this level:
'Y' for all mandatory ('M') questions
+ 4 other answer 'Y'

N

N
M

Y/N
M
M
M
M
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Level 2.5

Internal Integration

Y

Are the business service availability detailed requirements reviewed, registered and
used to inform the IT availability plan?
Are service availability details used to identify trends and to forecast future service
availability levels?
Are proposed changes to improve service availability underpinned with service
availability trends and forecasts?
Are availability design criteria reviewed to provide additional resilience to prevent or
minimize the impact on the business?
Are all new/changed configuration items designed and tested to meet the availability
criteria?
Minimum score to achieve this level:
'Y' for all mandatory ('M') questions
+ 2 other answer 'Y'

Level 3

Products

M

Y

Are standard reports on IT service availability produced on a regular basis?
Is there an IT service availability plan and is it regularly reviewed?
Do the measures and reporting on availability, reliability and maintainability
accurately reflect the perspectives of the business, User and IT support organization?
Are formal Requests for Change issued to request service availability improvement
measures?
Minimum score to achieve this level:
'Y' for all mandatory ('M') questions
+ 2 other answer 'Y'

Level 3.5

Quality Control

Management Information

Does Availability Management provide information concerning:
service availability and component failure?
response times
recommendations / proposed changes for improvements in IT service
availability?
dependency of IT services on the operational status of their components?
evaluation of preventative measures?
IT service availability plan?
change assessments?
Minimum score to achieve this level:
'Y' for all mandatory ('M') questions
+ 2 other answers 'Y'

N
M

Y

Are the standards and other quality criteria made explicit and applied to availability
management activities?
Are the personnel responsible for availability management activities suitably trained?
Does the organization set and review either targets or objectives for Availability
Management?
Does the organization use suitable tools to support the availability management
process?
Minimum score to achieve this level:
'Y' for all mandatory ('M') questions
+ 1 other answer 'Y'

Level 4

N

N
M
M

Y

N
M
M
M
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Level 4.5

External Integration

Y

Do you hold regular meetings with interested parties in which ITSC matters are
discussed?

N
M

Does Availability Management exchange information with Problem Management
concerning:
IT service downtime?
configuration items which are the root cause of service disruption?
the need for change or preventative maintenance as proactive problem
management measures?
Does Availability Management exchange information with Capacity Management
for:
ensuring that the availability plan takes into account trends in system usage?
Does Availability Management exchange information with Change Management
concerning:
proposed change assessments?
changes necessary to improve IT service availability?

M
M
M

M

Does Availability Management exchange information with Service Management to:
agree targets for the availability, reliability and maintainability of the IT
infrastructure components that underpin IT Service(s)?
Does Availability Management exchange information with ITSCM to:
formulate the availability and recovery design criteria for the IT
infrastructure?
Does Availability Management exchange information with Financial Management
to:
assess the cost of non-availability of services and help justify improvements
identified within availability plans?
Does Availability Management exchange information with the Service Desk
concerning:
end-user complaints of poor IT service availability?
Does Availability Management exchange information with Configuration
Management to:
obtain data on configuration items and mean time between failures?
Does Availability Management exchange information with Applications
Management to ensure that IT service availability is considered within the
development lifecycle?
Minimum score to achieve this level:
'Y' for all mandatory ('M') questions
+ 4 other answer 'Y'

Level 5

Customer Interface

Do you check with the customer if the activities performed by availability
management adequately support their business needs?
Do you check with the customer if they happy with the services provided?
Are you actively monitoring trends in customer satisfaction?
Are you feeding customer survey information into the service improvement agenda?
Are you monitoring the customers value perception of the services provided to them?
Minimum score to achieve this level:
'Y' for all mandatory ('M') questions

Y

N
M
M
M
M
M
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Anexo D – Questionário Baseado no Mercado
1) Existe algum registro das últimas paradas:
Da rede.
De um servidor.
Dos serviços providos pela rede.
De uma aplicação.

( ) Sim
( ) Sim
( ) Sim
( ) Sim

( ) Não
( ) Não
( ) Não
( ) Não

2) Existe algum banco de dados, ou similar, onde estão descritos os problemas apresentados e
suas soluções:
Da rede.
( ) Sim
( ) Não
De um servidor.
( ) Sim
( ) Não
Dos serviços providos pela rede.
( ) Sim
( ) Não
De uma aplicação.
( ) Sim
( ) Não
3) Existem dados históricos armazenados:
Das paradas, quer sejam por problemas ou
para manutenções preventivas.
Da utilização dos recursos dos servidores, como
uso de discos, de memória ou de processador.

( ) Sim

( ) Não

( ) Sim

( ) Não

4) Você possui históricos gráficos da utilização:
Dos recursos de seus servidores.
Dos links.
Dos equipamentos de rede.

( ) Sim
( ) Sim
( ) Sim

( ) Não
( ) Não
( ) Não

5) Os riscos para a disponibilidade tecnológica:
São reconhecidos e documentados
Existem medidas para minimizar seus impactos

( ) Sim
( ) Sim

( ) Não
( ) Não

6) Você consegue verificar a disponibilidade contratada em serviços de terceiros?
( ) Sim
( ) Não
7) Você possui dados estatísticos da utilização dos recursos dos servidores, como uso de
discos, de memória ou de processador?
( ) Sim
( ) Não
8) Caso ocorra um problema na rede seja ele físico ou lógico, como o departamento de TI fica
sabendo dele?
( ) Através dos usuários da rede.
( ) Por notificação eletrônica.
9) Ao ser solucionado um problema na rede seja ele físico ou lógico, como o departamento de
TI fica sabendo?
( ) Por notificação eletrônica.
( ) Somente será percebi quando checado.
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10) Caso o erro ocorra fora do horário de trabalho da equipe?
( ) A equipe receberá, de alguma forma, um comunicado.
( ) O problema será constatado assim que alguém da equipe retornar a seu posto.
( ) Somente será verificado caso um usuário avise.
11) É possível certificar-se em tempo real dos status dos equipamentos, serviços ou servidores
da rede?
( ) Sim
( ) Não
12) Os níveis de disponibilidade no dia-a-dia:
Tem sua disponibilidade garantida.
São medidos.
São monitorados.

( ) Sim
( ) Sim
( ) Sim

( ) Não
( ) Não
( ) Não

13) Existe controle de disponibilidade dos serviços tecnológicos considerados críticos?
( ) Sim
( ) Não
14) É possível projetar a carga futura de um link, equipamentos de rede ou servidores?
( ) Sim
( ) Não
15) Você já ouviu falar em SNMP?
( ) Sim
( ) Não
16) Como é vista a TI dentro da empresa?
( ) parte do negócio.
( ) parte estratégica do negocio.
( ) suporte ao negócio.
( ) secundária.
17) Você consegue justificar os custos de tecnologia?
( ) Sim
( ) Não
18) Baseado em quais informações são adquiridos ou trocados os equipamentos?
( ) Gráficos de utilização de recursos.
( ) Lentidão para o usuário final.
( ) Paradas constantes no serviço.
( ) Dados de consultoria.
19) Como se justifica a atualização de tecnologia utilizada na empresa?
( ) Melhor atendimento as necessidade dos usuários.
( ) Menores custos.
( ) Manter-se up-to-date.
( ) Conformidade com a estratégia atual da empresa.
( ) Conformidade com a estratégia futura da empresa.
20) É possível determinar a disponibilidade:
De serviços prestados por terceiros.
Dos serviços críticos da empresa.
Dos servidores.
Dos serviços de Telecomunicações.

( ) Sim
( ) Sim
( ) Sim
( ) Sim

( ) Não
( ) Não
( ) Não
( ) Não
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21) Existe algum serviço na empresa que necessidade de garantia de disponibilidade?
( ) Sim
( ) Não
22) Caso a resposta anterior seja sim, é possível dar essa garantia?
( ) Sim
( ) Não
23) É possível dizer que TI está com sua disponibilidade alinhada:
Às necessidades atuais do negócio?
( ) Sim
( ) Não
Às necessidades futuras do negócio?
( ) Sim
( ) Não

