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RESUMO
À medida que redes de computadores crescem, a administração do ambiente
e dos equipamentos envolvidos torna-se uma tarefa complexa. Mesmo com recursos
de administração e gerenciamento de redes, existe um potencial de falhas à medida
que mudanças nas configurações dos equipamentos são realizadas. Para auxiliar a
minimizar a possibilidade de falhas e indisponibilidade, o trabalho propôs um método
para planejar mudanças em redes de qualquer porte que conta com auxílio de uma
ferramenta desenvolvida para buscar configurações em diversos equipamentos
simultaneamente. Para verificar que o método é eficiente, foram realizados
experimentos baseados em incidentes reais decorrentes de mudanças que
causaram indisponibilidade na rede por diferentes motivos. O ambiente foi recriado
como era antes do incidente com auxílio do software GNS3 que é capaz de emular
sistemas operacionais de equipamentos de rede. O método proposto foi aplicado na
etapa de planejamento da mudança e as configurações foram aplicadas ao ambiente
emulado, verificando-se a ocorrência ou não de indisponibilidade. Observou-se que
o método proposto foi eficaz na prevenção das falhas que causaram as
indisponibilidades nos casos estudados. Além da proposição de um método eficaz
para o planejamento de mudanças em ambiente de redes, o trabalho traz
contribuições em áreas de inventários de rede e segurança da informação.

Palavras Chaves: Gerenciamento de rede; Planejamento de Mudanças em redes;
Otimização de redes; Disponibilidade em redes; Incidentes de redes
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ABSTRACT

Network change planning method
Once computer networks grow, the administration of the environment and the
equipments become a complex task. Even with network administration and
management resources, there is a potential failure possibility when network
equipment changes are made. To minimize the possibility of failures and
unavailability, this work proposes a method to plan changes in networks of any size
and is aided with a tool that was developed to search configurations in many
equipments at the same time. To verify that the method is efficient, experiments were
made based on real incidents that happened due to network changes that caused
unavailability in the network for different reasons. The environment was recreated
how it was before the incident using GNS3 software that is capable to emulate
network equipments operational system. The method was applied on the change
planning phase and the configurations were applied on the emulated environment,
verifying if the unavailability happened or not. It was observed that the method was
efficient to prevent unavailability in the case studies. Beyond the efficiency of method
to plan network changes, the study brings contributions in network inventory and
network security areas.

Keywords: Network management; Network Change Planning; Network Optimization;
Network Availability; Network Incidents.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Motivação

Gerenciamento de redes é a atividade de monitorar e gerenciar ativos de
rede, garantindo disponibilidade, desempenho e escalabilidade (KU, H. FORSLOW,
J. PARK, J. 2000). À medida que ambientes de rede crescem, tornando-se mais
complexos, a tarefa de gerenciamento fica cada vez mais trabalhosa, e em certo
ponto não é mais possível que os administradores conheçam a topologia e
arquitetura de cada segmento da rede, muito menos a configuração de cada
equipamento. A gestão de um ambiente com essas características é uma tarefa que
exige documentação, ferramentas e procedimentos. Mesmo com todos os recursos
de administração de redes, existe um potencial de falhas adversas à medida que
mudanças de configuração são aplicadas nos equipamentos. Para cada mudança,
uma série de componentes devem ser estudados e atualizados, como diagramas de
rede, sistemas de monitoramento, verificação de disponibilidade, eficácia da
mudança e assim por diante.
Com o aumento do número de soluções baseadas em IP (Internet Protocol), o
número de ativos de rede aumenta na mesma proporção. Seja um roteador, switch,
ponto de acesso, gateway de voz, leitor de cartões de acesso ou outro equipamento,
a configuração desses equipamentos está diretamente relacionada à configuração
de outros equipamentos. Por exemplo: para que um switch seja acessível fora da
sub-rede, é necessário configurar uma rota padrão; caso haja uma alteração de
endereço de rede na interface do roteador que se conecta a esse switch, o mesmo
perderá a conectividade fora da sua sub-rede. É claro que o exemplo é trivial, mas
em situações mais complexas, a identificação dos problemas torna-se uma tarefa
desgastante, tanto para administradores como para usuários, que se tornam
improdutivos, além de gerar custo para a empresa por causa da indisponibilidade
dos recursos. Existem outros casos em que uma configuração mal planejada pode
causar indisponibilidade de outros equipamentos ou serviços de rede não
diretamente relacionados à topologia onde a mudança foi aplicada, e essa é a razão
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pela qual todas as mudanças devem ser planejadas seguindo procedimentos
aprovados e documentados (ABNT,2011), (MEYERS, 2009).
A norma ISO 20.000 apresenta recomentações em gerenciamento de
mudanças para a área de tecnologia da informação, de forma que qualquer
organização possa aplicar e se beneficiar. Além da comunicação, aprovação e
verificação, um ponto fundamental é o planejamento. Quando o planejamento é
realizado com o auxílio de ferramentas, diagramas e ambientes de testes, a
possibilidade de ocorrer um erro de planejamento diminui. Com um planejamento
bem elaborado, mesmo que uma falha ocorra, o analista estará preparado e terá
documentação para apresentar em caso de uma auditoria ou questionamentos de
outras áreas.
Ao planejar uma mudança na rede, os analistas buscam suporte em certas
ferramentas que são capazes de trazer informações sobre o ambiente evitando
assim que o analista tenha que verificar cada configuração, equipamento por
equipamento. Os recursos que cada ferramenta proporciona depende de seu
propósito, alguns são mais completos em recursos de monitoramento, outros em
questões de inventário, outros em segurança mas geralmente todos estão ligados ao
gerenciamento de redes por meio do protocolo SNMP (Simple Network Management
Protocol) e suas funcionalidades de leitura e gravação. As ferramentas podem
monitorar, configurar, arquivar, medir, informar e gerar alertas relacionados à
disponibilidade, processamento, utilização de memória, mudanças de topologia,
utilização de banda, bem como aplicar configurações de forma centralizada. Desse
modo, o analista pode consultar muitas informações em um só lugar da rede,
aumentando assim sua produtividade e usufruindo até mesmo de uma melhor
compreensão da rede em razão das opções gráficas que as ferramentas oferecem.
A fim de prover suporte às redes, pesquisadores e fabricantes desenvolveram
ferramentas, como o Cisco Prime LAN (Local Area Network) Management Solution
(CISCO SYSTEMS, 2013), que é capaz de monitorar o estado dos serviços
desempenhados pelos equipamentos, fazer a leitura da utilização de memória e
CPU (Central Processing Unit), utilização dos enlaces, criar alertas, desenhar a
topologia da rede, entre outros recursos. Outro sistema correlato é o Spectrum (CA
TECHNOLOGIES, 2013), que realiza tarefas similares, com alguns recursos a mais
e outros a menos.
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1.2 Objetivo

O objetivo deste trabalho é desenvolver um método para apoiar o
planejamento de mudanças em redes de computadores, minimizando a possibilidade
de a mudança causar indisponibilidade. O método trará consigo aspectos de
manutenção corretiva para o ambiente de planejamento de forma preventiva e uma
ferramenta de apoio ao planejamento.

1.3 Contribuições

Este trabalho apresenta melhoria no processo de planejamento de mudanças
em ativos de rede com a finalidade de prever possíveis falhas que possam causar
indisponibilidade ou ineficiência. A contribuição do trabalho está no método
proposto, que aprofunda as recomendações da norma ISO 20.000/2011 (ABNT,
2011) de uma forma específica para a área de redes de computadores, e usa
técnicas de resolução de problemas durante a fase de planejamento, atuando de
forma preventiva. Os trabalhos e ferramentas existentes buscam por problemas em
configurações de equipamentos que estão em produção, ou seja, o problema já
aconteceu e as ferramentas apontam o problema existente. Este trabalho se
diferencia dos demais na medida em que busca apoiar o processo de planejamento
de mudanças com a finalidade de evitar o problema. Outra contribuição do trabalho
está no desenvolvimento de uma ferramenta auxilia o planejamento, inventário de
equipamentos, configurações e auditorias de segurança.
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1.4 Método de Trabalho

Tabela 1 – Método de Trabalho

ETAPA 1 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A) Buscar e revisar bibliografia relacionada a gerenciamento de mudanças em
redes de computadores, técnicas de resolução de problemas em redes,
inventário e configurações de ativos de rede.
B) Buscar ferramentas que dão suporte ao gerenciamento e planejamento de
mudanças em redes de computadores.

ETAPA 2 –ELABORAÇÃO DO MÉTODO E DA FERRAMENTA
A) Planejar o método, de forma que seja aplicável a qualquer tipo de rede e que
esteja alinhado com a norma ISO 20.000/2011
B) Desenvolver técnica de inventário e centralização de arquivos de
configuração para realizar buscas em diversos arquivos de configurações ao
mesmo tempo.
C) Planejar e desenvolver uma ferramenta capaz de realizar buscas em arquivos
de configurações de ativos de rede dando apoio ao analista que planeja as
mudanças.

ETAPA 3 - EXPERIMENTOS, ANÁLISE DOS RESULTADOS E CONCLUSÃO
A) Aplicar o método em modelos de incidentes reais. Recriar o ambiente antes
da falha, planejar a mudança que criou indisponibilidade baseando-se no método
proposto e aplicar a mudança no ambiente emulado.
B) Avaliar se o método foi eficaz e se a indisponibilidade original ocorreu ou não,
validando assim o método como funcional.
C) Considerações finais, propostas de trabalhos futuros e avaliação de outras
funções para a ferramenta desenvolvida durante o trabalho.

Fonte: O Autor
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Etapa 1 – Revisão bibliográfica.
A) Bibliografia: Este trabalho tem início com o levantamento de referências
bibliográficas relacionadas a gerenciamento de mudanças em redes de
computadores, técnicas de resolução de problemas em redes, inventário e
configurações de ativos de rede. O objetivo é estudar as técnicas
estruturadas não orientadas a fabricantes ou protocolos específicos, de
forma que seja possível desenvolver um método de planejamento de
mudanças que seja aplicável a qualquer tipo de rede baseada no modelo
OSI (Open Systems Interconnection).
B) Ferramentas: Foi realizada pesquisa a respeito de ferramentas que dão
apoio ao planejamento de mudanças em redes de computadores. Foram
analisados os atributos positivos e negativos de cada um. Avaliou-se quais
recursos relacionados ao planejamento de mudanças estão ausentes nas
ferramentas. Essa etapa tem a finalidade de avaliar os atributos importantes
relacionados ao planejamento de mudanças em redes de computadores
para o desenvolvimento de uma ferramenta com recursos importantes, não
redundantes

e

também

a

avaliação

da

real

necessidade

do

desenvolvimento de uma ferramenta.

Etapa 2 – Planejamento e proposta do método.
A)

Elaboração do Método: Foi elaborado um método alinhado com as

recomendações da norma ISO 20.000/2011 que se aplica a qualquer tipo de
rede de computadores e utiliza conceitos de resolução de problemas para
auxiliar o planejamento de mudanças em redes.

B) Técnica de inventário: A centralização dos arquivos de configuração dos
equipamentos em um local único da rede é fundamental. Dessa forma foram
sugeridas técnicas de automação de inventários nos ativos de rede.

C) Desenvolvimento da Ferramenta: Consiste no desenvolvimento de uma
ferramenta em PHP (Hypertext Preprocessor) com atributos de busca por
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padrões em arquivos de configuração de equipamentos de redes. Os
resultados são apresentados de uma forma simples. São apresentados,
ainda, recursos para leitura de linhas superiores, inferiores e busca por
u

duplicidade de sistemas autônomos e endereços IP duplicados.

Etapa 3 – Experimentos, análise dos resultados e conclusão.
A) Experimento: Consiste na realização de experimentos com a finalidade de

observar se o método proposto é capaz de minimizar a possibilidade de
haver indisponibilidade ao planejar e aplicar mudanças em redes de
computadores. Foram selecionados incidentes reais de mudanças que
causaram indisponibilidade envolvendo causas e protocolos diferentes. Os
ambientes em questão foram recriados como estavam antes de ocorrer a
mudança que causou a indisponibilidade. Utilizou-se o emulador de redes
GNS (Grafic Network Simulator), que é capaz de utilizar imagens reais de
roteadores. O método foi aplicado na fase de planejamento da mudança. As
mudanças foram aplicadas no ambiente emulado e foi avaliado se houve
indisponibilidade ou não.
B) Análise

dos Resultados: Consiste em avaliar os resultados dos

experimentos. É apresentada a conduta originalmente realizada, que
causou indisponibilidade. Em seguida, é apresentada a conduta baseada no
método elaborado, e bem como a avaliação de fatores que poderiam causar
indisponibilidade mesmo com a utilização do método.

Finalmente é

avaliado se foi possível evitar a indisponibilidade ou não.
C) Considerações Finais: Avaliam-se as vantagens e desvantagens do uso

do método. São apresentadas diretrizes para aplicação do método em
organizações de pequeno, médio e grande porte. Avalia-se também a
possibilidade de novas aplicações da ferramenta e são sugeridas linhas de
pesquisas para trabalhos futuros.
O método associado à ferramenta deve apoiar o processo de planejamento
de mudanças e deve estar de acordo com as recomendações da norma técnica
ISO/IEC 20.000/2011 nos itens que tratam de gerenciamento de configurações e
gerenciamento de mudanças. Entende-se que, para ser possível o planejamento de
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mudanças, os equipamentos devem ser devidamente inventariados, assim como
devem existir registros dos arquivos de configuração. A questão de inventário é
abordada de forma indireta no trabalho e apresenta uma solução que pode ser
adaptada para diferentes cenários.
Por meio de experimentos, o método e a ferramenta serão testados na fase
de planejamento da mudança. Para trazer maior realismo aos experimentos, serão
selecionados casos reais que causaram indisponibilidade na rede, gerando
incidentes registrados em uma empresa com sessenta mil usuários e dez mil
equipamentos de rede. O ambiente será recriado em ambiente emulado como
estava antes da mudança que causou indisponibilidade ser aplicada. Após o
planejamento, a mudança será aplicada em ambiente emulado com a finalidade de
observar se haverá indisponibilidade ou não.
A ferramenta possuirá uma característica de ser capaz de ler somente
arquivos de texto; portanto, os equipamentos de rede devem ser capazes de gerar e
exportar os arquivos de configurações em formato de texto. Para que o sistema seja
capaz de ler diversos arquivos ao mesmo tempo, os equipamentos devem utilizar
técnicas de exportação de dados de forma que os arquivos sejam centralizados em
um único local da rede e os arquivos anteriores sejam sobrescritos para que haja um
único arquivo de configurações para cada equipamento, evitando assim duplicação
de dados nas buscas.

1.5 Organização do Trabalho

A seção 2, Estado da Arte, apresenta os trabalhos científicos e programas
disponíveis relacionados com gerenciamento de rede e configurações de ativos.
A seção 3, Planejamento, descreve o método, como deve ser aplicado e o
que é necessário para que seja aplicado ao planejamento de mudanças de ativos de
rede em ambientes de grande porte. Também apresenta os requisitos que a
ferramenta deverá possuir para que auxilie o processo de aplicação do método.
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A seção 4, Experimento, apresenta incidentes reais em ambiente emulado, no
qual o método e a ferramenta são aplicados na prática. Será observado se por meio
do método associado à ferramenta, é possível prever a indisponibilidade e evitá-la. A
análise dos resultados será a avaliação do incidente e a relação com o método
proposto, verificando-se se foi possível evitar a indisponibilidade ou não.
A seção 5, Diretivas para implementação do método, apresenta sugestões de
como aplicar o método em organizações de diferentes portes, mantendo suas
características e sem trazer excesso de etapas, tornando o método inaplicável à
determinadas organizações. A seção demonstra que o método pode ser utilizado por
completo ou parcialmente, utilizando-se somente os aspectos que beneficiam
determinada organização.
A seção 6, Considerações finais, apresenta um resumo, análise geral,
descreve as vantagens e desvantagens do uso do método, da ferramenta, explicita a
busca de novas aplicações para a ferramenta e sugere linhas de trabalhos futuros.
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2 ESTADO DA ARTE

2.1 Ambientes de alta Densidade

Trabalhos sobre escalabilidade, resiliência e alta disponibilidade já foram
apresentados e o que todos mostram são ambientes com muitos componentes e
protocolos diferentes operando entre si (AQUILINO, 2012). Um exemplo disso são
operadores de telecomunicações que possuem redes grandes com diversos
protocolos operando simultaneamente para fornecer serviços aos clientes com
diversas necessidades.
Existem serviços prestados por operadoras de telecomunicações para prover
conexão de redes de longa distância entre matrizes e filiais de forma privada. Entre
eles, dois se destacam devido a sua maior presença, o protocolo legado FrameRelay e o protocolo MPLS (Multi Protocol Label Switching). O protocolo MPLS é
amplamente o mais utilizado atualmente por duas razões: conta com acesso do tipo
full-mesh, permitindo que todos os nós da rede se comuniquem diretamente por
meio da nuvem sem a necessidade de um ponto em comum e é mais econômico
(WALLACE, K., 2010). Esse tipo de rede, por uma questão de facilidade de
gerenciamento, normalmente é segmentado em nuvens privadas regionais. Por
exemplo: uma empresa contrata uma rede MPLS para filiais dos países da América
Latina, outra rede para filiais de países na Ásia e assim por diante. Essas redes se
conectam à rede corporativa e suas rotas são redistribuídas para os equipamentos
centrais da rede. A figura 1 apresenta um diagrama com o cenário descrito.
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Figura 1 – Topologia típica de redes MPLS

Fonte: O Autor

Em redes de grande porte, um grupo de roteadores centrais traz alta
disponibilidade por meio de redundância de conexões, fontes e protocolos de alta
disponibilidade. Esses equipamentos são conhecidos como Core e se conectam a
outros equipamentos conforme apresentado na figura 2.

Figura 2 – Topologia típica de Core de uma rede de grande porte

Fonte: O Autor
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Muitas funções são desempenhadas pelos equipamentos conectados nessa
camada e o número de protocolos varia de acordo com os serviços que se deseja
oferecer (CISCO SYSTEMS, 2001). Recursos como gerenciamento de chamadas
VoIP (Voice over Internet Protocol), servidores de armazenamento de páginas, filtros
de conteúdo, roteadores de borda entre redes MPLS, entre outros, são diretamente
conectados e todas as redes originadas desses equipamentos são administradas e
manipuladas nas tabelas de roteamento do Core.
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2.2 Gerenciamento de Redes

Redes com um grande número de equipamentos trazem consigo dificuldades
de gerenciamento e maior possibilidade de falhas. Esse tipo de ambiente conta com
recursos de gerenciamento que utilizam protocolos, ferramentas e técnicas para
manter a rede operacional.
O protocolo de gerenciamento de redes normalmente utilizado na maioria dos
sistema é o SNMP (KU, H. FORSLOW, J. PARK, J., 2000).
As técnicas são linguagens como o EEM (Embedded Event Manager) e o TCL
(Tool

Command

Language)

que

podem

executar

tarefas localmente

nos

equipamentos diante de determinadas situações, como mensagens de sistema, alta
utilização de CPU, entre outras. Outra técnica pouco utilizada, porém eficiente, é a
extração dos códigos de configuração e organização em diretórios a serem lidos por
outros sistemas.
As ferramentas de gerenciamento de redes dão apoio visual ao analista. Há
diversas no mercado. O presente trabalho analisa as ferramentas Spectrum (CA,
2013),

Network Configuration Manager (SOLARWINDS, 2013) e Cisco Prime

(Cisco, 2013). Cada sistema conta com diversos recursos específicos que são úteis
para diferentes necessidades. É possível notar que cada ferramenta tem uma visão
diferente de gerenciamento de redes e assim cada uma apresenta recursos
otimizados para diferentes tarefas e normalmente redes de grande porte contam
com uma combinação de duas ou mais ferramentas simultaneamente.
A maioria dos sistemas de gerenciamento existentes é baseada no protocolo
SNMP devido a sua grande quantidade de recursos e possibilidades de
gerenciamento (KU, H. FORSLOW, J. PARK, J., 2000). Esses sistemas são do tipo
gerente-agente e realizam a leitura e monitoramento seguindo o modelo de um
(gerente) para muitos (agentes).
O problema do SNMP está relacionado à segurança, mesmo a versão três do
protocolo, que conta com diversas melhorias sobre esse tema, ainda contém
problemas de segurança (CERT, 2013). Outro fato da versão 3 do protocolo é que,
por ela ser nova no mercado, muitos agentes e gerentes não a implementam. Alguns
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administradores de rede mais preocupados com segurança optam por não fazer uso
do SNMP, existindo assim a necessidade de opções alternativas ao SNMP.

2.3 Gerenciamento de Mudanças

Para apoiar o gerenciamento de configurações e mudanças existe a norma
ABNT – ISO/IEC 20.000 (ABNT, 2011), que é um guia com requisitos e sugestões.
Como há muitas similaridades entre essa norma e a biblioteca do ITIL v3, e, por ser
oriunda de uma Associação de normas técnicas, ela foi escolhida como guia para
direcionar este trabalho.
A norma recomenda que o processo de configuração e mudança siga o ciclo
PDCA (Plan Do Check Act). Nesse processo é possível entender que uma mudança
deve seguir um processo com características definidas e o PDCA será aplicado de
forma específica para mudanças em ambientes de redes.
Por ter caráter geral, a fim de ser aplicável a qualquer empresa e qualquer
área da Tecnologia da Informação, a norma é vaga em diversos aspectos, não
sendo possível extrair um guia de como implantar planejamento de mudanças.
Porém, ela se presta como uma referência de como direcionar a implantação e de
quais itens recomenda-se considerar.
A norma cita diretamente no item 9 o seguinte: “Todas as requisições de
mudança devem ser registradas e classificadas. Requisições de mudanças
classificadas com potencial para causar impacto significativo nos serviços e no
cliente devem ser gerenciadas utilizando o processo de desenho e transição de
serviços novos ou modificados. Todas as outras requisições de mudança em itens
de configuração definidos na política de gerenciamento de mudanças devem ser
gerenciadas por meio do processo de gerenciamento de mudanças.” (ABNT, 2011).
Cada empresa irá realizar seu processo de gerenciamento de mudanças com
os recursos disponíveis. Não cabe à norma explicitar como isso será atingido, mas é
certo que um planejamento eficiente é requerido.

24

Como o objetivo é dar suporte ao planejamento de mudanças em ambientes
de rede, auxiliando os analistas a planejar as mudanças em ativos de forma mais
eficiente, buscando minimizar indisponibilidade, esse tema possui muita afinidade
com o tema do trabalho.
Quando uma mudança causa indisponibilidade, é necessário iniciar o
processo de resolução de problemas, que, se for utilizado de forma reversa, pode
auxiliar o analista que planeja as mudanças a prever possíveis falhas.

2.4 Técnicas de resolução de problemas

Na maioria dos casos, o processo de resolução de problemas é desenvolvido
por fabricantes e tem concentração no suporte a determinado produto, sem a visão
da rede como um todo. A maioria da literatura se concentra em problemas
específicos, o que impossibilita o desenvolvimento de um método geral que possa
ser aplicado a qualquer ambiente.
Existem técnicas estruturadas de resolução de problemas de forma não
orientada a produtos, e que são apresentadas na literatura de certificações de
fabricantes (RANJBAR, 2010), (WALLACE, 2010). Essas técnicas são apresentadas
de uma forma que atende aos cenários de rede atuais, são orientadas ao modelo
OSI e são aplicáveis a qualquer ambiente de rede independentemente de fabricante.
Conforme a figura 3 abaixo, o processo estruturado de resolução de
problemas é apresentado, inicialmente, em etapas: o problema é informado para o
setor responsável, informações são coletadas e examinadas, algumas hipóteses são
eliminadas, baseando-se em verificações, e, finalmente, hipóteses possíveis são
levantadas, verificadas e mudanças são realidazas com a finalidade de solucionar o
problema.
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Figura 3 – Processo estruturado de resolução de problemas

Fonte: WALLACE, 2010 (Adaptado)

Existem profissionais experientes que usam um processo simplificado com
base em sua experiência no assunto. A técnica é chamada de Shoot from the Hip.
Após o problema ser apresentado, imediatamente uma hipótese é avaliada e
verificada, conforme figura 4.

Figura 4 – Processo Shoot from the Hip (WALLACE, 2010) de resolução de problemas

Fonte: WALLACE, 2010 (Adaptado)

As técnicas estruturadas de resolução de problemas mais populares são:

26

2.4.1 Top-Down
A técnica Top-Down aborda o problema a partir da camada de aplicação do
modelo OSI (Open Systems Interconnection). A técnica consiste em avaliar cada
camada de cima para baixo. Ao encontrar uma camada que funcione
adequadamente, logicamente as camadas inferiores também estarão funcionando
da mesma forma.

2.4.2 Bottom-UP

A técnica Bottom-UP é o inverso da Top-Down. Ela aborda o problema a partir
da camada física OSI até a camada mais alta em que o problema se apresenta.

2.4.3 Divisão de Camada

Existem casos em que a camada mais próxima do problema não pode ser
identificada. Nesse caso, baseado no modelo OSI, o operador analisa uma camada
intermediária como a camada de rede e a partir dessa camada identifica se o
problema se origina em uma camada superior ou inferior conforme apresentado na
figura 5.

Figura 5 – Técnica de Divisão de Camada para resolução de problemas

Fonte: WALLACE, 2010 (Adaptado)
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2.4.4 Sequência de Fluxo
A técnica de sequência de fluxo é utilizada para casos com as seguintes
características: uma origem não consegue atingir um destino. Dessa forma é
possível indicar em qual equipamento está concentrado o problema conforma
apresentado na figura 6.

Figura 6 – Técnica de Sequência de Fluxo para resolução de problemas

Fonte: WALLACE, 2010 (Adaptado)

2.4.5 Substituição de Elementos Relacionados
Essa técnica consiste em substituir os elementos envolvidos em um segmento
que está apresentando falhas. A figura 7 expõe um cenário em que um computador
não consegue se comunicar com um switch. Consequentemente, os elementos
envolvidos no problema são substituídos, nesse caso o cabo, a porta do switch, o
computador e por fim o próprio switch. A técnica é eficiente somente na situação em
que o problema é identificado e sabe-se quais equipamentos estão envolvidos.
Figura 7 – Substituição de Elementos para resolução de problemas

Fonte: WALLACE, 2010 (Adaptado)

28

2.4.6 Comparação de Configurações

Por fim, a técnica de comparação de configurações, da mesma forma que a
técnica de substituição de equipamentos relacionados, só é eficiente se os
equipamentos envolvidos forem identificados. Consiste em comparar a configuração
atual com a última configuração válida dos equipamentos, caso a configuração
anterior esteja disponível.

2.4.7 Considerações parciais sobre técnicas de resolução de problemas

As técnicas apresentadas são utilizadas durante o processo de resolução de
problemas de diversas categorias e cabe ao analista escolher a técnica mais
apropriada para ser adotada em cada caso. A manutenção é classificada em duas
categorias, corretiva e preventiva, e todas as técnicas apresentadas estão
relacionadas à manutenção corretiva. O objetivo é avaliar quais técnicas podem ser
utilizadas de forma preventiva, dando suporte ao planejamento de mudanças, pois
nem todas as técnicas são possíveis de serem aplicadas com essa característica.
Das técnicas estruturadas apresentadas, as que serão utilizadas para o
planejamento de mudanças, serão as técnicas Bottom-UP e Divisão de Camada,
dependendo do tipo de mudança. Se houver mudança física de cabeamento ou
portas a técnica mais indicada é a Bottom-UP, que irá avaliar todos os itens de
configuração a partir da camada física. Caso não haja mudanças físicas, a
abordagem de Divisão de Camada será mais eficiente pois elimina passos
desnecessários. Cabe ao analista avaliar a partir de que camada sua mudança terá
efeitos. Assim, a forma com que o método será apresentado permite a avaliação da
sequência dos eventos antes que os mesmos ocorram.
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2.5 Análise das Ferramentas Existentes

Dentre as ferramentas mais conhecidas no mercado, três delas foram
analisadas neste trabalho visando a sua possível utilização como suporte do método
de planejamento de mudanças.
Desenvolvido pela CISCO, o Cisco Prime LAN (Local Area Network)
Management Solution (CISCO SYSTEMS, 2013), é capaz de monitorar o estado dos
serviços desempenhados pelos equipamentos, proceder à leitura da utilização de
memória e CPU (Central Processing Unit), utilização dos enlaces, criar alertas,
desenhar a topologia da rede, entre outros recursos. Outro sistema correlato é o
Spectrum (CA TECHNOLOGIES, 2013), que realiza tarefas similares, com alguns
recursos a mais e outros a menos.
Um software que trata o assunto de outra perspectiva é o Network
Configuration Manager (SOLARWINDS, 2013), que é capaz de realizar backup dos
arquivos de configuração, gerar alertas, detectar novos equipamentos conectados à
rede, comparar e buscar configurações. Todos esses programas são produzidos
com características proprietárias, sem possibilidade de personalização e limitados à
utilização do protocolo SNMP.
Um software que possui uma característica diferente dos outros é o
CROCODILE (PEINE, H. SCHWARZ, D, 2003) que é capaz de ler as configurações
de um roteador e apontar falhas de segurança. O programa não utiliza SNMP para a
leitura, nem para a escrita, e não traz nemhum outro médodo de automatização.
Infelizmente isso traz consigo baixa produtividade, mas o sistema se destaca como
uma excelente referência para sistemas de gerenciamento de redes, mesmo não
dando apoio ao planejamento de mudanças por ter um propósito diferente, o da
segurança. O CROCODILE realiza a leitura manual dos arquivos, um por vez e não
conta com recusos de atualização de versões e novas ameaças.
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2.5.1 Cisco Prime LAN Management

A Cisco Systems (2013) oferece um sistema de apoio à gerência de redes
com recursos disponibilizados por meio do protocolo SNMP. O ponto mais forte
avaliado do sistema é o que está relacionado aos recursos de gerenciamento de
modelos de configuração, através dos quais é possível selecionar um modelo de
configuração, e preencher as lacunas. O sistema realiza a aplicação das
configurações ou apresenta o código a ser inserido no equipamento caso esteja
indisponível na rede. A figura 8 apresenta uma interface do Cisco Prime, na qual se
pode ver o tipo de informação que é oferecida ao analista pelo sistema.

Figura 8 – Interface do Cisco Prime

Fonte: O Autor

Existem outras características como opções de gestão de alarmes, relatórios,
backup de configurações. O sistema não possui concentração em gerenciamento de
mudanças e não conta com qualquer mecanismo de comparação de configurações
atuais e anteriores e nem de busca de elementos de configuração nos arquivos
existentes.
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Entre os sistemas analisados o Cisco Prime foi o sistema com menos
recursos relacionados a gerenciamento de mudanças, mas com maior capacidade
de gerenciamento centralizado de configurações de equipamentos. O sistema,
certamente, não foi desenvolvido com o intuito especifico de realizar gerencia de
mudanças e sim administração centralizada.

2.5.2 CA Spectrum

A CA (2013) oferece no produto Spectrum muitos recursos de alertas e
monitoramento em tempo real, bem como boa organização de bases que podem ser
divididas como o usuário desejar, como por região, país, cidade e assim por diante.
A figura 8 apresenta a tela inicial com alertas, filtros e recursos de configuração.
A ferramente possui mais recursos para suporte ao gerenciamento de
mudanças com o recurso de comparação de configurações. Uma interface funcional
pode ser observada na figura 9, que apresenta as diferenças entre as configurações
anteriores comparadas com as atuais além de capturar arquivos de configuração
apenas quando há alguma diferença entre eles.
Outro recurso interessante é a descoberta de topologia que é realizada por
meio da leitura do protocolo de descoberta de cada fabricante.
A figura 9 apresenta uma interface do CA Spectrum, na qual se pode ver o tipo de
informação que é oferecida ao analista pelo sistema.
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Figura 9 – Comparação de configurações

Fonte: O Autor

Embora com diversos recursos, o Spectrum, assim como o Cisco Prime,
também não tem características de auxílio no gerenciamento de mudanças com
relação à busca de padrões em diversos equipamentos.

2.5.3 Solarwinds Network Configuration Manager

A ferramenta que mais se aproxima de um recurso para auxiliar o
gerenciamento de mudanças é o Network Configuration Manager (SOLARWINDS,
2013).
Com ele o usuário do sistema pode criar modelos de configuração que podem
ser definidos como padrão para determinados tipos de equipamentos. Isso permite
que as configurações não sejam discrepantes ao longo da rede e minimiza o tempo
de solução de problemas.
Outro recurso que o sistema apresenta é o agendamento de coleta de
arquivos de configuração baseado no protocolo SNMP. É possível listar as
configurações capturadas pelo sistema por data. Mesmo não sendo tão elaboradas
como no Spectrum (CA, 2013), ainda é possível compará-las utilizando a técnica de
comparação de configurações. Outra característica é que o sistema coleta arquivos
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de configuração de forma rotineira, havendo modificação no arquivo ou não, e as
apresenta para o usuário, tornando a navegação dos arquivos complicada, e
variando de acordo com a frequência de coleta.
Um recurso que somente o Network Configuration Manager (SOLARWINDS,
2013) possui é a busca por padrões em arquivos de configuração conforme
apresentado na figura 10. Essa opção é bastante útil para buscar elementos que
possam causar indisponibilidade frente a uma mudança. Ainda necessita de
melhorias para dar maior suporte ao usuário, como a possibilidade de apresentação
de configurações mostrando linhas superiores e inferiores, pois, muitas vezes há
comandos que estão relacionados a subsessões como interfaces. Outra opção
interessante seria a possibilidade de usar outro protocolo além do SNMP para a
leitura e extração dos arquivos. A figura 10 apresenta uma interface do Solarwinds
Network Configuration Manager, na qual se pode ver o tipo de informação que é
oferecida ao analista pelo sistema.
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Figura 10 – Busca de padrões em arquivos de configuração

Fonte: O Autor
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2.5.4 Considerações parciais sobre as ferramentas disponíveis

Por meio da pesquisa, foi possível concluir que cada uma das ferramentas
possui concentração em determinadas tarefas. Em ambientes de grande porte,
normalmente são utilizadas ferramentas em conjunto. Utilizando-se dos pontos mais
fortes de cada ferramenta, os administradores são capazes de extrair os melhores
resultados.
Por meio da análise das ferramentas, observou-se que somente o Network
Configuration Manager apresentou características capazes de auxiliar o processo de
planejamento de mudanças, porém com limitações. Dai a necessidade do
desenvolvimento de uma ferramenta que apresente recursos específicos às
mudanças. Alguns recursos como a leitura de linhas superiores e inferiores, busca
de endereços duplicados e sistemas autônomos duplicados, são importantes no
processo de planejamento de mudanças, pois trazem ao administrador, flexibilidade
de uso para atuação de forma preventiva, sem a necessidade de buscar
individualmente, uma vez que a busca já foi realizada.
Um exemplo de situação em que caberia a listagem de linhas superiores seria
a busca pelo recurso IP helper-address. Esse recurso permite enviar mensagens do
tipo broadcast através de roteadores, que, por padrão, não permitem a passagem
desse tipo de mensagem. Se não for possível ler as linhas superiores, não será
possível identificar à qual interface o comando está aplicado, fazendo com que o
administrador tenha que acessar o equipamento para realizar a verificação
manualmente. Outro exemplo da importância desses recursos é a busca por
quaisquer comandos inseridos em sessões, como políticas e mapas de rotas. Sem
esse recurso não é possível saber onde cada um é aplicado.

2.6 Trabalhos Relacionados

Pesquisadores buscam uma forma de padronizar e automatizar tarefas que
possam escapar ao olho humano. O trabalho de Peine, H. Schwartz, D. (2003)
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contém uma ferramenta que faz a leitura de códigos de configurações de roteadores
e apresenta as vulnerabilidades presentes. A leitura é realizada a cada equipamento
e é limitada a equipamentos Cisco Systems, porém o código é aberto e os
desenvolvedores encorajam o desenvolvimento de módulos adaptados a outros
fabricantes.
Apesar de ser interessante para o analista a verificação de segurança nas
configurações dos equipamentos de rede, o sistema não conta com uma forma
dinâmica de atualização de sua base de conhecimento, à medida que novas
vulnerabilidades são descobertas. Medidas de segurança não se limitam somente
aos códigos de configuração, mas também às versões do sistema operacional que
os equipamentos estão utilizando, o que não é possível averiguar com a ferramenta.
O trabalho é interessante pois traz facilidades ao desenvolvedor da
configuração. Por meio do uso da ferramenta é possível identificar falhas grosseiras
e lógicas durante o desenvolvimento, permitindo que o desenvolvimento a olho nu,
possa ser checado de forma automatizada.
Desenvolvido para fins militares, porém possível de ser usado em outros
cenários, o trabalho de Ambardar, S. Lazear, W. (1998) apresenta uma técnica que
possibilita a adaptação de arquivos de configuração de roteadores móveis por meio
de uma rede sem fio.
Da mesma forma que os programas comerciais permitem realizar modelos de
configuração, o sistema apresentado é capaz de alterar a configuração de um
equipamento quando ele se move, alterando a rede a que pertencia anteriormente.
A técnica diminui o tempo gasto para realizar a adaptação e também previne
erros de configuração por meio dos modelos. Os próprios autores apresentam as
limitações da técnica, tal como, entre outras, a necessidade de o equipamento estar
presente em uma rede sem fio funcional, caso contrário a configuração deverá ser
instalada manualmente.
O trabalho apresentado por Lee, S. Wong, T. Kim, H.S. (2009) consiste em
um sistema que é capaz de detectar filtros de rotas ineficientes por meio de um
programa que foi chamado de NetPiler. Os autores apresentam os problemas que a
filtragem

ineficiente

de

rotas

podem

causar,

indisponibilidade ou vulnerabilidades de segurança.

efeitos

indesejados

como
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Os autores se apoiam no fato de que as redes são dinâmicas e de que
determinados filtros ao longo do tempo passam a ser ineficientes, inutilizados ou
podem causar indisponibilidade. Isso é devido ao fato de as redes mudarem de
topologia e de arquitetura e, ainda, quanto ao número de equipamentos. Isso faz
com que as rotas e filtros necessitem de constante manutenção e reavaliação.
O trabalho é concentrado no protocolo BGP (Border Gateway Protocol) e seus
filtros. O sistema é capaz de realizar a avaliação em diversos fabricantes embora
não seja explicado como a leitura das configurações dos equipamentos é realizada.
A ferramenta Web-based Configuration Management Architecture for Router
Networks (KU, H. FORSLOW, J. PARK, J., 2000) é a única que não é baseada em
SNMP. Os autores utilizam SSH (Secure SHell) como meio de importar e exportar os
códigos de configuração dos roteadores.
Os autores apontam que a maioria dos sistemas de gerenciamento de redes é
baseada em SNMP e que é incomum encontrar ferramentas que possibilitem realizar
tarefas diferentes das possíveis através desse protocolo.
O objetivo do trabalho de Ku, H. Forslow, J. Park, J (2000) é propor uma
ferramenta que auxilie o desenvolvedor de configurações de roteadores a realizar o
desenvolvimento dos códigos de forma mais rápida. Por meio do sistema, que tem
como principal característica a análise de protocolos de roteamento e cálculo de subredes, o desenvolvedor evita que erros humanos sejam exportados ao roteador
causando indisponibilidade ou vulnerabilidades de segurança.
O trabalho encontra-se desatualizado, pois foi criado no ano de 2000.
Atualmente fabricantes disponibilizam ferramentas como o Cisco Configuration
Professional (CISCO SYSTEMS, 2013) que são capazes de realizarem as mesmas
tarefas. A importância do trabalho está relacionada à criação de uma ferramenta que
não utiliza SNMP, o que é notável e incomum.
O trabalho An xml-based configuration management architecture for IP routers
(LOUATI, W. ERKOSE, N. O. ZEGHLACHE, D., 2005) apresenta uma ferramenta
baseada na linguagem XML (eXtensible Markup Language) como meio de realizar o
gerenciamento de configurações de roteadores de qualquer fabricante.
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O autor apresenta a inovação por meio do uso da linguagem XML e suas
características de portabilidade. Embora a ferramenta também não use SNMP,
nenhum benefício que auxilie o gerenciamento de mudanças é oferecido.
O gerenciamento de redes é uma tarefa que envolve diversos fatores. De
acordo com cada necessidade existe uma ferramente mais adequada para dar
suporte à administração. A maioria dos sistemas existentes baseados em SNMP
são limitados aos recursos oferecidos pelo protocolo. Embora útil para a
administração

de

redes,

os

sistemas

baseados

em

SNMP

apresentam

características corretivas e não preventivas.
As ferramentas dos trabalhos acadêmicos não serão utilizadas para o
desenvolvimento deste trabalho. Todos os trabalhos apresentam conceitos
importantes, mas as ferramentas desenvolvidas não fazem exatamente o que este
trabalho propõe.
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3 PLANEJAMENTO DO MÉTODO E DA FERRAMENTA

3.1 Detalhamento do Método Proposto

Exatamente pelo fato de não existir uma norma ou um guia específico
relacionado ao planejamento de mudanças, o objetivo é aprofundar o escopo
originalmente proposto pela norma ISO 20.000 (ABNT, 2011), de um ambiente geral
de Tecnologia da Informação, para a área mais concentrada de redes de
computadores. Dessa forma será possível explorar e apresentar o assunto em
maiores detalhes.
As técnicas estruturadas de resolução de problemas serão adotadas para
caracterizar o método, pois existem muitas similaridades nos processos, levando-se
em consideração que muitas vezes os processos são válidos de forma bidirecional:
Uma mudança pode causar indisponibilidade e uma indisponibilidade pode
ocasionar a necessidade da aplicação de mudanças. Por esse motivo os dois
processos devem andar lado a lado.
O método proposto para o planejamento de mudanças em redes de grande
porte irá seguir um diagrama de fluxo, dependendo do tipo de mudança que está
sendo planejada. Como as mudanças podem ser realizadas em diversas camadas
da rede é necessário ter em mente qual o objetivo da mudança e qual o impacto
possível nos itens de configuração envolvidos.
A partir da recomendação da norma ISO 20.000, o método será caracterizado
em quatro etapas de acordo com o ciclo PDCA.
Para melhor delinear os tipos de mudança em redes de computadores, o
método define dois tipos classificados como mudanças de nível 1 (um) e nível 2
(dois).
Mudanças de nível 1 são as mudanças a serem realizadas em ambientes de
criticidade moderada, em que a indisponibilidade não causa grandes prejuízos e a
rede em questão não oferece serviços para segmentos de rede adicionais.
Mudanças de nível 2 são mudanças a serem realizadas em ambientes de criticidade
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alta, em que é necessário máxima disponibilidade, e ou redes que oferecem serviços
para outras localidades.
3.1.1 Proposta para mudança de nível 1

A norma ISO 20.000 segue o ciclo PDCA para o processo de mudanças, e
pode ser representado conforme as etapas abaixo em ambientes de nível 1:


P (PLAN): As mudanças de nível 1 devem ser planejadas de forma que
seja possível prever possíveis indisponibilidades causadas pelas
mudanças a serem aplicadas e seu impacto. O analista cria
indisponibilidades hipotéticas e se prepara para eventuais ocorrências
utilizando-se ou não de um ambiente de testes. O analista escolhe a
técnica de troubleshoot mais adequada e avalia as hipóteses de uma
mudança mal sucedida. Uma vez definidas as mudanças, levantadas as
possíveis falhas que a mudança pode causar no ambiente e uma forma
de reverter a mudança no caso de ocorrer algum problema, deve-se
apresentar em detalhes a mudança que será realizada para um comitê
gestor, que aprova e aconselha o analista que a fará. A norma sugere
que a etapa de apresentação ao comitê seja opcional, dependendo dos
requisitos de cada organização. Não havendo tal comitê, o analista pode
apresentar a mudança a seus colegas com a finalidade de avaliar riscos
que não foram levantados durante o planejamento.



D (DO): Com uma janela de manutenção devidamente registrada e
aprovada, as mudanças são aplicadas nos equipamentos envolvidos
tomando-se o cuidado de aplicar as mudanças do fim para o começo, ou
seja, desde o equipamento mais distante para o mais próximo em
número de saltos a partir de onde a pessoa que aplica a mudança está
posicionada na rede. Se possível, aplicar uma configuração do tipo
reload in X minutes, em que o equipamento pode voltar ao seu estado
original caso o comando não seja removido. Isso permite que caso haja
perda de conectividade, o equipamento volte ao seu estado anterior
automaticamente.
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C (CHECK): Após todas as mudanças aplicadas, deve-se validar que a
rede está acessível, que os usuários e recursos continuam funcionando
adequadamente e que os serviços de rede podem ser acessados.
Existem casos em que as mudanças são aplicadas em locais onde não
há pessoas fisicamente presentes para validar a operabilidade do
ambiente. Nesse caso, é necessário que os testes sejam realizados por
meio

de

simulação

de

acessibilidade,

utilizando-se

de

algum

equipamento de rede que atue como se fosse uma estação de trabalho
final.


A (ACT): Se for identificado algo que não esteja de acordo com o
planejado, o processo de resolução de problemas tradicional deve ter
início a partir da etapa 1 (plan), porém, não será possível apresentar as
mudanças ao comitê, pois normalmente esse tipo de mudança ocorre
durante dias e horários em que não há pessoas disponíveis para
apresentar e aprovar. Nesse caso, o analista, então, só deve prosseguir
se houver uma forma de reverter o cenário para sua configuração
original. Se as novas mudanças a serem aplicadas impossibilitem
reverter o cenário, a mudança deve ser cancelada, revertida,
replanejada e reapresentada ao comitê. Quanto a terceira etapa (check)
apresentar nenhuma falha, se dá o processo por encerrado.

3.1.2 Proposta para mudança de nível 2



P (PLAN): As mudanças de nível 2 devem ser planejadas de forma que
seja possível prever possíveis indisponibilidades causadas pelas
mudanças a serem aplicadas e seu impacto. O analista cria
indisponibilidades hipotéticas e se prepara para eventuais ocorrências,
utilizando-se, obrigatoriamente, de um ambiente de testes. O analista
escolhe a técnica de troubleshoot mais adequada e avalia as hipóteses
de uma mudança mal sucedida. Mudanças do tipo 2 requerem
obrigatoriamente um ambiente de testes, no qual o analista pode
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executar as mudanças em um modelo emulado do ambiente real antes
de elas serem aplicadas no ambiente de produção. Dessa forma o
analista pode criar problemas hipotéticos e preparar-se para solucionálos. Isso pode ser realizado através de emulação ou por meio de
laboratório com equipamentos reais. Uma vez definidas as mudanças,
levantadas as possíveis falhas que a mudança pode causar no
ambiente, validada em ambiente de testes e desenvolvida uma forma de
reverter-la, caso haja indisponibilidade, ela deve ser apresentada para
um comitê gestor que a aprova e aconselha o analista que a realiza.


D (DO): Este processo é igual tanto para mudanças de nível 1 quanto
para mudanças de nível 2.



C (CHECK): Após todas as mudanças terem sido aplicadas, é preciso
verificar se a rede está acessível a partir de diversos segmentos da rede
local e de redes remotas. Deve-se verificar se os usuários conseguem
acessar os recursos e e se os recursos continuam funcionando
adequadamente. Mudanças de tipo 2 devem sempre ser realizadas com
algum analista presente fisicamente, mesmo que não seja o analista que
está aplicando a mudança. Caso a mudança seja de caráter
emergencial, poderá ser impossível contar com analistas presentes
localmente para realizarem testes confirmando o sucesso da mudança.
Em situações assim, é possível que os testes sejam realizados por meio
de simulação de acessibilidade com a utilização de algum equipamento
de rede que atue como se fosse uma estação de trabalho final,
verificando-se sua disponibilidade fim a fim. Existem situações em que
não há tempo para criar o ambiente de testes antes que mudanças
emergenciais sejam aplicadas, aqui, o analista deverá executar as
mudanças com cautela e sempre utilizar métodos de reversão de
configuração, uma vez que é possível que não haja analistas locais para
reverter manualmente em caso de perda de conectividade. Nessa
situação, o ideal são técnicas do tipo reload, que reiniciará o
equipamento com a configuração anterior após determinado tempo caso
o comando não seja removido. Em caso de perda de conectividade, o
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comando não será removido e o equipamento será reiniciado, tornandose novamente acessível para o analista.


A (ACT): Se for identificado algo que não esteja de acordo com o
planejado, o processo de resolução de problemas tradicional deve ter
início a partir da etapa 1 (plan), porém, nesse caso, não será possível
apresentar as mudanças ao comitê, pois normalmente esse tipo de
mudança ocorre durante dias e horários em que não há pessoas
disponíveis para apresentar e aprovar. Assim, o analista só deve
prosseguir se houver uma forma de reverter o cenário para sua
configuração original e as mudanças devem ser aplicadas em
equipamentos que estejam com a janela de manutenção previamente
aprovada. Caso as novas mudanças a serem aplicadas impossibilitem
reverter o cenário, a mudança deve ser cancelada, revertida,
replanejada e reapresentada ao comitê. Quando a terceira etapa (check)
não apresentar nenhuma falha, o processo se dá por encerrado.

O trabalho concentra-se em planejamento, no PDCA, e a maioria dos
esforços e detalhamentos é compeendida dentro desse item. A primeira etapa do
método é a análise da abrangência da mudança, com o objetivo de delinear o
escopo dessa mudança. Cabe, aqui, uma pergunta: o impacto terá efeito somente
na rede local ou nas redes externas também? Uma mudança, mesmo que somente
local com somente um ponto de saída da rede pode causar indisponibilidade caso as
redes anunciadas sejam alteradas. Com redes de filiais com mais de uma saída,
deve-se ter o cuidado de filtrar as redes anunciadas para que essa filial não se torne
um caminho de trânsito para o tráfego das outras filiais, pois a filial sofreria efeito
negativo em termos de desempenho, assim como o tráfego das outras filiais que
utlizam essa rota de trânsito para seu destino final. A figura 11 apresenta um
exemplo detalhado de topologia de uma filial na qual é possível notar que, em
termos de desenho de rede, uma filial simples, com uma única saída para a rede não
necessariamente significa uma rede pequena.
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Figura 11 – Diagrama de uma filial com somente uma saída para a rede

Fonte: O Autor

O diagrama da figura 11 representa uma filial da rede de forma detalhada. É
interessante que haja diagramas macroscópicos com representações da rede como
um todo e diagramas detalhados de cada segmento como é o caso da figura 11, que
apresenta detalhamento da topologia e dos equipamentos existentes, bem como o
segmento de rede da filial em questão. Em uma rede desse tipo, é possível notar
que existem diversos ativos de rede e possibilidade de mudanças em grande
número deles, tanto com efeito interno a esse sistema, quanto externo para toda a
rede ou uma parte dela.
Para definir se a mudança irá afetar a rede de forma somente local ou não,
serão adotados dois parâmetros. O primeiro será o das redes anunciadas,
independentemente se for de forma estática ou dinâmica; assim, se houver mudança
nas redes anunciadas, o impacto será externo e não somente local. Caso a
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mudança tenha impacto somente local, não será necessário tomar medidas
preventivas fora dessa camada. O segundo parâmetro para considerar se a
mudança é local ou externa diz respeito aos serviços de rede. Caso o equipamento
envolvido forneça serviços de rede como DHCP, DNS, Firewall entre outros, o
impacto deverá ser considerado como externo e não somente local. O analista deve
conseguir distinguir que mesmo um equipamento sendo local a um sistema, esse
mesmo equipamento pode oferecer serviços a outros locais da rede, como a um
roteador, que pode oferecer serviço de DHCP ou DNS para outras filiais. Assim,
caso haja mudança nessas configurações, o impacto da mudança será externo e a
busca deverá contemplar falhas em todas as filiais envolvidas com esse
equipamento.
O segundo item do método será definir o nível da mudança com a finalidade
de escolher a técnica de solução de problemas a ser adotada. Caso haja alguma
mudança física como adição de pontos de rede, mudança de portas de switch,
adição ou remoção de interfaces de um roteador, adição ou remoção de
equipamentos de rede, a abordagem apropriada será a Bottom-UP, pois levará em
conta todos os itens a partir da primeira camada do modelo OSI, isto é, a partir da
camada física em direção às camadas superiores. Caso a mudança não envolva
mudanças físicas, a técnica adotada será a técnica de Divisão de Camada a partir
da camada em que a mudança está sendo aplicada. Caso o analista esteja
planejando, por exemplo, uma mudança que envolva VLAN, PPP, Frame-Relay e
outros protocolos de camada 2, a camada de divisão será a camada 2 do modelo
OSI. Caso a mudança envolva, por exemplo, redirecionamento de portas, sem
mudança de endereçamento IP, a camada de início será a camada 4 do modelo OSI
e assim por diante. É necessário que o analista tenha bons conhecimentos sobre o
modelo OSI, para saber a partir de onde o processo de troubleshoot deve ter início.
Caso o analista não se sinta seguro para iniciar o planejamento a partir de uma
camada mais alta, ou não saiba determinar exatamente a camada em que está
planejando a mudança, ele poderá iniciar o método a partir de camadas inferiores
como a camada 1 ou 2, ou usar a técnica Botton-UP. A tabela 2 apresenta alguns
exemplos de protocolo presentes em cada camada.
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Tabela 2 – Tabela de protocolos por camada de rede OSI

Modelo OSI
Camada

Nome

7
6
5
4
3
2
1

Aplicação
Apresentação
Sessão
Transporte
Rede
Enlace
Física

Exemplos de Protocolos
HTTP, FTP, DNS, SNMP, Telnet, SSH, POP, IMAP, RIP
SSL, TLS, JPG, MPG
NetBIOS, PPTP
TCP, UDP
IP, ARP, ICMP, IPSec, IGMP, IPv6
PPP, HDLC, ATM, DLCI, Ethernet
USB, Fibra óptica, Par trançado, Bluetooth, WI-FI

Fonte: KUROSE, 2007 (Adaptado)

É importante que o analista seja um especialista nos equipamentos
envolvidos, e que sempre, ao planejar uma mudança, faça-o de forma que seja
possível realizar o caminho inverso para remover as configurações caso a mudança
não seja bem sucedida (ABNT, 2011) (MEYERS, 2009).
Após definir se o impacto é regional ou local e a técnica a ser utilizada, o
analista deverá verificar se o ambiente encontra-se estável e acessível antes de
aplicar as mudanças para traçar um baseline caso seja necessário realizar a
remoção das configurações (roll-back). O analista aplica as mudanças e realiza os
testes necessários, utilizando o método para avaliar se a mudança foi bem sucedida
ou não, e, caso não o tenha sido, remover a configuração e validar que o ambiente
voltou a estar estável e acessível como anteriormente. Caso a mudança tenha efeito
regional, a validação deve se estender ao ambiente que sofreu o impacto da
mudança e a mesma técnica de validação deve ser aplicada. No caso de uma
mudança com efeito em muitos nós da rede, o analista poderá optar por amostragem
dos nós envolvidos e ou se basear em ferramentas de monitoramento.
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3.2 Descrição dos Requisitos da Ferramenta

Para que o analista possa planejar as mudanças de forma mais eficiente, será
necessário o desenvolvimento de uma ferramenta que seja capaz de realizar busca
em arquivos de configuração de diversos ativos de rede simultaneamente.
As buscas podem ser realizadas nos arquivos de configuração por meio de
recursos nativos dos sistema operacionais, a ferramenta entretanto, irá ser um
agente facilitador ao analista para realizar tarefas rotineiras de mudanças em redes
de computadores. O que é fundamental é a centralização dos arquivos de
configuração dos equipamentos em um local único.
Em um ambiente de redes, planejar mudanças é um processo que pode ser
demorado dependendo do impacto que a mudança irá ocasionar. Para buscar
padrões de configuração, o analista deve verificar as configurações dos
equipamentos um a um ou usar alguma ferramenta que faça isso, mas a análise das
ferramentas existentes mostra que somente o Network Configuration Manager
(SOLARWINDS, 2013) é capaz de fazer isso parcialmente. Existem ainda casos
ainda em que não são conhecidos todos os equipamentos presentes na rede,
havendo, portanto, necessidade da adoção de ferramentas de gerenciamento.
Para ser funcional em ambientes de rede baseados em qualquer fabricante, a
ferramenta deve ser capaz de buscar configurações em arquivos de qualquer
fabricante, e deve ser desenvolvida em uma linguagem não proprietária para que se
necessário o analista possa personalizar a solução. Para personalizar a ferramenta,
ela será chamada de ConFinder (Configuration Finder).
Com o objetivo de tornar o processo de planejamento e resolução de
problemas mais objetivo para o analista, o ConFinder deverá contar com um filtro de
nomes de arquivos de configuração, pois existem casos em que os arquivos
possuem padrões de nomes diferentes. Isso ocorre por diversas razões, mas
normalmente está relacionado à aquisição de uma empresa pela outra. Essa
situação deverá ser levada em consideração e apresentada durante o experimento a
fim de validar a ferramenta. Uma vez filtrados os arquivos, o analista poderá realizar
buscas por mais de um padrão nos arquivos selecionados. Também poderá optar
pela ausência de um padrão ou a combinação com a existência de um e ausência
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de outro. Associado a esses mecanismos de busca, o analista poderá escolher
quantas linhas superiores e inferiores do padrão ele deseja visualizar, caso esteja
procurando por padrões dentro de interfaces, mapas de rotas, políticas entre outras
possibilidades de sessões de configuração.
Finalmente um último recurso que o ConFinder deverá possuir é a
possibilidade de buscar por endereços IP e ASN duplicados. É muito comum que
esses dados se dupliquem e o impacto causado por isso é de indisponibilidade.
Como um recurso auxiliar, o ConFinder irá contar com um módulo separado
que será capaz de utilizar a mesma plataforma para que o usuário possa
automatizar configurações, permitindo assim que um script de configurações seja
aplicado em diversos equipamentos simultaneamente.
Um requisito para que o sistema funcione adequadamente é que os
equipamentos de rede sejam capazes de exportar os arquivos de configuração em
formato de texto para um local centralizado da rede onde o servidor que hospeda o
ConFinder tenha permissão de leitura. Outro requisito é que a pasta onde os
arquivos que o ConFinder irá realizar a leitura contenham apenas uma versão do
arquivo de configuração, caso contrario os padrões serão apresentados em
duplicidade.
Exsitem ambientes em que o conceito de exportação de configurações já
existe, porém de forma sequencial, havendo diversas versões dos arquivos de
configuração do mesmo equipamento na mesma base de dados. As opções de
exportação podem ser realizadas com peridiocidade diária, semanal ou mensal.
Também é possível exportar a configuração toda vez que ela é salva por um
analista. Nesse caso, existem duas possibilidades: a primeira, de criação de um
comando periódico no sistema operacional que seja capaz de realizar a cópia
somente do arquivo mais atual para outra pasta sobrescrevendo os arquivos mais
antigos. A outra opção é aplicar duas exportações de dados nos equipamentos, uma
para o sistema já existente e a outra para a pasta de arquivos do Confinder. A figura
12 apresenta um exemplo de comando que salva e exporta as configurações de
roteador Cisco modelo 1841 a cada hora, sobrescrevendo o arquivo original em um
servidor FTP.
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Figura 12 – Comandos de exportação de arquivo de configuração

ip ftp username ADMIN
ip ftp password SEGREDO
!
kron policy-list BKP
cli wr

cli copy startup-config ftp://10.0.0.1/Confinder/R1841.txt
!
kron occurrence BKP_KRON in 1:0 recurring
policy-list BKP

Fonte: O Autor

3.3 Considerações sobre a associação do Método com a Ferramenta

As técnicas de resolução de problemas em redes de computadores são
consideradas quase artísticas por alguns autores (MEYERS, 2009), porém, em
ambientes de grande porte, em que existem possivelmente milhares de
equipamentos envolvidos e a indisponibilidade causa prejuízos, torna-se necessário
um método para abordar a questão de planejamento de mudanças e resolução de
problemas. Empresas desse porte contam com equipes especializadas em cada
segmento da rede, como especialistas em cabeamento, servidores, roteadores e
assim por diante (MEYERS, 2009). Dessa forma, entende-se a premissa imposta
pelo método, de que o analista que planeja e realiza mudanças deva ser um
especialista nos equipamentos envolvidos.
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Da perspectiva de redes e roteamento, o método busca uma forma geral e
estruturada para determinar as camadas da rede envolvidas na mudança, de uma
forma que seja possível determinar seu escopo e perímetro. O que permite ao
analista saber, de forma clara, onde concentrar seus esforços. Para ambientes de
grande porte, a maioria dos casos a serem estudados serão os mais complexos, nos
quais o impacto não é somente local. Quando a abrangência da mudança é externa,
torna-se necessário o uso de ferramentas para que o analista possa planejar a
mudança em tempo hábil, aumentando sua produtividade. O objetivo do trabalho
não é reinventar algo que já existe, mas sim contribuir para acrescentar métricas e
recursos mais completos aos existentes, com a finalidade de evitar indisponibilidade
e otimizar o trabalho das pessoas envolvidas nesse tipo de processo.
A próxima seção irá apresentar experimentos de incidentes reais causados
por mudanças. O ambiente será recriado e de forma imparcial, será aplicado o
método proposto para o planejamento da mudança. Nesse momento será percebida
a validade e necessidade da ferramenta. O código da figura 12 será adicionado aos
equipamentos da topologia recriada para que simule a existência da ferramenta no
ambiente, entendendo-se assim que a ferramenta não existia no ambiente quando o
incidente foi registrado.
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4 EXPERIMENTOS

4.1 Descrição dos experimentos

Para avaliar se o método é capaz de minimizar o índice de incidentes que
causam indisponibilidade em redes, serão emulados 3 modelos com cenários de
incidentes reais ocorridos em uma empresa com 66.000 usuários e 10.000
equipamentos de rede. Os cenários serão recriados como estavam antes de as
mudanças que causaram indisponibilidade serem aplicadas. As novas mudanças
serão planejadas de acordo com o método proposto, será avaliado se haverá ou não
indisponibilidade

e

também

serão

comparados

os

resultados

realizados

experimentalmente com os ocorridos no ambiente real.

4.2 Experimento 1 – Alteração de endereço IP de servidor DHCP

4.2.1 Descrição do ambiente

A questão da distribuição de endereços IP em redes pode ser compreendida
de diversas formas. Os endereços podem ser fixados manualmente, mas isso
atende somente a uma rede de pequeno porte. Por exemplo, se for necessário
alterar um endereço de DNS, um analista deverá alterar esse endereço máquina por
máquina. Em redes de grande porte, a única realidade possível para distribuição de
endereçamento IP é a forma automática através de servidores DHCP.
A maneira como as organizações disponibilizam o serviço pode variar: é
possível que haja um grupo de servidores em um local central da rede onde o
serviço é oferecido globalmente para toda a rede; é possível que o serviço seja
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instalado localmente em cada filial; é possível uma estratégia moderada que seria
criar um servidor DHCP para cada região ou país. Outra questão é sobre como o
serviço é disponibilizado. Geralmente o serviço de DHCP é executado em um
servidor ou em um roteador.
A empresa em questão, onde o estudo de caso foi gerado, utiliza servidores
em filiais que contam com alta disponibilidade, por meio de servidores virtualizados.
O oferecimento de endereços ocorre por país. Em casos específicos, como os de
países onde a empresa possui somente uma filial, o serviço é oferecido pelo servidor
do país mais próximo. A estratégia foi adotada dessa forma, pois o serviço de DHCP
envia pacotes do tipo broadcast por cada posto de trabalho. Como, por definição,
roteadores não permitem a passagem de pacotes broadcast, é necessário que o
roteador seja configurado para que permita especificamente o tipo de mensagem
para tal finalidade determinando o endereço do destino do broadcast. De qualquer
forma, o serviço não é oferecido globalmente em um local central, pois seria gerado
muito trafego na rede somente para endereçamento IP.
O estudo de caso a seguir apresenta uma ocorrência que causou
indisponibilidade em todas as filiais (cinco filiais com aproximadamente 800 usuários
no total) de um país, assim todos os usuários da empresa desse país permaneceram
sem acesso à rede por cerca de 5 horas.
A mudança foi motivada pela necessidade de padronização de espaços de
endereços IP para uma faixa com maior escalabilidade e de que fosse atribuída de
forma contígua. Devido ao crescimento da rede, foi determinado que a rede de
servidores fosse alterada de classe B (de 172.16.0.0 até 172.31.255.255) para
classe A (de 10.0.0.0 até 10.255.255.255) de endereços.

4.2.2 Experimento

De acordo com o método, o primeiro passo é determinar se a mudança é do
tipo 1 ou 2. Como o serviço de DHCP é oferecido para diversas localidades a partir
de um local da rede, entende-se que a mudança é de nível 2, sendo de maior
criticidade.
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A melhor maneira para determinar quais filiais utilizam o servidor DHCP que
sofrerá a mudança de endereço é buscar nos roteadores quais deles possuem
liberação de broadcast com destino ao endereço antigo do servidor. O ambiente
será emulado considerando os endereços hipotéticos para o servidor de 172.16.0.1
(antes) para 10.0.0.1 (depois). Abaixo na figura 13 é apresentada a topologia do
ambiente recriado antes da mudança:

Figura 13 – Diagrama da topologia proposta com um servidor DHCP atendendo diversas
localidades

Fonte: O Autor

Como a mudança é do tipo 2, o próprio ambiente recriado atende ao requisito
de simular a mudança em ambiente de teste podendo assim gerar o código da
mudança e também o código e sequência para reverter a mudança se necessário.
Seguindo com o planejamento, utiliza-se o sistema Confinder para buscar, em
todos os equipamentos, o seguinte padrão: ip helper-address 172.16.0.1
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Para este primeiro experimento, os retornos de dados serão exibidos por
inteiro. Nos demais experimentos, somente um retorno será apresentado sendo
possível visualizar todo o retorno nos apêndices.
A figura 14 apresenta a busca que foi realizada com 3 linhas superiores para
ser possível identificar qual interface o comando está relacionado:
Figura 14 – Retorno da busca por helper-address com 3 linhas superiores

FILIAL_B.txt
line 222: interface FastEthernet 1/1
line 223: description FILIAL_B LAN INTERFACE
line 224: ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
line 225: ip helper-address 172.16.0.1
/*****************************************************/
FILIAL_C.txt
line 222: interface FastEthernet 1/1
line 223: description FILIAL_C LAN INTERFACE
line 224: ip address 172.16.3.1 255.255.255.0
line 225: ip helper-address 172.16.0.1
/*****************************************************/
FILIAL_F.txt
line 222: interface FastEthernet 1/1
line 223: description FILIAL_F LAN INTERFACE
line 224: ip address 172.16.6.1 255.255.255.0
line 225: ip helper-address 172.16.0.1
/*****************************************************/
FILIAL_G.txt
line 222: interface FastEthernet 1/1
line 223: description FILIAL_G LAN INTERFACE
line 224: ip address 172.16.7.1 255.255.255.0
line 225: ip helper-address 172.16.0.1
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Fonte: O Autor

Com o retorno dos dados do sistema Confinder, é possível criar, conforme a
figura 15, o código da mudança e da reversão da mudança e testá-lo no ambiente
emulado. Como todas as interfaces tinham o mesmo nome foi possível utilizar um
mesmo código para todos os equipamentos:
Figura 15 – Comandos para realização de mudança de DHCP nos roteadores

write (salva a configuração atual para baseline)

terminal monitor (mostra os eventos de terminal)
reload in 10 (reinicia o roteador ao estado de baseline em 10)
conf t
interface FastEthernet 1/1
no ip helper-address 172.16.0.1
ip helper-address 10.0.0.1
end
! Testar
! Se OK
write
reload cancel

! Se não OK
conf t
interface FastEthernet 1/1
no ip helper-address 10.0.0.1
ip helper-address 172.16.0.1
end
reload cancel
Fonte: O Autor
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Para que seja possível reverter o código, o novo endereço IP do servidor será
atribuído como secundário, uma vez que todas as filiais estejam configuradas e
verificadas com o endereço novo; então, o endereço anterior poderá ser removido.
A última etapa do planejamento é a verificação. No ambiente emulado iremos
adicionar roteadores com a interface configurada para receber o endereço IP de um
servidor DHCP, para averiguar se os pacotes fluem corretamente pela rede. Para o
caso do ambiente real poderá ser realizado o teste utilizando uma máquina real da
rede pois haverá um técnico local para realizar testes e confirmar o sucesso ou não
da mudança.

4.2.3 Execução da mudança

O código foi aplicado no ambiente com sucesso e foi obtido endereço IP no
roteador por meio de DHCP com o endereço antigo e o endereço novo. O
experimento foi repetido para todos os equipamentos que utilizavam o servidor
DHCP com o mesmo resultado:
O estado atual da interface no roteador DHCP_TESTE_B é DHCP com
endereço IP 172.16.22.10 atribuído conforme figura 16:

Figura 16 – Configuração de endereço IP da máquina DHCP_TESTE_B

Fonte: O Autor

No roteador de borda da Filial B, foi testada a conectividade para o novo
endereço IP e aplicado o código conforme figura 17:
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Figura 17 – Teste de conectividade

Fonte: O Autor

No equipamento que emula uma estação de trabalho, foi desligada a interface
e reativada em seguida, forçando o processo de DHCP a acontecer novamente. A
figura 18 apresenta o retorno do debug do serviço de DHCP:

Figura 18 – Processo de obtenção de endereço IP por DHCP

Fonte: O Autor

58

A Figura 19 apresenta os pacotes sendo recebidos pelo roteador de borda:

Figura 19 – Processo de distribuição de endereço IP por servidor DHCP

Fonte: O Autor

Com base nos resultados obtidos no ensaio é possível observar a magnitude
da mudança, avaliando seus riscos antes que aconteçam. De acordo com o ensaio
em questão, a mudança foi bem sucedida e pode seguir com o seu fluxo do
processo.

4.2.4 Conduta realizada originalmente

O serviço de DHCP é executado em servidores; dessa forma, esse serviço foi
afetado com a mudança. O analista que planejou a mudança levou em consideração
a mudança da configuração dos roteadores para alterar o destino do broadcast de
DHCP para o endereço novo, mas não considerou que houvesse mais países que
utilizassem tal serviço. A alteração de configurações não causou nenhum impacto
nos equipamentos de rede, pois era utilizado endereço IP estático, mas a mudança
foi realizada no período noturno e em cada filial afetada havia um técnico local. O
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analista habilitou o visualizador de eventos dos roteadores e verificou pacotes de
DHCP indo e vindo para a rede, já com os endereços novos, informação que foi
confirmada pelos técnicos locais. Já o país adjacente não contava com técnicos
locais e nem sequer foi notificado sobre a mudança, pois não foi identificado que
esse país possuia serviços compartilhados com seu vizinho.

4.2.5 Notas sobre o experimento realizado

Com base no desenvolvimento é possível notar que o método proposto
apresentou uma base sólida para apresentação de uma mudança a um comitê
gestor. Mesmo sendo necessária a percepção do analista de que poderia haver mais
de um país que utiliza o serviço de DHCP, não seria uma tarefa simples descobrir
quais países se utilizam do serviço sem uma forma de realizar buscas em todos os
equipamentos da rede.

4.3 Experimento 2 – Mudança de RP (Rendezvous Point) manual para automático
em rede Multicast

4.3.1 Descrição do ambiente

Entidades

que

desejam

distribuir

mídia

para

múltiplos

clientes

simultaneamente, optam por multicast por ser uma técnica que economiza utilização
de banda. Seu funcionamento é parecido com difusão de programas de rádio e
televisão. No caso de redes multicast existem duas formas de propagar as
mensagens: em modo dense e sparse. O modo dense é pouco utilizado, pois utiliza
recursos de rede mesmo sem clientes ativos. Já o modo sparse, amplamente
utilizado, utiliza uma forma distribuída com a finalidade de controlar o fluxo de dados
em segmentos da rede nos quais há clientes ativos; caso contrário, esse
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concentrador de decisões, chamado RP (Rendezvous Point), irá bloquear a
distribuição dos dados originais. Nesse modelo existem duas formas de designar o
RP, a primeira é manual, onde é necessário que cada equipamento da rede possua
um comando informando qual é o endereço IP do RP, a segunda é automática,
sendo que o RP envia anúncio dizendo que ele é o RP para a rede. Em redes de
grande porte múltiplos RP são utilizados para que o domínio de multicast seja
otimizado.
A empresa em questão tinha um ambiente de multicast com RP manual e o
grupo responsável decidiu mudar esse ambiente para automático pois quando
fossem adicionados novos RP não seria necessário alterar configurações em todos
os equipamentos multicast da rede. A alteração gerou parada no serviço multicast
em um país onde, originalmente, o grupo responsável desconhecia a utilização
desse recurso. A alteração foi realizada e os equipamentos multicast que estavam
configurados de forma manual passaram a não ter mais o RP correto configurado.

4.3.2 Experimento

De acordo com o método, o primeiro passo é determinar se a mudança é do
tipo 1 ou 2. Mesmo o serviço de multicast sendo oferecido para diversas localidades,
entende-se que a mudança é de nível 1, pois o serviço, nesse caso, não é
considerado crítico. O grau de criticidade pode variar de acordo com o ramo de
atividade da empresa. Numa empresa de ensino a distância, por exemplo, onde a
difusão de mídia é o negócio principal, a mudança seria encarada como do tipo 2.
A melhor maneira para determinar quais equipamentos utilizam o RP que
sofrerá mudança de formato é buscar nos roteadores quais utilizam RP estático. O
ambiente será emulado considerando os endereços hipotéticos para o roteador
RP_ANTIGO de 10.0.0.1, RP_NOVO1 10.0.0.10 e RP_NOVO2 10.0.0.20. A figura
20, a seguir, apresenta a topologia do ambiente recriado:

61

Figura 20 – Diagrama de topologia multicast

Fonte: O Autor

Seguindo com o planejamento, utiliza-se a ferramenta Confinder para realizar
busca em todos os equipamentos pelo padrão: ip pim rp-address
Dessa forma será possível identificar todos os equipamentos da rede que
possuem serviço multicast ativo. Essa busca irá retornar todos os clientes de RP,
mesmo os diferentes do roteador RP_ORIGINAL. Isso passa a ser útil para
identificar servidores RP desconhecidos na rede como forma de auditoria.
A busca foi realizada sem a necessidade de exibição de linhas superiores ou
inferiores, pois a configuração em questão é global do equipamento, e foi obtido o
seguinte retorno de acordo com a figura 21:
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Figura 21 – Retorno da busca por ip pim rp-address

CLIENTE1.txt
line 79: ip pim rp-address 10.0.0.1
/*****************************************************/

CLIENTE2.txt
line 79: ip pim rp-address 10.0.0.1
/*****************************************************/
CLIENTE3.txt
line 79: ip pim rp-address 10.0.0.1
/*****************************************************/
ORIGEM_MULTICAST.txt
line 80: ip pim rp-address 10.0.0.1

Fonte: O Autor

Originalmente o grupo de multicast não sabia que o roteador CLIENTE3
utilizava serviço de multicast. Dessa forma, quando o serviço foi alterado o serviço
de multicast passou a estar indisponível para os clientes de multicast na rede
gerenciada por esse roteador.
A figura 22 representa a configuração do originador de multicast e a
verificação de um cliente.
Figura 22 – Configuração do originador multicast

Fonte: O Autor

63

A figura 23 representa a configuração da interface e a verificação de de
conectividade com o endereço multicast.

Figura 23 – Teste de conectividade com a origem dos dados multicast

Fonte: O Autor

4.3.3 Execução da mudança

Uma vez identificados os clientes multicast ativos dá-se início à etapa de
planejamento, realização e verificação das mudanças. Os comandos da figura 24
foram planejados para serem aplicados na seguinte ordem:
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Figura 24 – Código para mudança de multicast rp-address

RP_ORIGINAL:
int fas0/1
no ip pim sparse-mode
exit
no ip pim rp-address 10.0.0.1
no ip multicast-routing

RP_NOVO1
ip multicast-routing
ip pim bsr-candidate FastEthernet1/0 24 255
ip pim rp-candidate fastEthernet 1/0 interval 5 priority 255

RP_NOVO2
ip multicast-routing
ip pim bsr-candidate FastEthernet1/0 24 254
ip pim rp-candidate fastEthernet 1/0 interval 5 priority 254

CLIENTE1
no ip pim rp-address 10.0.0.1

CLIENTE2
no ip pim rp-address 10.0.0.1

CLIENTE3
no ip pim rp-address 10.0.0.1

Fonte: O Autor
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4.3.4 Conduta realizada originalmente

Originalmente a conduta realizada foi a mesma, com a diferença da
possibilidade de buscar por clientes multicast na rede. O procedimento foi realizado,
exceto no CLIENTE3, tornando a conectividade multicast inativa pois o RP foi
alterado, não havendo assim mais mapeamento. A mudança foi apresentada ao
comitê gestor que a aprovou, não se atendo também a possibilidade de haver
clientes não conhecidos.

4.3.5 Notas sobre o experimento realizado

Com esse experimento pode-se concluir que mesmo mudanças apresentadas
ao comitê gestor podem ter problemas, pois nem sempre o comitê terá um
conhecimento profundo relacionado aos protocolos. Cabe ao analista buscar e criar
uma forma precisa de planejar e prever possíveis incidentes.
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4.4 Experimento 3 – Alteração de autenticação em acessos DMVPN (Dynamic
Multipoint Virtual Private Networks)
Acessos VPN (Virtual Private Networks) são uma realidade presente nas
organizações, existem diversos tipos de VPN´s, que se dividem em dois tipos. Um
deles é o VPN RA (Remote Access), que tem como objetivo conectar usuários
externos por meio de um aplicativo ou através de protocolo SSL (Secure Socket
Layer). E outro tipo é o site-to-site VPN, que tem como objetivo conectar duas redes
através da internet, assim, todos os usuários de cada uma das redes pode acessar
de forma segura os recursos de cada um dos lados da VPN. Nesse modelo, existe
um subtipo, a DMVPN, que se caracteriza por haver um ponto central da rede e
diversas redes clientes. Uma característica do site-to-site VPN é que cada ponto
sabe o endereço IP público do outro lado, ao contrário do RA VPN. A DMVPN é uma
VPN do tipo site-to-site porém o ponto central não sabe o endereço de origem dos
pontos remotos, assim como o RA VPN, porém roteia redes ao invés de pontos
unitários de usuários. O nó central da DMVPN contém os dados de autenticação e
aceita conexões de qualquer roteador ou firewall que contenha as chaves
necessárias para autenticação, assim somente os pontos clientes têm conhecimento
de seu ponto central.

4.4.1 Descrição do ambiente

O ambiente em questão é um ambiente de DMVPN e o grupo de segurança
determinou que as chaves de autenticação dos clientes fossem atualizadas para um
padrão mais eficiente e com novas chaves mais fortes. Inicialmente o algoritmo de
criptografia era 3DES. Esse algorítmo foi alterado para AES, que, além de ser mais
seguro, é mais eficiente em relação ao processamento. Em princípio, a decisão foi
tomada para reparar um problema de excesso de utilização de CPU do roteador
central. O grupo de segurança pediu melhoria dos recursos de processamento do
equipamento, mas, como isso levaria algum tempo, procedeu-se à alteração do
algorítmo como medida corretiva.
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O incidente deu início às alterações e a listagem dos pontos clientes da VPN
estava incompleta. O analista utilizou comandos de busca no roteador central para
buscar sessões válidas para preencher as redes que faltavam na listagem, porém
um dos pontos clientes estava sem acesso à internet; assim, a sessão não estava
estabelecida. Após realizar as mudanças, ao retornar o acesso à internet desse
cliente o túnel VPN não funcionava mais, causando indisponibilidade da rede e a
necessidade de abertura de um incidente regular para verificação.

4.4.2 Experimento

De acordo com o método, deve-se determinar se a mudança é do tipo 1 ou 2.
Como a mudança afeta apenas clientes remotos, entende-se que a mudança é de
nível 1, de menor criticidade. Isso pode variar de acordo com o ponto de vista e a
criticidade de cada cliente.
A melhor maneira para determinar quais equipamentos utilizam o roteador
central de DMVPB que sofrerá mudança, é buscar, no caso dos roteadores Cisco
que utilizam o comando “ip nhrp map multicast 200.0.0.1”. Para roteadores de outros
fabricantes, simplesmente bastaria buscar pelo comando que identifica o servidor
DMVPN, seja qual comando for. O ambiente será emulado considerando os
endereços hipotéticos para o roteador DMVPN 200.0.0.1. A figura 25 é apresenta a
topologia do ambiente recriado:
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Figura 25 – Diagrama de topologia DMVPN

Fonte: O Autor

Utilizando-se do sistema Confinder, realizou-se uma busca em todos os
equipamentos pelo padrão: ip nhrp map multicast 200.0.0.1
Foram utilizados padrões mais avançados para a realização da busca, pois
além de buscar pelo endereço do servidor DMVPN, foi necessário também buscar o
algorítmo de criptografia com uma linha inferior para que fosse possível criar o
código de alteração. A busca foi realizada conforme a figura 26, com retorno na
figura 27:
Figura 26 – Busca de padrões no sistema Confinder

Fonte: O Autor
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Figura 27 – Retorno da busca por crypto isakmp policy

R2.txt, R3.txt e R4.txt
line 45: crypto isakmp policy 10

line 46: encryption 3des
line 66: ip nhrp map multicast 200.0.0.1
Fonte: O Autor

4.4.3 Execução da mudança

O ambiente foi recriado em laboratório onde é possível acessar localmente
cada equipamento por console, o que torna a execução dos comandos muito mais
fácil pois não há possibilidade de perda de acesso no equipamento em que se está
realizando a mudança. Contudo, para um ambiente real, é importante analisar a
partir de que local da rede o acesso aos equipamentos está sendo realizado. Para
esse estudo será considerado que o acesso parte do local central da rede em que se
encontra o roteador R1. Com esse modelo o código será realizado em duas etapas
para que não seja perdida a conexão entre os roteadores remotos durante a
mudança. A figura 28 apresenta a primeira fase da mudança e a figura 29, a
segunda fase da mudança.
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Figura 28 – Fase 1 da mudança de DMVPN

R2, R3 e R4
wr

reload in 5
conf t

crypto isakmp policy 20
encryption AES

crypto isakmp key NOVA_CHAVE address 200.0.0.1
R1

conf t
crypto isakmp policy 10

no encryption 3des
encryption AES

crypto isakmp key NOVA_CHAVE address 0.0.0.0 0.0.0.0
Fonte: O Autor

Figura 29 – Fase 2 da mudança de DMVPN

R2, R3 e R4
conf t

no crypto isakmp policy 20
end
reload cancel
rw
Fonte: O Autor
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4.4.4 Conduta realizada originalmente

Originalmente, a conduta de planejamento do código de mudança foi
realizada exatamente como na do experimento, porém a falha ocorreu durante a
avaliação dos clientes DMVPN. Como um dos clientes estava sem acesso à internet,
não foi possível identificar esse cliente e, assim, as mudanças de algoritmo e chave
foram realizadas em todos os equipamentos, exceto em um, que estava sem acesso
à rede. Quando o acesso à internet voltou, foi aberto um incidente para verificar por
que o acesso não estava funcionando e identificou-se que, nesse equipamento as
mudanças não haviam sido realizadas.

4.4.5 Notas sobre o experimento realizado

Para a situação desse experimento o diferencial do procedimento adotado
está concentrado principalmente nos recursos de centralização de arquivos de
configuração, revelando-se importante para o aspecto de planejamento de
mudanças. O que está acontecendo na rede em determinado momento não
necessariamente será verdade após determinado tempo. Portanto faz-se necessário
ter o conhecimento da rede, de como ela está e de como deveria estar para poder
identificar problemas pontuais.

4.5 Conclusões sobre os experimentos

Após o término dos experimentos que foram realizados com segmentos
bastante diferentes de redes, é possível perceber que o método é eficiente, mas
também cabe ao analista avaliar cada caso e cada risco. Mesmo que o analista siga
as orientações do método, caso não perceba que certa indisponibilidade possa
ocorrer, a indisponibilidade irá ocorrer. O método, associado à ferramenta de
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inventário Confinder, possibilita a minimização de tal risco, mas será necessário
contar com a experiência e capacidade dos analistas envolvidos para o sucesso do
processo de mudanças. A tabela abaixo mostra um comparativo das mudanças com
e sem o método e a ferramenta aplicados.

Tabela 3 – Comparativo entre mudanças originais e mudanças planejadas baseadas no
método proposto
Experimento 1 Experimento 2 Experimento 3
Indisponibilidade original:

Sim

Sim

Sim

Indisponibilidade com o método:

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Indisponibilidade por inexperiência do
analista:
Fonte: O Autor
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5 DIRETIVAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO MÉTODO

Essa sessão tem o objetivo de guiar o leitor, sugerindo formas de aplicar o
conteúdo desse trabalho a ambientes de diversos segmentos e tamanhos. Cada
porte de empresa apresenta aspectos particulares que devem ser considerados
com o objetivo de aplicar os aspectos que sejam relevantes e viáveis, evitando custo
e excesso de etapas no processo. Para o sucesso na implementação do método é
necessário compreender a razão de cada etapa e, se alguma particularidade excluir
a necessidade de uma etapa, esta poderá ser removida do processo.
Existem empresas que possuem requisitos específicos e devem avaliar seus
processos e suas necessidades de forma independente, assumindo cada sessão do
trabalho que seja aplicável e relevante. Dentre elas, estão os bancos, operadoras de
telecomunicações, corretoras de valores e demais operadoras, principalmente do
setor financeiro.
A tabela 4 representa uma sugestão de caracterização de redes de pequeno,
médio e grande porte pois não há nenhuma definição formal. Caso qualquer item
seja superior ao limite sugerido, a organização deve ser considerada com o porte
superior.

Tabela 4 – Classificação de porte de redes

Porte
Quantidade de Roteadores
Quantidade de Switches
Quantidade de redes
MPLS/VPN
Quantidade de Filiais
Fonte: O Autor

Pequeno
8
20

Médio
20
50

Grande
>20
>50

1
4

2
10

>2
>10
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5.1 Proposta de implementação em redes de pequeno porte

Redes de pequeno porte possuem recursos financeiros e de pessoal
reduzidos, além de contar com menos ativos de rede. É importante criar um
processo simplificado porém que não sacrifique a eficiência do método. Um
ambiente típico de empresa de pequeno porte seria uma empresa com alguns
profissionais de TI, pelo menos um especializado em redes de computadores,
poucas filiais, serviços de VPN site-to-site, alguma redundância de acesso na matriz,
e ausência de comitê gestor. O diagrama apresentado na figura 30 representa a
topologia macroscópica de um ambiente desse tipo.
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Figura 30 – Representação de uma rede de pequeno porte

Fonte: O Autor
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Empresas com essas características devem contar com pelo menos um
profissional especializado em redes de computadores. Caso não seja possível arcar
com um profissional dedicado para isso é possível terceirizar mão de obra
especializada.
Na fase de planejamento da mudança é importante que o profissional
verifique os diagramas e valide que o ambiente se encontra de acordo com o
sugerido; caso contrário, cabe uma nova revisão dos diagramas. Para um ambiente
de pequeno porte é viável e ideal que haja um ambiente modelo idêntico ao real,
criado em emuladores, para que sempre seja possível um planejamento desse tipo,
sem a necessidade de trabalho extra para criar os ambientes. O analista escolhe a
técnica de troubleshoot para guiar o desenvolvimento da mudança, planeja as
mudanças, supondo que sua ação criou indisponibilidade e aplica o processo de
resolução de problemas a fim de identificar alguma falha em potencial. Após
revaladas as possíveis indisponibilidades, com a mudança devidamente planejada, o
analista irá aplicá-la no ambiente de testes, verificado a conectividade fim a fim, e
validando as hipóteses de possíveis indisponibilidades, entendendo suas razões e
estando assim preparado caso elas ocorram. O serviço de emulação dá acesso de
terminal a cada equipamento, normalmente em ambientes reais isso não é possível,
portanto o analista deve contar com isso e executar as mudanças por meio de
acessos do tipo remoto aos equipamentos ao invés de terminal. Caso a mudança
seja bem sucedida no ambiente de laboratório a mudança seria levada ao comitê
gestor, que nesse caso, não existe. Uma alternativa ao comitê seria a realização de
uma apresentação aos colegas com uma descrição simplificada do quê, como,
quando e onde, para que colegas possam ajudar a analisar riscos, propor melhorias
ou levantar hipóteses não consideradas pelo analista durante seu planejamento.
Com a mudança validada, aprovada, com data e hora definidas, os usuários das
filiais envolvidas devem ser comunicados com antecedência sobre a manutenção na
rede. Caso a mudança afete localidades remotas, é ideal que haja alguém local
efetuar algum processo físico em caso de uma eventualidade não programada,
mesmo que não seja uma pessoa de TI, mas que tenha algum tipo de instrução. Em
localidades remotas, sempre utilizar comandos do tipo reload, mesmo que o teste
em laboratório tenha sido bem sucedido.
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A ferramenta Confinder não foi aplicada nesse caso porque em ambientes
pequenos com equipamentos controlados não há necessidade de realização de
buscas em grande número de equipamentos. Contudo, seria uma boa prática a
realização de inventários automatizados prevendo crescimento e em conformidade
com etapas que possam ser necessárias no futuro.

5.2 Considerações sobre ferramentas em redes de pequeno porte

Em ambientes de pequeno porte, é recomendado que os analistas de rede
possuam algum tipo de sistemas de monitoramento e gerenciamento de redes.
Existem diversos programas para tal finalidade, muitos deles sem custo. A finalidade
de ferramentas nesse tipo de ambiente é informativa, geralmente para apoiar o
analista ao realizar alguma resolução de problemas. Monitoramento de filiais e
equipamentos com alertas automatizados, juntamente com monitoramento de
desempenho. Tipicamente uma só ferramenta pode realizar todas essas tarefas de
uma só vez. A figura 31 apresenta o console de monitoramento de sensores da
ferramenta PRTG, que possui até dez sensores em em sua versão gratuita e a figura
32 apresenta o console de monitoramento de protocolos da ferramenta PRTG.
Figura 31 – Console de monitoramento de sensores da ferramenta PRTG

Fonte: O Autor
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Figura 32 – Console de monitoramento de protocolos da ferramenta PRTG

Fonte: O Autor

Com o uso de uma ferramenta desse tipo é possível identificar atividade
anormal dos circuitos, avaliar necessidade de aumento ou diminuição de banda,
avaliar

marcações

de

qualidade

de

serviço,

visualizar

e

alertar

sobre

indisponibilidade de equipamentos, identificar ativos de maior consumo, entre outras
funções.
Seguindo as diretrizes e com o apoio de alguma ferramenta é possível que o
ambiente de pequeno porte possua maior disponibilidade e a minimização da
possibilidade de indisponibilidade em situações de aplicação de mudanças.

5.3 Proposta de implementação em redes de médio porte

Ambientes caracterizados como de médio porte contam com uma quantidade
de equipamentos, redes e filiais mais expressiva. É fundamental que medidas de
monitoramento e inventário dos equipamentos sejam aplicadas ao ambiente pois já
não é mais possível que o analista de rede conheça todo o ambiente sem a
necessidade de consulta. Mesmo que conheça todos os equipamentos, não é
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possível saber a configuração de cada equipamento sem que sejam realizadas
consultas.
Diferentemente das organizações de pequeno porte onde apenas um
diagrama pode representar toda a rede e todos os equipamentos que pertencem a
ela, em redes de médio porte é recomendado que os diagramas sejam segmentados
em macroscópicos com uma visão geral da rede e microscópicos representando
todos os equipamentos presentes em cada segmento da rede. Sempre que
mudanças são aplicadas à rede, os diagramas devem ser revisados e atualizados
nos segmentos afetados, apresentando as informações reais do ambiente. As
figuras 33 e 34 apresentam sugestões de diagramas macroscópicos e microscópicos
de ambientes de rede.

Figura 33 – Diagrama macroscópico de uma rede de médio porte

Fonte: O Autor
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Figura 34 – Diagrama microscópico de uma rede de médio porte

Fonte: O Autor

A questão de inventário de equipamentos e configurações é bastante sensível
em ambientes de médio porte. Nesses ambientes, é recomendada a aplicação das
técnicas de exportação de configurações sugeridas no presente trabalho, além de
um gerenciamento de buscas com a ferramenta Confinder desenvolvida. Durante o
processo de planejamento de mudanças é bastante razoável que o analista realize
busca por configurações em diversos equipamentos ao mesmo tempo.
O ambiente de médio porte não suporta sua representação por completo em
sistemas emuladores, em razão do processamento necessário para executar
tamanha quantidade de equipamentos. No entanto, no caso de mudanças de tipo 2,
de maior criticidade, é recomendável que o analista crie parte do ambiente ou
simplifique a quantidade de equipamentos para representar os ambientes que terão
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impacto com a mudança. O analista planeja a mudança e cria indisponibilidades
hipotéticas em cada segmento da rede. Dá-se o processo de resolução de
problemas, o analista escolhe a técnica mais adequada e inicia o processo de
resolução de problemas, com a finalidade de levantar hipóteses de uma mudança
mal sucedida. Após essa etapa o analista executa as mudanças no ambiente
emulado e verifica a disponibilidade, avalia as hipóteses de forma a estar preparado
para caso de alguma indisponibilidade. Uma vez validada a mudança, deve-se
apresentá-la ao comitê gestor, que no caso de organizações de médio porte pode
também não existir. Da mesma forma que sugerido em empresas de pequeno porte,
pode-se realizar uma apresentação à um grupo de colegas que deliberam sobre o
tema, avaliam os riscos e sugerindo melhorias e novas hipóteses. Caso necessário a
mudança deve ser refeita e novamente apresentada. Uma vez aprovada a mudança,
deve-se comunicar os usuários dos enlaces envolvidos e é recomendado que haja
técnicos locais nas filiais onde mudanças são aplicadas. Todos os critérios do
planejamento de mudanças em redes de pequeno porte são aplicados com um
adicional que seria a etapa de verificação mais detalhada. Empresas desse porte
contam com mais recursos de pessoal, sendo assim possível verificação fim a fim de
recursos e serviços por um profissional da área. Após a mudança realizada,
recomenda-se também o envio de um formulário com o resumo da operação que fica
registrado em um sistema local para consultas futuras ou para suporte em caso de
futuras indisponibilidades.

5.4 Considerações sobre ferramentas em redes de médio porte

Ambientes de médio porte contam com recursos um pouco mais sofisticados
que os ambientes de pequeno porte; em geral, com algumas ferramentas gratuitas e
outras proprietárias, devido à quantidade de nós da rede que se deve monitorar. A
adesão de uma nova ferramenta tem um processo mais simplificado e pode ser
apresentada e instalada sem maiores complicações. A ferramenta Confinder pode
ser aplicada nesse tipo de ambiente e deve-se restringir seu acesso somente a
analistas por uma questão de segurança da informação, já que a ferramenta possui
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um sistema de autenticação. O gerenciamento continua sendo realizado pelos
analistas, não havendo um setor especializado para a função, mas de forma que
medidas possam ser tomadas com agilidade mediante alertas. Existem casos
específicos em que a organização possa necessitar de um grupo especializado
somente para monitoramento, porém, como os processos não são definidos, é
necessária a atuação dos analistas para avaliar os alertas.

5.5 Proposta de implementação em redes de grande porte

Organizações de grande porte contam com mais uma camada de
documentação de rede, nas quais são apresentadas visões mais genéricas. Os
diagramas macroscópicos e microscópicos continuam da mesma forma como
apresentado em empresas de médio porte, contudo a nova camada apresenta uma
segmentação geográfica mais elevada. As figuras 35 e 36 apresentam essa nova
camada.

Figura 35 – Diagrama geográfico de uma rede de grande porte MPLS e VPN

Fonte: O Autor
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Figura 36 – Diagrama geográfico de uma rede de grande porte

Fonte: O Autor

É possível visualizar que técnicas de inventário de equipamentos e
configurações se tornam indispensáveis nesse tipo de organização. A sugestão
proposta nesse trabalho se aplica a ambientes desse tipo e deve ser revalidada
periodicamente com a finalidade de verificar seu correto funcionamento. Com a
sugestão de exportação de configurações proposta a ferramenta Confinder irá
funcionar adequadamente para auxiliar o planejamento das mudanças.
O planejamento de mudanças em ambientes de grande porte segue as
mesmas diretrizes dos ambientes de médio porte com a diferença de ser impossível
a emulação do ambiente. Novamente o analista deve buscar representar o ambiente
emulado agregando segmentos como redes MPLS, grupos de servidores, grupos de
swiches e assim por diante. Serão representadas as filiais afetadas de forma
geográfica. Uma ordem de mudança deve ser registrada e a mudança é
apresentada ao comitê gestor especializado que irá avaliar os riscos, analisar as
hipóteses e aprovar ou não a mudança. É importante que o analista seja capacitado
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tecnicamente para qualquer mudança, há a necessidade de ser especialista de cada
aspecto que será alterado, pois nem sempre é possível representar os recursos de
forma emulada. Após a mudança deve-se realizar verificação em diversos
componentes. O acesso a todas as filiais envolvidas deve ser verificado e sua
conectividade fim a fim confirmada.

5.6 Considerações sobre ferramentas em redes de grande porte

Ambientes

de

grande

porte

irão

contar

com

diversas

ferramentas

especializadas em análise de fluxo de dados, qualidade de serviço, consumo de
rede, gerenciamento de rede, gerenciamento de ativos, gerenciamento de
controladores de redes entre outras. Em alguns casos, existem ferramentas que
monitoram conjuntos de ferramentas. Dessa forma, é sensível a instalação de novas
ferramentas a fim de não criar caos de gestão. As ferramentas devem ser
apresentadas e aprovadas por um grupo específico antes de entrar em produção.
Os analistas devem ser apresentados e treinados para utilizar de forma correta cada
ferramenta para extrair o máximo potencial de seu uso. Em geral, as grandes
corporações não utilizam sistemas gratuitos e optam por sistemas mais elaborados
com muitos recursos de atualização e suporte técnico, porém existem casos em que
ferramentas desenvolvidas e aplicadas internamente também podem existir quando
haja alguma necessidade específica não contemplada nos sistemas existentes. O
sistema Confinder foi desenvolvido de forma que possa ser personalizado para se
adequar às necessidades individuais de cada organização sendo necessário
somente um analista programador que conheça a linguagem utilizada. É importante
que os registros de configuração dos ativos de rede se concentrem apenas em um
ponto da rede, preferencialmente em um ambiente de data center que conte com
alta disponibilidade, capacidade e largura de banda para atender a todos os
analistas em diversas localidades.
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Ambientes desse tipo contam com serviços especializados de monitoramento
ativo de enlaces e equipamentos com processos bem definidos de medidas e contra
medidas perante cada situação. A organização deve ter uma política de permissão
de acesso bem definida de acordo com o grupo responsável por segurança da
informação, sendo permitido o acesso aos analistas para realizarem pesquisas e
processar incidentes mesmo não sendo sua principal atividade.

5.7 Outras aplicações da Ferramenta

Como a ferramenta foi implementada e testada por cerca de um ano durante
o desenvolvimento deste trabalho, foi possível avaliar suas diversas aplicações.
Além de uma ferramenta de apoio ao planejamento de mudanças, a ferramenta
Confinder também está sendo muito utilizada para realizar auditorias de segurança
nas configurações. Utilizando-se da busca dos padrões específicos em questão em
cada momento, é possível identificar quais equipamentos da rede necessitam de
atualização de políticas.
Para ilustrar tal aspecto foi realizada uma busca em todos os equipamentos
da rede por padrões de comunidades SNMP antigas com permissão de escrita e
sem lista de controle de acesso anexada. O parâmetro de busca seguiu o modelo da
figura 37:
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Figura 37 – Busca de padrões SNMP no sistema Confinder

Fonte: O Autor

E como esperado, o retorno apresentou diversos equipamentos que
necessitam de atualização de comunidades conforme a figura 38. Por motivos de
segurança, as comunidades oficiais da política de segurança foram distorcidas para
ocultar seu valor:

Figura 38 – Retorno de padrões SNMP no sistema Confinder

Fonte: O Autor

O mesmo raciocínio pode ser usado para buscar diversos tipos de pesquisas,
como senhas não encriptadas, listas de controle de acesso antigas e regras de
bloqueio, entre outros.

87

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A norma ISO/IEC 20.000/2011 (ABNT,2011) propõe procedimentos para o
processo de planejamento de mudanças, mesmo de forma genérica com o objetivo
de que cada organização aplique a norma de acordo com suas próprias
características e de uma forma que ela seja aplicável a qualquer segmento da área
de tecnologia da informação.
O trabalho apresentou um método de planejamento de mudanças em redes
que seguisse as recomendações da norma e que fosse amplamente detalhado e
experimentado com exemplos reais. Conceitos de técnicas corretivas de resolução
de problemas em redes foram apresentados e projetados para serem adaptados no
processo de planejamento das mudanças. Conceitos importantes como aprovação
por comitê gestor, ensaios em emuladores, planos de roll-back e conceitos de
pontos de origem a partir dos quais as mudanças são realizadas, foram
apresentados com o objetivo de oferecer ao leitor diversas perspectivas de situações
que são enfrentadas no dia a dia de uma organização real.
O método proposto foi aplicado em experimentos que emulavam incidentes
reais. Esses experimentos mostraram, com seus resultados, que o método é capaz
de minimizar o potencial de incidentes relacionados à indisponibilidade, além de
promover a capacidade de o analista identificar pontos de possíveis falhas
relacionadas a determinados serviços. O método e a ferramenta podem ser
implantados em qualquer tipo de organização. Durante a execução dos
experimentos, observou-se que a capacidade do analista está diretamente
relacionada à prevenção dos problemas na fase de planejamento. É indispensável
que o analista que planeja as mudanças seja especialista nos equipamentos e
protocolos envolvidos na mudança, caso contrário, a possibilidade de haver
indisponibilidade aumenta. Não por falha do método, mas pela característica da
situação, analistas pouco experientes devem ser supervisionados. Dessa forma, a
combinação perfeita da equação seria o método sendo aplicado por um engenheiro
de rede bem capacitado com suporte da ferramenta para otimizar sua produtividade
e alcançar configurações de equipamentos antes desconhecidos, evitando, assim,
surpresas oriundas do desconhecimento de que existia tais configurações, ou de
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que determinado recurso utilizaria funções do equipamento em que foi realizada a
mudança e assim por diante.
A ferramenta Confinder apresentou um papel importante para o planejamento
das mudanças, utilizando-se de experimentos, observaram-se sua eficiência e
potencial de ajuda aos analistas de redes no processo de planejamento,
principalmente em ambientes de grande porte, nos quais não é possível conhecer
todos os equipamentos envolvidos sem algum tipo de inventário. Sua contribuição
está na agilidade de busca de parâmetros de configuração em diversos tipos de
equipamentos e fabricantes. Outro aspecto interessante foi a não utilização do
protocolo SNMP, amplamente difundido nas ferramentas de gerenciamento de
redes. É indiscutível a importância e aplicabilidade do SNMP, mas é importante
também explorar soluções alternativas ao protocolo, não somente por preocupações
relacionados à segurança, mas também porque podem existir políticas impeditivas
ou equipamentos mais simples que não suportem o recurso.

6.1 Conclusão

O método proposto foi aplicado com sucesso em uma empresa petrolífera de
grande porte. Sua adoção permitiu a realização de intervenções de manutenção com
minimização de riscos e aprimoramento da documentação que é apresentada e
arquivada para intervenções futuras. O método também contribuiu para que os
analistas entendessem melhor a estrutura da rede, minimizando dessa forma a
quantidade de incidentes relacionados a mudanças.
As informações deste trabalho e da ferramenta gerada podem contribuir para o
leitor aplicar e melhor delinear modificações em qualquer ambiente de redes, o que
permite melhoria na documentação e maior disponibilidade, minimizando, assim, o
custo de mão de obra parada por falta de conectividade às redes.
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6.2 Trabalhos Futuros

Os autores que seguem linhas de pesquisa nas áreas de alta disponibilidade,
redes de grande porte e segurança da informação podem se beneficiar do conteúdo
deste trabalho e dar continuidade às pesquisas em segmentos diversos como os
temas relacionados na seção que estuda inventário de equipamentos de rede,
mudanças em equipamentos de rede, ferramentas de suporte a administração de
redes ou também pesquisas relacionadas a auditorias em políticas de segurança da
informação em configurações de equipamentos de rede.
O autor poderá dar continuidade ao desenvolvimento da ferramenta, seguindo
uma linha de engenharia de software, com o objetivo de criar uma suíte de
ferramentas que em conjunto forneçam maior suporte aos analistas de rede.
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APÊNDICES
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Apêndice A – Norma NBR-ISO/IEC 20000 sessão 9.2

Figura 32 – Comandos de exportação de arquivo de configuração
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Fonte: ABNT, 2011
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Apêndice B – Código do sistema Confinder

Os arquivos podem ser baixados juntamento com as instruções de uso
em http://www.zender.com.br/confinder.zip

Index.php

<?
include "../sessao.php";
include "../funcao.php";
if(!$login){
Redirect("../erro.php");
exit();
}
$folder = Folder();

$output = shell_exec("ls $folder");
?>

<table border="0" align="left">
<tr>
<td
$login;?></td>
</tr>
</table>
<br><br><br>

class="Marrom_Media_Bold">Welcome

<?

echo
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<form name="form1" method="post" action="search.php">
<table border="0" align="center" bgcolor="#FFFFFF">
<tr>
<td width="386" height="36" align="center" class="Botao"><span
class="Branca_Grande_Bold">Filter files you want to search for patterns</span><br>
Example1:

DEVICE-10.250.4<br>Example2:

br-

maca<br>Example3: us</td>
</tr>
<tr>
<td

height="71"

class="Marrom_Media_Bold">Have<br><input

align="center"
name="busca"

type="text"

class="Formulario" id="busca" size="50"><br>Don´t have<br>
<input

name="busca2"

type="text"

class="Formulario"

id="busca2" size="50"><br>(leave blank to search all equipments)
</td></tr>
<tr>
<td
name="Submit"

class="Marrom_Media_Bold"
type="submit"

class="Formulario"

value="___________________Search__________________">
</td>
</tr>
</table> </form>
<table border="0" align="center" bgcolor="#FFFFFF">
<tr>

align="center"><input
id="Submit"
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<td

width="386"

height="36"

align="center"

class="Azul_Grande_Bold">Available files are:
</td>
</tr>
<tr>
<td
class="Marrom_Media_Bold"><textarea

height="71"
name="textarea"

cols="50" rows="20"><?php echo "$output";?></textarea>
</td></tr>
</table>
</body></html>

align="center"
class="Formulario"
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search.php

<?
include "../sessao.php";
include "../funcao.php";
if(!$login){
Redirect("../erro.php");
exit();
}
$folder = Folder();
$filter=$_POST['busca'];
$filter2=$_POST['busca2'];
if(!$filter2){
$output=shell_exec("ls $folder*$filter*");
}else{
$output=shell_exec("ls $folder*$filter* |grep -v $filter2");
}
$saida=explode("\n",$output);
?>
<script language="JavaScript">
function toggle(source)
{
checkboxes = document.getElementsByName('foo[]');
for(i=0;i<checkboxes.length;i++)
checkboxes[i].checked = source.checked;
}
</script>
<table border="0" align="left">
<tr>
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<td class="Marrom_Media_Bold">User: <? echo $login;?></td>
</tr>
</table>
<br><br><br>
<form name="form1" method="post" action="search2.php" target="_blank">
<table border="0" align="center" bgcolor="#FFFFFF">
<tr>
<td height="36" align="center" class="Botao" colspan="2"><span
class="Branca_Grande_Bold">Select the files you want to search for
matches:</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td height="71" align="left" class="Marrom_Media_Bold"
colspan="2">
<input type="checkbox" name="selectAll" id="selectAll"
onClick="javascript :toggle(this)" />Select All<br/>
<? $i=0; while ($saida[$i]) { ?>
<input name="foo[]" type="checkbox" class="Formulario"
value="<?php echo str_replace($folder,"",$saida[$i]);?>"><?php echo
str_replace($folder,"",$saida[$i]);?><br>
<? $i++; } ?></td></tr>
<tr>
<td class="Botao" align="center" colspan="2">Search
options</td>
</tr>
<tr><td width="130" class="Marrom_Media_Bold">Upper
Lines</td>
<td width="330" class="Formulario"><input name="up"
class="Formulario" type="text" value="0" size="5"></td>
</tr>
<tr><td class="Marrom_Media_Bold">Down Lines</td>
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<td class="Formulario"><input name="down" type="text"
class="Formulario" value="0" size="5"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" class="Marrom_Media_Bold">Search for
duplicated IP addresses and BGP ASN:
<input name="duplicated" type="checkbox" value="1"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" class="Marrom_Media_Bold">Patterns will not
take place if this option is selected.
</td>
</tr>
<tr><td class="Marrom_Media_Bold">Pattern 1</td>
<td class="Formulario"><input name="pat1" type="text"
class="Formulario" size="55"></td>
</tr>
<tr><td class="Marrom_Media_Bold">Pattern 2 AND</td>
<td class="Formulario"><input name="pat2and" type="text"
class="Formulario" size="55"></td>
</tr>
<tr><td class="Marrom_Media_Bold">Pattern 2 OR</td>
<td class="Formulario"><input name="pat2or" type="text"
class="Formulario" size="55"></td>
</tr>
<tr><td align="center" colspan="2">
<input name="count" type="hidden" value="<?php echo $i;?>">
<input name="Submit" type="submit" class="Formulario"
id="Submit" value="___________________Search__________________">
</td></tr>
</table>
</form>
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<br>
<form name="form1" method="post" action="search.php">
<table border="0" align="center" bgcolor="#FFFFFF">
<tr>
<td width="470" height="36" align="center" class="Botao"><span
class="Branca_Grande_Bold">Search again</span><br>
Example1: DEVICE-10.250.4<br>Example2: brmaca<br>Example3: us</td>
</tr>
<tr>
<td height="71" align="center"
class="Marrom_Media_Bold">Have<br><input name="busca" type="text"
class="Formulario" id="busca" size="50" value="<?php echo $filter;?>"><br>Don´t
have<br>
<input name="busca2" type="text" class="Formulario"
id="busca2" size="50" value="<?php echo $filter2;?>"><br>(leave blank to search all
equipments)
</td></tr>
<tr>
<td class="Marrom_Media_Bold" align="center"><input
name="Submit" type="submit" class="Formulario" id="Submit"
value="___________________Search__________________">
</td>
</tr>
</table> </form>
</body></html>
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search2.php

<?
include "../sessao.php";
include "../funcao.php";
if(!$login){
Redirect("../erro.php");
exit();
}
$folder = Folder();

$up=$_POST['up'];
$down=$_POST['down'];
$pat1=$_POST['pat1'];
$pat2and=$_POST['pat2and'];
$pat2or=$_POST['pat2or'];
$count=$_POST['count'];
$duplicated=$_POST['duplicated'];
if(!$pat2and){$pat2and=" ";}
if (!$pat2or){$pat2or="!#MD(#EJAE#*(R#$efj9238nf3@$%qaw9q23y#$099%¨%&=--2345641sdf/*-.";}
$i=0;
?>
<table border="0" align="left">
<tr>
<td class="Marrom_Media_Bold">User: <? echo $login;?></td>
</tr>
</table>
<br><br><br>
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<?
echo "<table bgcolor=\"#FFFFFF\" align=\"center\" width=\"700\"><tr><td>";

if ($duplicated==1){
Banco();
Select("DELETE from ipt_math");
Select("ALTER TABLE ipt_math AUTO_INCREMENT = 1");
while($i < count($_POST['foo'])) {
$file[$i]=$_POST['foo'][$i];
if ($file[$i]){
$path = "$folder$file[$i]";
$open = fopen($path, "r");
$data = fread($open, filesize($path) );
fclose($open);
$line = explode("\n", $data);
for($j = 0; $j <= sizeof($line); $j++) {
if(strpos($line[$j], 'router bgp ') !== false) {
$bgp=explode('router bgp ', $line[$j]);
Select("INSERT INTO ipt_math SET
filename='$file[$i]', asn=$bgp[1]");
}

if(strpos($line[$j], 'ip address ') !== false){
if (substr($line[$j],11, 2)=='0' ||
substr($line[$j],11, 2)=='1' || substr($line[$j],11, 2)=='2' || substr($line[$j],11, 2)=='3' ||
substr($line[$j],11, 2)=='4' || substr($line[$j],11, 2)=='5' || substr($line[$j],11, 2)=='6' ||
substr($line[$j],11, 2)=='7' || substr($line[$j],11, 2)=='8' || substr($line[$j],11, 2)=='9'){
$ip_comp=explode('ip address', $line[$j]);
$ip=explode (' ', $ip_comp[1]);
Select("INSERT INTO ipt_math SET
filename='$file[$i]', ip='$ip[1]'");
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}
}
}

}
$i++;
}
//IP QUERY
$query3=mysql_query("select DISTINCT ip from ipt_math where ip !=''");
?><div align="center"><span class="Marrom_Grande_Bold">Equipments with the
same IP Address<br></span></div><?
while (@$busca3 = mysql_fetch_assoc($query3)) {
$ip=$busca3['ip'];
$nIP=Select("select COUNT(distinct filename) from ipt_math WHERE
ip='$ip'");

if ($nIP>1){
$query4=mysql_query("select distinct filename from
ipt_math WHERE ip='$ip'");
while (@$busca4 = mysql_fetch_assoc($query4)) {
?>
<br>
<table class="Azul_Media_Bold"><tr><td
width="250"><img src="../img/pago.jpg">&nbsp;<?php echo
$busca4['filename']; ?></td><td> -> </td><td><?php echo $ip; ?></td></tr></table>
<?
} echo "<br><br>"; }
}
?><div align="center">-------------------------------------------------------------------------------------------------------</div><br><br><?

//BGP QUERY

105

$query1=mysql_query("select DISTINCT asn from ipt_math where asn>0");
?><div align="center"><span class="Marrom_Grande_Bold">Equipments with the
same BGP ASN<br></span></div><?
while (@$busca = mysql_fetch_assoc($query1)) {
$asn=$busca['asn'];
$nAS=Select("select COUNT(*) from ipt_math where asn='$asn'");
if ($nAS>1){
$query2=mysql_query("select filename from ipt_math
WHERE asn=$asn");
while (@$busca2 = mysql_fetch_assoc($query2)) {
?>
<br>
<table class="Azul_Media_Bold"><tr><td
width="250"><?php echo $busca2['filename']; ?></td><td> -> </td><td><?php echo
$asn; ?></td></tr></table>
<?
} echo "<br><br>"; }
}
exit();
}
if(!$pat1){exit();}
if ($up>0 && $down==0){

while($i < count($_POST['foo'])) {
$file[$i]=$_POST['foo'][$i];
if ($file[$i]){
$path = "$folder$file[$i]";
$open = fopen($path, "r");
$data = fread($open, filesize($path) );
fclose($open);
$line = explode("\n", $data);
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if(strpos($data, $pat1) !== false) {
echo "<br><br><img
src=\"../img/pago2.jpg\"><span class=\"Azul_Media_Bold\">&nbsp;
$file[$i]<br><br></span>";
}
for($j = 0; $j <= sizeof($line); $j++) {

if(strpos($line[$j],
$pat1) !== false && strpos($line[$j], $pat2and) !== false || strpos($line[$j],
$pat2or) !== false) {
$k=$j+1;
$seleciona=explode($pat1, $line[$j]);
$seleciona2=$pat1;
if(strpos($line[$j],
$pat2or) !== false){
$seleciona2="";
}
$j2=$j-$up;
$k2=$k-$up;
while($j2<$j){
echo "<span
class=\"Azul_Media_Bold\">line $k2: </span><span
class=\"Marrom_Media_Bold\">$line[$j2]</span><br>";
$j2++;
$k2++;
}
echo "<span
class=\"Azul_Media_Bold\">line $k: </span><span
class=\"Marrom_Media_Bold\">$seleciona[0]</span><span
class=\"Seleciona\">$seleciona2</span><span
class=\"Marrom_Media_Bold\">$seleciona[1]</span><br><br>";}
}
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}
$i++;
}

exit();
}
if ($up==0 && $down>0){

while($i < count($_POST['foo'])) {
$file[$i]=$_POST['foo'][$i];
if ($file[$i]){
$path = "$folder$file[$i]";
$open = fopen($path, "r");
$data = fread($open, filesize($path) );
fclose($open);
$line = explode("\n", $data);

if(strpos($data, $pat1) !== false) {
echo "<br><br><img
src=\"../img/pago2.jpg\"><span class=\"Azul_Media_Bold\">&nbsp;
$file[$i]<br><br></span>";
}
for($j = 0; $j <= sizeof($line); $j++) {

if(strpos($line[$j],
$pat1) !== false && strpos($line[$j], $pat2and) !== false || strpos($line[$j],
$pat2or) !== false) {
$k=$j+1;
$seleciona=explode($pat1, $line[$j]);
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$seleciona2=$pat1;
if(strpos($line[$j],
$pat2or) !== false){
$seleciona2="";
}
$j2=$j+1;
$k2=$k+1;
$down2=$k+$down;
echo "<span
class=\"Azul_Media_Bold\">line $k: </span><span
class=\"Marrom_Media_Bold\">$seleciona[0]</span><span
class=\"Seleciona\">$seleciona2</span><span
class=\"Marrom_Media_Bold\">$seleciona[1]</span><br>";
while($j2<$down2){
echo "<span
class=\"Azul_Media_Bold\">line $k2: </span><span
class=\"Marrom_Media_Bold\">$line[$j2]</span><br>";
$j2++;
$k2++;
}echo "<br>";
}
}

}
$i++;
}

exit();
}
if ($up>0 && $down>0){

while($i < count($_POST['foo'])) {
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$file[$i]=$_POST['foo'][$i];
if ($file[$i]){
$path = "$folder$file[$i]";
$open = fopen($path, "r");
$data = fread($open, filesize($path) );
fclose($open);
$line = explode("\n", $data);

if(strpos($data, $pat1) !== false) {
echo "<br><br><img
src=\"../img/pago2.jpg\"><span class=\"Azul_Media_Bold\">&nbsp;
$file[$i]<br><br></span>";
}
for($j = 0; $j <= sizeof($line); $j++) {

if(strpos($line[$j],
$pat1) !== false && strpos($line[$j], $pat2and) !== false || strpos($line[$j],
$pat2or) !== false) {
echo "<br>";
$k=$j+1;
$seleciona=explode($pat1, $line[$j]);
$seleciona2=$pat1;
if(strpos($line[$j],
$pat2or) !== false){
$seleciona2="";
}
$j2=$j-$up;
$k2=$k-$up;
$j3=$j+1;
$k3=$k+1;
$down2=$k+$down;
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while($j2<$j){
echo "<span
class=\"Azul_Media_Bold\">line $k2: </span><span
class=\"Marrom_Media_Bold\">$line[$j2]</span><br>";
$j2++;
$k2++;
}
echo "<span
class=\"Azul_Media_Bold\">line $k: </span><span
class=\"Marrom_Media_Bold\">$seleciona[0]</span><span
class=\"Seleciona\">$seleciona2</span><span
class=\"Marrom_Media_Bold\">$seleciona[1]</span><br>";}

while($j3<$down2){
echo "<span
class=\"Azul_Media_Bold\">line $k3: </span><span
class=\"Marrom_Media_Bold\">$line[$j3]</span><br>";
$j3++;
$k3++;
}
}

}
$i++;
}

exit();
}
while($i < count($_POST['foo'])) {
$file[$i]=$_POST['foo'][$i];
if ($file[$i]){
$path = "$folder$file[$i]";
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$open = fopen($path, "r");
$data = fread($open, filesize($path) );
fclose($open);
$line = explode("\n", $data);

if(strpos($data, $pat1) !== false) {
echo "<br><br><img
src=\"../img/pago2.jpg\"><span class=\"Azul_Media_Bold\">&nbsp;
$file[$i]<br><br></span>";
}
for($j = 0; $j <= sizeof($line); $j++) {

if(strpos($line[$j],
$pat1) !== false && strpos($line[$j], $pat2and) !== false || strpos($line[$j],
$pat2or) !== false) {
$k=$j+1;
$seleciona=explode($pat1, $line[$j]);
$seleciona2=$pat1;
if(strpos($line[$j],
$pat2or) !== false){
$seleciona2="";
}
echo "<span
class=\"Azul_Media_Bold\">line $k: </span><span
class=\"Marrom_Media_Bold\">$seleciona[0]</span><span
class=\"Seleciona\">$seleciona2</span><span
class=\"Marrom_Media_Bold\">$seleciona[1]</span><br>";}
}
}
$i++;
}
?>
</body></html>

