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Resumo 

Ferramentas de gerência de redes e de serviços têm se tornado cada vez mais importantes, 

na medida que as redes crescem em complexidade e importância dentro das organizações. 

Este trabalho descreve uma ferramenta de monitoração de desempenho de máquinas e 

serviços. A ferramenta permite que características dos mais diversos tipos sejam monito-

radas. A instrumentação é feita através do protocolo SNMP (Simple Network Management 

Protocol), o padrão da Internet para gerência de redes. Qualquer objeto de gerência que 

disponibilize informações para a rede através de um agente SNMP pode ser monitorado. 

Além disso um módulo baseado em pesquisa multimensional permite a determinação dos 

recursos monitorados que atendem a um conjunto de requisitos quantitativos especifica-

dos em intervalos para cada uma das características desejadas. As informações são es-

truturadas em uma árvore K-D-B (K-Dimensional-B tree), onde cada objeto monitorado 

corresponde a uma dimensão da árvore. A ferramenta pode ser usada para monitoração 

off-line e on-line. Além disso a ferramenta permite a implementação eficiente de três 

tipos de consultas, consulta exata, consulta por intervalo e consulta parcial. Resultados 

experimentais são reportados, da monitoração de um conjunto de servidores Web, além 

de um conjunto de servidores de vídeo. 
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Abstrac t 

Network and service management tools have become increasingly important for organiza-

tions and individuals. This work describes a performance monitoring tool based on the 

Internet's Simple Network Management Protocol (SNMP) that allows the performance 

of both services and resources to be tracked. Any management object that is available 

either through an SNMP agent can be employed. A module allows the specification of 

intervals of several of these monitored objects so that a multi-dimensional range search is 

executed that returns all entities that satisfy all the specified intervals at the same time. 

A K-D-B (K-Dimensional-B tree) tree is employed to organize the information, allowing 

the efficient implementation of the multi-dimensional range search. Experimental results 

are presented, including the application of the tool for a set of Web servers, as well as a 

set of video servers. 
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Capítulo 1 

In t rodução 

0 uso crescente da Internet tem popularizado novas aplicações distribuídas como comércio 

eletrônico, aplicações multimídia e grid computing [16]. Todas estas novas formas de uso 

da Internet têm requisitos específicos de desempenho que devem ser atendidos tanto na 

infra-estrutura de rede como nos pontos de origem e destino. Além disso, os sistema com-

putacionais conectados na Internet são heterogêneos, sendo diferentes em termos de poder 

computacional, espaço de armazenamento, entre outras características. Para diferentes 

aplicações é desejável localizar elementos computacionais adequados para sua execução. 

Para garantir que os serviços estão sendo providos seguindo as especificações das 

aplicações faz-se necessário o gerenciamento dos recursos de cada rede conectada que 

ofereçe os serviços. Os componentes gerenciados podem ser computadores, protocolos, 

aplicativos ou qualquer outra entidade que disponibilize informações à rede. O SNMP 

(Simple Network Management Protocol) é o protocolo padrão de gerência de redes TCP/ IP 

( Transmission Control Protocol / Internet Protocol) [36]. 

A arquitetura geral dos sistemas de gerencia de redes apresenta quatro componentes 

básicos: elementos gerenciados, estações de gerência, protocolos de gerência e informações 

de gerência [37]. Os elementos gerenciados possuem um software especial chamado agente, 

que permite que um equipamento seja monitorado e controlado a partir de uma ou mais 

estações de gerência. As estações de gerência possuem um software especial chamado de 

gerente, que permite comunicação direta com os agentes dos elementos gerenciados, seja 
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com o objetivo de monitorá-los ou controlá-los. A troca de informações entre agentes e 

gerentes é feita através de um protocolo de gerência, que permite operações de monitora-

mento (leitura) e controle (escrita). 

O gerenciamento de recursos precisa considerar ainda o ambiente em que estes recursos 

estão sendo disponibilizados e os requisitos dos clientes deste sistema. Desta maneira o 

gerenciamento de recursos deve integrar a gerência de redes, sistemas e aplicativos. A 

gerência de nível de serviço (SLM - Service Levei Management), surgiu como um passo 

natural da evolução dos sistemas de gerência, integrando gerência de redes, sistemas e 

aplicativos com o objetivo de assegurar níveis adequados de execução de serviços [23]. 

Este capítulo apresenta na seção 1.1 uma breve descrição de gerência de desempe-

nho; na seção 1.2 é apresentada uma descrição de pesquisa multidimensional aplicada à 

gerência de desempenho, que é a proposta deste trabalho. A seção 1.3 descreve trabalhos 

relacionados. A seção 1.4 descreve a organização da dissertação. 

1.1 Gerência de Desempenho de Sistemas em Rede 

A gerência de redes consiste no controle e monitoração dos elementos de uma rede, quer 

sejam físicos ou lógicos, para atingir uma melhor utilização de seus recursos e assegurar 

um certo nível de serviço. Um sistema de gerência de rede pode ser definido como uma 

coleção de ferramentas integradas para a monitoração e controle da rede [40]. A gerência 

de desempenho envolve medir o desempenho da rede e dispositivos de hardware e software 

com o objetivo de assegurar que os sistemas gerenciados estão atendendo à demanda 

dos usuários ou serviços. Isto é feito monitorando os dispositivos de rede e recursos 

computacionais para determinar o desempenho e as taxas de erros, para em seguida 

ajustar estes sistemas a fim de prover níveis consistentes de serviço. Desta maneira é 

possível assegurar um desempenho dos recursos, sem que haja uma sobrecarga destes 

recursos. 

A gerência de desempenho envolve coletar dados correntes de desempenho de recur-

sos de sistemas computacionais, analisar os dados relevantes que ajudam a descobrir 

tendências de baixo desempenho de recursos e por fim ajustar limiares de desempenho 
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de recursos [28]. Na coleta de dados de desempenho faz-se necessário o acompanhamento 

através de perspectivas históricas do desempenho dos recursos gerenciados, o que pode 

auxiliar na descoberta de períodos de picos e prevenir que estes picos afetem substan-

cialmente o desempenho de sistemas. A periodicidade com que estes dados são obtidos 

é de extrema importância, pois aplicações que utilizam estas informações podem tomar 

ações baseadas em informações que não refletem o estado atual do sistema. Valores limi-

ares para os dispositivos gerenciados devem ser ajustados para permitir identificar com 

antecedência possíveis situações de queda de desempenho. Assim, quando limiares são 

excedidos, os valores dos objetos gerenciados não estão dentro da faixa de normalidade 

e, portanto, são indicativos de problemas. Limiares excedidos podem gerar alarmes que 

auxiliam a identificação de problemas de desempenho em sistemas computacionais. 

A gerência de nível de serviço surgiu como um passo natural da evolução dos sistemas 

de gerência, integrando gerência de redes, sistemas e aplicativos com o objetivo de asse-

gurar níveis adequados de execução de serviços. Os níveis de serviços são definidos por 

contratos de nível de serviços (SLA - Service Level Agreements) [5, 11]. Estes contratos 

são firmados entre provedores e clientes de serviços. Provedores de serviço incluem os 

tradicionais Provedores de Acesso a Internet (Internet Service Provider), que oferecem 

serviços tais como conexão a Internet, hospedagem de conteúdo Web, acesso dedicado, 

entre outros, os Provedores de Serviço de Armazenamento (Storage Service Provider) e 

os Provedores de Serviço de Aplicativos (Aplication Service Provider). 

SLAs indicam de maneira explícita e formal o que um provedor de serviço irá entregar 

aos seus clientes. Além de definir o serviço provido, SLAs definem ainda os critérios 

de aceitabilidade de um serviço, maneiras de verificar se os critérios de aceitabilidade 

estão sendo respeitados e os compromissos tanto do provedor de serviço como do cliente, 

incluindo penalidades ao provedor de serviço em caso de violação dos níveis de serviço 

estabelecidos e custo ao cliente para obter o serviço desejado. 

Por exemplo, um acordo SLA entre um provedor de conteúdo Web e seus clientes 

podem especificar o seguinte: 

Garantias menos de 10 minutos de downtime por dia, 2Mb/s de largura mínima de banda 
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provida, relatórios on-line de histórico de conformidade das métricas monitoradas; 

Compensação um dia de serviço gratuito, 10% de desconto na fatura mensal. 

Acordos SLAs podem ser ajustados de maneira estática ou dinâmica. Acordos SLAs 

estáticos sofrem poucas alterações, ou seja, são negociados de forma regular, limitados 

pela revisão periódica dos contratos entre clientes e provedores de serviço, por exemplo, 

mensalmente ou anualmente. SLAs dinâmicos são projetados para continuamente e auto-

maticamente adaptar-se às modificações de demanda de serviço, com o objetivo de manter 

o nível de serviço definido no contrato. 

A demanda de um serviço é dinâmica, desta maneira um provedor de serviço precisa se 

adaptar em resposta ao aumento e/ou diminuição da solicitação de serviço. Um provedor 

de serviço precisa dispor de mecanismos que assegurem os acordos SLAs. Estes mecanis-

mos incluem um conjunto de servidores capazes de atender a uma demanda por serviço 

que é potencialmente crescente. Podem também dispor de ferramentas que monitorem, 

acionem automaticamente e reconfígurem o sistema de forma a atingir os níveis de serviço 

especificados 

1.2 Pesquisa Multidimensional Aplicada à Gerência de Desem-

penho 

Os sistemas computacionais distribuídos são heterogêneos, seus elementos são diferentes 

em termos de poder computacional, espaço de armazenamento e arquitetura de hardware, 

entre outros. Além disso as aplicações distribuídas possuem requisitos específicos de de-

sempenho que precisam ser atendidos. Por exemplo, para aplicações de videoconferência, 

é necessário que haja largura de banda disponível entre os componentes envolvidos na co-

municação. Em outro exemplo, para servidores Web é desejável que o tempo de resposta 

das requisições seja baixo e a disponibilidade do serviço seja alta. Através de conjun-

tos específicos de características para diferentes aplicações é possível localizar elementos 

computacionais adequados para a execução dos diversos serviços. 
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Este trabalho apresenta uma ferramenta de gerência de desempenho baseada em pes-

quisa multidimensional sobre informações dos recursos computacionais disponíveis obtidas 

com o protocolo de gerência SNMP. Neste trabalho, fazemos um mapeamento das diferen-

tes características dos sistemas computacionais sobre um espaço /¿-dimensional (multidi-

mensional). Cada dimensão corresponde a uma característica do sistema computacional. 

Por exemplo, a capacidade de processamento disponível, e a memória disponível, po-

dem representar duas dimensões deste espaço. A organização e seleção destes elementos 

computacionais é obtida utilizando-se a árvore multidimensional de pesquisa K-D-B (K-

Dimensional-B tree). A partir da árvore K-D-B, é empregada a pesquisa multidimensional 

por intervalo dos recursos monitorados. A partir dos resultados desta pesquisa é possível 

tomar decisões referentes à alocação de recursos a serviços. A ferramenta pode ser empre-

gada para monitoração off-line e on-line. Na monitoração off-line, logs são estruturados 

para consultas que cobrem todo o período monitorado. Os recursos são permanentemente 

monitorados e alarmes podem ser configurados informando que determinados recursos 

estão atingindo sua capacidade máxima ou não estão cumprindo metas previamente de-

finidas. A partir daí pode-se tomar determinadas decisões como, por exemplo, aumentar 

a capacidade do sistema ou dos recursos que estão atingindo limites estipulados, assegu-

rando a disponibilidade e o desempenho de um serviço, ou alterar a alocação de novas 

requisições de serviços. Na monitoração on-line a árvore multidimensional é construída 

na medida em os dados são monitorados. 

Diversas técnicas de manipulação e organização do acesso a dados foram propostas 

durante as duas últimas décadas. Gaede e Günter [41] realizaram uma extensiva revisão 

bibliográfica dos métodos de acesso propostos até 1996, revelando a existência aproximada 

de 50 métodos. Alguns dos métodos mais comuns são as estruturas de uma dimensão 

que incluem hashing e suas variantes, como hashing linear e hashing extensível, e as 

árvores B e suas variantes [9]. Em sistemas relacionais tradicionais, métodos de acesso de 

uma dimensão como as árvores B+ e hashing extensível são suficientes para consultas a 

informações sobre conjunto de dados alfanuméricos [29]. Entretanto, estas estruturas não 

permitem indexar conjunto de dados multidimensionais como pontos, linhas e retângulos, 
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entre outros. 

Encontrar todos os computadores com: 

Capacidade de Processamento Disponível entre 70 e 100 °/
0 

e 

Memória Disponível entre 50 e 100 % 

Figura 1.1: Uma consulta bidimensional por intervalo. 

A consulta ilustrada em 1.1 é um exemplo de urna consulta bidimensional por inter-

valo. Uma dimensão corresponde ao parâmetro capacidade de processamento disponível 

e a outra dimensão corresponde à memória disponível, com intervalos de pesquisa de 70% 

até 100% e 50% até 100% respectivamente. Uma maneira de responder a esta consulta 

consiste na manutenção de índices unidimensionais, um para cada parâmetro (capacidade 

de processamento disponível e memória disponível), e na utilização de um destes dois 

índices para percorrer e encontrar o conjunto de recursos que satisfaçam à consulta de-

sejada. Ainda é possível compor um índice que corresponde à junção desses dois índices 

unidimensionais. Esta solução não é eficiente em termos do número de comparações ne-

cessárias para localizar os registros desejados, conseqüentemente, estruturas especializadas 

são necessárias para indexar dados multidimensionais. Além disso, consultas especializa-

das podem ser necessárias, tais como: busca exata, busca parcial ou por intervalo, e ainda 

é preciso preservar a proximidade espacial das informações armazenadas. E necessário 

também permitir o crescimento da quantidade de informações armazenadas, sem perda 

de eficiência. Estas características podem ser obtidas utilizando métodos hierárquicos de 

acesso a dados, como as árvores multidimensionais de busca [26]. 

Entre os métodos hierárquicos de acesso a dados multidimensionais destacam-se as 

árvores Quad [34], árvores K-D [20, 21] e árvores K-D-B [24]. A árvore Quad foi uma 

das primeiras estruturas para acesso a dados multidimensionais e tem sido aplicada em 

diversos tipos de problemas [12]. A árvore Quad faz divisão regular do espaço em unidades 

menores até que se chegue a um nível desejado de granularidade, entretanto ela não é uma 
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árvore binária de pesquisa. As árvores K-D e K-D-B são árvores binárias utilizadas para 

armazenar pontos em um espaço multidimensional e permitem localizar informações com 

busca exata, parcial e por intervalo. A árvore K-D também faz divisões regulares do 

espaço em unidades menores como a árvore Quad, ela armazena chaves ^-dimensionais 

em seus nós, entretanto não é balanceada. A árvore K-D-B surgiu como uma variação da 

árvore K-D entretanto a estrutura se mantém balanceada pois as informações são sempre 

armazenadas nos nós folhas. Neste trabalho é proposto o uso da árvore K-D-B, para 

organizar os dados referentes aos recursos do sistema. 

1.3 Trabalhos Relacionados 

Os trabalhos relacionados não apresentam estratégias para monitoração baseada em pes-

quisa multidimensional, entretanto tem aspectos em comum com o trabalho proposto. 0 

Active SNMP [38] é apresentado como uma extensão ao SNMP para coleta de informações 

de gerência. 0 Active SNMP permite que applets Java monitorem e manipulem MIBs 

sem depender exclusivamente de requisições SNMP para a gerência de redes. Além disso 

as applets podem calcular algumas métricas de desempenho para os agentes SNMP, au-

xiliando assim a gerência ativa da rede. Em [15] é definido um framework para definir 

SLAs através de "squemas"XML, o Web Service Level Agreement (WSLA). A vantagem 

de se utilizar esta abordagem segue pelo fato de se reduzir a ambigüidade da especificação 

de um SLA quando comparada com uma especificação em linguagem natural. Em [6] é 

apresentado um protótipo de um sistema de Gerência de Nível de Serviço baseado em 

acordos SLAs. 0 protótipo utiliza WSLA para implementar o desvio dinâmico de carga 

em Grids computacionais comerciais. 

Outros sistemas permitem o monitoramento de redes e recursos de Grids computacio-

nais, serviços e aplicativos, tais como: NetLogger [7], Autopilot [35], Remos [31] e Paradyn 

[19]. Muitos destes sistemas incorporam ferramentas sofisticadas de instrumentação, ob-

tenção, filtragem e sumarização de dados, que podem ser muito complexas para algumas 

aplicações. Além disso, cada sistema usa protocolos específicos de coleta e entrega de 

dados. 
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1.4 Organização do Trabalho 

0 restante deste trabalho está organizado da seguinte maneira. O capítulo 2 traz de-

finições e métodos de acesso a dados multidimensionais. A seção 2.1 descreve de maneira 

geral métodos de acesso a dados multidimensionais. A seção 2.2 e 2.3 descrevem as árvores 

K-D e K-D-B, respectivamente. A seção 2.4 descreve algoritmos para pesquisa multidi-

mensional aplicados sobre a árvore K-D-B, como a busca exata e a busca por intervalo. O 

capítulo 3 descreve resumidamente a gerência de redes com SNMP, a gerência de desem-

penho e a gerência de nível de serviço. O capítulo 4 apresenta a ferramenta desenvolvida 

para gerência de desempenho bem como aplicações práticas da ferramenta. O capítulo 

5 descreve estudos de casos que comprovam experimentalmente a eficácia da ferramenta 

desenvolvida. Por fim, a conclusão é apresentada no capítulo 6. 
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Capítulo 2 

Pesquisa Mult idimensional 

A manipulação de dados multidimensionais, tais como pontos, linhas, polígonos e sólidos 

tridimensionais, é requisito fundamental para várias aplicações [30]. Estas aplicações 

incluem sistemas de informação geográficos, sistemas de gerenciamento de serviço de uti-

lidade pública (água, luz, telefone e esgoto), aplicações CAD/CAM (Computer-Aided 

Design/ Computer-Aided Manufacturing), visão computacional, robótica, computação 

gráfica, aplicações cartográficas e gerência de recursos distribuídos, sendo esta última 

a proposta deste trabalho. 

Neste capítulo apresentamos uma visão geral de pesquisa multidimensional. Na seção 

2.1 descrevemos características de métodos de acesso a dados multidimensionais. Na seção 

é descrita a árvore K-D e na seção 2.3 a árvore K-D-B, sendo que esta última é utilizada 

na proposta deste trabalho. E por fim, na seção 2.4 descrevemos algoritmos para pesquisa 

multidimensional como busca por intervalo e busca exata na árvore K-D-B com exemplos 

de sua utilização. 

2.1 Métodos de Acesso a Dados Multidimensionais 

Objetos multidimensionais ou multi-chaves como pontos, linhas, retângulos, regiões, volu-

mes e poliedros podem ser representados por seu conjunto de atributos e por suas posições 

no espaço Euclidiano. O conjunto de atributos de um objeto pode ser representado na 

forma de um vetor de coordenadas. Cada objeto pode ser representado como um ponto 
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em um espaço ¿-dimensional, onde k é o número de atributos do objeto. A figura 2.1 

ilustra a representação de um objeto usando um vetor de duas coordenadas. 0 vetor 

{<3,5>} contém os valores 3 no eixo de coordenadas X, 5 no eixo V. 

y 

5 4 • <3 ,5> 

3 X 

Figura 2.1: Um ponto no espaço bidimensional. 

Estruturas de dados multidimensionais ou espaciais indexam e dão suporte a objetos 

multi-atributo s ou multi-chaves. Estas estruturas de dados são comumente conhecidas 

como métodos de acesso multidimensional [41]. 0 principal objetivo dos métodos de 

acesso multidimensionais é permitir a manipulação eficiente destes objetos, funcionando 

como uma interface entre os objetos e as aplicações que manipulam informações, como as 

bases de dados. Os métodos de acesso multidimensionais são classificados em métodos de 

acesso a dados representados por pontos (pontuais) e métodos de acesso a dados espaci-

ais. Os métodos de acesso a dados pontuais foram projetados inicialmente para executar 

buscas espaciais sobre bases que armazenam informações pontuais, como por exemplo, 

um registro com campos como: nome, endereço e CPF, entre outros. Os pontos são 

imersos no espaço Euclidiano /¡-dimensional, mas não possuem extensão espacial (tama-

nho e formato). Os métodos de acesso a dados espaciais são uma extensão aos métodos 

de acesso a dados pontuais pois podem manipular objetos com extensão espacial, como 

linhas, polígonos ou poliedros de dimensões superiores. 

Métodos de acesso a dados espaciais, além de permitirem manipular objetos multi-

atributos, também precisam considerar a localização espacial dos dados armazenados no 

espaço, permitindo assim a definição de relações do tipo em frente de, contém, intercepta, 
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vizinho de, que não possuem equivalencias em estruturas não espaciais [18]. 

As estruturas espaciais que permitem o acesso a dados multi-atributos, em geral, orga-

nizam as informações armazenadas através de divisões regulares do espaço em partições, 

de maneira a reduzir a procura de informações, provendo acesso direto para qualquer 

partição da divisão. Estas estruturas dividem o espaço em regiões regulares de maneira 

sistemática; a divisão continua até que o número de objetos de cada região atinja um 

limite pré-definido. Exemplos de tais estruturas incluem as árvores multidimensionais de 

busca como a árvore K-D e a árvore K-D-B [41], descritas abaixo. 

2.2 A Árvore K-D 

A árvore de pesquisa binária multidimensional, ou árvore K-D (K-Dimensional) [20, 21] 

é uma estrutura de dados que permite a manipulação de dados multi-atributos. Esta 

estrutura de dados é de acesso hierárquico do tipo de acesso a dados representados por 

pontos, sendo uma generalização da árvore binária de pesquisa. A árvore K-D faz divisões 

recursivas do espaço em subespaços, por meio de hiperplanos de divisão de /c-dimensões. 

Por exemplo, para k=3, os hiperplanos de divisão alternam perpendicularmente entre os 

eixos X, y e z. 

Na árvore K-D, registros são definidos por d chaves de pesquisa. Semelhante ao que 

ocorre na árvore binária de pesquisa, registros são acessados usando as comparações lógicas 

< (menor que) ou > (maior ou igual que). Entretanto, a chave que determina a sub-árvore 

que será acessada (por exemplo, esquerda ou direita, na árvore binária), varia a cada nível 

da árvore. No nível L, a chave L mod (d + 1) é utilizada, sendo que a raiz está no nível 

0. Desta maneira, a primeira chave de pesquisa é utilizada na raiz, a segunda no nível 

1, e assim sucessivamente, até que todas as chaves são utilizadas. O processo continua, 

e as chaves são utilizadas de maneira cíclica. Por exemplo, seja uma multi-chave de d 

dimensões igual a k0 ,k i , . . . , k<¿_i ; considerando o nó da sub-árvore esquerda da raiz, este 

possui a sub-chave ko menor que a sub-chave ko da raiz. E, de forma semelhante, o nó 

da sub-árvore direita da raiz, possui a sub-chave ko maior ou igual que a sub-chave k0 

da raiz. Os nós do primeiro nível particionam suas sub-árvores baseando-se no valor da 



sub-chave ki. Dessa maneira a cada nível da árvore é necessário apenas uma comparação 

para determinar o nó filho. A figura 2.2 ilustra o esquema descrito acima. 

A 

30 10 100 

Figura 2.2: Uma chave de três dimensões (três sub-chaves) é usada para indexar uma 

árvore 3-D. 

Na figura 2.2, no nível 0, utiliza-se como chave de comparação a sub-chave ko, desta 

maneira o nó B possui a sub-chave k0 (20) menor que a sub-chave k0 (30) da raiz, de 

maneira análoga o nó C possui sub-chave k0 (45) maior que a da raiz. No nível 1 a sub-

chave ki é empregada para determinar os descendentes dos nós B e C ou seja a sub-chave 

ki de D é menor que a sub-chave ki de B e a sub-chave ki de E é maior que a sub-chave 

ki de B. Do mesmo modo são determinados os filhos do nó C. No nível 2 é utilizada a 

sub-chave de comparação k2. As sub-chaves são utilizadas de maneira cíclica, uma a cada 

nível da árvore, até que todos os pontos estejam representados na árvore. 

A figura 2.3, ilustra um conjunto de pontos dispersos em um espaço bidimensional 

e a árvore 2-D correspondente ao armazenamento destes pontos. A primeira linha de 

divisão é a linha vertical através de pl , assim pl é armazenado na raiz da árvore 2-D 

correspondente. As próximas divisões são as linhas horizontais que passam por p2 (sub-

árvore da esquerda) e p3 (sub-árvore da direita). As divisões seguem até que todos os 
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pontos estejam representados na árvore. 

p 9 p l 5 

p 5 

p l 5 

p 5 p i o 

P2 

pl. 

P7 

p l 3 

pl8. 

p l 4 

Pll 
p 6 

p l 7 

p l 9 
p 2 0 

p l 6 P
1 2 

Figura 2.3: Distribuição de pontos no plano e a árvore 2-D correspondente. 

Uma desvantagem da árvore K-D é que a estrutura é sensível à ordem que os pontos são 

inseridos, o que pode resultar em uma árvore desbalanceada. A árvore K-D adaptativa [22] 

é uma variação da árvore K-D, que permite o balanceamento da estrutura, fazendo uma 

divisão de forma que o mesmo número de elementos seja distribuído em cada partição. 

Os hiperplanos de divisão continuam paralelos aos eixos, porém irão conter apenas a 

coordenada de divisão do plano. A figura 2.4 ilustra este esquema, um conjunto de 4 

pontos, pl, p2, p3 e p4 em um plano é armazenado em uma árvore K-D adaptativa 

através do seguinte procedimento: escolhe-se um hiperplano que divide o eixo x de maneira 

que cada partição contenha aproximadamente o mesmo número de pontos, e da mesma 

maneira escolhe-se um hiperplano no eixo y. A árvore K-D adaptativa resultante irá 

conter nos nós internos as coordenadas dos hiperplanos de divisão, enquanto que os nós 

folhas armazenam as informações (os pontos). 

A 

P2 

• 

• P4 
Pl 

• • P3 

> 

Figura 2.4: Exemplo de divisão dos hiperplanos na árvore K-D adaptativa. 

Para determinar o hiperplano que divide um eixo é utilizado o algoritmo de Hoare [8] 
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aplicado sobre o conjunto de pontos da partição. O algoritmo encontra a mediana sobre o 

número de pontos na partição, garantindo desta maneira que cada nova partição contenha 

o mesmo número de pontos. Por exemplo, na figura 2.5, 16 pontos estão imersos no espaço 

bidimensional. A primeira sub-chave a ser utilizada particiona o eixo de coordenadas x. 

Aplicando-se o algoritmo de Hoare sobre os 16 pontos, o hiperplano de divisão fará com 

que cada nova partição contenha aproximadamente 8 pontos, desta maneira o hiperplano 

de divisão será traçado sobre os pontos p7 e p8 e fará com que estes dois pontos pertençam 

à partição A. Deve-se observar que quando vários pontos têm o mesmo valor da sub-chave 

considerada, nem sempre é possível se obter duas partições perfeitamente equilibradas. 

Figura 2.5: Obtenção do hiperplano de divisão aplicado sobre o número de pontos a cada 

sub-chave considerada. 

A árvore K-D adaptativa é uma estrutura estática, é difícil mantê-la balanceada na 

presença freqüente de inserções e remoções. A estrutura funciona melhor se os dados a 

serem inseridos são conhecidos a priori e se as atualizações forem raras, dependendo assim 

da ordem de inserção dos dados. 

A figura 2.6 representa uma árvore K-D adaptativa para o mesmo conjunto de dados 

apresentados na figura 2.3. Os pontos hiperplanos de divisão vão de xl a x9 no eixo x 

e yl a y7 no eixo y. Cada divisão busca manter um número aproximadamente igual de 

pontos em cada lado do plano. Os pontos são representados por p l a p l8 e estão todos 

armazenados nas folhas da árvore K-D adaptativa. 
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Figura 2.6: Distribuição dos pontos da figura 2.3 no plano e a árvore 2-D adaptativa 

correspondente. 

As árvores K-D são estruturas de dados armazenadas em memória primária, as-

sim sendo não possuem um bom desempenho em um ambiente com armazenamento 

secundário, onde a estrutura de dados precisa ser paginada para ser transferida para 

a memória primária [30]. Tanto a árvore K-D como a K-D adaptativa tornam-se desba-

lanceadas na presença freqüente de inserções e remoções, o que degrada o desempenho de 

operações de busca nestas árvores. Estas foram as motivações para o desenvolvimento da 

árvore K-D-B, descrita a seguir. 

2.3 A Árvore K-D-B 

Para solucionar o problema do balanceamento e do desempenho na indexação de estru-

turas multidimensionais em memória secundária, Robinson [24] propôs a árvore K-D-B. 

A árvore K-D-B combina propriedades da árvore K-D adaptativa com a árvore B [33, 9] 

para manipulação de dados em memória secundária. 

A árvore K-D-B também divide o espaço de busca em hiperplanos. Uma divisão na 

árvore K-D-B é criada a partir de uma região, para todo o espaço dos dados, através de 

divisões recursivas das regiões. As divisões seguem a estrutura da árvore K-D e associam 

os subespaços resultantes aos nós internos da árvore. Na árvore K-D-B os nós internos são 

chamados de páginas de regiões e são representados pelo par {<descritor^de^uma^região. 
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apontador-para-Um_filho}>, onde o descritor representa um hiper-retângulo que contém 

todos os pontos armazenados na sub-árvore indicada pelo apontador para o nó filho. Os 

nós folhas são chamados de páginas de pontos e contém os pontos do espaço k-dimensional 

com suas respectivas coordenadas. 

Nós internos de um mesmo nível correspondem a regiões mutuamente disjuntas, e a 

união corresponde ao conjunto completo de dados inseridos na árvore. Isto permite que 

uma busca por um ponto seja uma simples busca da raiz até a folha. As folhas da árvore 

armazenam os pontos, e estão todas no mesmo nível, da mesma maneira que nas árvores 

B, garantindo assim o perfeito balanceamento da estrutura. 

A figura 2.7 mostra a árvore K-D-B para o conjunto de dados apresentados nas figuras 

2.3 e 2.6. Cada nó interno corresponde a uma região retangular e os filhos correspondem 

a partições disjuntas obtidos por divisões recursivas usando linhas paralelas aos eixos x e 

y (xl, x2, x3 e x4; yl, y2 e y3). Os pontos estão armazenados nas folhas da árvore. 

n 
Pi 

p" 

pl5. 
plO 

P'« 

pll 

p" 

pl8» 

pl4 

\ 

p4« 

p8 
pl* e;

1 

/ 

p 17 • 

p2 0 pl9 « 

516* P12 

Figura 2.7: Distribuição de pontos no plano e a árvore 2-D-B correspondente, conside-

rando os mesmo dados das figuras 2.3 e 2.5. 

Na árvore K-D-B, sub-regiões de um mesmo nível na árvore são mutuamente disjuntas, 

isto faz com que a busca por um ponto seja uma simples busca da raiz até a folha. Desta 
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maneira usa-se o mesmo algoritmo de busca da árvore K-D. e a complexidade do tempo 

de busca é logarítmica com relação ao número de elementos total. 

A árvore K-D-B, na presença de inserções e remoções, pode forçar divisões dos blocos 

de dados. As divisões podem ser propagadas de um nó aos seus descendentes, para garantir 

que as regiões permaneçam disjuntas. Uma divisão forçada ocorre quando há um overflow 

ou underflow de uma página, nas operações de inserções e/ou remoções. Este problema 

é resolvido usando-se a mesma técnica empregada nas árvores B, a reorganização. Na 

figura 2.8, a página A aponta para as páginas B e C, assim B e C são adjacentes, então dois 

tipos de reorganização são possíveis: 

• união: onde as informações das páginas B e C são combinadas em uma única página; 

• distribuição: onde as informações das páginas B e C são redistribuidas entre elas. 

Figura 2.8: Três páginas de uma árvore K-D-B. 

A união de páginas só ocorre em regiões adjacentes. Se a união de duas (ou mais) 

páginas for uma região, a região é dita juntável. Porém diferente das árvores B, em que a 

técnica da reorganização sempre pode ser utilizada, na árvore K-D-B, se uma região não 

for juntável a nenhuma outra região, pode ser necessário aplicar a técnica da reorganização 

em mais de duas páginas. Por exemplo, na figura 2.9, a região A não é juntável, pois não 

têm uma outra sub-árvore adjacente no mesmo nível, desta maneira a reorganização deve 

ser aplicada sobre as regiões A, B e C. Neste exemplo as três regiões podem ser combinadas 

(união) em uma única página, e esta página dividida uma ou duas vezes se necessário, 
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para prevenir overflow. Se após a união das três páginas uma divisão não for necessária, 

as regiões A, B e C substituídas por duas novas regiões. 

A 
C 

A 
C 

A 

B 

Figura 2.9: Uma região A não juntável com outras regiões. 

Nenhum limite inferior de utilização de espaço de memória pode ser dado para as 

árvores K-D-B [30], em contraste com os 50% garantidos para as árvores B. Isto porque 

as reorganizações podem criar páginas folhas vazias ou quase vazias. Por outro lado as 

árvores K-D-B garantem a complexidade do tempo de busca logarítmica, pois a estrutura 

é perfeitamente balanceada. 

2.4 Consultas Multidimensionais 

Uma pesquisa por chaves não-atômicas, ou por chaves multidimensionais é dita uma 

pesquisa multidimensional, pois trata cada sub-chave individualmente. Um algoritmo 

que permite pesquisa por chaves não-atômicas, ou por chaves compostas de diversas sub-

chaves é chamado de algoritmo de pesquisa multidimensional ou pesquisa multi-chave 

[14]. 

Em termos geométricos um conjunto de chaves ou atributos pode ser distribuído 

(imerso) em um espaço multidimensional, onde cada dimensão do espaço corresponde 

a um atributo; portanto, para k chaves, temos um espaço /¿-dimensional. Uma consulta 

retorna todos os registros (pontos) que satisfazem certas características. Existem diferen-

tes tipos de consulta de registros, que são classificadas de acordo com o espaço vetorial 

ou vetor de coordenadas. A consulta consiste em localizar todos os registros cujas cha-

ves de pesquisa estão inseridos (interceptam) uma região. Uma região é definida por um 

conjunto de coordenadas mínimas e máximas dentro do espaço geométrico. Em [41] são 
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descritos alguns tipos de consultas, apresentadas brevemente abaixo: 

exata: procura por um ponto p especificado por k coordenadas; 

parcial: procura por todos os pontos cujas coordenadas combinam com seus valores em 

uma ou mais coordenadas da consulta; 

por intervalo: procura por todos os pontos que possuem suas k coordenadas especifica-

das dentro de um intervalo de coordenadas. 

por proximidade: procura o ponto mais próximo de um dado ponto. 

A consulta parcial é um caso particular da consulta por intervalo, pois algumas coor-

denadas do intervalo podem ser especificadas com valores máximos e mínimos do espaço 

geométrico enquanto que outras são determinadas por valores especificados. As consul-

tas por intervalo e exata são empregadas neste trabalho e descritas a seguir. A consulta 

parcial é empregada nos estudos de caso descritos no capítulo 4. 

^ 
2.4.1 O Algoritmo de Consulta Exata para Arvore K-D-B 

0 algoritmo para localizar um ponto que satisfaz uma consulta exata é dado da seguinte 

forma: 

P(l) Iniciando da página raiz, visitar a página. 

P(2) Se página visitada é página folha, então retornar o 

ponto na página ou falso caso o ponto não esteja na página. 

P(3) Senão, enquanto a página visitada for página de região faça: 

recupera a página visitada da memória, 

localiza a página descendente que intercepta o ponto, 

faz esta página ser a página a ser visitada e vai para P(2). 

A figura 2.10 ilustra um exemplo de uma consulta exata. Nesta figura oito pontos são 

imersos no plano bidimensional. Cada um dos pontos possui as seguintes coordenadas 
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respectivamente: pl <45 ;97> : p2 <15,80> ; p3 <25,60>r p4 <70,70>, p5 <38,47>. p6 

<85,50>, p7 <18,38> e p8 <54 ;42>. 

100 -

90 
• p l 

• p 2 
, P 4 

Y 
• p 3 

é-P5 ps < A 
,P6 

40 P7 • 

0 1— 
O 50 90 100 

X 

Figura 2.10: Um conjunto de pontos imersos em um espaço bidimensional. 

A árvore K-D-B construída a partir dos pontos p l a p8 poderia ser representada pela 

figura 2.11. 

Figura 2.11: A árvore K-D-B construída a partir dos pontos representados pela figura 

2.10. 

Seja uma consulta exata aplicada sobre a árvore K-D-B representada na figura 2.12: 
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Encontrar todos os pontos com: 

Valores no eixo de coordenadas x de 50, 70 e 85 

e 

Valores no eixo de coordenadas y de 50, 70 e 50 

Figura 2.12: Exemplo de consulta bidimensional exata. 

Na consulta da figura 2.12. são definidos três regiões de busca, <50,50>, <70,70> 

e <85,50>, representando três pontos respectivamente. Assim três consultas serão exe-

cutadas, uma para cada região de busca. Para o ponto <50,50>, inicialmente a página 

raiz é visitada, porém esta página não é página folha, então a página que intercepta o 

ponto procurado é recuperada (sub-árvore direita da raiz). Porém esta página também 

não é página folha, novamente é recuperada a página que intercepta o ponto procurado. 

A página recuperada é folha, então uma busca simples pelo ponto <50,50> é feita nesta 

página. O ponto não existe na página folha, assim busca retorna falso e termina. 

Para o ponto <70,70>, inicialmente a página raiz é visitada, porém esta página não 

é página folha, então a página que intercepta o ponto procurado é recuperada. A página 

recuperada não é página folha, novamente é recuperada a página que intercepta o ponto 

procurado. A página recuperada é folha, então uma busca simples pelo ponto <70,70> é 

executada nesta página. O ponto existe na página folha, desta maneira a busca retorna o 

ponto e termina. 

Do mesmo modo, agora para o ponto <85,50>, inicialmente a página raiz é visitada, 

porém esta página não é página folha, a página que intercepta o ponto procurado é 

recuperada. A página recuperada não é página folha, novamente é recuperada a página 

que intercepta o ponto procurado. A página recuperada é folha, então uma busca simples 

pelo ponto <85,50> é executada nesta página. O ponto existe na página folha, desta 

maneira a busca como o ponto existe a busca retorna o ponto e termina. 

Desta maneira a consulta da figura 2.12 retorna apenas os pontos p4 e p6. 
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2.4.2 O Algoritmo de Consulta por Intervalo para 
ß 

Arvore K-D-B 

0 algoritmo para localizar um ou mais pontos que satisfaçam uma a consulta por intervalo 

é dado da seguinte forma: 

PCD Iniciando da página raiz, visitar a página. 

P(2) Se página visitada é página folha, então retornar todos os 

pontos na página que pertencem ao intervalo especificado. 

P(3) Senão, enquanto a página visitada for página de região faça: 

recupera a página visitada da memória, 

para cada página descendente que intercepta o intervalo 

especificado e cujo intervalo seja não vazio, 

faz esta página ser a página a ser visitada e vai para P(2). 

Por exemplo, a partir dos pontos representados na figura 2.10, podemos aplicar uma 

consulta por intervalo definida por uma região, conforme ilustra a figura 2.13. 

100 

90 

Y 
40 

Pl 

P2 
p4 

P3 

P7 

P5« p8 
i • 

J P 6 

50 

X 

90 100 

Figura 2.13: Um conjunto de elementos computacionais representados por pontos em um 

espaço bidimensional. 
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Nesta figura, a região retangular é limitada por dois intervalos, um no eixo x: [50-90] 

e outro no eixo y: [40-90]. Os pontos p4, p6 e p8 estão dentro dos intervalos desejados. 

Estes intervalos são obtidos a partir da pesquisa bidimensional por intervalo ilustrada na 

figura 2.14: 

Encontrar todos os pontos com: 

Valores no eixo de coordenadas x entre 50 e 90 

e 

Valores no eixo de coordenadas y entre 40 e 90 

Figura 2.14: Exemplo de consulta bidimensional por intervalo. 

Na consulta da figura 2.14, é definida uma região de busca limitada pelos vetores 

[50-90] no eixo de coordenadas x e [40-90] no eixo de coordenadas y. Aplicando-se o 

algoritmo de pesquisa por intervalo sobre esta consulta temos, inicialmente a página raiz 

é visitada, como não é página folha, então, a página que intercepta a região delimitada 

pelos intervalos [50,90] e [40,90] é recuperada (sub-árvore direita da raiz). Esta página 

é visitada, como a página visitada não é página folha, a página que intercepta a região 

delimitada pelos intervalos é recuperada. A página visitada é folha, então faz-se uma 

busca simples de todos os pontos que possuem sua primeira sub-chave dentro do intervalo 

[50,90] e da sua segunda sub-chave dentro do intervalo [40,90], ou seja os pontos p4, p6 e 

p8. Na consulta da figura 2.14, são retornados os pontos p4, p6 e p8, pois satisfazem os 

critérios da pesquisa multidimensional por intervalo. 
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Capítulo 3 

Gerência de Desempenho de 
Sistemas em Rede 

0 crescimento e o aumento da complexidade das redes de computadores tornam cada 

vez mais necessários o emprego de sistemas automáticos de gerência. A gerência de redes 

consiste de atividades de controle e monitoramento dos dispositivos de hardware e software 

que integram uma rede de computadores [40]. 

Um sistema de gerência de rede pode ser definido como uma coleção de ferramentas 

integradas para a monitoração e controle da rede [40]. A gerência de desempenho envolve 

medir o desempenho da rede e dispositivos de hardware e software com o objetivo de 

assegurar que os sistemas geridos consigam atender à demanda dos usuários. A gerência 

de nível de serviço, por sua vez, que envolve a gerência de integrada de redes, sistemas e 

aplicativos com o objetivo de assegurar níveis adequados de execução de serviços. 

Este capítulo começa descrevendo sistemas de gerência de redes baseados em SNMP 

(Simple Network Management Protocol). Em seguida descreve gerência de desempenho e 

a gerência de nível de serviço. 

3.1 Gerência de Redes com S N M P 

O SNMP é o protocolo padrão da Internet para gerência de redes. A figura 3.1 mostra 

um sistema de gerência SNMP composto por uma Estação de Gerência, Componentes 

Gerenciados, Informações de Gerência e um Protocolo de Gerência [17]. 
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Informações Informações Informações 

de Gerência de Gerência de Gerência 

Figura 3.1: Um sistema de gerência de redes baseado em SNMP. 

Os componentes gerenciados podem ser computadores, protocolos, aplicações, rotea-

dores ou qualquer outra entidade que disponibiliza informações através de um agente. Um 

agente mantém diversas informações sobre o dispositivo gerenciado, como por exemplo, no 

caso de um computador, informações sobre uso de memória e processamento, a execução 

de processos e protocolos, entre outros. O agente responde a requisições de informações e 

requisições de ações da estação de gerência. As informações de gerenciamento mantidas 

pelos agentes são armazenadas em variáveis que recebem o nome de objetos. Estes objetos 

podem ser simples, quando constituem um elemento, ou agregados, quando são coleções 

de registros estruturados sob a forma de tabelas. Cada agente mantém a coleção de obje-

tos em uma base de dados, chamada Management Information Base (MIB). Estes objetos 

refletem o estado atual do componente gerenciado. 

Todo sistema de gerência possui pelo menos uma Estação de Gerência de Rede ou 

Network Management Station (NMS), que executa ao menos uma aplicação gerente. Os 

gerentes são coleções de aplicações em nível de usuário que podem ser voltados para 

avaliação de desempenho ou diagnóstico de falhas, entre outras aplicações. A tarefa de 

monitoração dos dispositivos gerenciados é realizada pelos gerentes através da leitura de 

objetos das MIBs mantidas pelos agentes. 
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A referencia a um determinado objeto de gerencia é feita por identificadores de ob-

jetos ou Object IDentifier (OID), que são únicos. Para organizar todas as informações 

disponibilizadas em uma MIB, o SNMP usa uma arquitetura hierárquica, que pode ser 

representada por uma árvore, definida com a linguagem Abstract Syntax Notation One 

(ASN.l). A ASN.l é uma linguagem formal que tem como características principais fa-

cilitar a leitura de documentos por pessoas e representar uma codificação compacta da 

mesma informação usada em protocolos de comunicação. Cada pedaço de informação na 

árvore da ASN.l é um nodo identificado que contém um identificador de objeto e um 

nome simbólico. 0 OID é representado por uma série de inteiros, separados por pontos, 

para nomear o nodo e identificar exatamente o caminho na árvore. 0 nodo identificado 

pode ter outras sub-árvores contendo outros nodos identificados. Cada nodo identificado 

na sub-árvore é numerado em ordem ascendente, o que permite a numeração de todos os 

objetos na árvore mantida pela MIB. 

A figura 3.2 destaca na árvore o objeto . 1 . 3 . 6 . 1 . 2 . 1 . 2 , que denota o nó rotulado 

"Interfaces MIB" (IF-MIB). 

o 

\ 
mgmt 

(2) 

/ 
mib-2 

(1) 

\ 

interfaces 
(2) 

Figura 3.2: Uma árvore de identificação de objetos SNMP. 
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A seqüência é escrita usando-se pontos para separar os componentes isolados. O nome 

simbólico para esta seqüência é: iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.interfaces. Segundo a 

linguagem ASN.l, as variáveis de uma MIB podem ser de dois tipos: variáveis simples 

e tabelas. As variáveis simples incluem tipos como inteiros, inteiros sem sinal e strings 

de caracteres. As tabelas correspondem a vetores de variáveis com uma dimensão. Por 

exemplo uma tabela pode conter os discos rígidos de uma máquina; então a tabela vai 

conter uma entrada para cada disco. Se ao final do identificador o número for 0 (zero), 

trata-se de uma variável simples. Caso contrário, trata-se de uma tabela, onde o número 

identifica uma entrada na tabela. 

A troca de informações de gerência entre as entidades do protocolo SNMP é feita 

através do envio e recepção de Protocol Data Units (PDUs) [10]. O protocolo define a 

comunicação entre gerentes e agentes. O gerente pode solicitar informações da MIB de um 

agente, para isto enviará mensagens próprias do protocolo. As mensagens são representa-

das por um único datagrama UDP ( User Datagram Protocol) usando as regras básicas de 

codificação do ASN.l. O SNMP utiliza o paradigma de busca e armazenamento (fetch-

store-paradigm). Há basicamente três categorias de mensagens definidas pelo protocolo. 

A primeira categoria que é do tipo leitura (snmpget), permite a recuperação de um valor 

armazenado em um objeto. A segunda categoria que é do tipo modificação (snmpset), 

atribui um valor a um objeto. Alguns objetos da MIB só podem ser lidos, não podendo 

ter seu valor modificado. A terceira categoria do tipo alarme trap, permite que um agente 

envie uma mensagem ao gerente informando a ocorrência de uma determinada condição 

anormal. Existem ainda outras operações dentro das duas primeiras categorias que são 

composições das primitivas [36]. 

Na seqüência do trabalho vários objetos SNMP serão utilizados para gerência de nível 

de desempenho, descrita a seguir. 

3.2 Gerência de Desempenho 

A gerência de desempenho envolve medir o desempenho da rede e dispositivos de hardware 

e software com o objetivo de assegurar que os sistemas gerenciados estão atendendo à 

27 



demanda dos usuários [28]. Isto é feito monitorando os dispositivos de rede e recursos 

computacionais para determinar a utilização e as taxas de erros, para em seguida ajustar 

estes sistemas gerenciados a fim de prover níveis consistentes de serviço aos usuários. Desta 

maneira é possível assegurar uma utilização de recursos, sem que haja uma sobrecarga 

nesta utilização. 

A gerência de desempenho envolve as seguintes etapas [28], descritas na seqüência. 

• Coletar dados correntes de desempenho de recursos de sistemas computacionais e 

de tráfego da rede; 

• Analisar os dados relevantes que ajudam a descobrir tendências de baixo desempe-

nho de recursos; 

• Ajustar limiares de desempenho dos recursos; 

3.2.1 Coleta de Dados de Desempenho de Recursos 

A coleta de dados de desempenho em sistemas distribuídos pode ser uma tarefa bastante 

difícil uma vez que os elementos computacionais em tais ambientes são bastante hete-

rogêneos. Medir o desempenho de um recurso de maneira isolada pode ser insuficiente 

para revelar informações de gerência de desempenho. Por exemplo, o fato de um computa-

dor A possuir 70% de memória disponível enquanto que um computador B possuir apenas 

40% de memória disponível não é informação suficiente para decidir se a utilização deste 

recurso no computador B está se esgotando. E necessário ainda que se saiba a quantidade 

total de memória disponível em A e B bem como outras características. Além disso pode 

ser necessário que se acompanhe através de perspectivas históricas a utilização dos recur-

sos gerenciados, o que pode auxiliar na descoberta de períodos de picos na utilização dos 

recursos e prevenir que estes picos afetem substancialmente o desempenho de sistemas, 

seja através do aumento da capacidade dos recursos ou através da readaptação do sistema 

à demanda dos usuários. A coleta contínua de informações de gerência pode ainda auxiliar 

administradores de sistemas a encontrar a causa de períodos de inatividade de elementos 

gerenciados ou prever o crescimento da utilização dos recursos monitorados. 
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Além da perspectiva histórica de desempenho de recursos, é importante que se faça 

coleta de informações em tempo real. pois muitas ampliações de tempo real podem fazer 

uso destas informações para tomada de decisões. Neste aspecto, a periodicidade ou granu-

laridade com que estes dados são obtidos torna-se um fator determinante. Se o intervalo 

entre duas coletas de dados for muito grande, aplicações de tempo real que utilizam tais 

dados podem tomar ações baseadas em informações desatualizadas, ou que não refletem 

o estado atual do sistema. 

A gerência de desempenho precisa ainda dispor de mecanismos que se adaptam à uti-

lização dinâmica dos recursos, e desta maneira, acionem automaticamente e reconfigurem 

o sistema de forma a garantir níveis adequados de serviço. Isto pode ser obtido através 

do uso de um chaveador de distribuição de carga (Network Dispatcher) [13], que distribui 

novas requisições de serviços através de um conjunto de servidores. 

3.2.2 Análise de Dados Relevantes 

A análise dos dados relevantes para a gerência de desempenho pode ser feita através de 

gráficos que acompanham o desempenho dos recursos. Por exemplo, ao se plotar um 

gráfico de tempo real da utilização de rede e do total de erros na interface de rede em 

um mesmo período de tempo, podemos identificar problemas de desempenho da rede. 

A análise de dados relevantes precisa considerar o correlacionamento entre as diversas 

variáveis que afetam o desempenho em sistemas computacionais. 

Ao se plotar gráficos da utilização dos recursos gerenciados, é possível descobrir 

tendências tanto de crescimento como de decremento da utilização de recursos. A iden-

tificação destas tendências é importante para o planejamento do crescimento ou da reor-

ganização de um ambiente computacional antes que se chegue a níveis de sobrecarga dos 

recursos e estes afetem o desempenho dos sistemas computacionais. 

3.2.3 Ajuste de Limiares 

O ajuste de valores limiares para os dispositivos gerenciados é importante pois permite 

identificar com antecedência possíveis situações de queda de desempenho. Por exemplo, 
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se ao analisarmos a taxa de erros da interface de rede. mesmo que em um determinado 

momento esta taxa seja de 1%, ela pode ser inaceitável. Para muitos dispositivos geren-

ciados são estabelecidos limites. Se o valor da informação obtida for maior que o limite 

estabelecido inferimos que algo anormal está ocorrendo na rede. Estes limites são chama-

dos de limiares. Assim, quando limiares são excedidos, significa dizer que os valores de 

informações de gerência não estão dentro da faixa de normalidade e. portanto, são indica-

tivos de problemas. Limiares excedidos podem gerar alarmes que auxiliam a identificação 

de problemas de desempenho em sistemas computacionais. 

3.3 Gerência de Nível de Serviço 

Gerência de nível de serviço surgiu como um passo natural da evolução dos sistemas de 

gerência, integrando gerência de redes, sistemas e aplicativos com o objetivo de assegurar 

níveis adequados de execução de serviços. Os níveis de serviços são definidos por contra-

tos de serviços ou Service Level Agreements (SLAs). Estes contratos são firmados entre 

provedores e consumidores de serviços. Um serviço pode ser definido como uma funciona-

lidade oferecida em um ambiente computacional, por exemplo o serviço de hospedagem 

de conteúdo Web. 

Um acordo SLA é composto pelos seguintes componentes [11]: 

• Uma descrição do serviço a ser provido. 

• O desempenho esperado do serviço. 

• Um procedimento detalhado descrevendo como agir em caso de problemas. 

• Um procedimento para monitoração e aviso do nível de serviço ao consumidor. 

• As penalidades do provedor de serviço, se este não atingir o nível de serviço previ-

amente estabelecido. 

• Uma descrição que indica em que circunstâncias o acordo SLA não é aplicável. 
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Acordos SLAs têm tipicamente datas (de início, fim e avaliação) e objetivos de nível 

de serviço. Os objetivos determinam a qualidade do serviço oferecido em termos de 

parâmetros mais adequados para medir desempenho, como, disponibilidade, tempo de 

resposta, atraso, e taxa de erro, entre outros. Estes parâmetros também serão usados pelo 

provedor de serviço para assegurar que os acordos firmados entre provedor e consumidor 

não estão sendo violados. 

Ambientes computacionais que podem utilizar acordos SLAs incluem as grades com-

putacionais. Estas podem ser do tipo grades computacionais comerciais e grades com-

putacionais não-comerciais, sendo que em grades computacionais comerciais (ambientes 

computacionais pagos) o uso de SLAs vem se tornando cada vez mais necessário, isto 

por que a relação provedor-consumidor de serviço envolve dinheiro, e portanto a relação 

precisa ser formalizada. Um SLA em uma grade é expresso em termos de métricas tais 

como tempo máximo de resposta de aplicativos ou o mínimo de banda provido para um 

consumidor. 

SLAs podem ser ajustados de maneira estática ou dinâmica: 

• Estática: SLAs sofrem poucas alterações, ou seja, são negociados de forma regular, 

limitados pela revisão periódica dos contratos entre consumidores e provedores de 

serviço, por exemplo, mensalmente ou anualmente. 

• Dinâmica: SLAs são projetados para continuamente e automaticamente adaptarem-

se às modificações da rede, a fim de manter o serviço definido no contrato. 

Na abordagem de SLAs estáticos, o provedor de serviço pode se certificar de que cada 

consumidor está sendo suprido com os recursos suficientes, como largura da banda de 

rede e uso de processamento, para cumprir com o cenário do pior caso expresso no SLA. 

Entretanto esta abordagem pode ser ineficiente uma vez que o tráfego da rede e o padrão 

de utilização pode apresentar grandes variações. Corre-se o risco, por exemplo de, ao 

tentar garantir que os acordos serão cumpridos mesmo no pior caso, reservar uma grande 

quantidade de capacidade que fica subutilizada por longos períodos de tempo. Neste caso, 

o custo para prover tais serviços poderá ser muito alto. 
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A abordagem dinâmica vem como uma alternativa à estática, desviando o excesso 

de serviço de um servidor para outro com capacidade disponível. Esta abordagem en-

tra em uma classe geral de problemas de gerenciamento de recursos, especificamente, 

gerenciamento adaptativo de recursos. Em grades computacionais comerciais, nas quais 

provedores de serviços são penalizados por violar os acordos de serviço, a estratégia de 

desviar dinamicamente a carga de servidores é fundamental para satisfazer os acordos de 

nível de serviço [6]. 
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Capítulo 4 

U m a Fer ramenta de Gerência de 
Desempenho Baseada em Pesquisa 
Mult idimensional 

Este capítulo apresenta a ferramenta proposta para gerência de desempenho baseada 

em pesquisa multidimensional, utilizando informações de gerência do SNMP. Na subseção 

4.1 é descrita a arquitetura do sistema proposto. Em seguida, são descritos os módulos 

de monitoração das informações de gerência e o módulo pesquisa multidimensional, que 

atua sobre as informações obtidas da monitoração. 

4.1 A Arquitetura da Ferramenta 

Na ferramenta proposta neste trabalho, cada elemento computacional do sistema ge-

renciado possui um conjunto de características, tais como capacidade de processamento 

disponível, e memória disponível entre outros. Estas características são representadas por 

objetos SNMP. Cada objeto SNMP é então mapeado em um espaço multidimensional, 

onde cada dimensão corresponde a um objeto. Este mapeamento é feito sobre uma árvore 

multidimensional de pesquisa, a árvore K-D-B, que permite realizar diferentes tipos de 

busca de maneira eficiente. A ferramenta pode ser usada para monitoração off-line e 

on-line. Na monitoração off-line, logs são estruturados para consultas que cobrem todo o 

período monitorado. Na monitoração on-line a árvore multidimensional é construída na 

medida em os dados são monitorados. 

A ferramenta consiste de dois módulos independentes, um módulo de monitoração de 

informações de gerência e um módulo de pesquisa multidimensional que atua sobre as 
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informações obtidas desta monitoração. 

A figura 4.1 ilustra a arquitetura da ferramenta proposta. Na figura, o módulo de 

monitoração gera as informações para o módulo de pesquisa multidimensional. 

ELEMENTOS GERENCIADOS 

E3. 

| = j 

E3. 

1 | = j 

E3. D . 
Q ••• 

D . • ••• D •*• 
D . 
Q ••• 

D . • ••• 
• • 

D . • ••• 

MONITORAÇÃO 

SERVIÇO h 
USUARIO 

_ __ — r- {RESPOSTA} 

PESQUISA 
MULTIDIMENSIONAL 

Figura 4.1: A arquitetura da ferramenta de gerência de desempenho baseada em pesquisa 

multidimensional. 

No módulo de monitoração, diversos elementos computacionais são monitorados. O 

monitor obtém as informações de gerência dos objetos SNMP de cada elemento monito-

rado, que são, então, armazenadas em disco. As informações de gerência possuem uma 

estampa de tempo, o que permite acompanhar através de uma perspectiva histórica a 

utilização dos recursos nos elementos gerenciados. O módulo de pesquisa multidimensi-
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onal, por sua vez. organiza as informações de gerência coletadas pelo monitor em uma 

árvore K-D-B. Através de conjuntos específicos de atributos é possível localizar elementos 

gerenciáveis adequados para a execução dos diversos serviços ou requisitos de usuários. 

Por exemplo, um usuário do sistema pode querer localizar um conjunto de servidores com 

parâmetros específicos de utilização de memória e processamento. Por sua vez, um serviço 

pode querer localizar um conjunto de servidores com parâmetros específicos de utilização 

de rede. 

A ferramenta implementada neste trabalho permite que três diferentes tipos de pes-

quisa multidimensional sejam executadas: a pesquisa exata, a pesquisa por intervalo e a 

pesquisa parcial. 

As seções seguintes descrevem a implementação dos dois módulos. 

4.2 Módulo de Monitoração de Informações de Gerência 

As informações monitoradas e coletadas são obtidas do protocolo de gerência SNMP. O 

módulo implementado foi desenvolvido na linguagem C + + em ambiente Linux usando a 

API Net-SNMP versão 5.1 [3]. 

A figura 4.2 ilustra o diagrama de classes utilizado para implementar o módulo. As 

classes são divididas em classes de fronteira, de entidade e controle. As classes de fronteira 

(interface) permitem obter informações de configuração do sistema e dos agentes. As 

classes de controle verificam a integridade e coerência dos parâmetros obtidos das classes 

de fronteira. E, por fim, as classes de entidade, armazenam as informações de configuração 

do sistema e dos agentes, permitindo o perfeito funcionamento do módulo de monitoração. 

Abaixo são descritas brevemente as classes: 

• classe CFConf, permite obter os parâmetros de configuração do sistema. Estes 

parâmetros determinam quais objetos de gerência SNMP serão monitorados, a 

versão do protocolo SNMP utilizada, os hosts e em que portas destes hosts os 

agentes SNMP estão executando. Quando não são informados os objetos a serem 

monitorados, o módulo utiliza uma configuração padrão de objetos. 
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classe CCParameter, realiza o controle sobre os parâmetros fornecidos pela classe 

de fronteira CFConf. Se não houver problemas nos dados de entrada, os dados não 

armazenados na classe entidade CEConfs. 

classe CEConfs, armazena as informações de configuração do módulo, obtidas da 

classe de controle CEConfs. 

classe CCDatamgmt, controla as informações de configuração que serão utilizadas 

para a comunicação com os agentes SNMP, além de obter as informações de objetos 

que serão monitorados e calcular alguns parâmetros de desempenho como utilização 

de interface de rede e utilização do processador, que não são obtidos diretamente 

dos objetos SNMP. 

classe CFAgent, permite fazer a comunicação com os agentes SNMP. Nesta classe 

um agente é inicializado ou finalizado e são obtidos valores de objetos SNMP. 

classe CCMain, controla a chamada das demais classes, além de exibir as informações 

de monitoração em uma tela e armazená-las de maneira apropriada em um arquivo 

que servirá de entrada para o módulo de seleção das informações de gerência. 

Figura 4.2: O diagrama de classes do módulo de monitoração de informações. 
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Além das classes descritas acima, existe ainda uma classe auxiliar hos t type que per-

mite obter e atualizar informações de um host, como seu nome, a porta em que o host 

está configurado para responder às consultas SNMP, entre outras. As classes CCDatamgmt, 

CFAgent e serão detalhadas no anexo A. 

4.2.1 Objetos Monitorados 

Alguns objetos SNMP fornecem diretamente a utilização do recurso monitorado, entre-

tanto outros fornecem apenas um valor (contador) que são utilizados para o cálculo do 

recurso em questão. Desta maneira são necessárias duas observações, em instantes dife-

rentes de tempo, do recurso monitorado, para a determinação da utilização do recurso. 

Como exemplo temos o cálculo da utilização da interface de rede, da utilização da CPU 

e da utilização de memória. 

A utilização da interface de rede é calculada a partir das fórmulas 4.1 e 4.2 obtidas de 

[4]; 

TT -V - , T. , (AifJnOctets * 8 * 100) , , ^ 
Utilizaçao de Entrada = — — — (4.1) 

((segundos em A) * if Speed) 

TT - , o - , (AifOutOctets * 8 * 100) , . 
Utilizaçao de Saida = — — — (4.2) 

((segundos em A) * tf Speed) 

onde i f l n O c t e t s , i fOutOcte ts , i f Speed são objetos obtidos da MIB Interfaces -

(IF-MIB) [3], e representam respectivamente, o número de octetos recebidos, o número 

de octetos enviados e uma estimativa da taxa de transmissão em segundos da interface 

de rede. 

A utilização do processador é calculada a partir dos objetos ssCpuRawNice, ssCpu-

RawUser, ssCpuRawSystem e ssCpuRawIdle obtidos da UCD-SNMP MIB [3], e representa 

respectivamente time ticks do kernel que o sistema esteve em modo de "baixa prioridade", 

"usuário", "sistema"e "ocioso". Para cálculo dos valores são utilizadas as fórmulas 4.3, 

4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8. 
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Total de CPU = 

(AssCpuRawNice + AssCpuRawU ser + A ssCpuRaw System, + A ssCpuRawIdle) 

(4.3) 

ri -i- - i -»—.yT (AssCpuRawNice) * 100 Utilizaçao de CPU NuX = ^ ^ C W ) (4.4) 

TT .,. ~ , (AssCpuRawUser) * 100 . 
Utilizaçao de CPU User = ± — n , . 4.5 

(Total de CPU) v ; 

TT .,. - , ™TT „ (AssCpuRawSystem) * 100 . 
Utilizaçao de CPU System = * ,Total de cPU/ ( « ) 

TT ~ ^t^tt t , , {AssCpuRawIdle) * 100 ,, 
Utilizaçao de CPU M e = ^ ^ CPV) (4'7) 

Utilização de Total de CPU = Total de CPU (4.8) 

onde A representa a diferença entre duas medições de cada objeto. 

A utilização da memoria é calculada a partir dos objetos hrStorageSize e hrStorageUsed 

da MIB Host Resources [39] e representam respectivamente o total e utilização de memória 

do sistema. Para que a utilização de memória seja calculada sobre a memória primária, é 

necessário verificar se o objeto hrStorageDescr corresponde ao valor "Real Memory". A 

fórmula 4.9 foi empregada para o cálculo da utilização de memória. 

TT ~ > w - • (hrStorageUsed) * 100 Utilizaçao de Memória = , (4.9) 
hrStorageSize 

Os valores para fila do processador (load average) são obtidos a partir do objetos 

laLoad.1, IaLoad.2 e IaLoad.3 da UCD-SNMP MIB. 
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1 INICIO 

2 obter lista_de_hosts 

3 PARA (cada host) EM (lista_de_hosts) 

4 INICIO 

5 associar um agente a cada host /* Instanciar um agente */ 

6 FIM PARA 

7 ENQUANTO (VERDADEIRO) 

8 INICIO 

9 PARA (cada agente) EM (lista_de_agentes) 

10 INICIO 

11 SE (agente esta respondendo) 

12 INICIO 

13 obter informacoes de gerencia dos objetos monitorados 

14 IMPRIMIR NA TELA informacoes dos objetos 

15 IMPRIMIR EM ARQUIVO informacoes dos objetos 

16 FIM SE 

17 FIM PARA 

18 AGUARDAR(intervalo de tempo em segundos) 

19 FIM ENQUANTO 

20 FIM 

Figura 4.3: Pseudo-código da classe de controle CCMain. 

4.2.2 Procedimento de Monitoração 

O pseudo-código do programa principal do módulo de monitoração é ilustrado pela figura 

4.3. Inicialmente é obtida a lista de hosts que serão monitorados. Em seguida, para cada. 

host é associado um agente. Então, para cada agente, o agente é testado para ver se ele 

responde às consultas SNMP (ativo). Para todos os agentes que estão ativos, os objetos a 

serem consultados são requisitados 1 e a resposta é disponibilizada na tela e impressa de 

maneira apropriada em um arquivo 2 As consultas são repetidas em intervalos regulares 

de tempo, podendo ser definido pelo usuário. 

Os objetos que serão monitorados podem ser obtidos através de um arquivo de con-

figuração informado pelo usuário ou a partir de uma configuração padrão que obtém os 

seguintes valores: 

• Time, que correspondem a data e hora no formato mmddaahhmm (onde dd cor-

responde aos dois dígitos do dia, mm aos dois dígitos do mês, hh aos dois últimos 
lOs objetos a serem consultados podem ser informados pelo usuário ou obtidos pela configuração 

padrão do módulo. 
2Permitindo que o módulo de seleção das informações de gerência manipule corretamente as in-

formações disponíveis neste arquivo. 
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dígitos do ano, hh aos dois dígitos da hora no formato 24h e mm aos dois dígitos do 

minuto), em que o gerente SNMP obteve a informação solicitada do agente. 

• Hostname, que corresponde ao nome do host que executa o agente SNMP. 

• Utilização de entrada da interface de rede (%), que indica a percentagem de uti-

lização de entrada da interface de rede. 

• Utilização de saída da interface de rede (%), que indica a percentagem de utilização 

de saída da interface de rede. 

• Total de memória (KB), indica o total de memória em Kbytes. 

• Utilização de memória (%), que indica a percentagem de memória primária utili-

zada. 

• Média do número de processos na fila do processador no último minuto. 

• Utilização de CPU pelo sistema (%), que indica a percentagem de CPU utilizada 

pelo sistema operacional. 

• Utilização de CPU por usuários (%), que indica a quantidade de CPU utilizada por 

usuários. 

• Utilização de CPU (%), que indica a percentagem de CPU utilizada. 

• Número de conexões TCP ativas. 

O arquivo de saída gerado pelo módulo precisa transformar a informação de maneira 

que o módulo responsável pela seleção de informações de gerência consiga manipular ade-

quadamente as informações. Todos os campos das informações armazenadas no arquivo 

precisam ser no formato de número inteiro, pois servirão de chaves de busca no módulo 

de seleção. Desta maneira o campo hostname é convertido para o formato numérico 

através de uma função que converte um endereço de um host no formato texto em um 

endereço numérico (número inteiro de 32 bits). A figura 4.4 ilustra a saída gerada na 

tela pelo módulo. A primeira coluna representa ao instante de tempo em que o agente 
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SNMP responde a consulta (no formato mês, dia, ano, hora, minutos e segundos, com dois 

dígitos cada). A segunda coluna representa o nome do host que está sendo monitorado. As 

colunas seguintes representam a utilização de entrada da interface de rede e a utilização 

de saída da interface de rede, respectivamente. A quarta coluna representa o total de 

memória (KB), seguido da utilização de memória, da média de números de processos na 

fila da CPU no último minuto, a utilização de CPU pelo sistema, a utilização da CPU 

por processos de usuários e a utilização total de CPU, respectivamente. A coluna dez 

representa o número de conexões TCP ativas. 

Time Hostname IF in IF out Mem Size Mem used CPU queue CPU CPU CPU TCP 

(%) (KB) C/.) (lmin) system user used (active) 

012704151844 stan 0. 077 1. 629 515092 99. 000 0. .060 0. 240 0. 020 0. 296 0 

012704151844 wendy 8. 127 7. 600 514720 98. 000 1. .510 1. .720 5. .360 7. .072 10 

012704151844 chef 0. 108 0. 004 190284 97. 000 0. .000 4. .205 3, .633 7. 903 9 

012704151844 bebe 3. 545 0. 239 189844 98. 000 0, .010 2. .750 1. .630 4. 473 12 

012704151844 Shelley 6. 215 0. 848 189844 97. 000 0 .190 3. .090 3. .020 6. .743 5 

012704151844 tueek 2. .333 0. .161 189844 96. 000 0 .020 2. .050 1. .960 4. .155 12 

012704151844 kyle 0. 119 0. 005 58040 91. 000 0. .000 0. .021 0. .173 0. ,290 0 

012704151844 token 0. 342 0. .028 122552 96. 000 0 .210 5, , 150 4. ,070 10.167 5 

Figura 4.4: Exemplo de saída padrão gerada pelo módulo de monitoração e coleta de 

informações de gerência. 

A saída gerada pelo módulo em arquivo converte todos os campos para o formato de 

números inteiros. A identificação de cada host é feita pelo nome do host que é convertido 

para um número inteiro de 32 bits. 

4.3 Módulo de Pesquisa Multidimensional 

As informações obtidas pelo módulo de pesquisa multidimensional são armazenadas em 

uma árvore multidimensional de pesquisa K-D-B, permitindo assim localizar informações 

de gerência de recursos. 

Este módulo foi implementado na linguagem C + + em ambiente Linux, usando o 

ambiente de software TPIE ( Transparent Parallel I/O Environment) [1], que facilita a 



implementação de algoritmos de memória secundária. 

A TPIE é uma biblioteca desenvolvida em C + + formada por um kernel e um conjunto 

eficiente de algoritmos e estruturas de dados, com ênfase na paginação eficiente de gran-

des volumes de dados, minimizando as transferências entre memória primária e disco. O 

kernel é responsável por abstrair os detalhes da transferência entre disco e memória, con-

trolando dados no disco e na memória principal, e provendo uma interface de programação 

unificada simulando o modelo de disco paralelo [25]. A biblioteca TPIE é composta de 

três componentes: Block Transfer Engine - (BTE), responsável por mover blocos de dados 

para e do disco; Memory Manager - (MM), executa sobre o BTE, controlando os recursos 

de memória; e Access Method Interface - (AMI), que provê uma interface de alto nível 

para quem programa, conforme ilustra a figura 4.5 

Figura 4.5: A estrutura do kernel do TPIE. 

Entre as estruturas de dados implementadas pela biblioteca TPIE estão as árvores B 

e B persistentes, além da árvore K-D-B. A implementação da árvore K-D-B usando TPIE 

é descrita em [27]. A árvore K-D-B implementada permite as operações de inserção, 

remoção, busca exata, busca parcial, busca por intervalo e bulk loading, que carrega uma 

quantidade grande de dados do disco construindo a árvore. 

Na ferramenta proposta neste trabalho, o módulo de pesquisa multidimensional, foi 

utilizada a implementação disponível na biblioteca TPIE. 

A árvore K-D-B como descrita no capítulo 2 é uma estrutura de dados que indexa 

pontos multidimensionais combinando o desempenho de buscas das árvores K-D com o 

desempenho de atualizações da árvore B. Uma árvore K-D-B é uma árvore multi-valorada 

com todas as páginas folhas no mesmo nível. Na árvore K-D-B existem dois tipos de 
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páginas, as páginas internas e as páginas folhas, as páginas internas servem para indexar 

as folhas que contêm efetivamente a informação desejada. Na biblioteca TPIE a imple-

mentação da árvore K-D-B é parametrizada pelo tipo c usado para as coordenadas dos 

pontos e a dimensão d do espaço. 

template <class c, size_t d> class Kdtree; 

O tipo c é sempre numérico inteiro; valores que são do tipo numérico de ponto flutuante 

são convertidos para inteiros. O valor de d empregado para o módulo corresponde ao 

número de chaves de pesquisa que se deseja utilizar sobre o conjunto de valores obtidos 

do módulo de monitoração e coleta de informações. 

A figura 4.6 ilustra o funcionamento deste módulo. Inicialmente são lidos os parâmetros 

referentes à árvore K-D-B a ser criada ou carregada da memória, bem como as operações 

que serão executadas sobre ela. De acordo com a opção especificada nos parâmetros de 

entrada é possível determinar qual operação realizar sobre a árvore. As operações de 

busca por intervalo (window.query) e exata (poinLquery) (linhas 26 e 35) só são possíveis 

se a árvore já existe. A operação de inserção (insert) (linhas 15), pode acontecer mesmo 

que a árvore ainda não exista: neste caso ela será criada. O formato de entrada de dados 

aceito pelo módulo é um arquivo ASCII contendo os pontos através de suas coordenadas. 

Ao final são impressos (linha 38) estatísticas de utilização de espaço da árvore, número 

de páginas internas e páginas filhas, e número de pontos armazenados. E finalmente a 

árvore é paginada para a memória secundária. 

Os métodos para inserção na árvore, de busca por intervalo e de busca exata utilizados 

pelo programa principal da figura 4.6 nas linhas 15, 26 e 35, respectivamente, estão 

detalhados no anexo B deste trabalho. 

A figura 4.7 ilustra um exemplo da saída gerada na tela, pelo módulo, na inserção 

de pontos na árvore K-D-B. Nesta figura, são apresentadas estatísticas da árvore K-

D-B utilizada. As estatísticas incluem: número de chaves de pesquisa da árvore, ou 

dimensão da árvore (Dimension), capacidade de armazenamento dos nós folhas (Node 

size e Node capacity), número de pontos lidos do arquivo de dados (Reading), número 

de pontos efetivamente inseridos na árvore (Done ou POINT-COUNT), desconsiderando 
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1 INICIO 

2 obtem parámetros de configuracao 

3 SE (parámetros == "nova arvore") 

4 constroi nova arvore 

5 SENAO 

6 carrega arvore da memoria secundaria 

7 SE (parámetros = "insert") E (arquivo de entrada esta em formato ASCII) 

8 INICIO 

9 ABRIR arquivo de entrada de dados 

10 gerar um stream de pontos a partir do arquivo de dados 

11 PARA (cada 'ponto') EH (stream de pontos) 

12 INICIO 

13 SE (não houver pontos repetidos) 

14 INICIO 

15 insere pontos na arvore 

16 FIM SE 

17 FIM PARA 

18 FIM SE 

19 SE (parámetros = "window query") 

20 INICIO 

21 ABRIR arquivo de "window queries" 

22 PARA (cada 'consulta') EM (arquivo de "window queries") 

23 INICIO 

24 LER limites inferiores de 'consulta' 

25 LER limites superiores de 'consulta' 

26 busca por intervalo 

27 FIM PARA 

28 FIM SE 

29 SE (kdb_params = "point query") 

30 INICIO 

31 ABRIR arquivo de "point queries" 

32 gerar stream de pontos a partir do arquivo "point queries" 

33 PARA (cada ponto) em (stream de pontos) 

34 INICIO 

35 busca exata 

36 FIM PARA 

37 FIM SE 

38 IMPRIMIR estatisticas da arvore 

39 descarrega arvore na memoria secundaria 

40 FIM 

Figura 4.6: Pseudo-código do programa principal do módulo de pesquisa multidimensio-
nal. 
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as repetições, tempo para inserção dos pontos (Insert timings) e tamanho de memória 

utilizada ( M E M O R Y . S Y Z E ) . 

Dimension: 10 

Node size: 4096 bytes. Node capacity: 42 elements. 

Input points from file caso3.out ... 

Reading (2766 points). 

Done! (2738) points insert. 

Insert timings: Ou Os 0 

MEM0RY_SIZE: 64 MB 

P0INT_C0UNT: 2738 

DATA_STRUCTURE: KDB-TREE 

OPERATION : INSERT 

Figura 4.7: Exemplo da saída gerada pelo módulo de pesquisa multidimensional na in-

serção de dados na árvore K-D-B. 

A figura 4.8 ilustra um exemplo da saída gerada na tela, pelo módulo, na execução 

de uma busca por intervalo na árvore K-D-B. Nesta figura, assim como na figura 4.7, são 

apresentadas estatísticas da árvore K-D-B utilizada. As estatísticas incluem: número de 

chaves de pesquisa da árvore, ou dimensão da árvore (Dimension), capacidade de arma-

zenamento dos nós folhas (Node size e Node capacity), número de pontos lidos do arquivo 

de dados (Performed), tempo para busca dos pontos (Query timings), número de pontos 

encontrados pela busca (Found) e tamanho de memória utilizada (MEMORYSYZE). 
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Dimension: 10 

Node size: 4096 bytes. Node capacity: 42 elements. 

Window queries from file wquery.txt ... 

Performed 1 queries. 

Query timings: Ou 0s 0.03 

Found 320 points. 

See file wquery_log.txt for details. 

MEM0RY_SIZE: 64 MB 

POINT.CDUNT: 2738 

DATA_STRUCTURE: KDB-TREE 

OPERATION: WINDOW qUERY 

Figura 4.8: Exemplo da saída gerada pelo módulo de pesquisa multidimensional em uma 

busca por intervalo na árvore K-D-B. 
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Capítulo 5 

Estudos de Caso 

Neste capítulo são apresentados dois estudos de caso de uso da ferramenta descrita no 

capítulo 4. No primeiro estudo de caso, a ferramenta é empregada para a monitoração de 

servidores de vídeo. No segundo estudo de caso, a ferramenta é utilizada para monitorar 

servidores Web. São apresentados exemplos de aplicação da pesquisa multidimensional 

sobre as informações de cada monitoração, tanto dos servidores de vídeo, como dos servi-

dores Web. 

5.1 Monitoração de Servidores de Vídeo 

Neste estudo de caso, três servidores de vídeo são monitorados. Neste capítulo os termos 

cliente e servidor são usados como sinônimo do host que executa o processo em questão. 

O módulo de monitoração gera informações ao módulo de pesquisa multidimensional. O 

software servidor de vídeo utilizado foi o SVF Server [32]. Cada servidor de vídeo possui 

as características apresentadas na tabela 5.1. Como pode ser observado, o servidor bebe 

tem a maior capacidade de processamento e memória. O servidor filmore possui a mesma 

capacidade de processamento do servidor bebe porém apresenta capacidade de memória 

inferior. E, por último, o servidor kenny apresenta, dentre os três servidores, a menor 

capacidade de processamento e memória. 
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Servidor C P U Mhz Memoria M B Sistema Operacional 

bebe Pentium III 800 192 Linux Debian 2.6.0-test2 

filmore Pentium III 800 128 Linux Debian 2.6.0-test2 

kenny AMD-K6 333 128 Linux Debian 2.4.18 

Tabela 5.1: Características dos servidores de vídeo utilizados. 

O módulo de monitoração é empregado para monitorar os seguintes parâmetros dos 

servidores: 

• Instante de tempo da consulta SNMP; 

• Nome do host; 

• Utilização de entrada da interface de rede (input)] 

• Utilização de saída da interface de rede (output); 

• Total de memória; 

• Utilização de memória; 

• Média do número de processos na da CPU no último minuto; 

• Utilização da CPU pelo Sistema; 

• Utilização da CPU por Processos de Usuários; 

• Número de conexões TCP ativas; 

Todos os servidores estão interconectados através de uma rede Ethernet de 100Mbps 

não dedicada exclusivamente para o experimento. Os servidores e os clientes não estão 

sendo executados de forma dedicada, ou seja, outros processos podem ser executados 

concorrentemente. A tabela 5.2 mostra a situação dos servidores antes da execução das 

requisições dos clientes. O objetivo é apresentar o ambiente no qual os testes foram 

executados. Esta tabela apresenta valores médios calculados a partir de observações de 
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um período de 30 minutos, obtidos em intervalos de 1 segundo. Nesta tabela podemos 

observar que tanto a utilização de entrada como a de saída da interface de rede mantém-

se em média abaixo de 1%, exceto no servidor filmore, onde a utilização de entrada da 

interface de rede mantém-se em torno de 1%. A utilização de memória é mais baixa no 

servidor kenny e mais alta no servidor filmore. A fila de CPU está em zero. A utilização 

da CPU é mais baixa no servidor kenny e mais alta no servidor filmore. Nenhuma conexão 

TCP ativa havia antes de iniciarem-se os testes. 

Servidor Entrada0 Saída0 Memória0 Fila CPU d C P U e Conexões T C P / 

bebe 0,012 0,016 82,250 0,000 1,000 0 

filmore 1.066 0,000 93,000 0,000 2,000 0 

kenny 0,000 0,000 60,000 0,000 0,500 0 

"Utilização de Entrada da Interface de Rede em Percentagem (%) 
bUtilização de Saída da Interface de Rede em Percentagem (%) 
cUtilização de Memória em Percentagem (%) 
dMédia do Número de Processos na Fila do Processador 
eUtilização de CPU em Percentagem (%) 
•'Número de Conexões TCP Ativas 

Tabela 5.2: Média dos parâmetros monitorados sem requisições aos servidores de vídeo. 

Para gerar requisições aos servidores, foi utilizado um cliente de vídeo disponível junto 

ao servidor S VF Server. Um diente requisita um arquivo (filme) do servidor. Uma co-

nexão TCP é estabelecida e só é encerrada quando o arquivo é transferido completamente 

do servidor ao cliente. Nos experimentos, três estações de trabalho executaram 50 clientes 

de vídeo cada. Cada servidor recebe inicialmente a mesma quantidade de requi-sições de 

clientes de vídeo. Entretanto durante os testes alguns clientes de vídeo foram finalizados 

pelo sistema operacional, por sobrecarga na utilização de recursos, desta forma apenas o 

servidor kenny atendeu efetivamente 50 requisições de clientes. Assim, considerados os 

dados de utilização de recursos a partir do instante de tempo em que as conexões TCP 

ativas tornaram-se estáveis, ou seja, no momento em que o servidor bebe está atendendo 

a 20 clientes, o servidor filmore está atendendo a 20 clientes e o servidor kenny está 
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atendendo a 50 clientes. 

No experimento, os servidores receberam requisições por aproximadamente 30 minutos. 

O módulo de monitoração obteve as informações de utilização de recursos com intervalos 

de 1 segundo, totalizando um conjunto de 4707, ou 1569 observações para cada servidor. 

A tabela 5.3 mostra a utilização em média dos recursos durante os testes. Nesta tabela é 

possível observar que a utilização de entrada da interface de rede dos três servidores é baixa 

e mantém-se em média próxima de 1%. A utilização de saída da interface de rede é mais 

baixa no servidor bebe e mais alta no servidor kenny. A utilização de memória dos três 

servidores está próxima de 96%. O número de processos na fila da CPU maior no servidor 

filmore. A utilização de CPU é próxima de 28% nos servidores bebe e filmore e em torno de 

12% no servidor kenny. O número de conexões TCP ativas, é de 50 para o servidor kenny 

e 20 nos demais servidores, como esperado, pois como descrito anteriormente, apenas o 

servidor kenny atendeu efetivamente 50 clientes, os servidores bebe e filmore atenderam 

apenas 20 clientes cada, pois os demais clientes foram interrompidos por falta de recursos 

nos hosts que executavam os clientes. 

Servidor Entrada" Saída6 Memória c Fila CPU d C P U e Conexões T C P / 

bebe 1,046 18,958 97,170 0,282 27,734 20 

filmore 0,017 20,841 96,572 0,820 28,287 20 

kenny 1,651 24,126 96,039 0,023 12,346 50 

aUtilização de Entrada da Interface de Rede em Percentagem (%) 
^Utilização de Saída da Interface de Rede em Percentagem (%) 
°Utilização de Memória em Percentagem (%) 
dMédia do Número de Processos na Fila do Processador 
eUtilização de CPU em Percentagem (%) 
•'Número de Conexões TCP Ativas 

Tabela 5.3: Média dos parâmetros monitorados com requisições aos servidores de vídeo. 

As seguintes consultas multidimensionais por intervalo são executadas com a finalidade 

de determinar a utilização dos recursos nos servidores: encontrar os servidores com a 

menor utilização de recursos e encontrar os servidores com a maior utilização de recursos. 
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Para a primeira consulta por intervalo, que busca os servidores com menor utilização, 

os seguintes intervalos foram usados: utilização de entrada da interface de rede: [0-2%], 

utilização de saída da interface de rede: [0-20%], utilização de memória: [80-100%], média 

do número de processos na fila da CPU no último minuto: [0-1], utilização total de CPU: 

[0-20%]. Para esta consulta, a ferramenta retornou aproximadamente 20% (913 pontos) 

do total de pontos observados, ou seja, apenas 20% dos dados obtidos pelo módulo de mo-

nitoração durante o experimento, satisfaziam os critérios acima. Destes, 55% representam 

observações do servidor kenny, 27% representam observações do servidor bebe e apenas 

13% representam observações do servidor filmore. A busca foi feita considerando todas 

as informações de monitoramento obtidas no experimento, que durou aproximadamente 

30 minutos. 

A figura 5.1 ilustra os primeiros pontos retornados pela pesquisa multidimensional. 

A primeira coluna da figura (Query-Time) representa o instante de tempo no qual a 

pesquisa multidimensional por intervalo ocorreu. As colunas dois e três representam o 

nome (Server) e endereço IP do host que satisfaz os critérios da pesquisa multidimensional 

por intervalo. A quarta coluna (GeLTime) representa o instante de tempo no qual o host 

apresentou aquela utilização de recursos especificada pelas demais colunas. As colunas 

seguintes representam a utilização dos recursos, a utilização de entrada da interface de 

rede ( I F J n ) , a utilização de saída da interface de rede (IF.Out), a quantidade total de 

memória (MemTot), a quantidade de memória utilizada (MemUsd), a média da fila de 

CPU no último minuto (Cpu-1), a utilização de CPU por processos do sistema (CpuS), 

a utilização de recursos por processos de usuários (Cpu-U) , a utilização total da CPU 

(Cpu-T) e o número de conexões TCP ativas (TCP-Act). 

Deve-se observar que para todos os parâmetros utilizados na consulta, ou seja, uti-

lização de entrada da interface de rede, utilização de saída da interface de rede, utilização 

de memória, média do número de processos na fila da CPU no último minuto e utilização 

total da CPU, os valores retornados se encontram sempre dentro dos intervalos. Para 

os demais parâmetros, ou seja, instante de tempo que o host em questão apresentou a 

utilização de recursos obtida na monitoração, total de memória do host, utilização da 
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CPU por processos do usuário, utilização da CPU por processos do sistema, e número de 

conexões TCP ativas, utilizou-se a pesquisa parcial. 

Query_Time Server Get_Time IF. .In IF_0ut MemTot MemUsd Cpu_l Cpu_S Cpu_U Cpu_T TCP 

20 12 55 kenny 200 17 212 101 403041933 0 0 124568 96 0 3 1 5 50 

20 12 55 filmore 200 17 212 122 403041933 0 11 124968 91 0 4 1 6 20 

20 12 55 bebe 200 17 212 116 403041933 0 11 189844 94 0 4 1 6 20 

20 12 55 filmore 200 17 212 122 403041933 0 20 124968 90 0 3 1 5 20 

20 12 55 filmore 200 17 212 122 403041933 0 20 124968 92 0 4 1 6 20 

20 12 55 kenny 200 17 212 101 403041933 1 2 124568 96 0 1 1 2 50 

20 12 55 filmore 200 17 212 122 403041933 1 7 124968 90 0 4 1 5 20 

20 12 55 bebe 200 17 212 116 403041933 1 17 189844 93 0 4 1 5 20 

20 12 55 bebe 200 17 212 116 403041933 1 18 189844 94 0 4 1 5 20 

20 12 55 bebe 200 17 212 116 403041933 1 19 189844 94 0 4 1 6 20 

20 12 55 bebe 200 17 212 116 403041933 1 20 189844 94 0 4 1 6 20 

20 12 55 kenny 200 17 212 101 403041933 2 1 124568 96 0 2 1 3 50 

20 12 55 kenny 200 17 212 101 403041933 2 1 124568 96 0 3 1 5 50 

20 12 55 kenny 200 17 212 101 403041933 2 2 124568 96 0 3 1 5 50 

20 12 55 kenny 200 17 212 101 403041933 2 3 124568 96 0 1 1 3 50 

20 12 55 bebe 200 17 212 116 403041933 2 3 189844 93 0 3 1 5 20 

20 12 55 kenny 200 17 212 101 403041933 2 5 124568 96 0 1 1 2 50 

20 12 55 kenny 200 17 212 101 403041933 2 5 124568 96 0 2 1 3 50 

20 12 55 bebe 200 17 212 116 403041933 2 14 189844 93 0 4 1 5 20 

20 12 55 bebe 200 17 212 116 403041933 2 19 189844 94 0 4 1 5 20 

20 12 55 kenny 200 17 212 101 403041934 0 1 124568 96 0 3 1 4 50 

Figura 5.1: Exemplo da saída gerada pela pesquisa multidimensional por intervalo. 

O resultado desta consulta confirma os valores representados na tabela 5.3, a qual 

mostra que o servidor kenny possui em média a menor utilização de recursos, seguido pelos 

servidores bebe e filmore. Vale ressaltar que o servidor kenny foi, entre os três servidores 

utilizados nos experimentos, o que atendeu à maior quantidade de requisições, por isso 

o recurso utilização da interface de rede é maior neste servidor. Entretanto a pesquisa 

multidimensional por intervalo limitou a utilização de saída da interface de rede em 20%. 

A utilização de CPU também foi limitada a 20%, sendo desta maneira o parâmetro que 

mais influenciou os resultados da pesquisa multidimensional por intervalo. Vale lembrar 

que os servidores utilizados para os experimentos não eram dedicados, assim sendo, a 



utilização de recursos era compartilhada com outros processos, o que pode explicar o 

aumento na utilização do recurso utilização de CPU nos servidores bebe e filmore. A alta 

utilização de memória nos três servidores ocorre porque o servidor de vídeo S VF Server 

carrega parcialmente na memória o vídeo que será exibido aos clientes. 

Para a segunda consulta, que busca os servidores com a maior utilização de recursos, 

os seguintes intervalos foram usados: utilização de entrada da interface de rede: [1-3%], 

utilização de saída da interface de rede: [20-50%], utilização de memória: [90-100%]. 

média do número de processos na fila no último minuto: [0-2], utilização total de CPU: 

[20-80%]. Para esta consulta, a ferramenta retornou 354 pontos, aproximadamente 7,5% 

do total de pontos obtidos da monitoração. Destes pontos, todos representam observações 

do servidor bebe. O que também confirma os valores representados na tabela 5.3 onde em 

média o servidor bebe possui a maior utilização de recursos. 

Para ilustrar a utilização de alguns dos recursos monitorados, foram plotados gráficos 

de utilização destes recursos nos três servidores ao longo do experimento. As figuras 5.2, 

5.3 e 5.4 ilustram a utilização dos recursos: utilização de memória (Memória), número 

de conexões TCP ativas (Conexões TCP), utilização de saída da interface de rede (Rede 

(saída)), utilização de CPU (CPU), e média do número de processos na fila da CPU no 

último minuto (Fila CPU) respectivamente, ao longo do período em que o experimento 

ocorreu. 
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Utilizaçao de Recursos no Servidor filmore 
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Figura 5.2: Utilização de recursos no servidor bebe, nos instantes de tempo em que recebeu 

requisições. 

54 



Utilizaçao de Recursos no Servidor filmore 

Tempo (s) 

Figura 5.3: Utilizaçao de recursos no servidor filmore, nos instantes de tempo em que 

recebeu requisições. 

Comparando-se as figuras 5.2 e 5.3. percebemos que a utilizaçao de recursos entre os 

servidores bebe e filmore é bastante parecida. Ao longo dos testes, os servidores bebe e 

filmore atendem apenas 20 clientes respectivamente. A utilização de memoria inicia em 

torno de 90% e aumenta até atingir 97% onde, a partir de então, ocorre pouca variação. 

A utilização de CPU é dada pela curva com maior crescimento, chegando próximo a 50% 

de utilização. 
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Figura 5.4: Utilização de recursos no servidor kenny, nos instantes de tempo em que 

recebeu requisições. 

No gráfico 5.4, percebemos que a utilização de CPU mantém-se abaixo de 20%, en-

tretanto a utilização da interface de rede apresenta grande oscilação chegando em alguns 

momentos a 40% de utilização. 

E importante lembrar que a ferramenta desenvolvida permite saber o instante de 

tempo que determinado recurso monitorado possuía utilização especificada, assim a ferra-

menta permite acompanhar a partir de uma perspectiva história a utilização dos recursos 

monitorados. 

5.2 Monitoração de Servidores Web 

Neste estudo de caso, três servidores Web são monitorados utilizando-se o módulo de 

monitoração. O módulo de monitoração gera informações ao módulo de pesquisa multi-

dimensional. O software servidor Web utilizado foi o Apache [2], e cada servidor possui 

características conforme apresenta a tabela 5.4. 
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Servidor C P U Mhz Memoria M B Sistema Operacional 

bebe Pentium III 800 192 Linux Debian 2.6.0-test2 

filmore Pentium III 800 128 Linux Debian 2.6.0-test2 

kenny AMD-K6 333 128 Linux Debian 2.4.18 

Tabela 5.4: Características dos servidores Web utilizados. 

Os parâmetros monitorados nos servidores Web são os mesmos parâmetros que foram 

utilizados para monitorar os servidores de vídeo. Assim como no estudo de caso anterior, 

neste estudo de caso, tanto os servidores Web como os clientes também não são dedicados. 

A tabela 5.5 mostra a situação dos servidores antes da execução das requisições HTTP 

pelos clientes. O objetivo é apresentar o ambiente no qual os testes foram executados. 

Esta tabela apresenta valores médios calculados a partir de observações de um período de 

180 minutos, obtidos em intervalos de 3 segundos. 

Nesta tabela é possível observar que tanto a utilização de entrada da interface de rede, 

como a utilização de saída da interface de rede é baixa e mantém-se em média próxima 

de 1%, sendo mais alta no servidor filmore. A utilização de memória é mais baixa no 

servidor kenny e mais alta no servidor filmore. O número de processos na fila da CPU é 

zero em todos os três servidores. A utilização de CPU é baixa nos três servidores, sendo 

menor no servidor kenny e maior no servidor filmore. O número de conexões TCP ativas 

é de aproximadamente 3 nos servidores bebe e filmore e zero no servidor kenny. 
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Servidor Entrada" Saída6 Memoria0 Fila CPU d C P U e Conexões T C P ' 

bebe 0,012 0,016 82,250 0,000 1,000 3,095 

filmore 1,066 0,000 93,000 0.000 2,000 3 

kenny 0,000 0,000 60,000 0,000 0,500 0 

"Utilização de Entrada da Interface de Rede em Percentagem (%) 
6Utilização de Saída da Interface de Rede em Percentagem (%) 
°Utilização de Memória em Percentagem (%) 
dMédia do Número de Processos na Fila do Processador 
eUtilização de CPU em Percentagem (%) 
^Número de Conexões TCP Ativas 

Tabela 5.5: Média dos parâmetros monitorados sem requisições HTTP. 

Para gerar carga WWW é utilizado o comando wget do Linux. Clientes requisitam 

uma página HTML simples de 36 Kbytes de tamanho. A conexão entre clientes e servi-

dores Web é feita através de uma rede Ethernet 100Mbps não dedicada. Cada servidor é 

configurado para atender até 50 clientes requisitando a mesma página HTML. 

O módulo de monitoração acompanha a utilização dos recursos, gerando as informações 

que servirão para o módulo de seleção de informações de gerência. Este por sua vez 

constrói uma árvore multidimensional onde estas informações estarão organizadas. 

Os servidores receberam requisições por aproximadamente 60 minutos. O módulo de 

monitoração coletou as informações de utilização de recursos com intervalos que variavam 

aleatoriamente entre 1 e 5 segundos, totalizando um conjunto de aproximadamente 1180 

observações para cada servidor. A tabela 5.6 mostra a utilização em média dos recursos 

durante os testes. Nesta tabela é possível observar que tanto a utilização de entrada da 

interface de rede, como a utilização de saída da interface de rede é baixa e mantém-se em 

média próxima de 1%. A utilização de memória é mais baixa no servidor kenny e mais 

alta no servidor filmore. O número de processos na fila da CPU permanece em zero em 

todos os três servidores. A utilização de CPU é baixa nos três servidores, sendo menor 

no servidor bebe e maior no servidor filmore. O número de conexões TCP ativas, é de 

aproximadamente 8 nos servidores bebe e filmore e aproximadamente 2 no servidor kenny. 
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Servidor Entrada11 Saída6 Memória0 Fila CPU d C P U e Conexões T C P / 

bebe 0,007 1,080 87,566 0,000 1,209 8,428 

filmore 1,288 1,113 95,017 0,000 2,301 8,179 

kenny 0,000 1,497 70,834 0,000 1,519 2,243 

"Utilização de Entrada da Interface de Rede em Percentagem (%) 
^Utilização de Saída da Interface de Rede em Percentagem (%) 
cUtilização de Memória em Percentagem (%) 
dMédia do Numero de Processos na Fila do Processador 
eUtilização de CPU em Percentagem (%) 
^Número de Conexões TCP Ativas 

Tabela 5.6: Média dos parâmetros monitorados com requisições HTTP. 

As seguintes consultas multidimensionais por intervalo são executadas com a finalidade 

de determinar a utilização dos recursos nos servidores: encontrar o servidor com a menor 

utilização de recursos e encontrar o servidor com a maior utilização de recursos. 

Para a primeira pesquisa por intervalo, os seguintes intervalos foram usados: 

utilização de entrada da interface de rede: [0-1%], utilização de saída da interface de rede: 

[0-3%], utilização de memória: [50-80%], média do número de processos na fila no último 

minuto: [0-1], utilização total de CPU: [0-5%]. Para a pesquisa multidimensional por 

intervalo, utilizando os critérios acima, a ferramenta retornou apenas o servidor kenny. A 

saída parcial da pesquisa multidimensional por intervalo é apresentada na figura 5.5. O 

resultado desta pesquisa multidimensional por intervalo confirma os valores representados 

na tabela 5.6, onde em média o servidor bebe apresenta a menor utilização dos recursos 

monitorados, sem considerar o parâmetro número de conexões TCP ativas. 
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Query_Time Server Get_Time IF. .In IF.Out MemTot MemUsd Cpu_l Cpu_S Cpu_U Cpu_T TCP 

17:51 16 kenny 200 17 212 101 331042230 0 0 124568 59 0 0 0 0 0 

17:51 16 kenny 200 17 212 101 331042230 0 0 124568 60 0 0 0 0 0 

17:51 16 kenny 200 17 212 101 331042230 0 0 124568 60 0 0 0 1 0 

17:51 16 kenny 200 17 212 101 331042230 0 1 124568 59 0 0 0 0 4 

17:51 16 kenny 2 00 17 212 101 331042230 0 1 124568 59 0 0 0 1 0 

17:51 16 kenny 200 17 212 101 331042230 0 1 124568 59 0 0 0 1 4 

17:51 16 kenny 200 17 212 101 331042230 0 1 124568 60 0 0 0 1 3 

17:51 16 kenny 200 17 212 101 331042230 0 1 124568 60 0 0 0 1 4 

17:51 16 kenny 200 17 212 101 331042230 0 2 124568 59 0 0 0 0 0 

17:51 16 kenny 200 17 212 101 331042230 0 2 124568 59 0 0 0 0 1 

17:51 16 kenny 200 17 212 101 331042230 0 2 124568 59 0 0 0 0 3 

17:51 16 kenny 200 17 212 101 331042230 0 2 124568 59 0 0 0 0 4 

17:51 16 kenny 200 17 212 101 331042230 0 2 124568 59 0 0 0 1 0 

17:51 16 kenny 200 17 212 101 331042230 0 2 124568 60 0 0 0 0 3 

17:51 16 kenny 200 17 212 101 331042325 0 2 124568 80 0 1 1 2 4 

17:51 16 kenny 200 17 212 101 331042325 0 2 124568 80 0 1 1 3 1 

17:51 16 kenny 200 17 212 101 331042325 0 2 124568 80 0 1 1 3 2 

17:51 16 kenny 200 17 212 101 331042325 0 2 124568 80 0 1 1 2 5 

17:51 16 kenny 200 17 212 101 331042326 0 2 124568 80 0 1 1 2 1 

17:51 16 kenny 200 17 212 101 331042326 0 2 124568 80 0 1 1 2 2 

Figura 5.5: Exemplo da saída gerada pela pesquisa multidimensional por intervalo. 

Na figura 5.5 a primeira coluna (Query_Time) representa o instante de tempo no qual 

a pesquisa multidimensional por intervalo ocorreu. As colunas dois e três representam o 

nome (Server) e endereço IP do host que satisfaz os critérios da pesquisa multidimen-

sional por intervalo. A quarta coluna (Get-Time) representa o instante de tempo no 

qual o host apresentava a utilização de recursos apresentada naquela linha. As demais 

colunas representam a utilização dos recursos, a utilização de entrada da interface de 

rede (IFJn), a utilização de saída da interface de rede (IF_Out), a quantidade total de 

memória (MemTot), a quantidade de memória utilizada (MemUsd), a média da fila de 

CPU no último minuto (CpuA), a utilização de CPU por processos do sistema (CpuS), 

a utilização de recursos por processos de usuários (Cpu-U), a utilização total da CPU 

(Cpu..T) e o número de conexões TCP ativas (TCP^Act). 

Para a segunda pesquisa por intervalo, os seguintes intervalos foram usados: 



utilizaçao de entrada da interface de rede: [0-2%], utilizaçao de saída da interface de 

rede: [2-5%], utilizaçao de memória: [95-100%], média do número de processos na fila no 

último minuto: [0-2], utilização total de CPU: [0-50%]. Para esta consulta, a ferramenta 

retornou 188 pontos, aproximadamente 5% do total de pontos obtidos da monitoração. 

Destes pontos, apenas 1 ponto representava uma observação no servidor bebe, os demais 

pontos representavam observações do servidor filmore. O que também confirma os valores 

representados na tabela 5.3 onde em média o servidor filmore possui a maior utilização cie 

recursos. Nesta pesquisa por intervalo o parâmetro utilização de memória foi determinante 

para que a ferramenta assinalasse o servidor filmore como sendo o servidor de maior 

utilização dos recursos monitorados. 

As figuras 5.6, 5.7 e 5.8 ilustram a utilização dos recursos: utilização de memória 

(Memória), utilização da CPU (CPU) e número de conexões TCP ativas (Conexões 

TCP), nos servidores bebe, kenny e filmore respectivamente, ao longo do período em 

que estes receberam requisições dos clientes. 

Utilização de Recursos no Servidor bebe 
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Figura 5.6: Utilização de recursos no servidor bebe, nos instantes de tempo em que recebeu 

requisições. 

Na figura 5.6 a utilização de memória apresenta a maior oscilação, crescendo ao longo 

do tempo de aproximadamente 80% até aproximadamente 90%. O número de conexões 
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TCP ativas varia entre 3 e 26 conexões. A utilizaçao de CPU varia entre 0 e 2 % de 

utilizaçao. 

Utilização de Recursos no Servidor kenny 
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Figura 5.7: Utilizaçao de recursos no servidor kenny, nos instantes de tempo em que 

recebeu requisições. 

Na figura 5.7 a utilização de memória cresce ao longo do tempo de aproximadamente 

60% até aproximadamente 80%. O número de conexões TCP ativas varia entre 0 e 35 

conexões. A utilização de CPU varia entre 0 e 3 % de utilização. 

62 



80 

70 

Utilizaçao de Recursos no Servidor filmore 

Memoria 

Conexões TCP 

Figura 5.8: Utilização de recursos no servidor filmore, nos instantes de tempo em que 

recebeu requisições. 

Na figura 5.8 a utilização de memória varia entre 93% e 96%. O número de conexões 

TCP ativas varia entre 10 e 27 conexões. A utilização da CPU oscila entre 1% e 4%. 

Analisando os valores na tabela 5.5 com a figuras 5.6, 5.7 e 5.8 e os resultados obti-

dos da pesquisa multidimensional por intervalo, podemos constatar que o servidor kenny 

tem a menor utilização de todos os recursos considerados na pesquisa, o que havia sido 

obtido através da pesquisa multidimensional com critérios referentes a menor utilização 

de recursos. O tempo de resposta de cada requisição HTTP aos servidores foi medido nos 

clientes e é apresentado nas figuras 5.9, 5.10 e 5.11. Os gráficos foram obtidos calculando-

se a média de todas as requisições para cada servidor num mesmo instante de tempo. 

Em seguida calculou-se a média para cada conjunto de 3 requisições, afim de se plotar 

um gráfico com a mesma escala de tempo dos gráficos de utilização de recursos, onde as 

amostras são obtidas em intervalos de 3 segundos. 
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Tempo de Resposta do Servidor íilmore 

Figura 5.9: Tempo de resposta das requisições HTTP ao servidor bebe, medidos nos cliente. 

A figura 5.9 apresenta o tempo de resposta medido pelos clientes, para as requisições 

HTTP ao servidor bebe. A média e mediana dos tempos de resposta também foram 

plotados e correspondem aos valores 2.379 para média e 2.302 para mediana. No gráfico 

é possível perceber que os tempos de resposta oscilam bastante com valores que chegam 

próximo de 8 segundos. 
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Tempo de Resposta do Servidor íilmore 

Figura 5.10: Tempo de resposta das requisições HTTP ao servidor kenny, medidos nos 

cliente. 

A figura 5.10 apresenta o tempo de resposta medido pelos clientes, para as requisições 

HTTP ao servidor kenny. A média e mediana do tempo de respostas também foram 

plotados e correspondem aos valores 1.641 para média e 1.41 para mediana. No gráfico é 

possível perceber que os tempos de resposta oscilam com uma intensidade menor quando 

comparado com o gráfico 5.9. Os valores de tempo de resposta permanecem abaixo de 5 

segundos. 
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Tempo de Resposta do Servidor íilmore 
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Figura 5.11: Tempo de resposta das requisições HTTP ao servidor filmore, medidos nos 

cliente. 

A figura 5.11 apresenta o tempo de resposta medido pelos clientes para as requisições 

HTTP ao servidor filmore. A média e mediana do tempos de resposta também foram 

plotadas e correspondem aos valores 2.384 para média e 2.30 para mediana. No gráfico 

é possível perceber que os tempos de resposta se assemelham ao gráfico 5.9, em que os 

valores de tempo de resposta chegam a picos máximos de 8 segundos. Diferente do gráfico 

5.10, em que os valores de tempo de resposta chegam a picos máximos de 5 segundos. 

Baseado nas informações de utilização de recursos que foram empregadas para cons-

truir os gráficos 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7 e 5.8, e nas informações obtidas das pesquisas 

multidimensionais utilizando critérios referentes a menor e maior utilização de recursos, 

podemos dizer que a ferramenta pode ser empregada para a determinação de utilização 

de recursos sobre um conjunto de hosts. As informações obtidas pela pesquisa multidi-

mensional podem ser utilizadas, por exemplo, para acompanhar a utilização de recursos 

em Grids computacionais, e localizar os componentes computacionais que possuem as 

características desejadas ou especificadas em um acordo do tipo SLA. 
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Capítulo 6 

Conclusão 

Neste trabalho foi apresentada uma ferramenta SNMP de gerência de desempenho base-

ada em pesquisa multidimensional. Diversas características dos recursos computacionais 

são monitoradas e mapeadas sobre um espaço fc-dimensional (multidimensional). Cada 

dimensão corresponde a uma característica do sistema computacional. Por exemplo, a 

capacidade de processamento disponível e a memória disponível, podem representar di-

mensões deste espaço. A organização e seleção destes elementos computacionais é obtida 

utilizando-se a árvore multidimensional de pesquisa K-D-B (K-Dimensional-B tree). A 

partir da árvore K-D-B, são empregadas consultas multidimensionais do tipo, por inter-

valo, exata e parcial, dos recursos monitorados. A ferramenta pode ser usada para moni-

toração off-line e on-line. Na monitoração off-line, logs são estruturados para consultas 

que cobrem todo o período monitorado. Os recursos são permanentemente monitorados 

e alarmes podem ser configurados informando que determinados recursos estão atingindo 

sua capacidade máxima ou não estão cumprindo metas previamente definidas. A partir 

daí pode-se tomar determinadas decisões como, por exemplo, aumentar a capacidade do 

sistema ou dos recursos que estão atingindo limites estipulados, assegurando a disponi-

bilidade e o desempenho de um serviço, ou alterar a alocação de novas requisições de 

serviços. Na monitoração on-line a árvore multidimensional é construída na medida em 

os dados são monitorados. 

Resultados experimentais foram apresentados incluindo a utilização da ferramenta 
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para a monitoração off-line de servidores Web e de vídeo. Todos os recursos monitorados 

por um determinado período de tempo são armazenados na árvore K-D-B, assim é possível 

determinar não somente a utilização dos recursos, mas também o instante de tempo em 

que tais recursos apresentavam determinada utilização. A pesquisa multidimensional 

aplicada sobre os recursos monitorados permite fazer consultas multidimensionais sobre 

características específicas para aplicações específicas, ou seja, é possível fazer consultas 

buscando a maximização ou minimização da utilização de um ou mais recursos moni-

torados. Nos resultados experimentais, foram feitas consultas multidimensionais com o 

objetivo de se localizar servidores com a menor e maior utilização de recursos. A fer-

ramenta mostrou-se capaz de localizar os recursos monitorados levando em consideração 

todos as chaves de pesquisa simultaneamente e considerando os critérios das consultas. 

Trabalhos futuros incluem a utilização da árvore K-D adaptativa exclusivamente para 

monitoração on-line, além da avaliação do impacto do tempo de resposta na monitoração 

on-line. Além disso, trabalhos futuros incluem, o acompanhamento da utilização de re-

cursos em Grids computacionais, a localização dos componentes computacionais que pos-

suem as características desejadas ou especificadas em um acordo do tipo SLA. A pesquisa 

multidimensional é aplicável na monitoração de recursos em Grids, pois facilita a de-

terminação do atendimento de múltiplos requisitos simultâneos, além da localização de 

recursos disponíveis para a execução das tarefas com a qualidade desejada ou contratada. 

E por fim, trabalhos futuros ainda incluem, o desenvolvimento de uma interface Web 

para a ferramenta, permitindo a configuração, monitoração e consulta multidimensional. 

Também está previsto o acoplamento de um módulo para geração de gráficos dos recursos 

monitorados. 
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Anexo A 

Classes CFAgent e CCDatamgmt Utilizadas no Modulo de 

Monitoração 

Neste capítulo são descritos brevemente as classes CFAgent e CCDatamgmt utilizadas 

no módulo de monitoração. 

A . l A Classe de Fronteira CFAgent 

Esta classe é responsável pela comunicação com os agentes SNMP. Através dela é possível 

inicializar a comunicação com um agente, além de verificar se um agente está respondendo 

normalmente às consultas e assim obter as informações de gerência. Os principais métodos 

implementados pela classe são: 

• CFAgent O , construtor da classe, inicializa a biblioteca SNMP através do método 

init_snmp(), da API Net-SNMP; 

• "CFAgent(), destrutor da classe, termina uma sessão SNMP através do método 

snmp_sess_close(), da API-Net-SNMP; 

• bool i n i t i a l i z e (hosttype host), inicializa uma sessão SNMP do gerente com o 

agente através do método snmp_sess_init(), da API Net-SNMP. Neste método são 

ajustados informações relativas ao agente SNMP, sua localização (endereço IP ou 

hostname), versão do protocolo e a comunidade. Em seguida a sessão configurada 

é estabelecida através do método snmp_open() da API Net-SNMP. 
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• string get_Oid(string oid), cria um PDU para uma requisição SNMP.MSG-GET 

através do método snmp_pdu_create() da API Net-SNMP e em seguida testa com 

o método snmp_parse_oid() se o oid é u m OID válido para finalmente adicionar 

oíd à requisição através do método snmp_add_null_var(). Em seguida espera-se 

a resposta ou um timeout (especificando-se o tempo de espera de uma resposta), 

pois o envio do PDU é bloqueante, através dos métodos snmp_synch_response() e 

resultO. 

A.2 A Classe de Controle CCDatamgmt 

Esta classe controla as informações de configuração com os agentes, além disso ela envia 

mensagens para a classe CFAgent para obter as informações referentes aos objetos mo-

nitorados. E, por fim, esta classe ainda calcula os seguintes parâmetros: utilização da 

interface de rede, utilização de memória, utilização de CPU, média do número de proces-

sos na fila da CPU nos últimos 1, 5 e 15 minutos. Os principais métodos implementados 

pela classe são: 

• CCDataMgmt () , construtor da classe; 

• "CCDataMgmt () , destrutor da classe; 

• bool IsAlive (CFAgent* agent), testa se o agente agent está responde às consultas 

SNMP; 

• CFAgent* get_Instance (hosttype host), recebe como parâmetro um host e obtêm 

uma instância de um agente; 

• void delete_Instance (CFAgent* agent), remove a instância agent referente a um 

agente; 

• void get_CPUutilization(CFAgent agent), inicializa o cálculo de utilização de 

CPU de um agente, descrito a seguir, armazenando os valores nos objetos públicos, 

cpu_idle, cpu_active, cpu_nice, cpu.user, cpu_total, da classe CCDatamgmt: 
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void ge t - IFut i l i za t ion(CFAgent agent) , inicializa o cálculo de utilizaçao da in-

terface de rede de um agente descrita pelas formulas 4.1 e 4.2, armazenando os 

valores nos objetos públicos da classe output , input , speed; 

i n t get_MEMORYutiliation(CFAgent agent) , calcula a percentagem de memória 

disponível; 

i n t get.TCPcurrEstab(CFAgent agent) , obtém o número de conexões TCP esta-

belecidas no momento da consulta SNMP; 

long get-CPULoadl(CFAgent agent) , obtém a média do número de processos na 

fila do processador no último minuto; 
* 

i n t i p2 in t (CFAgent* agent) , converte o endereço IP de um hostname referente a 

um agente eu um inteiro de 32 bits. Este método é empregado exclusivamente para 

gerar a saída apropriada da informação para o módulo de seleção das informações 

de gerência, pois aquele módulo opera apenas com informações do tipo inteiros; 

s t r i n g i n t 2 i p ( i n t number), converte um número inteiro de 32 bits obtido pelo 

método i p 2 i n t ( ) em um endereço IP. 
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Anexo B 

Métodos de Inserção, Busca por Intervalo e Busca Exata 

Utilizados no Módulo de Pesquisa Multidimensional 

Neste capítulo são descritos brevemente os métodos de inserção, busca por intervalo e 

de busca exata utilizados no módulo de pesquisa multidimensional. 

B . l Método de Inserção 

0 método de inserção bool AMI_KDBTREE: : insert (const point_t& p) insere o ponto 

p na árvore K-D-B que consiste em localizar a página folha apropriado para o ponto 

(utilizando o método de particionamento do espaço descrito na subseção 2.3), se existe 

espaço na página folha, p é inserido, caso contrário a página é dividido em duas outras 

e conseqüentemente é criado mais uma página interna, estas divisões de páginas internas 

podem ser propagadas até a raiz caso ocorram overflow nas páginas internas. 

B.2 Método de Busca por Intervalo 

O método de busca por intervalo size_t AMI_KDBTREE: : window.query (const POINT &pl, 

const POINT 

& p2, POINT_STREAM* stream): a partir dos pontos pl e p2 é criada uma região r (no 

plano representa uma região retangular, ou janela), a busca segue da seguinte maneira: 

se a página raiz for vazia a pesquisa termina, caso contrário, faz-se a página raiz como a pri-

meira página a ser visitada e chama-se o método size_t AMIJCDBTREE : : window_query(const 

KDB-ITEM& ki, const REGI0N& r, 
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POINT_STREAM* stream) onde ki é a página a ser visitada, r é a região criada a partir 

dos pontos pl e p2 e stream corresponde ao conjunto de pontos encontrados pela pes-

quisa (que estão dentro da região r). Se a página visita é uma página interna, então para 

cada página interna filha que intercepta a região r chama-se recursivamente o método 

window_query () para as páginas filhas. Se a página visitada é urna página folha, então 

adiciona ao stream de pontos todos os pontos da página. 

B.3 Método de Busca Exata 

O método de busca exata bool AMI_KDBTREE: : f i n d (const P0INT& p): a partir da página 

raiz, a busca segue da seguinte maneira: se a página visitada é vazia, a busca termina, 

caso contrário, localiza-se a página filha que contém o ponto p e faz-se a busca recursiva-

mente a partir desta página. Se a página visitada é página interna, localiza-se a página 

filha que contém o ponto p e faz-se a busca recursivamente. Se a página visitada é uma 

página folha, então faz-se uma busca na página folha pelo ponto p e retorna verdadeiro 

caso p está na página e falso caso contrário. 

Para os três métodos, os tipos point_t, POINT, P0INTJ3TREAM, KDB.ITEM e REGION, são 

tipos de dados definidos na biblioteca TPIE e representam respectivamente: tipo de um 

ponto que pode ser apenas do tipo número inteiro; o tipo definido por AMI_record<coord_t, 

size_t, dim> que é um conjunto de coordenadas coord.t, um tipo especificado por seu 

tamanho size_t (numérico neste caso) e de dimensão dim; um stream de pontos; o tipo 

definido por kdb_item_t<coord_t, dim> que é uma região identificada pelas coordenadas 

coord_t de dimensão dim; e o tipo definido por region_t<coord_t, dim> que é uma 

região definida por um conjunto de coordenadas coord_t de dimensão dim. 
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