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Resumo estendido 
Neste artigo nos propomos de descrever o trabalho realizado em engenharia de redes e a 

experiência adquirida no projeto PMS ou “Parks Management System”. Este projeto compreende 
um conjunto de ações técnico-científicas, que foram realizadas no âmbito de uma parceria entre 
as Universidades PUCRS e UCPel com a empresa Parks S.A. Comunicações Digitais. Os 
recursos dos convênios assinados foram destinados ao desenvolvimento de tecnologias para 
apoiar a estratégia de gerenciamento da Parks. 

O objetivo geral do projeto PMS era pesquisar SLAs em redes TCP/IP, numa concepção 
pura e aplicada visando a investigação e o desenvolvimento de soluções tecnológicas em forma 
de produtos e serviços, considerando os saberes da área de gerencia de redes, complementados 
mediante trabalho interdisciplinar com as áreas de telecomunicações, eletrônica digital e 
engenharia de software. 

Pesquisadores das universidades, juntamente com a equipe de P&D da Parks trabalharam 
no desenvolvimento de inúmeras ferramentas em conformidade com o SNMP Management 
Framework do IETF e com as recomendações da Free Software Foundation, Inc. 

Apresentamos neste documento os resultados obtidos, frutos do projeto PMS, 
materializados na forma de uma metodologia para implantação e gestão de SLM, além de três 
ferramentas desenvolvidas pelo grupo, como forma de apoiar a gerencia de SLAs em redes 
TCP/IP. 
 
1. Introdução 

Tendo em vista o atual contexto nos setores de TIC, torna-se necessário gerenciar os 
serviços prestados, assim como os diferentes equipamentos e interfaces envolvidos neste setor. 
São necessárias ferramentas apropriadas sobretudo, no que tange a serviços, para o 
gerenciamento de nível de serviços (SLM, Service Level Management) que consiste em uma 
metodologia disciplinada e pró-ativa de procedimentos aplicados para assegurar que os níveis 
adequados, ou contratados, de serviço sejam prestados aos usuários. 

O escopo do projeto PMS compreendia as cinco áreas funcionais de gerenciamento do 
modelo OSI, falha, configuração, desempenho, segurança e contabilização. Essa abrangência se 
dá na forma de módulos, ou ferramentas, que se relacionam formando um NMS completo. A 
ferramenta principal é o FreeNMS sendo o FreeSLM e o WebLook módulos que estão sendo 
agregados a essa plataforma com o intuito  de dar maior flexibilidade ao sistema. 

 
 



2. Metodologia 
Dedicamos boa parte de nossos esforços na definição de uma metodologia bem 

documentada e estruturada, com uma série de passos bem definidos, com fins de  facilitar e 
padronizar a implantação de SLAs em organizações. Essa metodologia, como pode ser visto na 
figura a seguir, contem quatro macro-atividades bem definidas que são sub-divididas em uma 
série de micro-atividades intermediárias. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 1- Macro-atividades da metodologia para apoio a SLM 
 
 

As atividades previstas para a gerência de nível de serviço(s) representam esforços 
humanos cooperativos (mediados pela aplicação de tecnologias), estabelecidos por representantes 
do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), da Área/Ramo de 
Negócios e Usuário Interno ou Externo do(s) serviço(s). 
 
A metodologia foi testada em um caso real nas dependências da Faculdade de Informática da 
Universidade Católica de Pelotas e atualmente encontra-se em fase de validação e refinamento. 
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3. WebLook 

O Weblook é um aplicativo gráfico desenvolvido, com tecnologias Web, para 
gerenciamento dos modems da Parks S/A. O seu objetivo é permitir o controle de modems locais 
e remotos através de uma rede de computadores baseada no protocolos da família TCP/IP e em 
conformidade com o modelo de gerenciamento SNMP. 

O WebLook é uma ferramenta desenvolvida para a empresa PARKS, em conformidade 
com as necessidades específicas de seus clientes. Os requisitos do sistema foram repassados 
através de um antigo software proprietário, o NetLook, que consistia em de um “plugin” para o 
HP Open View, o que  tornava a utilização do NetLook pelos clientes da PARKS pouco prática e 
de alto custo. 

Conseqüentemente foi especificado que o WebLook deveria implementar todas as 
funcionalidades do antigo NetLook, além de incorporar as melhorias desejadas pela empresa e 
determinadas funcionalidades, inerentes ao HP OV, porém necessárias para viabilizar a 
ferramenta. 

Dentre as características do WebLook podemos ressaltar os seguintes aspectos: 

§ Web Based Management: assim como o FreeNMS e o FreeSLM, o WebLook tem sua 
interface totalmente voltada a WEB; 

§ Utilização além das MIBs consagradas como MIB2 e RMON disponíveis nos 
equipamentos, as MIBs proprietárias da PARKS, otimizando e melhor qualificando as 
informações recuperadas dos equipamentos gerenciados; 

§ Gerenciamento gráfico tanto do modem local quanto do modem remoto; 

§ Opção de copiar a configuração de um equipamento para outro, selecionado apenas os 
slots desejados; 

§ Mantêm em base de dados informações cadastrais e relacionamento entre todos os 
equipamentos cadastrados, mantendo a planta da empresa organizada.   

§  Visualização gráfica das configurações e do status dos equipamentos, incluído leds, 
botões e displays. 

§ Acionamento de loops de testes e verificação dos resultados remotamente; 

§ Discovery de equipamentos gerenciáveis; 

 

4. FreeSLM 

Para poder validar a metodologia definida, implantar e gerenciar SLAs foi então 
desenvolvida outra ferramenta, o FreeSLM. O FreeSLM constitui um software para gerência de 
SLAs, definido sob licença GPL e totalmente desenvolvido com tecnologias baseadas em Open 
Source. 

Dentre as principais características do FreeSLM podemos ressaltar, como diferenciais desse 
software, os seguintes aspectos: 



§ Web Based Management: O FreeSLM tem sua interface totalmente orientada a WEB, 
seguindo as tendências dos softwares de gerenciamento de redes e desfrutando das 
principais características dos sistemas WBM como: unificação de plataformas, facilidade 
de uso, flexibilidade, multi-plataforma, mobilidade geográfica, entre outras. 

§ Suporte ao gerenciamento distribuído: um ou mais Collect-Engine (poller) podem estar 
geograficamente distribuídos em pontos distantes de rede, reportando as informações a 
uma aplicação gerente SLM-Engine. 

§ Geração de relatórios: o FreeSLM pode gerar vários tipos de relatórios, gráficos ou texto, 
para os diferentes setores de TI, destacando as informações que são relevantes para cada 
setor. 

§ Flexibilidade de fabricantes: O FreeSLM possui um módulo de importação e análise de 
arquivos ASN1, permitindo aos administradores de rede que, além de utilizar os conjuntos 
pré-definidos de variáveis na ferramenta, possa submeter um arquivo ASN1 de um 
fabricante específico e permitindo ao poller coletar essas variáveis segundo critérios 
definidos pelo administrador do sistema. 

§ Facilidade de uso: O FreeSLM possui vários sets de variáveis pré-definidos que são 
relevantes para SLM e para gerência pró-ativa de redes de computadores, eximindo a 
complexidade de seleção manual de variáveis por parte do administrador da ferramenta, 
se desejado. 

 

5. Desenvolvimento atual: integração na Plataforma FreeNMS 

Tanto a ferramenta WebLook, quanto a ferramenta FreeSLM constituem ferramentas 
completas e independentes que, no entanto estão sendo convertidas para módulos que serão 
integrados na arquitetura de uma plataforma de gerência completa, desenvolvida pela ReMAV de 
Porto Alegre, o FreeNMS, dentro da política “free software”. Muitos dos módulos do FreeNMS 
são aplicações autônomas, das quais foram abstraídas os tipos de Banco de Dados através de uma 
API (MySQL, PostgreSQL, Oracle, etc). As duas ferramentas estão sendo adaptadas para, 
conforme as necessidades do ambiente gerenciado, integrar-se à plataforma de gerenciamento, 
tornando-a uma plataforma escalável, evoluindo e adaptando-se a partir das necessidades de seus 
usuários. 

 

6. Proposta 

 Apresentamos, neste artigo, vários trabalhos realizados pela equipe na área de engenharia 
de redes. Destacamos a importância do gerenciamento nas redes IP e a falta, no mercado de 
soluções integradas e de baixo custo. Um dos objetivos explicitados neste documento é o de 
provocar o interesse de parcerias nacionais com problemas comuns, que desejem aumentar a 
massa crítica de pesquisadores, e também complementar diferentes capacidades e competências, 
com o objetivo específico de desenvolver novas ferramentas destinadas às redes de alta 
velocidade do tipo IP sobre WDM (GIGA).  


