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Introdução 

Na área de gerência de redes, existem hoje no mercado diversos sistemas, abrangendo 
todos níveis de exigência, desde os mais simples scripts (comumente em Shell scrit ou em Perl) 
para execução de, por exemplo, um simples ping, até códigos rebuscados que analisam a rede e 
prevêem tempo (em dias) para a existência de problemas. 

Entre os sistemas que seguem a filosofia do free software, podemos rapidamente citar o 
Nagios [2] (evolução do Net-Saint), o OpenNMS [3] como representantes de sistemas da melhor 
qualidade e outros bastante simples como o Scotty [1]  ou até mesmo o BigBrother [4] . Não 
podemos deixar de citar também o MRTG [10] que sem dúvida é um dos free softwares mais 
utilizados hoje no mercado, nem mesmo deixar de citar os projetos do CAIDA.ORG [11] que 
embora não se proponham a desenvolver um NMS (Network Management System) completo, 
contribuíram com diversas ferramentas de altíssimo nível. 

Já na área de NMSs comerciais, não podemos deixar de citar alguns dos “gigantes” como 
o OpenView da HP [5] , Unicenter da CA [6] , VitalSuite [7] da Lucent, eHealth Suite [8] da 
Concord Systems e o Tivoli [9] da IBM. 

Não é objetivo definir aqui o escopo destas ferramentas, apenas um comparativo de itens 
que o sistema FreeNMS (Free Network Management System) [12], foco deste trabalho, se propõe 
a atender e quais ferramentas existentes hoje possuem tais itens. Principalmente, este trabalho 
descreve uma das principais funcionalidades de qualquer NMS e especificamente a solução 
implementada no FreeNMS: o sistema “coletor” de variáveis (e detector de falhas) “Poller”. Este 
sistema coletor é o responsável por, a cada intervalo de tempo, coletar as informações das 
variáveis de MIB de todos os equipamentos gerenciados (e armazenar estes valores), bem como 
detectar a falha (queda) de qualquer um destes equipamentos, gerando alarmes quando 
necessário. Desta forma, percebemos então que o sistema coletor nada mais é do que o próprio 
“coração” de um NMS típico. Daí a sua importância e foco específico deste trabalho. 

 



 

Descrição do Problema e Solução 
Embora muito já tenha sido feito, quase todas as ferramentas disponíveis hoje no mercado 

dedicam-se a redes de pequeno porte ou a elementos de rede isolados. Quando se faz necessário à 
utilização de tais ferramentas em um número muito grande de elementos de rede, surgem 
diversos problemas, sejam eles administrativos ou de performance. 

Em função destes problemas, surgiu a idéia da criação de uma ferramenta de 
gerenciamento de rede que possibilitasse uma forma simples, efetiva e performática: o FreeNMS. 
Esta pesquisa e desenvolvimento é realizado por um grupo de pesquisadores do Laboratório da 
ReMAV MetroPOA, na PUCRS1. 

Para a criação do FreeNMS foram utilizadas apenas ferramentas ligadas a filosofia do free 
software, como o sistema operacional GNU-Linux, GCC (compilador C/C++), servidor WEB 
Apache e PHP como linguagem de desenvolvimento dos CGIs. Toda administração é executada 
em ambiente WEB e todos as execuções cíclicas, como coleta de dados, geração de alarmes (ex.: 
quebra de um SLA, ou aviso de falhas) e o “network discover” da rede são executadas em 
background com suas rotinas desenvolvidas em C++. 

Embora todo o sistema tenha sido projetado e desenvolvido até o momento priorizando a 
performance e simplicidade de operação, toda o ganho está concentrado nos módulos (ou 
engines) desenvolvidos em C++. O módulo denominado “Poller” (sistema coletor) do FreeNMS 
tem sua arquitetura projetada para obter alta performance, independente do tipo de coleta a ser 
executada na rede. Nesta descrição não iremos entrar em detalhes de como são tratados os dados 
dentro do Poller e nem quais protocolos podem ser utilizados. Apenas para citar um exemplo de 
técnicas/protocolos utilizados pelo Poller, para detectar a “disponibilidade” dos equipamentos 
gerenciados (se o equipamento está up ou down), são utilizados os protocolos ICMP e/ou SNMP 
(qualquer uma das três versões). 

Para o desenvolvimento deste Poller foram observados alguns aspectos que deveriam 
fazer parte do sistema para garantir tanto a performance como a funcionalidade. Uma das 
estratégias foi a criação de dois subsistemas, a saber: o DbHolder  e o Poller. 

No DbHolder está implementada a classe que permite um nível de abstração de banco de 
dados a ser utilizado (até o momento já estão implementados e funcionais os SGBDs PostgreSQL 
e o MySQL) e uma camada que viabiliza a comunicação com o banco de dados. Na 
implementação de ambas as camadas foram criadas classes que viabilizam a sua utilização e 
funcionalidade. Este subsistema foi necessário, pois a atividade que é crucial para um sistema de 
coleta de múltiplas máquinas/variáveis é a “coleta” de dados, não o armazenamento dos dados 
coletados, nem muito menos em qual banco de dados os dados serão inseridos. O protocolo de 
comunicação utilizado na classe que implementa a camada de comunicação entre os módulos 
DbHolder e o Poller, garante a confiabilidade dos dados bem como a sua correta inserção. 
Deixando um subsistema independente para a manipulação do banco de dados, desoneramos o 
Poller desta atividade, e com isso ganhamos mais desempenho em ambos os módulos, pois cada 
um possui uma função única e dedicada. 

Na camada de comunicação, que está presente em ambos os módulos, faz-se necessária 
uma fila de mensagens, pois o tempo de inserção no banco de dados tende a ser mais lento que o 
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tempo de coleta. Logo, se as atividades de coleta e inserção fossem síncronas, não teríamos 
nenhum ganho de performance, mesmo deixando independentes os módulos. Mais uma vez 
frisando que o protocolo existente na camada de comunicação garante a confiabilidade dos dados, 
e todos os eventos não esperados são registrados em arquivos “log” e dependendo de sua 
gravidade, alarmes podem ser gerados. 

No Poller, além da camada de comunicação com o subsistema de banco de dados, foi 
necessária a utilização da tecnologia de threads para conferir-lhe melhor performance. O 
paralelismo obtido pela utilização desta tecnologia, também precisou de mecanismo de controles 
rígidos para evitar que o sistema gerasse uma sobrecarga do protocolo utilizado na coleta durante 
os ciclos de execução. Evidentemente, o comportamento do Poller foi projetado para ter um 
funcionamento padrão independente do protocolo, o que não impede que em alguns protocolos, 
existam pequenas diferenças. Por exemplo, para detecção de disponibilidade, não é necessário 
registrar no banco de dados valores que não sofreram alterações em relação a coleta 
imediatamente anterior, pois o interessante neste caso, para este protocolo, são exatamente estas 
variações, e apenas estas são registradas no banco de dados. Nestas variações de status, além do 
registro no banco de dados também são gerados alarmes.  

Os intervalos dos ciclos de execução do Poller podem ser configurados, de acordo com o 
interesse do gerente da rede a ser gerenciada. Embora ainda não esteja implementado, faz parte 
do projeto a possibilidade da execução de três Pollers simultâneos, com ciclos de coleta 
independentes (todos com intervalos configuráveis), atendendo assim a necessidade para ciclos 
de freqüências altas, médias (ou normais) ou baixas. Também existem controles para evitar que 
um ciclo inicie durante o percurso de um ciclo que seja, eventualmente, excepcionalmente lento, 
(situação anômala, porém existente em grandes redes). Nestes casos, o ciclo iniciante é finalizado 
e outro ciclo só poderá iniciar após o termino do ciclo lento. Esta situação ocorre principalmente 
quando o intercalo entre os ciclos é muito pequeno. 

Na Figura 1 temos a arquitetura de funcionamento do módulo Poller do FreeNMS. 
 

 
Figura 1: Arquitetura de Funcionamento do Módulo Coletor (Poller) do FreeNMS. 



 

Proposta 
O FreeNMS é um projeto grandioso e, como tal, pretende figurar entre ouro grandes 

nomes de sistemas que seguem a linha do free software, como o Open NMS e como o Nagios. O 
principal diferencial é que se trata de uma solução focada para WANs, mas que também pode ser 
utilizado como ferramenta para monitorar e gerenciar pequenas redes. 

Embora o Poller projetado possa realizar coletas de virtualmente todos os protocolos, os 
esforços até o momento se detêm em SNMP e ICMP. No entanto, é interesse do grupo que hoje 
desenvolve o projeto FreeNMS, que novos protocolos e funcionalidades sejam acrescentadas a 
este projeto. Como exemplo, funcionalidades para que a ferramenta possibilite também o cálculo 
e geração de relatório da qualidade obtida em ligações de VoIP. 

Um dos objetivos desta descrição é identificar outros grupos de pesquisa que 
desenvolvam trabalhos correlatos, na área de Engenharia de Redes (Gerenciamento, QoS, 
SLA/SLM etc), a fim de possibilitar a troca de experiências e conhecimento. 
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