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Resumo 

 

Este documento descreve o projecto realizado no âmbito da disciplina Projecto em 

Engenharia Informática do Mestrado em Engenharia Informática da Faculdade de 

Ciências da Universidade de Lisboa. 

A obtenção de medidas de desempenho dos sistemas informáticos das organizações 

assume vital importância no seu planeamento, suporte e manutenção. 

Dentro das ofertas comerciais para sistemas de monitorização, há limitações claras 

destas ferramentas para extrair vistas customizadas dos indicadores de desempenho 

orientadas às necessidades próprias das organizações. 

O desenvolvimento da CMOS pretende colmatar esta lacuna através da recolha, 

processamento e apresentação de métricas e indicadores personalizados. Para o 

conseguir, define uma arquitectura modular e extensível, implementada com 

tecnologias de referência no desenvolvimento dos modernos sistemas de informação. 

O protótipo resultado do processo de desenvolvimento, apesar de limitado, permitiu 

obter bons resultados no ambiente operacional onde foi desenvolvido, havendo ainda 

margem para progressão e melhorias. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Oracle, Linux, XML, SQL, PHP, monitorização, KPI 
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Abstract 

 

This document describes the project implemented for the course Project in 

Informatics Engineering of the Masters in Informatics Engineering of the Faculty of 

Sciences at Lisbon University. 

Benchmarking and performance analysis is a vital activity in organizations, because it 

allows IT responsible to plan and maintain software and hardware systems. 

The available commercial solutions for systems monitoring are limited, providing 

only standard views of retrieved data. 

CMOS aims to provide a different approach, presenting performance indicators in 

client customized views. To accomplish this, it uses a modular and extensible 

architecture implemented with common technology used in modern software 

development. 

The prototype that was built, although limited, achieved good results in the 

organization’s production environment where it was developed. Nevertheless, it can 

be significantly improved. 

 

KEYWORDS: Oracle, Linux, XML, XML, SQL, PHP, monitoring, indicators 
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Capítulo 1   

Introdução 

Ao longo desta dissertação descreve-se, em detalhe, o desenvolvimento do projecto 

intitulado ”CMOS – Consola de Monitorização Operacional de Sistemas”, efectuado 

na Práxia – Sistemas de Informação S.A no âmbito do Mestrado em Engenharia 

Informática. 

 

1.1 Motivação 

Nos dias de hoje, a quase totalidade das organizações dependem de bases de dados e 

outros sistemas informáticos para realizarem o seu trabalho e manterem-se 

competitivas no mercado. A informação e o acesso eficiente e fiável à mesma são 

críticos. Torna-se assim necessário garantir a estabilidade e funcionamento dos 

sistemas que gerem e disponibilizam essa informação. Num mercado extremamente 

dinâmico e evolutivo, é cada vez mais frequente o aparecimento de sistemas 

heterogéneos de muito larga escala onde a sua monitorização desempenha um papel 

crucial no planeamento de acções preventivas e correctivas que visam garantir a sua 

disponibilidade e robustez. 

 

 

 

 



 

Introdução  2 

 

1.2 Objectivos 

Este projecto tem como objectivo o desenvolvimento de uma consola de 

monitorização de bases de dados Oracle e respectivos sistemas de suporte que, através 

de uma interface Web, permita: 

• Identificar e avaliar o estado geral do sistema de informação, dos componentes 

que o constituem e do seu desempenho e performance; 

• Configurar e parametrizar a consola de monitorização de acordo com as 

necessidades e requisitos específicos de cada organização. 

Pretende-se com esta ferramenta, detectar atempadamente potenciais situações que 

ponham em causa a disponibilidade e robustez do sistema, actuando sobre elas o mais 

rapidamente possível, evitando a indisponibilidade e os custos que esta representa 

para uma organização cuja actividade depende de sistemas de elevada disponibilidade. 

O projecto apresenta desafios a serem ultrapassados nomeadamente, a recolha simples 

e eficiente de indicadores do estado do sistema, o armazenamento a médio/longo 

prazo dos valores dos indicadores para efeitos de produção de relatórios periódicos e 

possibilidade de configuração e parametrização da consola às necessidades de cada 

organização. 

Existem actualmente no mercado diversas soluções e plataformas de monitorização, 

tanto comerciais, como open-source. Apesar de serem bastante evoluídas em termos 

de indicadores que recolhem e das medições que possibilitam, carecem de 

funcionalidades que permitam a sua configuração ou parametrização às regras de 

negócio e às necessidades de cada organização. É neste ponto que a consola de 

monitorização se diferencia e se destaca, permitindo a sua configuração e 

parametrização face às necessidades e requisitos das organizações, possibilitando a 

análise de aspectos muito específicos e concretos que outras ferramentas e sistemas 

não contemplam. 
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1.3 Organização do Documento 

Neste documento e após esta introdução é exposto o trabalho relacionado na área e 

tecnologia, componentes base na construção da consola que pelas suas propriedades 

dotaram a consola das características fundamentais necessárias para o seu sucesso. 

Posteriormente é apresentada de forma sucinta a metodologia utilizada no 

desenvolvimento do projecto, com particular destaque para os ciclos de prototipagem 

que foram percorridos. 

No Capítulo 4 – Análise e Arquitectura é apresentada a arquitectura concebida para o 

sistema a construir sob o ponto de vista conceptual.  

No Capítulo 5 – Implementação e Resultados é feita uma exposição detalhada da 

implementação da arquitectura definida e dos resultados que foram possíveis de obter. 

Este documento encerra com as conclusões do trabalho e aponta ainda direcções 

futuras de desenvolvimento da CMOS. 

1.4 Integração na Instituição de Acolhimento 

O estágio iniciou-se em Setembro de 2006, com uma fase de integração na empresa, 

que decorreu nas instalações da Práxia, que tinha por objectivos dar a conhecer a 

estrutura da empresa, as competências de cada unidade orgânica, bem como os seus 

métodos de trabalho, as suas normas internas, a política de qualidade da empresa e 

também toda a documentação a ser produzida e utilizada no desenvolvimento dos 

projectos. 

A Práxia é uma empresa de Sistemas de Informação com competências nas áreas de 

desenvolvimento de software, formação, administração e suporte de sistemas de 

informação e planeamento, gestão, acompanhamento e validação da qualidade de 

projectos de informática. 

Após o período de integração realizou-se uma fase de autoformação, tendo incidido 

maioritariamente na aprendizagem das ferramentas a utilizar no desenvolvimento do 

projecto e investigação das tecnologias poderiam ser utilizadas. 

Esta fase coincidiu ainda com a integração plena na equipa da Unidade Oracle da 

Práxia onde houve lugar à transferência do conhecimento acerca de projecto em curso 
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nas Oficinas Gerais de Material Aeronáutico (OGMA), de suporte aos sistemas 

operativos e bases de dados, Oracle que serviu de infra-estrutura ao desenvolvimento 

do projecto ao longo do último ano.  

Ao longo deste período, além da construção da CMOS, foram desenvolvidas 

actividades no âmbito do projecto de suporte em curso neste cliente da Práxia entre as 

quais se destacam: manutenção das bases de dados, manutenção dos sistemas 

operativos, gestão de backups e produção de relatórios mensais sobre o estado das 

bases de dados. Uma das tarefas que está directamente relacionada com este projecto 

e com o qual pretendemos simplificar e optimizar a sua execução, é a elaboração de 

gráficos e relatórios dos indicadores da infra-estrutura que são entregues mensalmente 

à OGMA. 
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Capítulo 2   

Trabalho Relacionado e Tecnologia 

A recolha de indicadores do funcionamento de um sistema serve três grandes 

propósitos: 

• Monitorização da actividade dos sistemas para a detecção de anomalias; 

• Planeamento de actividades de suporte, manutenção ou actualização e 

melhoria; 

• Computação de rácios de avaliação do desempenho dos sistemas. 

Nestas áreas surgiram ao longo dos anos trabalhos e tecnologias de qualidade 

relevante e que permitiram avanços consideráveis nesta problemática. Nas próximas 

secções são apresentados a título de exemplo trabalhos nestas áreas, seja a nível 

académico, seja em sistemas comerciais, bem como as tecnologias que permitem a 

implementação de sistemas de monitorização baseados em tecnologia Web.    

2.1 Trabalho Relacionado e Outras Soluções 

O trabalho relacionado nesta área é vasto e inspirador. Os grupos de discussão sobre 

os desafios da avaliação de desempenho ou benchmarking produzem ciclicamente 

métricas e formas estruturadas de recolha e avaliação da eficiência dos sistemas. Estas 

são predominantemente orientadas ao desempenho físico dos equipamentos como em 

[9] ou relativos ao desempenho das aplicações e sua relação com a infra-estrutura de 

suporte [16]. Se em [9] os autores enumeram um conjunto de métricas e 

procedimentos para a avaliação de desempenho, cedo se constata que a criação de 
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uma métrica universal para cálculo do desempenho de um sistema será de difícil 

concretização. É pois pertinente e necessário o desenho de sistemas de avaliação e 

monitorização orientados aos próprios requisitos das organizações.  

Em [3] é apresentado um trabalho recente, que concretiza um sistema de 

monitorização de processos de negócio, que aborda toda esta problemática e propõe 

uma arquitectura modular que permite a avaliação de processos de negócio, sendo o 

próprio processo de monitorização um processo de negócio. Este trabalho apresenta 

soluções para a monitorização de parâmetros num nível de abstracção muito elevado o 

que o torna inadequado quando se pretende recolher informação ao nível mais baixo 

do hardware e software. 

Além destes ensaios há ainda sistemas comerciais que tentam fornecer métricas de 

desempenho e executam monitorização activa dos sistemas. São apresentados de 

seguida dois exemplos que, no contexto da realização da CMOS, foram avaliados.   

2.1.1 Oracle Enterprise Manager (OEM) 

O Oracle Enterprise Manager (OEM) [11] é uma ferramenta do fabricante Oracle que 

permite a monitorização de aplicações (software) e máquinas (hardware). Além da 

monitorização e da detecção de potenciais problemas é ainda possível definir tarefas 

de administração para resolução dos problemas encontrados. Uma outra 

funcionalidade do OEM é a gestão e configuração de ambientes aplicacionais.  

Estas três funcionalidades fazem do OEM uma ferramenta muito útil na 

monitorização e gestão de ambientes Oracle e respectivos sistemas de suporte. Uma 

vez que o OEM é uma ferramenta da Oracle, é natural que exista uma integração 

muito fechada entre este e outros produtos do mesmo fabricante. Esta revela-se como 

uma vantagem na monitorização e gestão de ambientes onde predominem aplicações 

Oracle, uma vez que o OEM se encontra optimizado para monitorar aplicações deste 

fabricante. Contudo, este sistema está muito orientado para a recolha de indicadores 

de funcionamento específicos que acabam por traduzir pouca semântica e necessitar 

de uma “tradução” para que o decisor possa avaliar e planear consistentemente. 
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2.1.2 Suites de Administração de Bases de Dados (Quest Software) 

Com características semelhantes, a Quest Software possui, pelo menos, três 

ferramentas que podem ser utilizadas para a monitorização e diagnóstico de bases de 

dados. São elas o Quest Central for Oracle, Spotlight e Foglight [13]. O primeiro é 

exclusivamente dedicado a bases de dados Oracle, enquanto os outros produtos 

suportam vários fabricantes de bases de dados. O Quest Central for Oracle é uma 

ferramenta de monitorização dedicada à detecção e resolução de problemas de 

desempenho numa base de dados Oracle e possui amplas e mais extensas 

funcionalidades nestas áreas. 

No entanto, apesar de ser vantajoso, caso estejamos na presença de um ambiente 

Oracle, é uma desvantagem se estivermos na presença de um ambiente com um 

elevado nível de heterogeneidade, onde existem diversas aplicações, de diversos 

fabricantes. Além do mais, tanto o OEM como as ferramentas da Quest Software, têm 

dificuldades em mapear conceitos ou vistas parametrizadas sobre os rácios relevantes 

de cada organização. 

2.2 Tecnologia 

Para endereçar os problemas encontrados na criação de uma aplicação de 

monitorização de sistemas, há desde logo um conjunto de tecnologias que facultam 

dados estruturados e que facilitam a construção das aplicações, seja nos componentes 

de recolha de indicadores de funcionamento de baixo nível, seja no próprio 

processamento e apresentação dos resultados recolhidos.  

Segue-se uma descrição resumida das tecnologias que suportaram a criação da CMOS 

e que lhe conferem por inerência algumas das suas características.  

2.2.1 SNMP  

O SNMP (Simple Network Management Protocol) [14] é um protocolo, que define um 

mecanismo de recolha de informação sobre o estado e funcionamento de dispositivos 

(hardware/software) ligados em rede. Uma grande parte do software de suporte a 

sistemas de informação permite, actualmente, a recolha de indicadores através deste 

protocolo, incluindo a generalidade dos sistemas operativos e dos sistemas Oracle. Os 

indicadores suportados estão listados, sob a forma de objectos com um identificador 
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numérico único, em várias MIB (Management Information Base). A MIB pode ser 

considerada como uma base de dados que lista os indicadores suportados por um 

determinado dispositivo, seja ele físico (hardware) ou lógico (software) existindo 

várias MIB, algumas genéricas e outras específicas de um determinado dispositivo ou 

fabricante. 

2.2.2 Shell Scripts 

O interpretador de comandos do Linux (Shell) [10] permite a introdução de comandos 

em modo de texto que são depois processados, invocando programas do núcleo do 

sistema operativo, que verificam e retornam os resultados desses comandos. Os 

comandos suportados por este interpretador são diversos e podem ser combinados de 

várias maneiras (à semelhança de uma linguagem de programação) para criar novos 

programas (scripts) que permitem novas funcionalidades, para além das que são 

suportadas pelo interpretador. 

2.2.3 XML 

O XML (eXtensible Markup Language) [4] é uma metalinguagem independente da 

plataforma lógica e física. Permite descrever informação de uma forma bem definida. 

Um documento XML tem uma estrutura composta por elementos que podem, ou não, 

ter atributos. Cada elemento descreve uma parte da informação que está contida no 

documento XML. A estrutura de um documento XML obedece a um conjunto de 

regras estritas e só é válido se estas regras forem cumpridas. Esta característica 

garante que documentos XML provenientes de fontes distintas, possam ser 

interpretados da mesma forma permitindo a interoperabilidade da informação através 

de sistemas heterogéneos através da sua normalização. 

2.2.4 SQL 

O SQL (Structured Query Language) [15] é uma linguagem de pesquisa normalizada 

que permite a recolha e gestão da informação presente num sistema de base de dados.  

2.2.5 JavaScript 

O JavaScript [7] é uma linguagem interpretada, desenvolvida para deslocar a 

execução de código para o cliente na obtenção de páginas HTML através da 
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interpretação dinâmica das instruções presentes na página, possibilitando a construção 

de aplicações Web interactivas através da alteração da estrutura das páginas.  

2.2.6 AJAX 

O AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) [1] é uma tecnologia que utiliza 

JavaScript e XML para a troca de informação assíncrona entre um cliente (Web 

browser) e um servidor (Web server), que possui vantagens sobre o modelo 

tradicional de cliente/servidor na Web. 

Face ao modelo tradicional, o AJAX veio melhorar a eficiência da troca de informação 

entre cliente e servidor, permitindo a comunicação assíncrona entre eles. A principal 

vantagem é que o cliente não tem de ficar à espera da resposta do servidor para 

continuar a realizar trabalho, prosseguindo imediatamente a seguir ao pedido e 

disponibilizando a informação ao utilizador à medida que esta é recebida do servidor. 

2.2.7 JSON 

O JavaScript Object Notation [8] é um formato de troca de informação baseado num 

subconjunto das especificações do JavaScript e é muitas vezes considerado uma 

alternativa mais simples ao AJAX. É uma tecnologia emergente que tem tido uma 

adopção rápida devido à sua simplicidade e versatilidade, visto que pode ser usado 

com um vasto leque de linguagens de programação. Não sendo uma tecnologia 

exclusiva do JavaScript mas baseando-se nesta, o uso de JSON com JavaScript é 

muito simples e intuitiva. 

2.2.8 CSS 

As Cascading Style Sheets [2] definem a apresentação dos elementos de uma página 

HTML e permite simplificar e uniformizar a apresentação das páginas HTML, 

contribuindo para um aspecto mais coerente da aplicação. 

2.2.9 YUI 

A Yahoo! User Interface Library [17] é uma biblioteca de funções e componentes, 

escrita em JavaScript, que permite criar aplicações Web interactivas. Inclui ainda 

recursos CSS que ajudam a definir a estrutura e apresentação das aplicações 

desenvolvidas. 
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2.2.10  PHP 

O PHP [12] é uma linguagem de programação que, quando combinada com um 

servidor Web, pode ser usada para produzir páginas Web dinâmicas. É uma das 

linguagens mais usadas para este tipo de função e deve a sua popularidade ao facto de 

poder ser usada com um vasto número de sistemas de gestão de bases de dados 

(incluindo Oracle), de estar disponível para muitos sistemas operativos e de poder ser 

executada na maioria dos servidores Web. 

2.2.11  Flash 

O Flash [5] é uma plataforma de criação de conteúdos que suporta imagens vectoriais, 

áudio e vídeo. A sua popularidade deve-se ao facto de permitir a criação de aplicações 

Web interactivas e dinâmicas, que fazem com que estas aplicações sejam mais ricas e 

interactivas, melhorando a interface com o utilizador. 
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Capítulo 3   

Metodologia e Planeamento 

Nas secções seguintes são apresentados o processo de desenvolvimento seguido e o 

planeamento estabelecido para o desenvolvimento da CMOS. 

3.1 Processo de Desenvolvimento 

A metodologia utilizada no desenvolvimento da CMOS baseou-se no modelo em 

espiral para o desenvolvimento de software, tendo sofrido algumas alterações face ao 

modelo tradicional. 

O modelo em espiral é caracterizado por combinar, em etapas sucessivas, as fases de 

desenho e implementação que caracterizam o desenvolvimento de um projecto de 

software. Devido a esta combinação, este modelo apresenta algumas vantagens 

importantes, das quais se destacam as seguintes: 

• As estimativas (de custo, duração do projecto, etc.) tornam-se mais realistas à 

medida que o trabalho progride, pois as principais dificuldades técnicas são 

detectadas no início do desenvolvimento do projecto; 

• Permite uma melhor adaptação às alterações no desenho e arquitectura do 

projecto em curso, espelhando rapidamente estas alterações na fase de 

implementação; 

• Os programadores podem concentrar-se mais cedo nas tarefas de 

implementação e desenvolvimento, em vez de ficarem presos nas fases de 

análise e desenho. 
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Para melhor ilustrar a metodologia seleccionada, a Figura 1 apresenta um diagrama do 

modelo em espiral que foi utilizado no desenvolvimento da CMOS: 

Adaptação Análise

Desenho

Implementação

Testes

Prótotipo

 

Figura 1 – Metodologia de Desenvolvimento 

As caixas dentro do rectângulo a tracejado representam as fases que tiveram várias 

iterações no ciclo de desenvolvimento em espiral adoptado no desenvolvimento do 

projecto. Para uma melhor compreensão das diversas fases, segue-se uma breve 

descrição das mesmas: 

• Adaptação: período de integração na empresa caracterizado pela formação em 

tecnologias Linux e Oracle, exploração das tecnologias seleccionadas e 

aprendizagem de linguagens de programação; 

• Análise: investigação e análise de tecnologias no que diz respeito à sua 

adequação face aos objectivos que se pretendiam alcançar. Esta fase foi 

executada várias vezes, sempre que se detectavam problemas específicos 

numa das tecnologias utilizadas. A formação nas diversas tecnologias 

prolongou-se também para esta fase; 

• Desenho: elaboração da arquitectura. Esta fase teve várias iterações para se 

conseguir desenhar uma arquitectura que cumprisse com os objectivos que 

tinham sido definidos para a mesma; 

• Implementação: codificação do desenho da arquitectura definida após cada 

iteração; 
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• Testes: verificação do funcionamento do sistema após cada iteração; 

• Protótipo: elaboração de um protótipo que implementa todas as 

funcionalidades concretizadas nas várias iterações realizadas. 

3.2 Planeamento 

O planeamento das actividades decorreu no início do projecto e previa uma duração 

de 8 meses. Com o desenrolar do projecto e com outras actividades que também 

foram executadas neste período, foi necessário alterar o plano de desenvolvimento de 

forma significativa, tendo este atingido os 14 meses de duração. 

A disparidade entre a duração inicialmente prevista e a final é justificada em grande 

parte pela intervenção que foi realizada pelas OGMA, entre Fevereiro e Agosto deste 

ano, para a actualização dos seus sistemas de software e hardware. Decorrente das 

solicitações geradas por este facto no serviço prestado nas OGMA pela Práxia e outras 

condicionantes a nível pessoal, ocorreram desvios significativos no plano inicial. 

Nas Figuras 2 e 3 pode-se observar, respectivamente, o planeamento inicial e o final: 

 

 

Figura 2 – Planeamento Inicial 

 

 

Figura 3 – Planeamento Final 
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O detalhe das actividades do planeamento final é apresentado na seguinte tabela: 

Tarefa Duração Início Fim 

Adaptação 14 days 01/Set/2006 20/Set/2006 

Ciclo 1 51 days 21/Set/2006 30/Nov/2006 

Análise Preliminar 30 days 21/Set/2006 01/Nov/2006 

Relatório Preliminar 21 days 02/Nov/2006 30/Nov/2006 

Ciclo 2 91 days 01/Dez/2006 06/Abr/2007 

Análise Detalhada 22 days 01/Dez/2006 01/Jan/2007 

Desenho Protótipo 24 days 02/Jan/2007 02/Fev/2007 

Implementação Protótipo 21 days 05/Fev/2007 05/Mar/2007 

Testes Protótipo 24 days 06/Mar/2007 06/Abr/2007 

Ciclo 3 161 days 09/Abr/2007 19/Nov/2007 

Alterações Desenho Protótipo 23 days 09/Abr/2007 09/Mai/2007 

Desenho Protótipo 23 days 10/Mai/2007 11/Jun/2007 

Implementação Protótipo 23 days 12/Jun/2007 12/Jul/2007 

Testes Protótipo 22 days 13/Jul/2007 13/Ago/2007 

Relatório Final 70 days 14/Ago/2007 19/Nov/2007 

Tabela 1 – Descrição Detalhada do Planeamento Final 
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Capítulo 4   

Análise e Arquitectura 

O desenho da arquitectura da CMOS foi realizado de acordo com um conjunto de 

características essenciais que deverá possuir: 

• Portabilidade: pretende-se que a consola possa ser instalada em ambientes 

heterogéneos independentemente da tecnologia e sistema operativo em uso; 

• Escalabilidade: a consola deverá suportar o crescimento do número de 

sistemas a monitorar sem colocar em causa o seu funcionamento; 

• Auto-Contida (Self-Contained): a consola poderá ser composta por 

componentes, mas estes devem ser apresentados de uma forma única e 

independente de outras aplicações; 

• Facilidade de desenvolvimento e baixo custo: a consola deverá ser suportada 

em tecnologia de utilização geral e tendencialmente open-source para 

minimizar os custos de licenciamento.  

Com base nestas condicionantes, foi definida uma arquitectura baseada em três 

grandes componentes: 

1. Recolha e Processamento de dados: tem como função obter e processar os 

dados dos indicadores que se pretendem monitorar; 

2. Armazenamento de dados: responsável pelo armazenamento a longo prazo 

dos dados recolhidos para posterior consulta; 
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3. Interface com o utilizador: permite o acesso do utilizador aos dados 

processados e armazenados. 

Nas próximas secções é introduzido em detalhe cada um dos componentes da 

arquitectura que é ilustrada na Figura 4. 

 

Figura 4 – Arquitectura do Sistema 

4.1 Recolha e Processamento de Dados 

Este componente permite definir qual a informação a obter, como a obter e como a 

processar. Por cada indicador que se pretende monitorar, existe um sub-componente 

que tem as definições específicas sobre os objectos a monitorar.  

Uma das fontes de dados é o protocolo SNMP, assumindo-se que estará disponível 

um agente SNMP em cada sistema, que fornece a informação básica do estado da 

máquina. Este tipo de dados pode ser obtido directamente do sistema operativo, com 

uma quantidade mínima de cálculos ou mesmo sem efectuar quaisquer tipos de 

cálculos. No entanto, as possibilidades do protocolo SNMP são vastas e é possível 

monitorar interfaces de rede, quantidade de espaço disponível em disco e até 

desenvolver programas que monitorizem parâmetros que não estão disponíveis na 

MIB e tornar o resultado desses programas acessível por SNMP. 

Uma outra fonte de dados é conseguida utilizando SQL, monitorizando através de 

vistas de dicionário e de dados praticamente todos os aspectos do funcionamento de 

uma base de dados e da aplicação que a utiliza. Dos mais simples, aos mais 

complexos, se for possível construir uma query SQL para obter a informação 

desejada, é possível monitorar qualquer aspecto que se pretenda. 
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4.2 Armazenamento de Dados 

Após a recolha e o processamento dos dados é necessário o seu armazenamento a 

médio/longo prazo para que, posteriormente, os dados e indicadores possam ser 

consultados e analisados. 

Para esta função, o servidor de monitorização inclui uma base de dados Oracle, que é 

responsável pelo armazenamento dos dados. Esta base de dados tem uma estrutura 

própria que foi desenhada para simplificar o desenvolvimento das funções de 

monitorização, assim como a manutenção e organização dos dados recolhidos. O 

modelo de dados é apresentado na Figura 5: 

 

Figura 5 – Modelo de Dados 

A tabela “prx_ind_list” mantém uma lista de todos os indicadores disponíveis e 

armazena os nomes das tabelas específicas de cada indicador, assim como uma 

descrição de cada indicador. As tabelas “prx_ind_x”, onde x é um número que 

corresponde ao campo “id” da tabela “prx_ind_list”, armazenam os dados referentes a 

cada indicador. 

A comunicação entre este componente e o de recolha e processamento de dados é 

assegurada pela linguagem SQL, uma vez que é esta que permite que os dados 

recolhidos sejam introduzidos na base de dados de monitorização. 
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4.3 Interface com o Utilizador 

Este componente permite aos utilizadores do sistema consultarem a informação que 

está armazenada na base de dados de uma forma simples, cómoda e eficiente. 

A interface deverá possuir as seguintes propriedades: 

• Facilidade de utilização: um utilizador sem conhecimentos da arquitectura e 

detalhes da implementação deve poder usar a interface facilmente; 

• Eficiência: a interacção com o utilizador deve ser efectuada de modo a 

minimizar os tempos de espera;  

• Acesso remoto: deve ser possível aceder à interface em qualquer local, a 

partir de qualquer dispositivo, independentemente do tipo de plataforma 

(hardware/software) em que o utilizador se encontra. 

Para garantir estas propriedades, definiu-se uma abstracção para os queries SQL 

usados para obter a informação, determinou-se que era necessário minimizar a 

comunicação com o servidor e que a interface deveria ser disponibilizada através de 

um Web browser. O diagrama da Figura 6 ilustra a separação entre o modelo lógico 

de dados e a camada de apresentação: 

 

Figura 6 – Representação da Modelo Lógico de Dados e Camada de Apresentação 



19 

Capítulo 5   

Implementação e Resultados 

O desenvolvimento da CMOS iniciou-se com a selecção dos componentes de software 

a utilizar. Após esta selecção e antes de iniciar os trabalhos de implementação foi 

necessário proceder à instalação, teste e avaliação de software, que incluiu: sistema 

operativo, base de dados, servidor Web, ferramentas de desenvolvimento, entre outros. 

Só após esta configuração, teste e validação do ambiente criado foi possível iniciar o 

desenvolvimento dos vários módulos de software que, quando finalizados, 

implementavam as funcionalidades descritas conceptualmente na arquitectura de 

sistema. 

A plataforma base escolhida para o desenvolvimento e integração dos diversos 

componentes que constituem consola de monitorização foi o Linux. Esta escolha foi 

efectuada por vários motivos: 

1. Baixo Custo: Não existem custos associados a licenças para a execução do 

sistema operativo e maior parte dos programas que o acompanham; 

2. Estabilidade: É um sistema operativo que não necessita de ser reinicializado 

periodicamente para manter níveis de performance elevados. Além disso, a 

instalação de novo software não necessita (tipicamente) de uma reinicialização 

do sistema; 

3. Redes: Possui um excelente suporte para diversos tipos de redes e permite a 

ligação a ambientes heterogéneos ao nível de sistema operativo e tecnologia de 

rede utilizada; 
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4. Compatibilidade: Suporta diversos formatos de ficheiros e tecnologias 

permitindo a interoperabilidade entre elas. 

Definida a plataforma base, procedeu-se à sua instalação e configuração.  

Para a concretização da camada de recolha e processamento de dados, era necessário 

instalar e configurar o pacote de software cliente/servidor SNMP que permite obter os 

dados a monitorar. Para a configuração do servidor, foi executado o configurador 

automático que é incluído no pacote instalado e que, com algumas definições simples, 

configura o servidor para disponibilizar toda a informação que seja passível de ser 

obtida. O software cliente não necessita de qualquer configuração. 

Foi instalada a base de dados Oracle sob a plataforma base, parte essencial do 

componente de armazenamento de dados da arquitectura definida. 

Após a instalação dos pacotes de software mais relevantes, foram instaladas versões 

customizadas do Apache (Web server) e das bibliotecas PHP, necessárias para a 

camada de interface com o utilizador. Para isto, foi necessário obter o código fonte 

dessas aplicações e proceder à compilação, instalação e configuração das mesmas, 

para que o sistema, na sua globalidade, não sofresse alterações profundas e fosse 

garantida a propriedade auto-contida (self-contained), a nível da arquitectura. 

5.1 Tecnologias Utilizadas 

A identificação das tecnologias mais adequadas para o desenvolvimento de um 

sistema como a CMOS é um factor chave no sucesso do sistema a ser desenvolvido. 

Depois de identificadas as tecnologias candidatas, que incluíram universos tão 

distantes como Microsoft ou Java, foi adoptado um conjunto de tecnologias 

universalmente aceite para o desenvolvimento de soluções deste tipo. 

Das fases de familiarização e adaptação às tecnologias seleccionadas resultou um 

conjunto de informação relevante que se inclui na Tabela 2 e que expõe as vantagens 

e desvantagens de cada tecnologia envolvida na construção da CMOS na forma como 

foi sentida a sua utilização no processo de desenvolvimento da solução.  
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Tecnologia Pontos Fortes Pontos Fracos 

SNMP - Simples 

- Extensível 

- Vasto Suporte 

- Interoperabilidade 

- Segurança (versão 1) 

- Desorganização da informação 

- Informação pouco detalhada 

XML - Permite definir uma linguagem 

mais precisa para um problema 

- Separação entre conteúdo e 

apresentação 

- Mais complexo e exigente que 

HTML 

- Requer processamento para 

apresentação dos conteúdos 

AJAX - Eficiência 

- Interfaces mais interactivas 

- Requer menos largura de banda 

- Programação complexa 

- Integração com o histórico dos 

browsers 

PHP - Velocidade 

- Open-Source 

- Multiplataforma 

- Fácil de programar 

- Tratamento de erros 

- Pouco modular 

 

Tabela 2 – Pontos Fortes e Fracos das Tecnologias Envolvidas 

Com todo o software instalado e configurado, com o domínio da tecnologia base para 

o desenvolvimento da solução deu-se início ao desenvolvimento dos módulos 

necessários para cada um dos componentes da arquitectura. 

5.2 Recolha e Processamento de Dados 

O desenvolvimento deste componente teve início com a execução de testes para 

validar a viabilidade da obtenção de informação relativa ao processador, memória 

física e memória virtual, através do protocolo SNMP e do agente instalado no sistema.  

Os testes foram efectuados com sucesso, à excepção da informação relativa à carga do 

processador, que não reflectia a carga actual do sistema. Este problema foi 

ultrapassado com o desenvolvimento de um programa em shell script que devolve a 
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carga actual do processador. Para que esta informação fosse acessível por SNMP, 

tirou-se partido de uma funcionalidade deste protocolo que permite atribuir os valores 

devolvidos por programas a objectos da MIB.  

Esta funcionalidade necessitou de uma alteração à configuração do servidor para 

especificar o nome do objecto e a localização do programa a executar quando esse 

objecto fosse consultado. Após a realização das alterações e testes, verificou-se que a 

informação agora fornecida pelo SNMP era disponibilizada correctamente. 

Para popular a base de dados de monitorização com informação e automatizar a 

recolha periódica dos indicadores, foram desenvolvidos shell scripts que são 

executados periodicamente.  

Foi desenvolvido um script por cada indicador a monitorar, e cada script efectua três 

operações distintas: 

• recolha de dados;  

• processamento de dados;  

• inserção dos dados na base de dados de monitorização.  

A recolha de dados é feita através de SNMP ou SQL, consoante a natureza do 

indicador que se pretende monitorar, respectivamente servidor de suporte ou base de 

dados. 

O processamento de dados é um passo opcional e, normalmente, são operações 

simples de conversão de unidades ou soma de valores.  

A recolha por SNMP é efectuada utilizando um programa cliente, ao qual se indica 

qual o servidor e o objecto da MIB que queremos consultar, sendo que o valor obtido 

é depois devolvido pelo mesmo programa cliente. Cada script de recolha de 

informação por SNMP inclui uma chamada a este programa cliente. 

No caso da recolha por SQL, não existe nenhum programa cliente que possa ser 

utilizado, pelo que tem de ser estabelecida uma ligação à base de dados a monitorar e 

executar um query que devolva a informação que se pretende. Este é definido pelo 

utilizador, não havendo limitações sobre a complexidade ou quantidade de informação 

que pode ser obtida. 
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Após a recolha da informação, se necessário, os dados obtidos podem ser processados 

para efectuar conversões de unidades (i.e. bytes para kilobytes) ou outras operações 

matemáticas para produzir o resultado final pretendido. 

Por fim, os dados são inseridos na base de dados do servidor de monitorização, onde 

são armazenados a médio/longo prazo para mais tarde serem analisados. Para que seja 

possível recolher os dados periodicamente, cada script referente a um indicador é 

agendado para ser executado de acordo com os intervalos de medição pretendidos 

(por exemplo, de cinco em cinco minutos, ou de hora em hora). 

5.3 Armazenamento de Dados 

Verificada a validade dos dados obtidos pelo componente de recolha e processamento 

de dados, foram criadas tabelas na base de dados para armazenar os dados recolhidos.  

Para permitir identificar facilmente que indicadores estão disponíveis para consulta, 

existe uma estrutura que armazena uma descrição de cada indicador, assim como o 

nome da tabela onde estão armazenados os dados referentes a esse indicador.  

Para cada indicador, foi definida uma tabela para armazenar os dados, juntamente 

com outros atributos como a data/hora em que foram obtidos e servidor/base de dados 

a que se referem.  

Esta informação permite que seja efectuada uma filtragem sobre o intervalo de tempo 

e a origem (servidor/base de dados) dos dados a consultar. Para cada novo indicador a 

monitorar, é necessário criar uma nova tabela. 

5.4 Interface com o Utilizador 

Com os componentes de recolha e armazenamento de dados em funcionamento, a 

disponibilização do acesso a essa informação é realizado através de uma interface 

gráfica em ambiente Web. 

5.4.1 Definição de Ambientes 

Para facilitar a gestão dos ambientes (bases de dados e servidores de suporte) a 

monitorar, é definido um ficheiro XML que contém informação sobre nomes de 
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servidores, nomes de bases de dados e parâmetros de ligação à base de dados de 

monitorização tal como pode ser apresentado na Figura 7: 

<?xml version="1.0"?> 

<databases> 

    <database name="TSH1"> 

        <sid>TSH1</sid> 

        <host>server1.home.com</host> 

        <user>sys</user> 

        <pass>password</pass> 

    </database> 

    <database name="TSH2"> 

        <sid>TSH2</sid> 

        <host>server2.home.com</host> 

        <user>sys</user> 

        <pass>password</pass> 

    </database> 

   <database name="TSH3"> 

        <sid>TSH3</sid> 

        <host>server3.home.com</host> 

        <user>sys</user> 

        <pass>password</pass> 

    </database> 

    <database name="TSH4"> 

        <sid>TSH4</sid> 

        <host>server4.home.com</host> 

        <user>sys</user> 

        <pass>password</pass> 

    </database> 

</databases> 

Figura 7 – Especificação XML de Gestão de Ambientes e Bases de Dados 

Uma vez definida a especificação em XML, procedeu-se ao desenvolvimento da 

interface gráfica cuja apresentação e funcionamento depende destas especificações. O 

aspecto e estrutura da interface foram definidos com recurso à biblioteca YUI e a 

ficheiros CSS customizados.  

Após a definição da estrutura e aspecto da interface, foi necessário codificar a geração 

da lista das bases de dados e servidores monitorizados. Como esta informação está 

armazenada num ficheiro XML, foi desenvolvido um módulo em PHP que permite o 

acesso a este ficheiro através de funções que são invocadas por AJAX. Estes dados 

são codificados utilizando o JSON e enviados à página que os solicitou para 

processamento através de JavaScript que reflecte depois estas alterações no seu 
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desenho sem necessitar de um refrescamento. A Figura 8 ilustra este modelo de 

funcionamento assíncrono. 

 

 

Figura 8 – Assincronismo da Comunicação AJAX 

 

5.4.2 Definição de Formulários 

Com a lista das bases de dados e servidores disponíveis, são ainda disponibilizados 

formulários de escolha dos indicadores disponíveis e de pesquisa e filtragem dos 

resultados do indicador escolhido.  

Para o formulário de escolha do indicador a visualizar, a lista de indicadores é obtida 

a partir da base de dados de monitorização. Para a apresentar foi desenvolvido outro 

módulo em PHP com funções que permitem estabelecer ligações e executar queries 

numa base de dados sendo que, à semelhança da página de definição de ambientes, 

algumas das funções disponíveis são invocadas por AJAX e os dados são codificados 

utilizando JSON. 

Para o formulário de pesquisa, obrigatoriamente dinâmico, consoante o indicador 

escolhido, os parâmetros do formulário são alterados de acordo com a escolha 

efectuada e, por questões de usabilidade, esta operação é executada sem efectuar um 
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refrescamento da página. Para tal, foi desenvolvida uma biblioteca em JavaScript que 

contém funções (uma por indicador), responsáveis pela realização do formulário 

específico de cada indicador em tempo real, sem qualquer intervenção do utilizador 

para além da escolha do indicador. 

Na Figura 9 é apresentado o aspecto inicial da página com um formulário de pesquisa 

de indicador (CPU) já criado. 

 

Figura 9 – Interface Gráfica (Aspecto Inicial) 

 

5.4.3 Pesquisa de Indicadores 

Após a apresentação do formulário de pesquisa de dados de indicador, é possível 

efectuar consultas dinâmicas na base de dados de monitorização, escolhendo os 

parâmetros de pesquisa e o intervalo de tempo que se pretende visualizar. 

Para permitir esta funcionalidade e uma vez que é uma tarefa complexa definir, 

inicialmente, os queries SQL específicos para os parâmetros de pesquisa dos 

diferentes utilizadores, foi desenvolvido um procedimento de queries genéricos e 

parametrizáveis definidos em ficheiros XML. Nestes ficheiros XML (existe um por 

cada indicador) está definida a estrutura básica de um query de consulta desse 

indicador onde, os parâmetros que podem ser especificados estão definidos com 
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etiquetas (tags) XML específicas e existe um mapeamento entre os campos do 

formulário e as referidas etiquetas.  

O documento XML com a definição da query referente ao indicador de tamanho total 

da base de dados é apresentado na Figura 10: 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?> 

<queries> 

  <query name="prx_ind_5"> 

    <sql> 

      SELECT 

      timestamp 

      <opt oval="total_size">,total_size</opt> 

      FROM 

      prx_ind_5 

      WHERE 

      hostname = '<par pval="hostname"/>' 

      AND database = '<par pval="database"/>' 

      AND timestamp >=  

to_date('<par pval="min-date-vl"/>','DD-MM-YYYY HH24:MI') 

      AND timestamp &lt;=  

to_date('<par pval="max-date-vl"/>','DD-MM-YYYY HH24:MI') 

      ORDER BY timestamp ASC 

    </sql> 

  </query> 

</queries> 

Figura 10 – Exemplo de um Query XML 

5.4.3.1 Transformação de queries 

Para processar os parâmetros de pesquisa introduzidos pelo utilizador e transformar o 

query XML num query SQL parametrizado, foi desenvolvido um motor de 

transformação em PHP que recebe os parâmetros de pesquisa e transforma o query 

XML num query SQL. Este query permite obter os dados requisitados pelo utilizador 

e é executado através do módulo PHP para comunicação com a base de dados. 

5.4.3.2 Definição de Opções de Visualização 

A apresentação dos dados resultado da pesquisa dos valores dos indicadores pode ser 

feita em XML, ou HTML numa estrutura tabular. Os dados extraídos podem ainda ser 

apresentados sob a forma gráfica. Para tal foi utilizada a biblioteca FusionCharts [6] 

que permite gerar gráficos dinâmicos e interactivos a partir de uma representação 
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XML dos dados. Como os dados obtidos através da execução do query customizado 

estão sobre a forma de uma tabela, foi necessário desenvolver um módulo PHP 

adicional de conversão que, a partir da tabela de dados obtida, define um documento 

XML no formato específico da biblioteca FusionCharts, para que os dados possam ser 

correctamente interpretados. 

A Figura 11 seguinte apresenta um exemplo de um gráfico da utilização do 

processador gerado com a biblioteca FusionCharts. 

 

Figura 11 – Gráfico da Utilização do Processador 
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Para melhor ilustrar os vários processos envolvidos na produção do resultado final, o 

seguinte diagrama permite visualizar graficamente o percurso efectuado, desde a 

introdução dos parâmetros de pesquisa até à visualização do gráfico correspondente à 

informação solicitada: 

 

 

Figura 12 – Fluxo de Informação e Processos 
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5.5 Indicadores Recolhidos 

Uma vez que existe um grande número de parâmetros que podem ser monitorizados, 

foram seleccionados seis indicadores a serem incluídos no protótipo da CMOS: 

1. Percentagem de processador utilizado 

2. Quantidade de memória física utilizada 

3. Quantidade de memória virtual utilizada 

4. Buffer Cache Hit Ratio 

5. Tamanho total da base de dados 

6. Tamanho total dos tablespaces da base de dados 

Foram escolhidos estes indicadores por fazerem parte do conjunto de indicadores que 

são recolhidos mensalmente nas OGMA e por definirem um equilíbrio entre 

indicadores recolhidos através de SNMP (1 a 3) e de SQL (4 a 6). 

O uso progressivo da CMOS como sistema de monitorização dos seus sistemas 

poderá maximizar todas as potencialidades de consulta e pesquisa de indicadores 

relativos aos recursos críticos para o funcionamento dos sistemas, tornando obsoleto o 

sistema manual de recolha de indicadores actualmente em uso que é complexo e 

penoso de utilizar. 

A ferramenta desenvolvida permite assim a monitorização contínua de ambientes 

Oracle e respectivos sistemas de suporte, possibilitando a prevenção de eventuais 

problemas (ao contrário de método actual de reacção e resolução) e um planeamento 

mais adequando do crescimento do sistema. 

As vantagens, para as OGMA, da utilização desta solução prendem-se com a 

possibilidade de obter informação sobre os indicadores mais frequentemente e em 

intervalos de tempo variáveis. Permite também uma melhor legibilidade da 

informação e, consequentemente, uma melhor interpretação dos mesmos e simplifica 

o processo de inclusão de novos indicadores a monitorar. A utilização de outras 

ferramentas Oracle acaba por ser redutora pois a CMOS assume a responsabilidade de 

extrair e apresentar os indicadores pretendidos para o planeamento do sistema. 
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Nas Figuras que se apresentam de seguida são expostos graficamente os indicadores 

monitorizados: 

 

Figura 13 – Utilização do Processador 

 

Figura 14 – Utilização de Memória Física 
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Figura 15 – Utilização de Memória Virtual 

 

Figura 16 – Buffer Cache Hit Ratio 
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Figura 17 – Tamanho Total da Base de Dados 

 



34 

Capítulo 6   

Conclusão 

O desenvolvimento da CMOS pretendia criar uma consola de monitorização que 

permitisse o armazenamento de informação chave sobre o estado dos sistemas e a 

posterior análise dessa informação sobre a forma de gráficos, tabelas ou relatórios, 

possibilitando um melhor planeamento do crescimento dos sistemas e a prevenção de 

eventuais problemas. Consideramos este objectivo alcançado. 

O trabalho desenvolvido até agora permite a recolha e armazenamento de informação, 

ainda que limitada a um conjunto reduzido de indicadores, e possibilita o acesso a 

essa informação sobre a forma de gráficos que podem ser usados para avaliar o estado 

dos sistemas monitorizados. 

A principal dificuldade no seu desenvolvimento foi encontrar uma forma que 

permitisse a consulta da informação armazenada por utilizadores não técnicos. O 

desenvolvimento da solução encontrada de queries genéricos predefinidos em XML e 

seu processamento para produzir um query SQL que fornecesse a informação 

desejada foi, sem dúvida, a fase mais complexa do projecto. 

O sucesso do projecto traduziu-se na utilização da CMOS para a monitorização da 

infra-estrutura Oracle da OGMA. Dadas as características e dimensões do ambiente 

da OGMA, a utilização da CMOS é uma ajuda valiosa no trabalho diário do 

administrador responsável pelas bases de dados da OGMA. 

A nível pessoal, o estágio foi uma experiência enriquecedora. A Práxia é uma empresa 

pequena mas que possui valores muito fortes e objectivos claros orientados à 
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satisfação dos clientes que tem em carteira. O ambiente de trabalho é muito acolhedor 

e devido à sua dimensão, sente-se que fazemos parte de uma família. Isto reflecte-se 

nas fortes relações interpessoais e espírito de entreajuda que existe entre os 

colaboradores. Apesar de ser a minha primeira experiência no mercado de trabalho, é 

com enorme satisfação e orgulho que faço parte da Práxia. 

O trabalho na OGMA foi importante, na medida em que permitiu uma aprendizagem 

aprofundada da tecnologia Oracle e uma melhor compreensão dos processos e 

metodologias que regem o mercado de trabalho actual. Por outro lado, o 

desenvolvimento do projecto permitiu a aprendizagem de novas linguagens e técnicas 

de programação.  

O estágio foi uma etapa fundamental e necessária para a minha formação académica e 

pessoal. Desempenhou um papel importante na minha integração do mercado de 

trabalho e na aprendizagem de novas tecnologias na área da informática. 

6.1 Trabalho Futuro 

Apesar de terem sido atingidos os objectivos inicialmente propostos, existe ainda 

algum trabalho por realizar para tornar a CMOS mais funcional e extensível. 

A automatização do processo de inclusão de novos indicadores a monitorar seria uma 

das funcionalidades que mais contribuiria para a usabilidade da CMOS. 

Outra funcionalidade que poderá ser implementada é a monitorização em tempo real 

do estado dos sistemas. Isto permitirá, em qualquer altura, obter uma vista geral do 

comportamento dos sistemas. 

A inclusão de um repositório central de queries SQL que, não sendo essenciais para a 

monitorização das bases de dados, podem fornecer informação importante ao 

administrador de bases de dados. Estes queries podiam depois ser executados numa 

base de dados à escolha, directamente a partir da interface gráfica da CMOS. 

A produção automática de relatórios sobre o estado dos sistemas seria outra 

funcionalidade a implementar, que seria útil para reunir num só documento um 

conjunto de informações sobre o estado dos sistemas. 
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Uma funcionalidade importante que também poderá ser implementada é a 

possibilidade de estabelecer relações entre indicadores e suas métricas poderá trazer 

informação extremamente valiosa na análise e funcionamento dos sistemas.  
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