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RESUMO 

0 fluxo de informacoes na sociedade moderna a crescente e mais intenso 

a cada dia. Cada vez mais as ferramentas de tratamento da informagao ou seja, 

os computadores, necessitam interconexao de forma a proporcionar acesso a dados 

importantes e servicos especializados. Neste contexto, as redes de computadores 

agem como catalizadores do processo de disseminacao e tratamento da informacao. 

A demands por servicos distribuidos cresce a cada dia, fazendo corn que as redes 

crescam tambem. Muitas vezes este processo a rapid° e desordenado, a entropia do 

sistema aumenta e seu controle torna-se uma tarefa ardua. 

Para que possa exercer maior controle sobre as redes de computadores o 

gerente da rede deve dispor de ferramentas (e metodos) de auxilio. Assim pode-se 

manter a prestagao de servicos a que a rede se propiie. Em Gerencia de Redes, duas 

arquiteturas tern sido apontadas como "modelos" a serem adotados: a arquitetura 

OSI para gerencia de redes (OSINM) [DOT91] e a arquitetura INTERNET [SCH91]. 

Ambas arquiteturas consideram que os diferentes componentes inseridos no dominio 

de gerencia sao capazes de emitir e decodificar mensagens de gerencia. Por outro 

lado, tern sido destacada a necessidade de gerenciar componentes que nao suportam 

funceies de gerencia ou que nao possuem as mesmas fungoes de gerencia que o restante 

da rede, desta forma pretende-se que o sistema de gerencia da rede seja completo e 

confiavel. 

0 sistema especificado e prototipado se encaixa neste contexto pois 

orientado a gerencia de Redes Locais do tipo CSMA/CD que ainda nao possuem 

funcOes de gerencia. Defende-se a ideia de que, a partir do trifego gerado, pode-

se inferir o perfil ou estado da rede, derivando ou antecipando os problemas da 

instalacio que nao poderiam ser detectados pelo administrador da rede de outra 

maneira [DOT90]. Assim sendo, uma estagao da rede a escolhida para este trabalho. 

Esta estagao captura o trafego da rede e o submete continuamente a urn processo 

de analise que detecta as diversas situagoes anormais que podem ser verificadas nos 
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padroes de trafego. As ocorrencias de situacoes anormais, denominadas alarmes, 

sac) repassadas a urn processo de diagnose. 0 processo de diagnose, contendo uma 

base de conhecimento em forma de regras e a descricao estrutural da rede, leva em 

conta estes alarmes para reconhecer o problema. Uma vez reconhecido o problema, 

formula-se urn procedimento de cone* que a levado ao Gerente da Rede. 

0 sistema foi especificado corn o use de dois metodos formais: 

• Para especificar a interagac, do sistema corn o ambiente em que se insere foi 

usado o metodo CSP (Communicating Sequential Processes), proposto por 

Hoare em 1978 [H0A87] e reformulado tambem por Hoare em 1985 [H0A85]; 

• Para especificar o sistema em si, o funcionamento do processo de agregacao de 

conhecimento, foi utilizado o metodo denotacional VDM (Vienna Development 

Method), [BJ078] e PON861. 

Para a construcao do protOtipo foram utilizadas as linguagens "C" e 

"PROLOG". 

Futuramente, quando inserido em urn Dominio de Gerencia (segundo a 

terminologia OSI/ISO), este sistema podera reportar os problemas que fogem ao 

escopo da base de conhecimento local para o Processo Gerente do Dominio que 

responders corn os procedimentos de solucao cabfveis a porcao da rede gerenciada 

pelo sistema. 

Palavras-chave: 

Gerencia de Redes, Redes Locais, Sistemas Especialistas. 
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ABSTRACT 

The information flow in the modern society becomes bigger and faster 

day by day. Aidding the task of information treating, the computers need to be 

interconnected in order to proportionate access to important data and specialized 

services. In this context, the computer networks are like catalyzers of the process 

of dissemination and treating of information. The demand for distributed services 

is increasing, making the computer networks increase too. Many times this growth 

is fast and disordered and the network control becomes a hard task. 

For achieving more control over the computer network, powerful tools 

and methods for problem solving must be provided to the Network Manager. With 

this, the services offered by the network can be kept running. In Network Ma-

nagement, two architectures have been pointed as "models" to be used: the OSI 

network management architecture (OSINM) [DOT91] and the INTERNET archi-

tecture [SCH91]. Both consider that every network component must be capable of 

sending and receiving management messages. However, there are many components 

that do not support management functions, or that have management functions that 

are distinct of the rest of the network. This different components must be mana-

ged because without this the management system would not be representative and 

trustworthy. 

The specified and prototyped system deals with the problem above boar-

ded. It is oriented to the management of a CSMA/CD Local Area Networks that 

do not support management functions. The central idea is that, through traffic 

analysis, the network state can be obtained (or infered) and the problems arising in 

the network can be detected or even predicted. 

A network station is chosen to perform this task. This station gathers all 

traffic and submit it continuously to an analysis process that detects the different 

anormal situations over the network. The occurrences of anormal situations, called 
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alarms, feeds a diagnosis process. This process has a knowledge base with rules and 

the structural description of the network, it uses this knowledge and the alarms to 

recognize the network problems. Once the problems are recognized, the system is 

ready for advise the possible corrections to the Network Manager. 

The system was specified using two formal methods: 

• To specify the interaction of the system with the environment in which it is 

embeeded was used CSP (Communicating Sequential Processes), proposed by 

Hoare in 1978 [HOA87] and reformulated by Hoare too in 1985 [H0A85]; 

• To specify the software, the way the knowledge aggregation task acts, was used 

the denotational method VDM (Vienna Development Method), [BJ078] and 

[JON86]. 

For the prototyping were used the languages "C" and PROLOG. 

In the future, when embeded in a Management Domain, this system will 

be capable of reporting the problems that are not treated by the local knowledge 

base (or that are not in the scope of the system) to the Management Process of the 

domain. The Management Process will give some advising and the local system will 

obey to it. 

Keywords: 

Network Management, Local Area Networks, Expert Systems. 



1 INTRODUcA0 

1.1 Contexto 

Observando -se a evolucio da nossa sociedade, pode -se notar que os even-

tos marcantes geralmente estio acompanhados de situacoes de crise e inversoes na 

escala comum de valores. Uma vez que, atualmente, as pessoas e corporagoes devem 

ser cada vez mais eficientes em suas funcoes, a "informacao" torna-se urn elemento 

indispensivel ao processo decisOrio. 0 elemento "informagio" esti subindo na escala 

comum de valores. 

Este fenomeno social naturalmente estimula o processo de desenvolvi-

mento tecnolOgico, fazendo corn que novos rumos sejam tomados. 0 surgimento e 

evolucao acelerados de novas formas de tratamento e disseminagio da informacio 

sac) fortes indicativos deste processo, revelando a necessidade crescente, por parte 

de organizacoes e pessoas, de se alimentar de informacoes e deduzir sobre estas. 

0 fluxo crescente de informacio gera urn conjunto maior de opcoes capa-

zes de sanar problemas ou necessidades. A nivel organizacional, o resultado deste 

processo e o surgimento de novos produtos e servicos, e a competitividade e eficiencia 

na sua prestagio. A nivel pessoal, a populacao se torna cada vez mais heterogenea, 

pois os individuos dispoem das opcoes que mais the aprazem. Esta heterogenei-

dade crescente de opinioes e servicos age como multiplicadora da quantidade de 

informacio no meio. 

A informatica se encaixa neste contexto como uma ferramenta aceleradora 

do processo de informacio e tomada de decisio, pois as miquinas viabilizam o tra-

tamento da grande quantidade de dados disponiveis. A disseminacio da informacio, 

por sua vez, acontece entre estas maquinas de apoio, de modo a aliments-las corn 

15 
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dados, formando as redes de computadores. Desta forma, o processo de informagio 

da sociedade moderns esti, sendo reformulado, tornando-se bem mais 

As redes de computadores esti() surgindo e crescendo rapidamente, for-

mando urn cenario em que a construcao de software na area de comunicacio de 

dados, bem como a gerencia de redes, sac) tarefas arduas. 0 diag -nostico de proble- 

mas fica mais dificil a medida que a rede cresce, principalmente devido a dificuldade 

na obtencao de informaciies relevantes para este fim. 

Por outro lado, tern surgido na comunidade pesquisadora e usuaria, urn 

conjunto de ferramentas orientadas a monitoragio do trafego na rede. As infor-

macoes assim obtidas propiciam o acompanhamento periOdico da rede, obtendo-se 

dados estatisticos sobre erros, timeouts, utilizagio de recursos, alem de outras in-

formacoes relevantes, podendo levar o gerente da rede ou construtor do software 

a apontar possiveis problemas corn mais exatidao e rapidez. Contudo, o excesso 

de informacOes derivadas da simples monitoragao e tabulagio dos dados concernen-

tes ao trafego da rede pode inibir uma analise mais acurada, fenomeno conhecido 

como "indigestio de informacoes". Nota-se, ainda, a necessidade de uma ferramenta 

que efetue urn tratamento preliminar dos dados "brutos", de forma a apresenta-los 

em volume e forma mais adequados, realizando urn processo de agregagio de in-

formacoes. 

1.2 Objetivos 

Dentro do contexto anteriormente descrito, verifica-se a utilidade de uma 

ferramenta para auxiliar o Gerente da Rede, fornecendo apoio na tomada de decisoes. 

A gerencia de uma rede local de porte considerivel a uma tarefa complexa 

que nao se esgota somente no trabalho de garantir a conectividade entre os compo-

nentes de hardware da rede. Deve-se realizar urn trabalho mais extenso, envolvendo: 
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deteccao e isolamento de fa1has, avaliacio de desempenho, cuidados corn a seguranca 

dos recursos, contabilizagio de utilizacao e manutencio da configuragio. 

Neste sentido, este trabalho apresenta Um Sistema de Apoio a Gerencia 

de Redes Locais. Defende-se a ideia de que, a partir do trafego gerado, pode-se inferir 

o perfil ou estado da rede, derivando ou antecipando os problemas da instalagio que 

nao poderiam ser "sentidos" pelo administrador da rede de outra maneira [DOT90]. 

A partir desta ideia foi projetada a estrutura de uma ferramenta de apoio a gerencia 

de redes, desenvolvida na UFRGS. 

1.3 Estruturacao deste trabalho 

Este trabalho esti disposto basicamente em seis partes principals: 

• consideracoes importantes a este trabalho sobre Gerencia de Redes, seguindo, 

principalmente, as normas da ISO para este fim; 

• o estado da arte em Gerencia de Redes, ressaltando diversos aspectos na area, 

como: arquiteturas de gerencia, sistemas de gerencia, compatibilizacao de equi-

pamentos heterogeneos, e outras praticas; 

• o projeto proposto para o sistema, abordando o processo de modelagem do 

conhecimento especifico da area, as estruturas de representagio para este co-

nhecimento e os mecanismos de inferencia sobre o mesmo; 

• o protOtipo implementado, ressaltando o processo de agregacao do conheci-

mento (envolvendo o conhecimento do especialista codificado em regras e heuristicas); 

• as consideragoes finals sobre o trabalho, ressaltando trabalhos futuros e anali-

sando o trabalho desenvolvido; 
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• dois apendices, o primeiro contendo a base de regras e a base de conhecimento 

estrutural, e o segundo contendo os procedimentos de correca.o que o sistema 

pode aconselhar. 
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2 GERENCIA DE REDES DE 
COMPUTADORES NA ARQUITETURA 
OSI 

2.1 Introducao 

Para o desenvolvimento de padroes na area de gerencia de redes, a ISO 

estabeleceu o SC21/WG4 em Marco de 1985. 

Nos capitulos posteriores, serio necessirias algumas nocoes sobre gerencia 

de redes. Assim sendo, neste capitulo sao apresentados alguns conceitos ji sedimen-

tados da arquitetura OSI da ISO para gerencia de redes. 0 Modelo Bisico de 

referencia OSI (as sete camadas do modelo para comunicacio de computadores) 

bastante disseminado na literatura corrente e n5.o sera apresentado, sugerindo-se 

consulter [TAN88] e/ou [TAR86] para obter maiores detalhes sobre o modelo. 

2.2 Arquitetura de Gerencia OSI 

A Gerencia OSI a definida, em [15086], como: "as facilidades proporcio-

nadas pela operacio de gerencia de sistemas e gerencia de camadas para supervisio-

nar e controlar os recursos OSI". Desta forma, o ambiente de Gerencia OSI consiste 

de dados e servicos necessirios para controlar e supervisionar as atividades de inter-

conexio e qualquer objeto gerenciado associado. A arquitetura de Gerencia OSI é, 

assim, distribuida pelas estagoes da rede, realizando tarefas que vio desde a captagio 

de pequenas porcoes de informacio sobre elementos remotos ate a agregacio destas 

informacoes em urn nodo gerente, inferindo o estado da comunicacio. 
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A seguir, sera° apresentados alguns conceitos necessarios a compreensio 

desta arquitetura. 

2.2.1 Dominio de Gerencia 

Dominic) de Gerencia e a extensio gerenciada da rede. Urn dominio de 

gerencia pode ser composto de uma colecao de Sistemas Gerentes e uma colecao de 

Sistemas Gerenciados. 

2.2.2 Sistema Gerente 

Urn Sistema Gerente a responsivel por uma fracio do Dominio Geren-

ciado agregando as informaciies dos Sistemas Gerenciados de sua responsabilidade. 

Para obtencio destas informacoes, o Sistema Gerente, atraves de urn Processo Ge-

rente, invoca o Sistema Gerenciado, mais especificamente o Processo Agente no 

Sistema Gerenciado, que tern acesso aos Objetos Gerenciados naquele nodo. 

2.2.3 Sistema Gerenciado 

0 Sistema Gerenciado abriga uma colecao  de Objetos Gerenciados e res-

ponde, atraves do Processo Agente, aos pedidos do Sistema Gerente de informacio 

sobre seus objetos. Ao Agente cabe, tambem, reportar ao Sistema Gerente os even-

tos ocorridos corn os seus Objetos Gerenciados. 
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2.2.4 Objeto Gerenciado 

Objetos Gerenciados (Managed Objects - MO) sao o alvo de todas as 

operacOes de gerencia OSI. Urn Objeto Gerenciado e a representagio interna do sis-

tema para urn recurso de comunicacao gerenciado. Urn Objeto Gerenciado consiste 

de: 

• Atributos - representam valores do recurso relacionado (sendo gerenciado) que 

podem ser lidos e modificados pelo Sistema Gerente ao qual este objeto per-

tence; 

• Eventos - sao mensagens pre-definidas que sera° reportadas do Sistema Geren-

ciado para o Gerente no caso de uma transicSo de estado relevante; 

• Acoes - podem ser iniciadas no Sistema Gerenciado, isto permite ao Sistema 

Gerente pedir a urn sistema aberto que inicialize seus recursos, reinicialize-se, 

ou mesmo realize funcoes de teste, mantendo o nivel de abstracio; 

• outros Objetos Gerenciados contidos neste objeto - esta caracteristica leva a 

uma estrutura hierarquica (em arvore) em que, por exemplo, o objeto de nivel 

mais alto a da classe "Sistema" e representa toda estagio atraves de uma corn-

posigio de objetos. 

Uma instancia de Objeto Gerenciado e definida pelo seu nome (Identifi-

cador do Objeto) e seu tipo (Classe do Objeto), que inclui as operacoes possiveis 

sobre a instancia e suas caracteristicas (atributos, eventos, agoes, objetos contidos). 

2.2.5 Banco de Informacoes de Gerencia 

0 Banco de Informacoes de Gerencia (Management Information Base - 

MIB) a urn banco de dados formado pela colecao de todos Objetos Gerenciados 

11\ISTITUTBOL::: 70RMATiCA 
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contidos no Dominio Gerenciado. A MIB a distribuida sobre todos os Sistemas 

Gerentes e Gerenciados da rede. 

2.2.6 Entidade de Camada 

Uma Entidade de Camada - N (Layer Entity - LE) a responsivel pela 

monitoracio e controle das comunicaciies relativas a camada N, utilizando-se para 

isso dos protocolos da camada N. 

2.2.7 Entidade de Gerencia de Camada 

Uma Entidade de Gerencia de Camada N (Layer Management Entity - 

LME) a responsivel pelas operacOes de gerencia restritas a camada N, utilizando-se 

para isso dos protocolos de gerencia da camada N. 

2.2.8 Entidade de Aplicacao 

Uma Entidade de Aplicacao (Application Entity - AE) e um Processo de 

Aplicacio que presta servicos ao usuario (humano ou nao) usando a Entidade de 

Camada de nivel mais alto para isso. 

2.2.9 Entidade de Aplicacao para Gerencia de Sistemas 

Uma Entidade de Aplicacao para Gerencia de Sistemas (Systems Mana-

gement Application Entity - SMAE) utiliza-se de urn protocolo para gerencia de 

sistemas que possibilita o acesso aos dados de gerencia de todos camadas em urn 

nodo. Corn tal poder, a SMAE fornece urn eficiente servico de apoio aos Processos 
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de Aplicacao para Gerencia de Sistemas (SMAP - exposto no item seguinte), que 

devem trocar diretivas de gerencia. 0 interfaceamento entre o SMAE e o SMAP 

acontece atraves de urn Elemento de servico de Aplicacao para Gerencia de. Sis-

temas (SMASE - Systems Management Application Service Element), que define 

urn conjunto de primitivas para cada area funcional de gerencia. Estas primitivas 

podem ser mapeadas diretamente em primitivas do Elemento de Servico Comum 

para InformacOes de Gerencia (CMISE - Common Management Information Service 

Element), que a relacionado corn o Protocolo Comum de Informacoes de Gerencia 

(CMIP - Common Management Information Protocol). 

0 CMISE e baseado nos Elementos de servico de Aplicacao ACSE Asso-

ciation Control Service Element) para controle das associacoes do CMIS (Common 

Management Information Service), e no ROSE (Remote Operations Service Ele-

ments) para a execucao de operaccies remotas. A figura 2.1 mostra o relacionamento 

entre os componentes do SMAE. 

2.2.10 Processo de Aplicacao para Gerencia de Sistemas 

0 Processo de Aplicacao para Gerencia de Sistemas (SMAP - Systems 

Management Application Process) tern acesso, atraves da MIB, aos dados de gerencia 

de todas camadas do nodo nela contidos. Urn SMAP assume o papel de urn Processo 

Gerente ou Processo Agente, ou ambos. Qualquer SMAP pode comunicar-se corn 

urn SMAP remoto para trocar informacees de gerencia, utilizando-se para isso do 

SMAE. 

A estrutura ate entao descrita pode ser visualizada na figura 2.2. 
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Figura 2.1: A camada de Aplicacao SMAE 

2.2.11 Areas Funcionais de Gerencia 

Na padronizacao OSI, as diferentes tarefas de gerencia em uma rede sac, 

classificadas em cinco grupos nomeados Areas Funcionais Especificas de Gerencia 

(SMFAs - Specific Management Functional Areas), sac, elan: 

1. Gerencia de Falhas (Fault Management): envolve urn conjunto de facilidades 

que permitem a deteccao, isolamento e correcio de uma operacio anormal da 

rede. Para isso, existem varios testes definidos, tais como testes de conectivi-

dade, testes de saturacio de conexiies, saturagao de dados, entre outros. 

2. Gerencia de Configuracao (Configuration Management): envolve tanto a geren-

cia logica quanto fisica. A configuracio logica inclui nomeacio, parametros de 



25 

interfaces, parametros de protocolos, etc. A configuracio fisica trata da loca- 

lizacao fisica dos nodos, configuracao de hardware, etc. Para que isso ocorra, 

o acesso aos Objetos Gerenciados a provido, de modo que os atributos destes 

podem ser lidos e setados corn propositos de configuracio. 

3. Gerencia de Desempenho (Performance Management): realiza a avaliacio, con-

trole e predicao do desempenho da rede; esta avaliacao envolve o acompanha-

mento das diversas camadas do Modelo OSI. Para isso, existem definidas no 

ambito desta fungi() de gerencia uma serie de facilidades para obtencao de 

dados estatisticos dos Objetos Gerenciados de cada camada, possibilitando a 

derivacao do desempenho da rede, pontos criticos, futuros gargalos, e etc. 

4. Gerencia de Seguranca (Security Management): envolve o controle de acesso 

aos recursos e sub-redes do Dominio de Gerencia, protegendo-os contra use 

indevido. Isto pode ser realizado atraves de autenticacoes, codificacao de dados 

(encryption), controle de acesso, e etc. 

5. Gerencia de Contabilizacaes (Accounting Management): envolve dar o custo de 

cada comunicacao estabelecida. As facilidades para este fim providas permitem 

ao gerente determinar a distribuicao da utilizacao dos recursos por usuario, alo-

cando custos. Isto a necessario para uma avaliacao financeira da rentabilidade 

da rede. 

2.2.12 Areas Funcionais de Gerencia 

Na padronizacao OSI, as diferentes tarefas de gerencia em uma rede saki 

classificadas em cinco grupos nomeados Areas Funcionais Especificas de Gerencia 

(SMFAs - Specific Management Functional Areas), SiO elas: 

1. Gerencia de Falhas (Fault Management): envolve urn conjunto de facilidades 

que permitem a deteccio, isolamento e correcio de uma operacao anormal da 
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rede. Para isso, existem varios testes definidos, tais como testes de conectivi- 

dade, testes de saturagio de conexoes, saturacao de dados, entre outros. 

2. Gerencia de Configuracao (Configuration Management): envolve tanto a geren-

cia lOgica quanto fisica. A configuracao legica inclui nomeacao, parimetros de 

interfaces, parametros de protocolos, etc. A configuracao fisica trata da 

fisica dos nodos, configuracao de hardware, etc. Para que isso ocorra, 

o acesso aos Objetos Gerenciados a provido, de modo que os atributos destes 

podem ser lidos e setados corn propositos de configuracio. 

3. Gerencia de Desempenho (Performance Management): realiza a avaliacio, con-

trole e predicao do desempenho da rede; esta avaliacao envolve o acompanha-

mento das diversas camadas do Modelo OSI. Para isso, existem definidas no 

ambito desta funcao de gerencia uma serie de facilidades para obtencao de 

dados estatisticos dos Objetos Gerenciados de cada camada, possibilitando a 

derivacio do desempenho da rede, pontos criticos, futuros gargalos, e etc. 

4. Gerencia de Seguranca (Security Management): envolve o controle de acesso 

aos recursos e sub-redes do Dominic) de Gerencia, protegendo-os contra use 

indevido. Isto pode ser realizado atraves de autenticacoes, codificacio de dados 

(encryption), controle de acesso, e etc. 

5. Gerencia de Contabilizacoes (Accounting Management): envolve dar o custo de 

cada comunicacao estabelecida. As facilidades para este fim providers permitem 

ao gerente determinar a distribuicao da utilizacao dos recursos por usuario, alo-

cando custos. Isto a necessario para uma avaliagio financeira da rentabilidade 

da rede. 
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Figura 2.2: Ambiente de Gerencia OSI 
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3 ESTADO DA ARTE EM GERENCIA DE 
REDES 

3.1 Introducao 

Ha algum tempo, a problematica central no tema "redes de computa-

dores" era a interoperabilidade entre as diversas maquinas. Esforcos foram in-

vestidos para a solugao deste problema e diversas arquiteturas proprietarias para 

comunicagao de dados surgiram apontando seus caminhos para tornar possivel a 

cooperacio entre miquinas. As solucoes apresentadas diferiam de arquitetura para 

arquitetura e o consumidor que possuia um ambiente heterogeneo tinha urn pro-

blema complexo de interoperabilidade ainda nao resolvido . 

Os protocolos da arquitetura INTERNET (TCP/IP e demais relaciona-

dos a arquitetura usada na rede) se disseminaram de forma rapida devido a seus 

conceitos ja bem sedimentados implatados no Departamento de Defesa Americano, 

colocando-se como "padr5es de fato". A ISO construiu o modelo OSI, desenca-

deando a busca pela compatibilizacio por parte dos vendedores. Foram construidos 

Gateways entre o modelo de referencia e os protocolos proprietarios, o modelo OSI foi 

implementado e formas hfbridas de transicio foram estruturadas [TYE90] [GR086] 

[WAL89] [RC87]. 

Corn estes esforcos as deficiencias de interoperabilidade foram sendo re-

solvidas e as redes tomaram volume e importancia maior. Corn isso, o problema 

de gerencia destas redes comegou a emergir, tornando-se urn importante foco de 

atencio. 

As arquiteturas proprietarias mais uma vez apresentaram suas solucoes 

para o problema mesmo antes dos padroes estarem bem definidos para este fim. A 

IBM foi o primeiro fabricante a anunciar sua solucio integrada para gerencia de re- 
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des atraves do NetView [KAN88], em 1986. A DEC, corn o Enterprise Management 

Achitecture (EMA) [FEH89] [SYL91], e a AT&T, corn o Unified Network Mana-

gement Architecture (UNMA) [CKP88] anunciaram suas arquiteturas de gerencia 

de uma forma bem mais "orientada a OSI". Para os protocolos da arquitetura 

INTERNET tambem foram elaboradas formas de gerencia de redes. 

Outras organizacoes alem das citadas, responsiveis por arquiteturas pro-

prietirias, tambem dispendem esforcos para alcancar o objetivo de melhor manu-

tengan na comunicacao de seus equipamentos [DSW88]. 

Assim sendo, o cenirio atual mostra virias enfases no que tange a gerencia 

de redes: 

• A padronizagio OSI esti em fase adiantada, continua avancando e se mostra 

como forma de solugio a ser seguida no futuro, seus conceitos (vide capitulo 2) 

ji esti° sendo utilizados na pritica; 

• A gerencia de redes na arquitetura INTERNET tambem tern forte impulso, 

visto que existe uma boa base instalada de protocolos tradicionais (sem gerencia) 

facilitando a introducao da gerencia de redes. Hi uma tendencia de migracao 

das camadas superiores ao TCP/IP para os padrOes OSI tambem no contexto 

de gerencia de redes [WAB89]; 

• As formas de gerencia proprietirias sao ou esti° sendo compatibilizadas de 

modo a operar em urn ambiente heterogeneo, para isso sao buscados os conceitos 

padronizados. 

0 assunto como urn todo abriga virios focos de pesquisa, discutindo e 

empregando ideias corn o objetivo de efetivar a gerencia de redes. Bons avancos 

esti() acontecendo nestes diferentes focos. 

0 objetivo deste capitulo a expor o que esti sendo pesquisado em gerencia 

de redes. A exposicao esti centrada em tres topicos bastante importantes do assunto: 
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arquiteturas de gerencia para redes heterogeneas (formas de agregar as informaciies), 

as tendencies a nivel de processos de aplicacao para gerencia de redes, e uma breve 

exposicao sobre a representagio interna de informacoes de gerencia. 

3.2 Gerencia de Redes Heterogeneas 

Os servicos prestados atraves de redes de computadores crescem em ml-

mero e tipo, cada vez mais se faz necessirio poder contar com os mais diferentes 

equipamentos em uma instalacao. Isto leva a inevitivel existencia de redes hete-

rogeneas apoiando as diferentes tarefas que podem ser realizadas. 

As estruturas para garantir a operacao de redes heterogeneas ji sao co-

nhecidas. 0 gerencia destas instalagoes a urn ponto em aberto, sendo que virias 

propostas para a solucio deste problems esti° surgindo e sendo discutidas. 

Para alcancar a gerencia de redes heterogeneas, a proposta em [SWE90] 

uma estrutura (voltada a redes locais) permitindo agregack das informacoes de 

gerencia em urn centro. Tal estrutura a composta de tres entidades principais: 

• 0 Gerenciador de Estacao a implementado em cada estacao da rede e esti 

ligado com os gerenciadores de camadas que o alimentam com informagOes. 

Este modulo deve: monitorar a comunicagao da estacao, gerar informacoes para 

o gerenciador de rede, reconfigurar seus recursos durante falhas ou modificacoes 

das instalacZies, e executar comandos do gerenciador de rede. 

• 0 Gerenciador de Rede recebe as informacoes das entidades das estacoes, filtra 

estas informacoes e reporta ao gerenciador central as informacoes concernentes 

comunicagio inter-redes. 0 que pertencer ao escopo locale ali decidido 

gerando comandos aos gerenciadores de estacao. 0 gerenciador de rede deve 

possuir conhecimento sobre as areas funcionais que se deseja gerenciar. 
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• 0 Gerenciador Central deve controlar os varios aspectos complementares das 

redes interconectadas. Este modulo possui uma visa() global permanente dos 

recursos e atividades. Sao recebidas informacoes dos gerenciadores de rede, 

faz-se urn trabalho de controle com estas informaceies e sao gerados comandos 

aos gerenciadores de rede. 

No artigo referido, considera -se comunicacao baseada ern TCP/IP [DAR81b, DAR81a], 

estes protocolos tern se destacado como os mais utilizados em redes locals (e tambem 

redes metropolitanas). Como protocolos para apoiar a gerencia sao utilizados sub-

conjuntos do SNMP [CFS90] e CMOT [WAB89]. 

Em [CGP90] e proposto um metodo, chamado IDEA (Intelligence, Diag-

nostic, Expertise, Administration), que prove uma arquitetura e ambiente de soft-

ware para gerencia de redes heterogeneas (multi-fabricantes, multi-estruturas, e 

multi-dados - ou seja: voz, dados, imagem). 

0 metodo tem o objetivo de integrar os diferentes ambientes de gerencia 

de redes dos fabricantes, sem que sua modificacio seja necessiria. Para isso, as 

aplicacOes de gerencia de cada fabricante possuem urn MAP (Manufacturer Access 

Point) e o IDEA traduz o conjunto de MAP's em urn tinico UAP (User Access 

Point). 0 usuario neste caso e o operador ou gerente, que podera, entio, se valer 

de urn processo de gerencia agindo sobre a rede heterogenea. 

0 IDEA tambem oferece a possibilidade de pontos de gerencia distribuidos 

(caracterizando os dominios de gerencia na terminologia OSI) atraves do protocolo 

EAP (Exchange Administration Protocol). Desta forma existirao varios UAPs agre-

gando informack de direrentes MAPs e trocando informacOes atraves o EAP. 

Em [WAS89] a apresentada uma arquitetura semelhante ao IDEA. Propiie-

se que a gerencia global da rede se de em urn tinico nodo fisico. Este nodo roda todas 

as "pilhas" de protocolos que a rede utiliza, comunicando-se corn todas as subredes 

lOgicas. As mensagens de gerencia de cada "pilha" sao traduzidas para uma forma 
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comum e submetidas ao processo de gerencia global. Esta arquitetura evita que 

virios equipamentos da rede estejam envolvidos em tarefas de gerencia de subre-

des, e que as mensagens de gerencia tenham que ser traduzidas por equipamentos 

intermediirios. 

Esta abordagem permite realizar a gerencia integrada de redes heteroge-

neas, proporcionando, ainda, uma plataforma de estudos de problemas de interacao 

entre as "pilhas" de protocolos. 

Em [PAU90] propoe-se que a gerencia de redes locais interconectadas (es-

pecialmente gerencia de configuragao e desempenho) se de atraves de agentes nas 

subredes e agentes nos dispositivos de interconexao das subredes. Os agentes das 

subredes trabalham como monitores somente vendo a carga local, eles nao adminis-

tram nenhum dispositivo mas coletam dados de gerencia importantes. Os agentes 

dos dispositivos de interconexao devem, por sua vez, realizar funcoes como: apren-

dizado de configuragao, reconhecimento de reconfiguragao, construcio de tabelas de 

acesso, filtragem de protocolos, autorizacoes, e estatisticas. 

Os agentes acima mencionados reportam suas informacoes a urn pro-

cesso gerente global do dominio de gerencia em questa° (tal como na arquitetura 

de gerencia OSI). Nota-se que especial atencio a dada aos dispositivos de interco-

nexao das subredes, isto se deve aos propOsitos de gerencia fixados (configuracao e 

desempenho). 

Esta forma de gerencia esti em implantagao na rede LINK (Local Infor-

matics Net Karlsruhe), composts por 180 workstations, 120 PC's, 6 mainframes, 80 

terminais em concentradores ligados nos segmentos de rede, alem de pontes, repeti-

dores e gateways, distribuidos nos quase 20 segmentos de rede envolvendo campus e 

cidade. 

Uma forma de traducao entre mensagens de gerencia globais e mensagens 

dependentes de equipamento se di atraves de proxy agents (ou agentes procurado- 
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res) [DUL91j. Urn agente procurador a urn elemento da rede que realiza a tarefa de 

"representar" urn dispositivo remoto cuja forma de gerencia a heterogenea, para o 

processo gerente a heterogeneidade nao existe. A estrutura destes elementos geral-

mente e a mesma para diferentes dispositivos a serem representados. Basicamente, 

eles devem realizar traducio de protocolos, manter uma MIB relativa ao disposi-

tivo representado, suportar urn driver para o dispositivo e realizar polling sobre o 

dispositivo, buscando seu estado. 

Enfim, a gerencia de redes heterogeneas esti sendo alcancada por diver-

sos caminhos, conforme ilustrado. Seja atraves do use de uma sub-estrutura de 

comunicacao comum nos diferentes equipamentos (frequentemente TCP/IP), seja 

pela compatibilizacao de sistemas de gerencia diversos oferecidos pelos fabricantes 

ou pela monitoracio das redes e seus equipamentos de interconexao, as diferentes 

arquiteturas de gerencia frequentemente possuem caracteristicas em comum, tais 

como: 

• Divisao da rede a ser gerenciada em dominios, cada qual corn seu processo 

gerente e varios agentes; 

• Agregacao das informacoes de forma hierarquica; 

• Utilizacao de areas funcionais de gerencia; 

• Representacao interna de objetos gerenciados. 

As caracteristicas comuns identificam claramente conceitos definidos na 

estrutura OSI de gerencia de redes, evidenciando a validaca/a pratica do modelo em 

definicao e a tendencia a sua utilizacao. As arquiteturas de sistemas de gerencia ji 

contam corn normas e boas experiencias realizadas, sendo que novas formas surgem 

e sao submetidas a testes priticos. Estas arquiteturas tern o objetivo comum de 

apoiar o processo de aplicacao para gerencia de rede, a ser abordado a seguir. 
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3.3 Processos de Aplicacao para Gerencia de Re-

des 

Os processos de gerencia sao, em suma, os detentores do "conhecimento" 

de gerencia da rede em questa°. Estes processos nao possuem forma e nem limite 

de atuacao especificados. Suas funcoes podem ser desde simples filtros de even-

tos auxiliando o operador da rede ate complexos sistemas capazes de aprender por 

observacio e agir sobre a instalacio sem intervencio humana. 

A medida que se queira tornar estes processos mais capazes de gerenciar 

a rede, existe a transferencia da atividade humana do gerente para o processo de 

aplicacao. A atividade de gerencia a uma atividade especializada, envolvendo co-

nhecimento e experiencia no ramo gerenciado. Para que o processo de aplicacao 

suporte tal atividade se faz necessario o uso de ferramentas de inteligencia artificial, 

mais especificamente sistemas especialistas, para a representacio do conhecimento 

do gerente. Atualmente, muitos dos processos de aplicagio pars gerencia de redes 

fazem uso de sistemas especialistas, portando-se de forma satisfatoria. 

Grande parte dos processos gerentes ja em fase de teste se destinam ao 

tratamento de falhas. Em [KBW89] a exposta uma analise dos sistemas correntes 

encontrados na literatura voltados a este tipo de gerencia. A maioria dos processos 

de gerencia sao sistemas especialistas baseados em regras heuristicas. Alguns deles 

sao: 

• 0 REACT (Real-time Expert Analysis and Control) a urn protOtipo para ma-

nipular falhas em telecomunicacOes, ele monitora o comportamento dos corn-

ponentes e gera alarmes que sao submetidos a inferencia corn encadeamento 

regressivo em um corpo de regras. 

• 0 TOPAS-ES a urn sistema em tempo-real, distribuido, para manutencao de 

redes comutadas, usa encadeamento progressivo em urn conjunto de regress. 
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• 0 StarKeeper foi desenvolvido para simplificar a tarefa de isolamento de falhas. 

0 sistema especialista, baseado em heuristicas com encadeamento progressivo e 

ajuste condicional de probabilidades, identifica os componentes falhos e formula 

urn plano de cone*. 

• ACE (Automated Cable Expertise) e PROPHET (Pro-active Rehabilitation of 

Outside Plant Using Heuristic Expert Techniques) sio sistemas automaticos 

(nao interativos) pars manutencio e reparo de redes. 0 usuario pode fazer 

perguntas sobre o estado do sistema que roda em background. Usam regras e 

heuristicas; o ACE usa encadeamento progressivo. 

• 0 FIESTA (Fault Isolation System for TDRSS Applications) combina os dados 

da situacio de erro reportada corn seu conhecimento pre-armazenado (regras, 

proposicaes, e frames) derivando conclusoes sobre o sistema. Usa encadeamento 

progressivo e regressivo durante a inferencia. 

E natural que o tratamento de falhas receba uma dose de atencio inicial 

maior poise objetivo comum manter a rede operante. As demais areas funcionais 

tambem esti° sendo abordadas e os resultados ja, sao visiveis. Em [PAU90] sao 

tratados os problemas de gerencia de desempenho e de configuracio; em [CST89] 

detalhada uma estrutura para gerencia de desempenho e seus aspectos comuns 

corn outras areas funcionais de gerencia; [MAL89] trata de gerencia de seguranca 

seguindo as especificacoes do Departamento de Defesa American. 

Existem, tambem, experiencias de processos de gerencia dedicados a am-

bientes mais complexos. Em [JOH90] e descrito o OMS (Operations Management 

System) que controls o complexo ambiente de uma estacio espacial, envolvendo: 

a rede de equipamentos, sistema de forca, controle ambiental, controle termico e 

navegacao, entre outros. 0 OMS pode ser visto como uma extensio da gerencia de 

redes para a gerencia do ambiente, varios conceitos OSI-NM sao utilizados: areas 

funcionais de gerencia, use de CMIP/CMIS e estrutura de objetos gerenciados. Em 

alguns pontos foram identificadas deficiencias do modelo de gerencia OSI para o 
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sistema em questa° , tais deficiencias foram sanadas com o uso de ferramentas adi- 

cionais (Ex.: a necessidade de tratamento de mensagens de gerencia em tempo-real 

levou a adocao adicional do MMS-Manufacturing Message Specification). 

0 YES/MVS (Yorktown Expert System/MVS) da IBM [MIL86] tambem 

urn exemplo de sistema especialista para controle de um ambiente complexo, 

dedicando-se ao don-11Mo da operagao de urn centro computacional. 

Alem dos acima citados, varios outros sistemas de gerencia para as dife-

rentes areas funcionais estio sendo desenvolvidos. Algumas vezes sac, encontrados 

sistemas que tratam hfbridos de mais de uma area funcional, isto se deve a ne-

cessidade de compartilhamento de dados e dependencias funcionais [KOB89] (por 

exemplo: tratamento de desempenho necessita conhecimento estrutural sobre a rede, 

estes dados estio relacionados corn a gerencia de configuracao). 

Existe uma forte tendencia, ratificada por experiencias positivas, em se 

utilizar sistemas especialistas para a modelagem dos processos de gerencia de redes. 

Estes processos geralmente sap voltados as areas funcionais de gerencia como descrito 

na arquitetura OSI da ISO (Falhas, Configuracao, Contabilizacao, Desempenho e 

Seguranca), fazendo com que o sistema exerca gerencia sobre uma ou mais areas 

funcionais. 

0 tratamento destes problemas a urn tanto complexo, mesmo corn o uso 

de Inteligencia Artificial (LA.) quase que invariavelmente os processos de gerencia 

tern que ser acompanhados por uma pessoa especializada. As pesquisas em I.A. po-

dem ajudar a capacitar os processos gerentes para que estes desenvolvam atividades 

complexas. 

Uma tecnica de I.A. que tem sido apontada como impulsionadora de novas 

formas de gerencia e a I.A. Distribuida [LIE88]. Segundo [GOY91], arquiteturas de 

sistemas especialistas que suprem as necessidades de varias areas do conhecimento 

nao sao capazes de resolver o problema de gerencia de redes devido a cazacteristica 
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de distribuicao no dominio do problema. Em [YGY91] e estruturada uma forma de 

distribuir funciies de gerencia entre os gerentes e agentes, enfatizando que a gerencia 

centralizado nao a capaz de dominar o problema. 

Juntamente corn I.A. Distribuida, algumas outras tecnicas em pesquisa 

atualmente como formas de aprendizagem simbelica automitica, e modelos para 

representagio de conhecimento, entre outras, poderio ser ferramentas para uma 

prOxima geragio de processos de gerencia. 

Os mais diferentes dispositivos fisicos e lOgicos devem ser gerenciados, en-

volvendo urn processo de troca de informagOes entre processo gerente e dispositivos. 

Para isso existe o mapeamento destas entidades fisicas e lOgicas para uma repre-

sentagao interna ao sistema de gerencia. A representagio interna de uma entidade 

chamamos Objeto Gerenciado seguindo a terminologia OSI (capitulo 2), no item a 

seguir sera.° abordadas algumas tendencias para a representagio destas informagoes 

de gerencia. 

3.4 Representacao Interna de Informacoes de Ge-

rencia 

Na arquitetura OSI, o conjunto de todos os Objetos Gerenciados no 

mesmo dominio fazem parte de uma MIB (Management Information Base). A MIB 

suporta, portanto, uma representagio interna dos recursos gerenciados ao longo do 

dominio referido. Quando uma aplicagio remota (ex.: processo gerente) necessita 

mudar o comportamento do sistema gerenciado, atua sobre a MIB usando urn proto-

col° de operagoes remotas. As modificagoes comandadas pela aplicagio remota sic, 

efetuadas sobre os Objetos Gerenciados que, acoplados a entidades fisicas e logicas 

da rede, resultam em mudancas na opera*, do sistema. Este processo ester bem 

exemplificado em [PAT89]. 
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Para suportar a funcionalidade desejada, aponta-se como paradigma de 

representacio para as informacees de gerencia (no ambiente OSI) a orientagio a 

objetos [KOB89]. Tal paradigma envolve conceitos como heranca, encapsulacio e 

polimorfismo, e descreve os principios para definicao de classes, atributos e esquemas 

de nomeacao. Estes conceitos nao sera° aqui abordados, alguns detalhes podem ser 

buscados em [BAN88, TLX90, TAK89]. 

A natureza distribuida da MIB resulta em problemas para a implemen-

tacao da orientacao a objetos. Considere-se a migracao de um objeto de urn nodo 

para outro ou sua distribuicao pelos nodos da rede. Existem estudos para o tra-

tamento destes problemas, porem nao estao completos pois assumem que a rede 

homogenea ou que existe capacidade de traducao local. Ainda para o mesmo exem-

plo, seria necessario que cada nodo possuisse conhecimento sobre todas as classes 

do dominio de gerencia, isso levaria ao cadastramento de cada classe introduzida no 

sistema em cada nodo do dominio gerenciado. 

Em [WEL90] a descrita uma arquitetura orientada a objetos para de-

senvolver um sistema de gerencia capaz de se adaptar a mudancas no ambiente 

gerenciado, abordando os problemas acima mencionados. 

Em [CHL90] considera-se a orientagio a objetos certamente necessaria 

mas nao suficiente para uma boa modelagem da rede a ser gerenciada. Sao propos-

tas estruturas de mais alto nivel sobre a orientagao a objetos, melhor dispondo os 

objetos gerenciados, estas estruturas sat) as "views", ou "perspectivas". Os obje-

tos sao agrupados em "views" conforme seu significado, estas "views" devem servir 

a propOsitos genericos e nao a apenas uma ou duas areas funcionais de gerencia. 

Uma forma de estrututuragao possivel seria agrupar os objetos em "views" fisicas 

e lOgicas, onde a "view" fisica prove a organizacio ou estrutura da rede e a "view" 

legica proporciona as funcoes e servicos prestados. 0 relacionamento entre obje-

tos de diferentes "views" a importante, realizando o mapeamento entre as mesmas. 

Isto enfatiza a mimic) entre os objetos e entre as "views" envolvidas, dando valor 

semantic° maior a estrutura armazenada. 
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A adocan de orientacio a objetos tem sido urn ponto discutido na co-

munidade pesquisadora. Alguns aceitam tal paradigms como necessario e suficiente 

para seu proposito em gerencia de redes [BML91]. Outros tern adotado o modelo, 

auxiliando-se de ferramentas de mais alto nivel [CHL90] ou distribuindo o modelo 

[RAE91]. Ha ainda pesquisadores que criticam o use deste modelo, afirmando ser 

"pobre" para a gerencia de uma rede real [ROS91]. 

De qualquer forma, a orientacao a objetos tern sido adotada frequente-

mente para a representacao das informacoes de gerencia. Estas experiencias tem 

resultado em criticas que deverio levar a reformulacoes do modelo atual. 

3.5 Consideracoes 

Alem dos acima referidos, outros experimentos relacionados com gerencia 

de redes estao sendo realizados, por exemplo: 

• estudos para o desenvolvimento de interfaces "user-friendly" voltadas aos re-

quisitos de gerencia de redes [LIK90] [CRA89]; 

• gerencia de redes digitais de servicos integrados [0WE89] [STU89]; 

• integracio ao sistema de gerencia de dispositivos sem primitives de gerencia 

[PAU90] [DUL91]; 

• construcio de ambientes para desenvolvimento de sistemas de gerencia OSI 

[NKI91]. 

Alguns tOpicos, porem, necessitam de maiores estudos, por exemplo: 

• relacionamento entre as areas funcionais especificas de gerencia; 

• tratamento da MIB em redes heterogeneas; 



estruturacio do processo gerente. 

As pesquisas em gerencia de redes esti° se avolumando, os problemas 

complexos aos poucos esti° sendo dominados corn o use de tecnicas modernas de 

tratamento corn a informagio. Em um futuro proximo as conclusoes destas pesquisas 

indicario as estruturas corretas a serem adotadas, de forma a proporcionar servicos 

mais ageis e econOmicos ao usuario final. 

40 
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4 ESPECIFICAcA0 FORMAL DO SISTEMA 

4.1 Os Metodos Utilizados 

As metodologias moderns de desenvolvimento de software propiciam 

meios corretos e objetivos para descricao e inter-relacionamento das varias entida-

des envolvidas no processo de criacao de software. 0 uso destas metodologias neste 

trabalho visa proporcionar correcio na implementacao e eliminar a ambigiiidade no 

entendimento, de parte do leitor, acarretada pela linguagem natural. 

Observando-se algumas caracteristicas do sistema a ser implementado, 

notes-se que ele a composto de alguns blocos operando em paralelo. Desta forma, 

optou-se pelo uso de urn metodo de especificacio suportando paralelismo para repre-

sentar a interacio entre estes blocos concorrentes, e um metodo de especificagio sem 

paralelismo para denotar o comportamento seqiiencial de cads bloco em separado. 

Para especificar o funcionamento do sistema a nivel mais alto foi utilizado 

o metodo operacional CSP (Communicating Sequential Processes), proposto por 

Hoare em 1978 1110A871 e reformulado tambem por Hoare em 1985 [H0A85]. Em 

CSP os sistemas sada descritos em termos de processos, explicitando-se a maneira 

como estes devem se comportar. A observagio do comportamento dos processos 

pode ser feita por traces que contem seqiiencias de eventos que acontecem no sistema. 

0 metodo CSP pode ser encontrado de forma sucinta em [RIB90] ou de forma 

mais detalhada em [H0A85]. Este metodo foi escolhido para a representacio da 

interagio que acontece entre as entidades paralelas envolvidas no funcionamento do 

sistema: Rede, Estaccio e Usudrio, sendo que o processo Estaciio a composto por 

dois subprocessos operando em paralelo, os processos Driver e MAG (Modulo de 

Apoio a Gerencia). 
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Para especificar o funcionamento das partes sequenciais do sistema, foi 

utilizado o metodo denotacional VDM (Vienna Development Method), desenvolvido 

no centro de pesquisa da IBM em Viena durante os anos 70. Em VDM, constr6i-se 

um modelo explicito do sistema utilizando-se elementos matematicos (conjuntos e 

relacoes) e logica de primeira ordem. Sobre este modelo sac) construidas, utilizando-

se kigica, as operacoes a serem realizadas no sistema. 0 metodo VDM pode ser 

encontrado bem sucintamente em [RIB90], de forma mais completa em [MAR90], 

ou por seus autores em [BJ078] e [JON86]. 

Descrigoes de software utilizando diferentes paradigmas de especificacao 

sao frequenter, geralmente trazendo vantagens pois sao utilizadas as caracteristicas 

principais de cada metodo. Os motivos para a adocao desta forma de especificacao 

foram: 

• A caracteristica algoritmica de VDM, tornando a especificacio acessivel a urn 

mimero maior de leitores, 

• Utilizar o poder de tratamento de conjuntos proporcionado por VDM na espe-

cificacao do sistema baseado em conhecimento, 

• Evitar a complexidade de metodos operacionais e algebricos, 

• Existencia de poucos blocos paralelos trocando dados em pontos bem definidos, 

facilitando a forma de especificacao tal como adotada. 

A especificacao em CSP define, assim, os blocos concorrentes e a especi-

ficacao em VDM define o comportamento em separado de cada urn destes blocos de 

forma seqiiencial. Os processos de CSP sax) modelados em VDM como funcoes e os 

eventos de CSP sao retornos de funcoes, buffers ou parametros de mesmo nome em 

VDM. 

Algumas funcoes em VDM apresentam somente o cabecalho pois seu corn-

portamento a dependente do ambiente de funcionamento do sistema. Desta forma 
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os detalhes de cada ambiente sao evitados e parte-se de uma interface comum que 

considerada na fase de especificacao. 

Outras funcoes em VDM, se analizadas separadamente, nao terao signifi-

cado pois sera° somente produtoras ou consumidoras de dados, deve-se atentar para 

o contexto maior onde existe paralelismo e cada fun* tern seu papel bem definido. 

Quando necessario, as equivalencias entre CSP e VDM estao comentadas junto das 

especificacoes. 

4.2 Interacao dos Mcidulos 

Como explicitado anteriormente, a interacao entre os mOdulos esta espe-

cificada em CSP. Na figura 4.1 temos esta interacao. 

Figura 4.1: Entidades Concorrentes do Sistema 
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(1) 

(2) 

( 3 ) 

(4) 

Sistema 

Estacao 

Rede 

Driver 

= 

= 

= 

= 

(Rede 	Estaciio 	Gerente) 

(Driver 0 MAG) 

trcifego --+ Rede 

trdfego —> trdfegol —) (Driver I 

estatisticas 	Driver) 

(5) MAG = trdfegol —> (MAG 

estatisticas 	MAG 

log—>(MAGI  

estatisticas 	MAG) 

perguntas 	respostas 	MAG) 

(6) Gerente = (log —+ Gerente 

perguntas 	respostas 	Gerente) 

(7) Restriaes = R1 + R2 + R3 + R4 

(8) R1 = (tr 1 trdfegol) 5 (tr 1  trdfego) 

(9) R2 = (tr 1  respostas) = (tr 1 perguntas) 

(10) R3 = (tr 1  log) 5 (tr 1 trdfegol) 

(11) R4 = (tr 1  estatisticas) < (tr 1  trdfegol) 

A especificacio em CSP acima denota o seguinte: 

• Em (1) define-se o sistema como a composicao de tres processos operando em 

paralelo: Rede, Estacdo e Usudrio. Apesar do software implementado estar 

contido no processo Estacio, os processos Rede e Usudrio foram tambem es-

pecificados para que fiquem definidas as possiveis interacoes entre as entidades 

envolvidas. Em CSP, quando o comportamento do ambiente em que o sis-

tema (a ser implementado) se insere a bem definido, a normal modelar parte 
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do ambiente como processo(s) de forma que a interack das entidades fique 

formalizada. 

• Em (2) define-se o processo Estacao como o paralelismo dos processos Driver 

e MAG. 

• Por (3) fica definido que Rede pode gerar trdfego, ou simplesmente estar inope-

rante. 

• Em (4) fica definido que o Driver recebe informacOes da Rede (trdfego) e passa 

este trdfego para o processo MAG, chama-se trdfegol pois adiciona-se urn time-

stamp aos frames que chegam de Rede. 0 Driver tambem tern a func5,o de 

suprir o processo MAG corn estatisticas de utilizacio do nivel fisico. 

• Em (5) define-se que o processo MAG e alimentado pelo Driver corn trdfegol 

(time-stamp) e estatisticas, processa estas informacoes e adiciona os problemas 

detectados (atraves da analise do trdfego de rede) e possiveis solucoes em um log 

de problemas/solucoes disponivel ao Gerente. Este processo responde, ainda, 

a perguntas do Gerente. 

• Estatisticas sac) informacOes sobre a utilizacio do dispositivo fisico. Os tipos 

de dados disponiveis variam de dispositivo para dispositivo, dependendo do 

ambiente em que o sistema se encontra. Assim, as informacoes que fazem parte 

de estatisticas sera° abordadas no capitulo relativo a implementagio do sistema. 

• Por (6) fica definido que o Gerente recebe periodicamente urn log corn os pro-

blemas detectados pelo sistema e as possiveis solucOes, e elabora consultas ao 

sistema, que retorna as respostas. 

• Em (7) foram definidas quatro restricoes de consistencia para o sistema, que 

podem ser observadas sobre os traces. 

• A restricao R1 especifica que cada frame que chega da rede devera ser repassado 

para o MAG pelo Driver. SituacOes de perda de pacotes pelo Driver podem 

acontecer. 
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• A restricao R2 define que a cada pergunta feita pelo Gerente devera existir uma 

resposta. 

• Pela restricao R3 define-se que nao podem ser detectados mais problemas pelo 

sistema do que o raimero de frames recuperados. 

• Na restricao R4 fica especificado que o processo Driver nao pode gerar mais 

estatisticas do que frames para o processo MAG. 

Os processos Rede e Gerente ficam, assim, bem definidos. 0 processo 

Estagdo (onde esti o software construido) a composto pelo paralelismo de dois sub-

processos: Driver e MAG. Estes dois processos esti() especificados de forma separada 

em VDM, a seguir. 

4.3 0 Modulo Driver de Rede 

0 Driver de Rede a composto de urn conjunto de funcoes que denotam o 

comportamento do processo Driver em CSP. A funcao Driver em VDM e a principal 

funcao deste Modulo. Os buffers aqui mencionados (BUF_TRAFEGO1 e BUF_ES-

TATISTICAS) equivalem aos eventos de saida do processo Driver em CSP (trafegol 

e estatisticas) e o evento de entrada do processo (trdfego) equivale, em VDM, ao 

retorno da funcao Pega_Trafego_da_Rede(). 

4.3.1 Dominios Semanticos 

Abaixo temos os dominios semanticos utilizados pelas funcOes do Modulo 

Driver de Rede: 
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(12) BUFFERS :: BUF-TRAFEGO1 x BUF-ESTATISTICAS 

(13) BUF-TRAFEGO1 = BYTE* 

(14) BUF_ESTATISTICAS = BYTE* 

(15) I = N 

• Por (12) temos a estrutura entre o processo Driver e o processo MAG composta 

por dois buffers. 

• Cada buffer a uma seqiiencia de bytes. 

4.3.2 Funcoes 

As funcoes do Modulo Driver de Rede sao: 

(16) Driver : 	BUFFERS x N x N BUFFERS 

(17) Pega_Trafego_da_Rede : 	BYTE* 

(18) Pega_ Estatisticas _da _Rede : 	BYTE` 

(19) Pega_Instante_Atual : 	I 

A seguir, serao detalhadas as funcoes. 
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16. Driver : BUFFERS x N x N —+ BUFFERS 

16. Driver(mk-BUFFERS(trafego1, estatisticas), 

cont _traf , const_cont_traf) A 

let t = Pega_ Trafego_da_Rede() in 

if t =< > * vazio, naohatrafego * / 

then Driver(mk-BUFFERS(trafegol, estatisticas), 

cont _traf , const_cont_traf) 

else let i = Pega_ Instante_Atual() in 

let trafegol' = conc trafegol, i , t in 

if (cont_traf mod const_cont_traf = 0) 

then let e = Pega_Estatisticas_da_Rede() in 

Driver( mk-BUFFERS (trafego1', conc estatisticas, i , e), 

1, const_cont_traf) 

else Driver(mk-BUFFERS(trafegor , estatisticas), 

cont_traf + 1, const_cont_traf) 

Trdfegol e estatisticas sao buffers alimentados por ester funcio, que tra-

balha como produtora de dados (por isso fica em loop). Estes buffers servem de 

entrada para o Modulo de Apoio a Gerencia, que consome os dados. 

A funcao Pega_ Trafego_da_Rede0 retorna o trdfego da rede, se o trdfego 

for vazio nada a feito, caso contrario, este trdfego a colocado no buffer trafegol 

juntamente corn o instante ern que os dados chegaram, usando a funcao Pega_Ins-

tante_ Atual0. E mantido urn contador de pacotes de trdfego que sac, passados 

ao buffer de trdfego e quando este contador atinge milltiplos de uma constante 

const_cont_trafego a gerado urn pacote de estatisticas no buffer estatisticas, usando 
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a funcao Peg a_ Estatisticas_ du_ Rede 0 juntamente corn o instante em que o pacote é 

gerado. 

Desta forma a fun* Driver (16) alimenta os buffers corn trafego e es- 

tatisticas. 

17. Pega-Trafego_da_Rede : —* BYTE* 

17. Pega_ Trafego_da_Rede() A 

/ * retorna todos pacotes em trafego na rede * / 

/* dependente do equipamento e tipo de rede * / 

 

18. Pega_Estatisticas_da_Rede : —> BYTE* 

18. Pega_Estatisticas_da_Rede0 A 

/ * retorna estatisticas de utilizacao de nivel fisico da rede * / 

/ * dependente do equipamento e tipo de rede * / 
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19. Pega_Instante_Atual : 	I 

19. Pega_Instante_Atual() A 

* retorna instante atual acessando o equipamento / 

/ dependente do equipamento * / 

As funcoes Peg a_ Trafego_da_ RedeO , Peg a_ Estatisticas_ da_rede 0 e Pega_ 

Instante_AtualO retornam informag5es acessando o equipamento (hardware) local, 

por isso elas nio possuem parimetros de entrada. Esta a uma situacio pouco normal 

em especificacOes VDM, mas no caso presente sua adocio a cabivel e modela bem a 

realidade. 

0 Driver de Rede a colocado em funcionamento disparando-se a fungi° 

Driver, fornecendo como parimetros: 

• os buffers onde serio colocados o trdfego capturado e as estatistieas, 

• 1 no segundo pafirnetro (que a urn contador de pacotes recebidos, iniciado em 

1), 

• e o niimero desejado de pacotes de trdfego para cada pacote de estatistieas. 

Desta forma, o MOdulo Driver de Rede alimenta o Modulo de Apoio 

Gerencia, que sera exposto a seguir. 
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4.4 0 Modulo de Apoio a Gerencia 

Este modulo e alimentado pelo MOdulo Driver de Rede e realiza o proces-

samento dos frames capturados da rede, detectando problemas e derivando possiveis 

solucoes. 

Os buffers de saida do processo Driver servem de entrada para este pro- 

cesso, em CSP estes buffers sac, caracterizados por eventos entre os dois processos. 0 

modulo MAG fornece resultados e responde a perguntas do Gerente, em VDM isso 

acontece novamente atraves de buffers e em CSP a comunicacao se da por eventos 

que acontecem entre MAG e Gerente. 

Para realizar isto, este modulo est6, dividido em cinco submOdulos: 

• SubmOdulo de Interpretacio 

• SubmOdulo de Deteccao 

• SubrnOdulo de Diagnose 

• SubmOdulo de Correcao 

• SubmOdulo de Tratamento do Usuario 

Cada urn destes submOdulos citados sera a seguir detalhado. 

4.4.1 SubmOdulo de Int erpret acao 

Este submOdulo recebe trdfego e estatisticas do MOdulo Driver de Rede 

atraves dos buffers anteriormente mencionados para este fim. 0 trdfego da rede 

chega separado por frames de forma "crua", isto é, seqiiencias de bytes da forma 

como sao capturados da rede em funcionamento adicionadas de urn time-stamp. 
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As estatisticas, buscadas periodicamente do dispositivo fisico, sao tambem passadas 

como seqiiencias de bytes atraves do buffer para este fim. 

0 SubmOdulo de Interpretacio deve agir sobre os frames capturados se-

parando campos e valores para cada unidade de dado de cada nivel de protocolo 

utilizado na montagem dos frames. Os pacotes de estatisticas tambem devem ser 

separados em seqfiencias de campos e valores. 

Como os frames que trafegam na rede podem ser formados por diversos 

tipos de protocolos, a interpretacao das unidades de dados acontece como o reco-

nhecimento de gramaticas. Existe, entao, urn conjunto de procedimentos capaz de 

reconhecer as unidades de dados de cada protocolo de cada nivel empregado, gerando 

uma representacao interna que alimenta o SubmOdulo de Deteccao. Os pacotes de 

estatisticas sao tambem interpretados, gerando uma representacio interna. 

4.4.1.1 Dominios Semanticos 

Estruturas utilizadas no SubmOdulo de Interpretacao: 

(20) GRAMATICAS :: GRAM _TRAFEGO x 

x GRAM _ESTATISTICAS 

(21) GRAM _TRAFEGO -= NIVEL '4 GRAM _NIVEL 

(22) GRAM _NIVEL = GRAMATICA 

(23) GRAM _ESTATISTICAS = GRAMATICA 
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(24) TRAFEGO = I x NIVEL x CV-set 

(25) NIVEL = {1,2,3,4,5,6,7} 

(26) CV :: CAMPO x VALOR 

(27) CAMPO = STRING 

(28) VALOR = STRING 

A estruturacio interna de GRAMATICA nao foi especificada, deixando-

se pars a fase de implementacao, onde pode-se usar as facilidades do ambiente de 

desenvolvimento. Sabe-se apenas a forma dos dados de entrada e a representac5.0 

interna a ser gerada na fase de Interpretacio. 

4.4.1.2 Funcoes 

Funcoes do Submodulo de Interpretacio: 

(29) Busca_UD 
	

GRAMATICAS x BUFFERS —+ TRAFEGO 

(30) Interpreta_ Traf 
	

GRAM_ TRAFEGO x BYTE* —+ TRAFEGO 

(31) Interpreta_Est 
	

GRAM-ESTATISTICAS x BYTE* TRAFEGO 

(32) Antes 	BYTE* x BYTE* -k BOOL 

A seguir serao detalhadas as funcoes deste submodulo: 
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29. Busca_ UD : GRAMATICAS x BUFFERS —> TRAFEGO 

29. Busca_UD(mk-GRAMATICAS(gram_trafego, gram_ estatisticas), 

mk-BUFFERS(buff -trafego, buff _estatisticas)) 

if Antes(buff -trafego, buff _estatisticas) 

then Interpreta_ Traf (gram_trafego, buff _trafego) 

else Interpreta_Est(gram_estatisticas, buff _estatisticas) 

Esta funcio busca os dados brutos dos dois buffers (trdfegol e estatisticas), 

conforme os time-stamps dos pacotes contidos nos buffers. Dispara a interpretacio 

(desencapsulamento) das unidades de dados separando-as em listas de campos e va-

lores, e retorna o resultado, (trdfego), que sera utilizado no Modulo de Deteccio. Os 

buffers de trdfego e estatisticas sac, alimentados pelo Driver de Rede, que funciona 

em paralelo com este modulo. 

32. Antes : BYTE* x BYTE* —> BOOL 

32. Antes(buff 1, buff 2) A 

/ * retorna verdadeiro se o time-stamp de buff 1 * / 

/ * for anterior ao de buff 2 * / 
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A funcio Antes analiza os time-stamps nos buffers de trafego e estatisticas 

e retorna o valor verdadeiro se os dados do primeiro argumento antecederem os dados 

do segundo argumento, e falso caso contrario. 

30. Interpreta-Traf : GRAM-TRAFEGO x BYTE* —> TRAFEGO 

30. Interpreta-Traf(gram_trafego,fita) ..L,  

/ * consome a fita de entrada utilizando gramatica * / 

/ * para trafego * / 

31. Interpreta_Est : GRAM_ESTATISTICAS x BYTE* —> TRAFEGO 

31. Interpreta_Est(gram_estatisticas,fita) A 

/ * consome a fita de entrada utilizando gramatica * / 

/ * para estatisticas * / 

Estas funcoes interpretam uma fita de entrada consumindo-a conforme 

o reconhecimento da gramatica parametro, gerando uma saida da forma de TRA-

FEGO (24) anteriormente especificado. 



4.4.2 Submodulo de Deteccao 

0 Submodulo de Deteccao recebe as unidades de dados ja separadas em 

duplas de campos e valores por nivel, trabalho efetuado pelo SubmOdulo de Inter-

pretacao. 

As unidades de dados de cada nivel sio, entao , submetidas ao teste de uma 

serie de predicados sobre seu contelido. A aplicacio destes predicados gera eventos 

que sao contabilizados em estruturas separadas. Durante esta contabilizacao sac) 

verificados limites de ocorrencias pars estes eventos em fungi() do tempo, gerando 

ou nao alarmes. Os alarmes sao mantidos em historicos denotando o comportamento 

da rede, e colocados em listas de alarmes (separados por nivel) juntamente corn o 

instante em que foi disparado, de forma a alimentar o SubmOdulo de Diagnose. 

4.4.2.1 Dominios Semanticos 

Estruturas utilizadas no Submodulo de Deteccao: 

(33) DETECTA = AREA-GER n-4 DET_AREA 

(34) DET-AREA = NIVEL DET-N 

(35) DET-N 	PRED-OC-TRAF-setx 

xPRED-AUS_TRAF-set x 

x CONT x HIST x ESTR-ALARM-set 

UFRG S  
177Th 11M1CA 
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(36) PRED_OC_TRAF . • EXPR x EVENTO 

(37) PRED_AUS_TRAF EXPR x EVENTO x INTERVALO x 

xMOM_LIM 

(38) CONT EVENTO Z (MOMENTO* x N_MAX x 

x T_MAX x INT_ANx 

xLIM_OC x ESTR_ALARME) 

(39) HIST ALARME 	(MOMENTO* x N_MAX) 

(40) ESTR_ALARM ALARME x MOMENTO 

(41) ALARME NOME_ALARME x VALOR* I EVENTO 

(42) NOME_ALARME = STRING 

(43) EXPR CV I NOT(CV) I EXPRBOOL 

(44) EXPRBOOL EXPR x OPBOOL x EXPR 

(45) OPBOOL {A, v} 

(46) EVENTO OC _AUS x NOME_EVENTO x VALOR* 

(47) OC _AUS = { OCORRENCIA, AUSENCIA} 

(48) NOME_ EVENTO = STRING x CV* 

(49) AREA_GER = ..PALHAS , CONFIGURACAO, 

CONTABILIZACAO , PERFORMANCE, 

SEGURANCA } 

(50) INTERVALO = N 

(51) MOM_LIM = N 

(52) MOMENTO = N 

(53) N_MAX = N 

(54) T _MAX N 

(55) INT _AN N 

(56) LIM_OC = N 



As principais construcoes denotam: 

• Por (33) sabe-se que a deteccio de problemas se dara de forma separada por 

cada area de gerenciamento OSI. 

• Em (34) detalha-se que para cada area de gerenciamento, a deteccao de pro-

blemas sera separada conforme os niveis de protocolo em utilizacao. 

• Em (35) detalham-se as estruturas necessarias para a deteccao de problemas 

a cada nivel: os predicados que as unidades de dados devem satisfazer, as 

estruturas de CONTabilizacio, os H/STOricos, e os alarmes gerados naquele 

nivel. 

• Em (36) tem-se os predicados sobre ocorrencias. Estes predicados, se satisfeitos, 

geram contabilizaciies, isto é, se a EXPRessio for verdadeira entio a estrutura 

da contabilizacao para EVENTO a modificada. 

• Em (37) tem-se os predicados sobre ausencias. Estes, se nao satisfeitos dentro 

de urn INTERVALO de tempo, geram contabilizacoes, da mesma forma como 

(36). 

• Na linha (38) esti especificada a forma de uma estrutura de contabilizacao: 

para cada EVENTO temos uma lista de MOMENTOs que este evento foi de-

tectado, urn Niimero MAXimo de momentos que devem permanecer na lista, 

um Tamanho MAXimo para a lista, um INTervalo de tempo para ANalise so-

bre a lista em que se existir um mimero maior do que LIMite de OCOrrencias 

MOMENTOs na lista, sera disparado o ALARME, que possui em sua estrutura 

urn prazo de validade. 

• Em (39) fica definido que existe urn HISTOrico para cada ALARME, sendo 

sua estrutura composta por uma lista de MOMENTOs que aconteceram o 

ALARME e o Niimero MAXimo de ALARMEs que podem existir na lista. 

• Em (40) define-se a lista de alarmes para cada nivel como sendo um conjunto 

de duplas ALARME e MOMENTO em que foi disparado. 

58 
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• Por (41) temos que urn ALARME a identificado por urn nome igual ao do 

EVENTO que o gera ou pode ser composto de urn nome especifico e uma 

seqiiencia nula ou na.o de valores encontrados nos dados de trafego, servindo 

como subsidio para o processo de diagnose. 

• Urn EVENTO, por (46), denota ocorrencia de determinada circunstancia (dis-

parada na computacio sobre (36)) ou denota ausencia de determinada cir- 

cunstancia (disparada na computacio sobre (37)). 0 EVENTO a composto 

por urn nome e por uma seqiiencia nula ou nao de valores encontrados nos 

dados de trilego que se queira passar para o histOrico e posteriormente para o 

processo de diagnose. 

4.4.2.2 PuneOes 

PuneOes do SubmOdulo de Deteceao: 

(57) Deteccao : AREA_GER-set x NIVEL-setx 

x TRAFEGO DETECTA DETECTA 

(58) Detecta_Niveis : NIVEL-set x TRAFEGO x 

DET _AREA DET-AREA 

(59) Atualiza-L-LAlarm : DET-N x TRAFEGO DET-N 



60 

(60) Contab_ Ocorrencias : DET_N x TRAFEGO —+ DET_N 

(61) Contab_Ausencias : DET_N x TRAFEGO 	DET-N 

(62) Contab_Ausencias2 : PRED_AUS_TRAF-set x Ix 

x CV -set 	DET_N 	DET_N 

(63) Am/. Pred_Oc : PRED_OC-TRAF-set x CV-setx 

(64) 

(65) 

(66) 

Avalia_ Expr 

Atualiza_ Contab 

Verif _Existencia_Cont 

EVENTO-set 	EVENTO-set 
EXPR x CV-set —> BOOL 

I x EVENTO-set 	DET_N 	DET_N 

CONT x EVENTO 	CONT 

(67) Verif _Existencia_Hist HIST-set x ALARME 	HIST-set 

(68) Atu_Lista_Mom N_MAX x T_MAX x I 

MOMENTO* 	MOMENTO* 

(69) Atualiza_Hist ALARME x I x HIST 	HIST 

(70) Det_Get_L_Alarm AREA_GER x NIVEL — ■ 

--4 ALARM-set 

(71) Det-Create_Alarm : AREA..GERx 

x NIVEL x CONT — ■ BOOLEAN 

(72) Det_Delete_Alarm : AREA_GERx 

x NIVEL x ALARM —> BOOLEAN 

(73) Det_Create_Pred : AREA_GER x NIVELx 

x CONT —> BOOLEAN 

(74) Det_Delete_Pred : AREA-GER x NIVELx 

x EVENTO -4 BOOLEAN 

A seguir sera() detalhadas as funcoes deste submOdulo: 
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57. Deteccao : AREA_GER-set x NIVEL-set x TRAFEGO 

DETECTA DETECTA 

57. Deteccao(areas, niveis, trafego)(detecta) A 

if areas = {} 

then detecta 

else let a E areas in 

let det_area = detecta(a) in 

let det_area2 = Detecta_Niveis(niveis, trafego)(det- area) in 

Deteccao(areas — a, niveis, trafego)(detecta t [a 1-4 det_area2]) 

A deteccio de eventos acontece nas diversas areas de gerenciamento de-

finidas. Para cada area a disparada a deteccio nos diferentes niveis de protocolo 

atraves da funcao Detecta_ Niveis. 

Este processo gera subsidios para analise posterior, no SubmOdulo de 

Diagnose. 
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58. Detecta_Niveis : NIVEL-set x TRAFEGO DET_AREA 

DET-AREA 

58. Detecta_Niveis(niveis, trafego)(det_area) A 

if niveis = {} 

then det_area 

else let n E niveis in 

let det_n = det_area(n) in 

let det_nl = Atualiza_L_Alarm(det_n, trafego) in 

let det_n2 = Contab_Ocorrencias(det_nl, trafego) in 

let det_n3 = Contab _ Ausencias(det _ n2, trafego) in 

Detecta_Niveis(niveis — n, trafego)(det _ area t [n 	det_n3]) 

A funcao 58 dispara a atualizacao da lista de alarmes (conforme seu tempo" 

de validade) e a contabilizacao de "Ocorrencias" e "Ausencias" para todos os niveis 

de protocolo dentro de uma mesma area de gerenciamento. 
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59. Atualiza - L_ Alarm : DET _N x TRAFEGO ---* DET _N 

59. Atualiza_L_Alarm(det_n, mk-TRAFEGO(i, nivel, cvs)) 6  

let mk-DET _N (pred _oc, pred_aus, cont, hist , 1 _alarm) = det_n in 

if ]mk-ESTR- AL ARM (al, valid) E 1-alarm • i > valid 

then let a = mk-ESTR- AL ARM (al , valid) in 

Atualiza_L_Alarm(mk-DET _N (pred _ oc, pred_aus, cont, 

hist , 1_ alarm — a), mk-TRAFEGO(i, nivel, cvs)) 

else det_n 

Os alarmes tern um tempo de validade, isto é, urn tempo que devem ficar 

ativos por ocasiao de seu disparo. A funcao acima torna os alarmes nao validos 

inativos, seguindo seu tempo de validade. 

60. Contab _ Ocorrencias : DET _N x TRAFEGO —> DET _N 

60. Contab_ Ocorrencias(det_n, mk-TRAFEGO (i , nivel, cvs)) 0 

let mk-DET _N (pred _oc_traf , pred _ aus _traf , cont, hist , 1_ alarm) = 

det_n in 

let eventos_ a _contabilizar = 

Avalia_Pred_Oc(pred-oc_traf,  , nivel, cvs)({ }) in 

Atualiza_Contab(i , eventos_ a_ contabilizar)(det _ n) 
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Esta é a fun* de mais alto nivel na contabilizacao de ocorrencias de 

eventos, ela obtem os eventos a serem contabilizados atraves da avaliacio dos predi-

cados de ocorrencia sobre o trafego, e dispara a atualizacio das estruturas necessirias 

atraves de Atualiza_ Contab. 

61. Contab_ Ausencias : DET _N x TRAFEGO — ■ DET _N 

61. Contab_ Ausencias (det _n, mk-TRAFEGO(i, nivel, cvs)) A 

let mk-DET _N(pred_oc_traf , pred _aus _traf , cont, hist, I_ alarm) = 

det_n in 
Contab_Ausencias2(pred_aus_traf,  , i, cvs) 

(mk-DET _N(pred_oc_traf , { }, cont, hist, l_alarm)) 

Esta é a funcao de mais alto nivel relativa a. contabilizacao de ausencias 

de eventos. Ela dispara a funcao recursiva Contab_Ausencias2. 
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62. Contab_ Ausencias2 : PRED-AUS -TRAF-set x I x CV -set 

—> DET_N --4 DET_N 

62. Contab- Ausencias2(p-aus, i, cvs)(det_n) A 

if p_aus -= {} 

then det_n 

else let mk-DET _N (p_oc, p_aus2, cont, hist, Lalarm) = det_n in 

let pred E p_aus in 

let mk-PRED _AUS - TRAF(expr, evento, intervalo, mom_ lim) = 

pred in 

if mom Jim >= i 

then if Avalia_Expr(expr, cvs) 

then Contab_ Ausencias2(p_aus-pred, i, cvs) 

(mk-DET _N(p_oc, p_aus2 U mk-PRED_ A US _ TRA F 

(expr, evento, intervalo, i+intervalo), cont, hist, I_ alarm)) 

else Contab_ Ausencias2(p_ aus-pred, i, cvs) 

(mk-DET _N(p_oc, p_aus2 U mk-PRED- A US - TRAF 

(expr, evento, intervalo, mom_ lim), cont, hist, 1_ alarm)) 

else let mk-DET _N (p _oc' , p_ aus' , cont', hist', 1_ alarm') = 

Atualiza_Contab(i, evento)(det_n) in 
Contab_ Ausencias2(p_aus-pred, i, cvs) 

(mk-DET -N(p-oc' , p_aus' U mk-PRED- A US _TRAF 

(expr, evento, intervalo, i + intervalo), cont, hist, 1_ alarm)) 

Esta fungi° verifica os predicados de ausencia sobre o trafego e dispara a 

contabifizacio de eventos quando estes predicados nao sio satisfeitos dentro de um 

tempo limite. Tambem é feito o controle destes tempos durante a verificacao. 
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63. Aval-Pred-Oc : PRED-OC -TRAF -set x CV-set -4 EVENTO-set 

—) EVENTO-set 

63. Aval_Pred_Oc(preds, cvs)(evs) 

if preds = { } 

then evs 

else let p E preds in 

let mk-PRED-OC _TRAF(expr, evento) = p in 

if Avalia_Expr(expr, cvs) 

then Aval-Pred-OC(preds-p, cvs)(evs U evento) 

else Aval_Pred_OC(preds-p, cvs)(evs) 

Esta funcao avalia os predicados de ocorrencia sobre o trifego, gerando 

urn conjunto de eventos que devem ser contabilizados. 

64. Avalia-Expr : EXPR x CV-set —■ BOOL 

64. Avalia_Expr(expr, cvs) 

/* avalia a expressao recursivamente obedecendo * 

/* as precedencias previamente definidas para os * / 

/* operadores logicos * 
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A expressao expr e avaliada sobre o conjunto de campos e valores cvs, 

gerando urn valor boleano. 

65. Atualiza_Contab :I x EVENTO-set DET _N DET -N 

65. Atualiza_Contab(i, eventos)(det_n) A 

if eventos 	} 

then det_n 

else let e E eventos in 

let mk-DET _N(p_oc, p_aus , cont, hist, 1_ alarm) = det_n in 

let cont' = Verif _Existencia_Cont(cont, e) in 

let (Lmom, n_max, t_max, int_an,lim_oc, alarme) = cont' (e) in 

let Lmom' = conc Lmom, i in 

let nro_oc = card (x E elemsLmom i  I x > i — int _an) in 

if (nro_oc < lim_oc) 

then let Lmom" = Atu_Lista _Alom(n _max , t _ max , i)(1_ mom') in 

let cont" = cont' t 

	

[e 	(1 _inoiri" , n_max, t _max , int _ an , lim_oc, alarme)] in 
Atualiza_Contab(i, eventos — e, 

mk-DET _N (p _ oc, p_ aus, cont", hist, l _ alarm) 

else let mk-ESTR_ ALARM (al, valid) = alarme in 

let hist' = Atualiza_Hist(al, i, hist) in 

let cont" 

cont' t [e 1—+ (<>, n_max, t_max, int _ an , lim_oc, alarme)] in 

let l _alarm' = conc l _alarm, < al, i 	valid > in 

Atualiza_Contab(i, eventos — e, 

mk-DET _N(p_oc, p_aus , cont", hist' ,1_ alarm') 
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Esta funcio atualiza as estruturas de contabilizacio de eventos e, quando 

os limites de ocorrencia "estouram", sac) disparados alarmes gerando atualizacoes 

em histOricos e aumentando tambem as lista de alarmes por nivel. 

66. Verif _Existencia_Cont : CONT x EVENTO —) CONT 

66. Verif -Existencia-Cont(cont, ev) A 

if ev E dom cont 

then cont 

else cont U [ev 1-4 (<>, 0,0,0,0, 

mk-ESTR-ALARM(mk-ALARME(nao_definido, ev), 10))I 

A funcio acima verifica a existencia da contabilizacao pars o alarme dis-

parado e, se nio existir, é criada uma estrutura de contabilizacio default. 

67. Vertf _Existencia_Hist : HIST-set x A LARME —> HIST-set 

67. Verif _ Existencia _ Hist(hists , alarme) 0 

if alarme E dom hist 

then hist 

else hist U [alarme i.— (<>, n-max _hist)] 
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A funcio a,cima verifica a existencia do historic° de um alarme sendo 

alterado e, se este n'ao existir, a criado corn valores default. 

68. Atu_Lista_Mom : N_MAX x T _MAX x I —4 MOMENTO* 

—> MOMENTO* 

68. Atu_Lista_Mom(n_max, t_max, i)(l_mom) A 

if (card (x E elemsLmom) > n_max) V 

(hd I_ mom < i — t_max) 

then Atu_Lista_Mom(n_max, t_max, i)(tIl_mom) 

else L mom 

Esta funcio mantem as listas de momentos de ocorrencias de eventos 

conforme os parametros tamanho e tempo de permanencia na lista, particulares a 

cada estrutura de contabilizacio de eventos. 
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69. Atualisa_Hist : ALARME x I x HIST —> HIST 

69. Atualisa_Hist(alarme, i, hist) 6  

let hist' = Verif _Existencia_Hist(hist, alarme) in 

let (1 _morn, n_max) = hist' (alarme) in 

let l_moml = cone 	i in 

if card (x E elemsl_mom1)> n_max 

then hist' t [alarme 1-4 (t11-moml,n_max)] 

else hist' t [alarme 	(l_moml, n_max)] 

Esta funcio mantem as listas de momentos de ocorrencias de alarmes 

conforme o parametro tamanho da lista, particular a cada estrutura de histOrico. 

0 SubmOdulo de Deteccio oferece, ainda, ao SubmOdulo de Diagnose, 

uma interface composta de funcOes que encapsulam suas estruturas. Desta forma, 

toda vez que informacaes de deteccao forem necessarias na fase de diagnOstico, ou o 

modulo de diagnOstico modificar alguns dados do modulo de deteccao, estas funcoes 

serao disparadas. 
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70. Det-Get-L-Alarmes : AREA_GER x NIVEL —> ALARM-set 

70. Det_Get_L_Alarmes(teoria,subteoria) A 

rd detecta: DETECTA 

let det_area = detecta(teoria) in 

let det_n = det_area(subteoria) in 

let mk-DET _N(_, _, _, _,1) = det_n in 

1 

A funcao acima retorna a lista de alarmes relativa a subteoria de uma 

teoria. 
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71. Det _Create-Alarm : AREA_ GER x NIVEL x CONT —4 BOOLEAN 

71. Det_Create-Alarm(teoria , subteoria, pred, cont) 

wr detecta: DETECTA 

let det_ area = detecta(teoria) in 

let det_n = det_area(subteoria) in 

let mk-DET _N (p_ oc, p_aus , contabs, hist , 1_ alarm) = det_n in 

let [ev 	(1-mom, n_max , t_max , 

int-an, lim_oc, mk-ESTR_ALARM(alarme, valid))] = cont in 

if 3c E cont • dom(c) = dom(cont) V 

3h E hist • dom(h) = alarme V 

3po E p_oc po = pred V 

3pa E p..aus • pa = pred 

then False 

else let contabs' = contabs U cont in 

let hist' = hist U 

[alarme 	(< >,n_raax_hist)] in 

if is-PRED-OC -TRAF(pred) 

then let det_n' = mk-DET _N (p_oc U pred, p_aus, 

contabs', hist', 1_ alarm) in 

let det_area' = det_area t [subteoria 	det_n'] in 

let detecta = detecta t  [teoria 	det_area'] in 

True 

else let det_n' = mk-DET _N (p_oc, p_aus U pred, 

contabs', hist' , 1_ alarm) in 

let det_area' = det_area f [subteoria 	det_n'] in 

let detecta = detecta t [teoria 	det_area'] in 

True 
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Esta fun* cria uma contabilizacao sobre urn evento de trafego. 0 

usuario desta fun* (o submOdulo de Diagnose) deve informar a subteoria e a teoria 

em que sera adicionada a nova contabilizack, bem como passar o predicado que a 

dispara e os parametros da estrutura de contabifizack que definem seu comporta- 

mento, anteriormente explanado. 0 procedimento verifica a existencia de predicados 

ou estruturas que inviabilizem a criacio desta nova e, se nao existir impedimento 

algum, adiciona-se um novo predicado, uma nova estrutura de contabifizacio e uma 

nova estrutura de histOrico. 

72. Det -Delete- Alarm : AREA_GER x NIVEL x ALARM BOOLEAN 

72. Det _Delete_ Alarrn(teoria, subteoria, alarm) A 

wr detecta: DETECTA 

let det_area = detecta(teoria) in 

let det_n = det_area(subteoria) in 

let mk-DET _N (p_oc, p_aus, contabs, hist, Lalarrn) = det-n in 

let hist' = hist/alarm in 

let contabs(ev) = (1_ MOM, n _max , t_mar, int _ an , lim_oc, 

mk-ESTR- AL ARM (alarm, valid)) in 

let cont' = contabs I ev in 

let b = Det _Delete _ Pred(teoria, subteoria, ev) in 

let det _ni = mk-DET _N (p _ oc, pred, p _aus , cony, hist' ,1_ alarm) in 

let det_area' = det_area t [subteoria 	det_ni in 

let detecta = detecta t [teoria H det_area'] in 

True 



74 

Esta func'ao deleta todas as estruturas de contabiliza* para urn alarme 

dado. 0 usuario desta fun* (o submodulo de Diagnose) deve informar a subteoria 

e a teoria de que sera retirada o alarme. 
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73. Det_Create_Pred : AREA-GER x NIVEL x CONT -+ BOOLEAN 

73. Det Create.Pred(teoria, subteoria, pred) 

wr detecta: DETECTA 

let det_area = detecta(teoria) in 

let det_n = det_area(subteoria) in 

let mk-DET 7N(p_oc, p_aus, contabs, hist, 1_ alarm) = det_n in 

if is-PRED-OC - TRAF(pred) 

then let mk-PRED -0C -TRAF(expr, evento) = pred in 

if 3 ink-PRED _OC _ TRAF (exprl, eventol) E pred-oc • 

eventol = evento 

then let det_n' = mk-DET _N(p_oc U pred, p_aus, 

contabs, hist, I_ alarm) in 

let det_ area' = det_area t [subteoria H det_n'] in 

let detecta = detecta t [teoria 	det_area'] in 

True 

else False 

else let mk-PRED _A US _ TRAF (expr, evento, interv, mom_lim) = pred in 

if 3mk-PRED_A US _ TRAF(exl, ev1, intl , mom].) E pred_oc • 

evl =- evento 

then let det_n' = mk-DET _N(p_oc, p_aus U pred, 

contabs, hist, 1_ alarm) in 

let det_area' = det_area t [subteoria H det_n'] in 

let detecta = detecta t [teoria H det_area'] in 

True 

else False 



76 

A fun* acima cria urn novo predicado que dispara contabilizacoes em 

uma estrutura ji existente, para o cm de varios eventos contribuirem para a 

forma* de urn alarme. 

74. Det_Delete_Pred : AREA_GER x NIVEL x EVENTO —> BOOLEAN 

74. Det_Delete_Pred(teoria, subteoria, evento) A 

wr detecta: DETECTA 

let det_area = detecta(teoria) in 

let det_n = det_area(subteoria) in 

let mk-DET _N(p_oc, p_aus, contabs, hist, I_ alarm) = det_n in 

let po = {p E p_oc I p = mk-PRED_OC -TRAF(e, evento)} in 

let pa = {p E p_aus I 

p = mk-PRED _A US _TRAF(e, evento, intm, mom)} in 

let p_oc' = p_oc-po in 

let p_aus' = p_aus-pa in 

let det_n' = mk-DET _N(p_oc' , p_aus', contabs, hist, 1_ alarm) in 

let det_area' = det_area f [subteoria i--> det_n'] in 

let detecta = detecta f [teoria i--> det_area'] in 

True 

A funcio acima retira todos os predicados relativos ao mesmo evento da 

base de predicados. 
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4.4.3 SubmOdulo de Diagnostic° 

Os alarmes captados no SubmOdulo de Deteccio sac) submetidos a este 

submOdulo corn o objetivo de diagnosticar possiveis problemas na instalacio em 

anilise. ApOs a diagnose, o resultado é passado ao SubmOdulo de Correcio que 

fornece uma recomendacao para soluciona.r o problema em questa4). 

0 SubmOdulo de Diagnostic° usa, para isso, do conhecimento de urn 

especialista em forma de regras, alarmes, bem como outros subsidios. As estruturas 

e as funcOes envolvidas esti° especificadas e comentadas a seguir. 

4.4.3.1 Dominios Sernanticos 

As estruturas utilizadas no SubmOdulo de Diagnostic° sao as apresenta-

das a seguir: 
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(75) BANCO - DE- CONHEC 	C. I- TEORIAS x CONHEC - ESTRUT 

(76) CONHEC -ESTRUT = FATO_SOBRE_REDE-set 

(77) 

(78) 

FATO_SOBRE_REDE 

CJ- TEORIAS 

:: 	OBJETO x 

x ATRIBUTO x VALOR 

= AREA - GER A TEORIA 

(79) TEORIA : 	: NIVEL Z SUBTEORIAx 

x inter-reLACOES 

(80) SUBTEORIA = REGRA-set 

(81) INTERRELACOES = REGRA-set 

(82) REGRA :: NRO_REGRA x CONDICA0x 

x ASSERCAO x FATOR_DE _CERTEZA 

(83) CONDICAO = COND _COMPOSTA I 

COND-ELEMENTAR 

(84) COND _COMPOSTA : : CONDICAO x OPBOOL x CONDICAO 

(85) COND _EL EMENTA R = A LA RME 

FATO_SOBRE_REDE I NO(CONDICAO) 

(86) ASSERCAO = FATO_SOBRE_REDE I DIAGNOSE 

(87) DIAGNOSE = PROBL x TRACE x 

x FATOR-DE-CERTEZA 

(88) FATOR_DE-CERTEZA = R 

(89) NRO-REGRA = N 

(90) OBJETO = STRING 

(91) ATRIBUTO = STRING 

(92) PROBL = STRING 

(93) TRACE = STRING 
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• Em (75) define-se o Banco de Conhecimento dividido em conhecimento estru-

tural e em teorias. 0 Conhecimento Estrutural corresponde a estrutura lOgica 

e fisica da rede. As Teorias contem conhecimento especialista para tratamento 

de problemas em diferentes areas. 

• 0 Conhecimento Estrutural (76) e urn conjunto de fatos verdadeiros sobre a 

rede, seguindo a estrutura OAV (Objeto/Atributo/Valor). Atraves desta es-

truturacao pretende-se criar uma forma bastante permissivel de representagio 

de situac6es logicas e fisicas sobre a instalacao (criando uma rede semantica) 

[GMS89). Utiliza-se o mesmo banco de conhecimento estrutural para a utilise 

em qualquer teoria. 

• Urn Fato Sobre a Rede (77) e uma triply do tipo OAV (Objeto/Atributo/Valor) 

atraves da qual pode-se criar assertivas sobre a rede. 

• 0 Conjunto de Teorias (78) divide o conhecimento especialista em varias teorias 

conforme as areas de gerenciamento OSI (descritas anteriormente). Assim cada 

teoria a alimentada por alarmes distintos, gerando diagnoses distintas. 

• Cada Teoria (79) para cada area de gerenciamento OSI é, por sua vez, dividida 

em subteorias seguindo os niveis de protocolos em utilizacio, e uma subteoria 

a parte para realizar o inter-relacionamento das diagnoses das subteorias dos 

diversos niveis. Esta estruturacao faz corn que o conhecimento de cada area de 

gerenciameto fique dividido para cada nivel de protocolo, auxiliando no dominio 

da complexidade. 

• Cada Subteoria (80) para cada nivel a composta por urn conjunto de regras 

(codificando heuristicas), resultado da codificando do conhecimento de urn es-

pecialista por engenharia de conhecimento. Estas regras associam alarmes e 

conhecimento estrutural, podendo se valer de histOricos tambern. 

• As subteorias de inter-relacionamento (??) sax) tambem conjuntos de regras. 

As regras de inter-relacionamento associam diagnoses das subteorias dos niveis 
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(ou diagnoses parciais) validando, combinando ou cancelando diagnoses. 0 

banco de conhecimento estrutural tambem a importante neste processo. 

• Uma Regra (82) a composta por urn niimero que a identifica univocamente 

dentro de sua Subteoria, uma condicao que deve ser satisfeita para que a regra 

seja aplicada, a gat) resultante da aplicacao da regra, e um fator de certeza 

associado a regra que auxilia na computacao do fator de certeza global para as 

diagnoses. 

• Condic5es (83), segundo sua estrutura, podem ser compostas ou elementares. 

• Condicoes Compostas (84) contem operadores booleanos de aridade 2, no caso: 

AND's e OR's. 

• Condicaes Elementares (85) sao testes quanto a existencia de alarmes, fatos 

sobre a rede, ou sao negacoes de uma condicao. 

• Uma Asserciio (86) significa a afirmacao de algo sobre a rede, no caso pode-

se chegar a urn diagnostic°, ou pode-se afirmar sobre a rede (utilizando 77) 

criando subsidios para posterior analise. 

• Uma Diagnose (87) e composta por um problema ou situacao causadora, a 

arvore de deducao ou trace deste problema utilizando-se o corpo de regras da 

subteoria devida, e o fator de certeza para a deducao do problema. 

• Cada regra tern urn fator de certeza associado, este fator a limitado entre zero 

e urn. A forma de calculo de fatores de certeza empregada e bastante comum 

e foi retirada de EARI891. Os fatores de certeza (88) sac, calculados da seguinte 

forma: 

ern conjuncOes de expressoes booleanas (ANDs), utiliza-se o menor fator de 

certeza entre os dois termos; 

em disjuncoes de expressoes booleanas (ORs), utilizes-se o maior entre os 

fatores de certeza; 
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em negaciies de expressOes booleanas, utiliza-se o complemento de 1 da 

expressio negada; 

na aplicacio encadeada de regras utiliza-se o produto dos fatores de certeza. 

4.4.3.2 Funcoes 

Funcoes do SubmOdulo de DiagnOstico: 
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(94) Diagnostico : I x BANCO -DE _CONHEC x 

x AREA_GER-set x NIVEL-set —> 

—> DIAGNOSE-set 

(95) Diag_Teorias : BANCO-DE-CONHEC x 

x AREA_GER-set x NIVEL-set 

DIAGNOSE-set —> DIAGNOSE-set 

(96) Diag-Subteorias : BCO_DE-CONHEC x AREA-GERx 

x NIVEL-set -4 DIAGNOSE-set -3  

—+ DIAGNOSE-set 

(97) Infere _Prof _Tras : BCO_DE_CONHEC x AREA-GERx 

x NIVEL x NRO -REGRA-setx 

x NRO -REGRA-set —> DIAGNOSE-set 

(98) Prova-Goal-PT : SUBTEORIA x CONHEC _ESTRUT x 

x ASSERCAO x AREA-GER x NIVEL x 

xSUBTEORIA -4 setof DIAGNOSE 

(99) Prova_Cond _PT : SUBTEORIA x CONHEC-ESTRUT x 

x ASSERCAO x AREA_GERx 

x NIVEL —4 setof DIAGNOSE 

(100) Prova-Cond-Elementar _PT : SUBTEORIA x CONHEC _ESTRUT x 

x ASSERCAO x AREA_GERx 

x NIVEL — ■ DIAGNOSE-set 
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(101) Nega : DIAGNOSE-set -4 DIAGNOSE-set 

(102) Prova-Cond-Composta-PT : SUBTEORIA x CONHEC-ESTRUT x 

x ASSERCAO x AREA-GERx 

xNIVEL -4 DIAGNOSE-set 

(103) Combina : DIAGNOSE-set x DIAGNOSE-set — ■ 

DIAGNOSE-set 

(104) Combina2 : DIAGNOSE x DIAGNOSE-set —> 

DIAGNOSE-set 

(105) Atu_Diags : REGRA x DIAGNOSE-set — ■ 

—> DIAGNOSE-set 

(106) Diag _inter-relacionamento : BANCO-DE-CONHEC x AREA_GERx 

x DIAGNOSE-set —+ DIAGNOSE-set 

(107) Infere_Amplit_Frente : REGRAS-set x REGRAS-setx 

xCONHEC-ESTRUT x DIAGNOSE-set x 

x DIAGNOSE-set 	DIAGNOSE-set 

(108) Prova-Cond_AF : CONDICAO x DIAGNOSE-setx 

x CONHEC-ESTRUT —> DIAGNOSE 

(109) Prova_Cond_ElemEntar_AF : COND_ELEMENTAR x DIAGNOSE-set x 

x CONHEC-ESTRUT 	DIAGNOSE 

(110) Prova_Cond_Composta_AF : COND_COMPOSTA x DIAGNOSE-setx 

x CONHEC_ESTRUT —> DIAGNOSE 

A seguir, cada funcio deste SubmOdulo esti especificada. 
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94. Diagnostico : I x BANCO-DE-CONHEC x AREA_GER-set x 

xNIVEL-set , -> DIAGNOSE-set 

94. Diagnostico (i , bco_de_conhec, teorias, subteorias) A 

wr i_ant: I 

if i = i_ant 

then { } 

else let i_ant = i in 

Diag _ Teorias(bco _de _conhec, teorias, subteorias)({}) 

Para o diagnostico, submete-se o Ultimo instante i em que foram recebidos 

dados da rede, bco_ de_ conhec o banco de conhecimento acima descrito, alem das 

teorias e subteorias sobre as quais deve haver inferencia. 

A diagnose é somente disparada quando existe a troca de instante i pois 

isto significa a passagem de todos os niveis de uma PDU pelos predicados de de-

teccio, uma vez que o loop de busca de dados e deteccao de alarmes acontece por 

nivel de protocolo em cada PDU. Disparando as diagnoses desta maneira, todas as 

subteorias de cada nivel de protocolo poderio atuar sobre informacoes renovadas, 

ao inves de repetir computacoes ji realizadas. 
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95. Diag_ Teorias : BANCO _DE -CONHEC x AREA-GER-set x 

x NIVEL-set —) DIAGNOSE-set —> DIAGNOSE-set 

95. Diag _Teorias(bco_de_conhec, teorias, subteorias)(diagnoses) A 

if teorias = {} 

then diagnoses 

else let teoria E teorias in 

let diags = Diag _Subteoria,s(bco _de _conhec, teoria, subteorias)({ }) 

in 

let diags2 = Diag _inter-relacionamento(bco _de _conhec, teoria, diags) 

in 

Diag_Teorias(bco _de _ conhec, teorias-teoria, 

subteorias)(diagnoses U diags2) 

A funcao Diag _Teorias realiza o diagnostic° pars cada teoria contida em 

teorias. Em cada teoria ela dispara os diagnOsticos sobre as subteorias atraves da 

funcio Diag_Subteorias e inter-relaciona os resultados destas subteorias atves da 

funcio Diag_inter-relacionamento. Note que os diagnOsticos finais sic) somente os 

que passaram pelo inter-relacionamento dos diagnOsticos dos diversos niveis. 
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96. Diag _Subteorias : BCO _DE _CONHEC x AREA-GER x NIVEL-set 

—> DIAGNOSE-set —> DIAGNOSE-set 

96. Diag_Subteorias(bco_de_conhec,teoria, subteorias)( diagnoses) A 

if subteorias = {} 

then diagnoses 

else let subteoria E subteorias in 

let diags = Infere_Prof _Tras(bco_conhec,teoria, subteoria, { }) in 

Diag _Subteorias(bco_ de_ conhec, teoria, 

subteorias-subteoria)(diagnoses U diags) 

A furicao acima realiza o diagnostico para cada subteoria de subteorias 

contida em teoria. Para cada subteoria a disparada a fungi() Infere_Prof_Tras. 
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97. Infere-Prof -Tras : BCO-DE-CONHEC x AREA_GER x 

x NIVEL x NRO_REGRA-set 

—> DIAGNOSE-set 

97. Infere_Prof _Tras(bco_de_conhec,teoria, 

subteoria,regras_goal) 

let mk-BCO _DE -CONHEC(teorias, conhec_estr) = bco_de_conhec in 

let mk-TEORIA(teoria_area, inter-relacionamento) = teorias(teoria) in 

let teoria_nivel = teoria-area(subteoria) in 

if 3r = mk-REGRA(n, cond, acao, fc) E teoria_nivel • 

n 0 regras_goal A is-ASSERCAO(acao) 

then let diags = Prova_Goal _PT (teoria _nivel , conhec_estr, 

acao, teoria, subteoria, teoria_nivel) in 
diags U Infere_Prof _Tras(bco_de_conhec, teoria, 

subteorias, regras_goal U r) 

else { } 

A funcao Infere_ Prof _Tras realiza uma inferencia em profundidade para 

tress (ou encadeamento regressivo) sobre as regras da subteoria indicada. A forma 

de inferencia escolhida foi esta ja. que o conjunto de estados iniciais (alarmes) 

mais numeroso que os estados finais (diagnoses) [WEK84] [HAK88], pois diferentes 

configuracOes de alarmes podem resultar em urn mesmo diagnostic°. Desta forma, 

procura-se, sobre toda a subteoria em inferencia, pela existencia de regras que levem 

a assercoes (diagnOsticos ou afirmacoes sobre a rede). Para cada regra deste tipo, 

tenta-se proves-la atraves da func5,'o Prova_Goal_PT . 
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98. Prova_Goal_PT : SUBTEORIAxCONHEC -ESTRUT x ASSERCAO x 

x AREA-GER x NIVEL x SUBTEORIA 

setof DIAGNOSE 

98. Prova_Goal_PT(regras, conhec_estr, goal, 

teoria, subteoria, regras.goal) 

if 3r = mk-REGRA(n, cond, goal, fc)• E regras-goal 

then let diags = Prova_ Cond _PT (regras, conhec_estr, cond, teoria, 

subteoria) in 

let diags2 = Atu _Diags(r, diags) in 

diags2 U Prova_Goal_PT(regras, conhec_estr, goal, 

teoria, subteoria, regras_goal-r) 

else { } 

A funcio acima tenta provar urn objetivo em profundidade e regressiva-

mente (para Tras). Ela busca, entio, cada regra que chega ao objetivo desejado e 

tenta provar sua condicho atraves da funcho Prova_Cond _PT . 0 resultado da prova 

da condicho a submetido h funcio Atu_Diags que calcula o trace e o fator de certeza 

resultantes da aplicacão da regra. 
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99. Prova _Cond- PT : SUBTEORIAxCONHEC_ESTRUT x ASSERCAO x 

x AREA_GER x NIVEL —+ setof DIAGNOSE 

99. Prova_Cond_PT(regras, conhec_ estr , goal, 

teoria, subteoria) 

if is-COND-ELEMENTAR(goal) 

then Prova_Cond _ Elementar _ PT (regras, 

conhec_ estr, goal, teoria, subteoria) 

else if is-COND-COMPOSTA(goal) 

then Prova_Cond _ Composta _PT (regras, 

conhec_ estr,  , goal, teoria, subteoria) 

else if 3r E regras • r = mk-REGRA(_, _, goal, _) 

then Prova _Goal _PT (regras, conhec_ estr, goal, 

teoria, subteoria, regras) 

else mk -DIAGNOSE(goal, conc (goal, nao provado), 0) 

Esta funcio prova as condicoes submetidas utilizando encadeamento em 

profundidade e regressivo. As condicoes podem ser elementares ou compostas (como 

especificadas anteriormente), ou podem ainda referir acoes (goals) de outras regras 

evidenciando a necessidade de provar estas regras (o que a feito pela chamada de 

Prova_Goal _PT), realizando o encadeamento das regras. 
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100 . Prova-Cond-Elementar _ PT : SUBTEORIA x CONHEC _ESTRUT x 

x ASSERCAO x AREA-GER x 

x NIVEL -4 DIAGNOSE-set 

100. Prove _Gond _Elementar_ PT (regras, 

conhec_ estr, goal, teoria, subteoria) A 

let 1_alarm = Det_Get_L_Alarmes(teoria, subteoria) in 

if goal E 1_alarm 

then diagnoses' = mk-DIAGNOSE(goal, conc (goal,e urn alarme, 1) 

else if goal E conhec_ estr 

then mk-DIAGNOSE(goal, conc (goal, a conhecido, 1) 

else if goal = NO(goall) 

then let diags = Prova_cond(regras, conhec_estr, 

goall, teoria, subteoria) in 

Nega(diags) 

else mk-DIAGNOSE(goal, conc (goal, n5,o resolvido, 0) 

A funcao Prove_ Cond _Elementar verifica se o goal a ser provado a um 

alarme ou faz parte do conhecimento estrutural sobre a rede. Por condicao elementar 

entende-se tambem a negacao de uma condicao qualquer. 

Note-se que as regras podem se referir a dados pertencentes ao Subm6dulo 

de Detecc5,o. Para separar bem estes submOdulos todos os acessos a dados de De-

teccio feitos na fase de Diagnose sio realizados via chamadas de funcoes especiais 

que implementam uma interface entre os mOdulos. Esta estrutura a analoga a ado-

tada no modelo de gerencia OSI, onde o processo Gerente (SubmOdulos de Diagnose 

e Correcao) requisita dados da MIB (estruturas do SubmOdulo de Detecc5,o) atraves 

de primitivas de interacao (funcOes de interface). 
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101. Nega : DIAGNOSE-set -4 DIAGNOSE-set 

101. Nega(diags) 

if diags = { } 

then { } 

else let d = rak-DIAGNOSE(g, t, fc) E diags in 

mk-DIAGNOSE(not(g), conc (not(g), nao, t),1-fc) 

U Nega(diags-d) 

A funcao acima nega urn conjunto de diagnOsticos submetidos. A negacao 

de urn diagnostic° e feita substituindo-se o fator de certeza pelo seu complemento 

de urn, e negando-se o trace. 
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102. Prova-Cond-Composta-PT : SUBTEORIA x CONHEC -ESTRUT x 

x ASSERCAO x AREA_GER x 

x NIVEL ---4 DIAGNOSE-set 

102. Prova-Cond-Composta_PT (regras, 

conhec_ estr,  , goal, teoria, subteoria) A 

let mk-COND-COMPOSTA(cl, op, c2) in 

let diagsl = Prova_Cond_PT(regras, conhec_estr, cl, 

teoria, subteoria) in 

let diags2 = Provo _Cond_PT (regras, conhec_estr, c2, 

teoria, subteoria) in 

if op = A 

then Combina(and, diagsl, diags2) 

else Combina(or,  , diagsl, diags2) 

A funcao Prova_Cond_Composta tem como objetivo provar condicoes 

envolvendo operadores boleanos de aridade 2. Isto é feito seguindo encadeamento 

em profundidade e regressivo. 
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103. Combina : DIAGNOSE-set x DIAGNOSE-set -4 DIAGNOSE-set 

103. Combina(op, dl, d2) A 

ifd1={} 

then { } 

else let d E dl in 

let diags = Combina2(op, d, d2) in 

diags U Combina(op, dl-d, d2) 

A funcao acima tern o mesmo objetivo da fun*, Nega, diferindo no tipo 

de operador. Nega modifica urn conjunto de diagnOsticos devido a acao de uma 

negagio, Combina combina dois conjuntos de diagnOsticos devido a, Ka() de urn 

AND ou OR. 
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104. Combina2 :DIAGNOSE x DIAGNOSE-set -4 DIAGNOSE-set 

104. Combina2(op, d, ds) A 
if ds = {} 

then diagnose' = {} 

else let d2 E ds in 

let d = mk-DIAGNOSE(gl, tl, fcl) in 

let d2 = mk-DIAGNOSE(g2, t2, fc2) in 

if op = AND 

then nzk-DIAGNOSE(g1 and g2, conc (tl, e, t2), fcl * fc2) 

U Combina2(op, d, ds-d2) 

else if fcl > fc2 

then mk-DIAGNOSE(g1 or g2, conc (tl, ou, t2), fcl) 

U Combina2(op, d, ds-d2) 

else mk-DIAGNOSE(g1 or g2,conc (tl,ou,t2), fc2) 

U Combina2(op, d, ds-d2) 

A funcio Combina2 auxilia Combina realizando a modificacao dos traces 

e computando os fatores de certeza. 
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105. Atu-Diags : REGRA x DIAGNOSE-set DIAGNOSE-set 

105. Atu_Diags(r, diags) 

if diags = {} 

then { } 

else let r = mk-REGRA(n, cond, acao, fcr) in 

let diag = mk-DIAGNOSE(g, t, fcd) E diags in 

mk-DIAGNOSE(acao, conc (acao, provado pela regra, n, 

onde, t), fcr * fcd) U Atu_Diags(r,  , diags-diag) 

Esta funcao calcula o trace e o fator de certeza resultante da aplicacao 

de uma regra na formacao de urn diagnostic°. 

106. Diag _inter-relacionamento : BANCO-DE -CONHEC x AREA_ GER x 

x DIAGNOSE-set DIAGNOSE-set 

106. Diag_inter-relacionamento(bco_de_conhec, area, diags) 

let mk-BANCO -DE _CONHEC (teorias , conhec_ estr) = bco_de_conhec in 

let mk-TEORIA(niv -sub , inter-relacoes) = teorias(area) in 

Infere_Amplit _Frente(regras, regras, conhec_estr, diags, <>) 

ApOs realizadas as inferencias sobre as subteorias dos diferentes niveis 

pertencentes a uma mesma teoria (area de gerenciamento) deve-se fazer o inter- 
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relacionamento dos diagnesticos parciais obtidos. Este trabalho é realizado atraves 

da funcio Diag_interrelacionamento que deve validar, cancelar ou combinar as diag-

noses obtidas nos subteorias. 

107. 111 e re _ A mp I i t _ Fre n t e : REGRAS-set x REGRAS-set x 

x CONHEC _ESTRUT x DIAGNOSE-set x 

x DIAGNOSE-set --> DIAGNOSE-set 

107. Infere_Amplit_Frente(regras, regras_disp, 

conhec_estr, diagnoses, diags_finais) A 

if regras_disp = {} 

then diagnoses' = diags_finais 

else let r = mk-REGRA(n, cond, acao, fc) E regras_disp in 

let mk-DIAG NOSE (g , t, fcl) = 

Prova_Cond_AF(cond, diagnoses, conhec_estr) in 

if g = t = fc1 = "-" 

then Infere_Amplit_Frente(regras, regras_disp-r, 

diagnoses, diags_finais) 

else let diag = mk-DIAGNOSE(acao,conc ((two, derivado pela regra, 

r, onde, t),fc*fcl) in 

if is-ASSERCAO (acao) 

then Infere_Amplit_Frente(regras, regras_disp-r, 

diagnoses, diags_ finais U diag) 

else Infere_Amplit_Frente(regras, regras_disp-r, 

diagnoses U diag, diags_finais) 
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Para realizar o inter-relacionamento citado utiliza-se de inferencia em 

amplitude e para frente (ou progressiva). Este tipo de inferencia foi escolhido pois se 

adequa melhor a tarefa em questa° [WEK84] [HAK88]. Uma vez que os diagnOsticos 

sera° validados, cancelados ou combinados, o ntimero de resultados finais possiveis 

maior que as diagnoses parciais de entrada. 

Na inferencia em amplitude para frente sao disparadas todas as regras 

possiveis, os resultados destas regras sao adicionados aos subsidios ja. existentes 

para alimentar a inferencia, as regras ja disparadas sap separadas para que nao o 

sejam novamente, repete-se o processo corn as demais regras. 

0 processo para quando nao existem mais regras disparaveis corn os 

subsidios disponiveis. Os diagrilisticos finais gerados sao encontrados entre os subsi-

dios (tambem chamados memOria de trabalho). 

108. Prova_Cond_AF : CONDICAO x DIAGNOSE-setx CONHEC _ESTRUT 

DIAGNOSE 

108. Prova_Cond_AF(cond, diags, conhec_ estr) A 

if is-COND_ELEMENTAR(cond) 

then Prova_Cond_Elementar_AF(cond, diags, conhec_ estr) 

else Prova_Cond_Composta_AF(cond, diags, conhec_ estr) 

A funcao Prova_Cond_AF verifica a estrutura da condicao e dispara a 

funcao de prova adequada. 
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109. Prova_Cond_Elementar_ AF : COND_ ELEMENTAR x DIAGNOSE-set x 

x CONHEC_ESTRUT 

—■ DIAGNOSE 

109. Prova.Cond -Elementar _ AF (cond , diags, conhec_estr) 

if cond E conhec_estr 

then mk-DIAGNOSE(cond, conc (cond, a conhecido), 1) 

else if ]d • d = mk-DIAGNOSE(cond, t, fcl) E diags 

then d 

else if cond = NO(condl) 

then let mk-DIAGNOSE(g-n,t_n, fc-n) = 

Prova-Cond_AF(condl, diags, conhec_ estr) in 

if t _n = g _n = fc_n = "-il 

then mk-DIAGNOSE(-, -) 

else mk-DIAGNOSE(no(g_ n), cone (nio, t),1-fc_n) 

else mk-DIAGNOSE(-, -) 

Prova_Cond_Elementar realiza a prova de condicoes elementares, ou seja, 

verifica afirmacOes sobre o conhecimento estrutural bem como verifica se determina-

das condicoes nao estio provadas no conjunto de diagnOsticos parciais submetido. 

0 tratamento de negaciies tambem se da por esta funcio. 
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110. Prova_Cond.Composta-AF : COND_COMPOSTAx DIAGNOSE-set x 

x CONHEC -ESTRUT --+ DIAGNOSE 

110. Prova_Cond_Composta_AF(cond, diags, conhec_estr) A 

let mk-COND-COMPOSTA(cl, op, c2) in 

let diagsl = Prova_Cond_AF(cl, diags, conhec_estr) in 

let diags2 = Prova_Cond_AF(c2, diags, conhec_estr) in 

if op = A 

then Combina(and , diagsl, diags2) 

else Combina(or, diagsl, diags2) 

A funcao acima trata condicoes corn operadores booleanos de aridade 2 

(ou seja: AND' s e OR's), em amplitude e progressivamente, combinando os resul-

tados obtidos nas provas das condicoes parciais. 

4.4.4 SubmOdulo de Correcao 

0 SubmOdulo de Correcio recebe diagnOsticos de problemas do Submodulo 

de Diagnose e retorna procedimentos de correcao para estes problemas. Estas 

correcoes sax), entao , adicionadas a urn log de problemas e correcoes da instalacio 

que ficara a disposicao do Gerente da Rede. 

Este SubmOdulo nao a complexo pois o Sistema a passivo, isto é, nao 

gera mensagens de gerenciamento e sim "aconselha" ou "adverte" o gerente da rede 

no caso de situacoes anormais, conforme as areas de gerenciamento definidas no 

contexto OSI de gerenciamento de redes. 
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A seguir esti a especificacio comentada para este Submodulo. 

4.4.4.1 Dom in ios Semint i cos 

Estruturas utilizadas no SubmOdulo de Correcio: 

(111) CORRECOES = PROBL Z CORRECAO-set 

(112) CORRECAO PROCEDIMENTO x FATOR-DE_CERTEZA 

(113) PROCEDIMENTO = STRING 

(114) ELEM-LOG :: DIAGNOSE x CORRECAO-set 

As estruturas acima significam: 

• Por (111) fica especificado que para cada problema encontrado durante a diag-

nose podem existir varias formas de correcao; 

• Cada Correcao (112) a composta por um procedimento que a implements e por 

urn Fator de Certeza para o procedimento; 

• Urn Procedimento (113) e um conjunto de acoes para orientar ou adverter o 

gerente em situacoes anormais; 

• Urn Element° do Log (114), que sera apresentado ao gerente, a composto por urn 

Diagnostic° e o conjunto de possiveis Correcoes para o problema diagnosticado. 

Os Fatores de Certeza, atualmente, nao possuem forma alguma de correcao 

dinamica. Futuramente, pode-se implantar urn esquema de ajuste dinamico des-

tes fatores atraves de um mecanismo de realimentacao ("Feedbaale' PriA44irig"_em 

INSTITUT° DE 1°`,!7: 
Er 
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[MAR88] por exemplo), possivelmente interno ao SubmOdulo de Cone*. Com 

isto o sistema pode se adapatar a algumas caracteristicas particulares da insta1acio 

sendo gerenciada. 

4.4.4.2 Fungoes 

FugOes do SubmOdulo de Cone*: 

(115) Corrige : CORRECOES x DIAGNOSE-set —4 

-4 ELEM_LOG-set ELEM-LOG-set 

115. Corrige : CORRECOES x DIAGNOSE-set 

ELEM_LOG-set ELEM-LOG-set 

115. Corrige(rorrecoes, diags)(el) 

if diags = {} 

then el 

else let mk-DIAGNOSE(probl, trace, fc) = diag E diags in 

let con- = correcoes(probl) in 

let e12 = el U nik-ELEM _LOG(diag , corn) in 

Corrige(correcoes, diags-diag)(e12) 



102 

A fun* Corrige n50 apresenta complexidade, parte-se do pressuposto 

que as varias formas de correcio esti° ja armazenadas e e necessario apenas urn 

trabalho de recuperacio destas informaciies. Submete-se urn conjunto de Diagnoses 

e retorna-se os cliversos conjuntos de Corre cOes para estas Diagnoses. 

Note-se que o trabalho de relacionamento de problemas e suns correcoes, 

codificando os procedimentos a serem executados, bem como a atribuicao de fa-

tores de certeza a estes procedimentos fazem parte do trabalho de modelagem de 

conhecimento feito pelo engenheiro de conhecimento corn os subsfdios prestados pelo 

especialista na area. 

4.4.5 SubmOdulo de Tratamento do Usuario 

Este SubmOdulo trata as perguntas do gerente (o usuario do sistema), ge-

rando respostas ao mesmo. As perguntas submetidas podem ser consultas, delee6es, 

alteraeoes ou adie5es envolvendo as diversas estruturas do domfnio semantic° do 

sistema: 

• No SubmOdulo de Interpretacao, o gerente tern o poder de agir sobre o conjunto 

de gramaticas dos protocolos aceitos pelos sistema; 

• No Submit:1ulo de Deteceao o gerente pode agir sobre as estruturas de conta-

bilizaeao; 

• No SubmOdulo de Diagnose, o gerente o pode agir sobre a base de regras e a 

base de conhecimento estrutural da instalacio; 

• 0 conjunto de Corree6es tambem pode ser modificado conforme ordem do ge-

rente. 

Enfim, o gerente tern acesso irrestrito sobre os dominios semanticos do 

sistema. A modificaeao destas estruturas a responsabilidade do gerente. 



4.4.5.1 Dominios Semanticos 

Abaixo, as estruturas para permitir tad acesso por parte do gerente. 

(116) BUFF _USUARIO 	BUFF_PERGUNTAx 

xBUFF_RESPOSTA 

(117) BUFF_PERGUNTA 	OPERACAO x ESTRUTURA 

(118) BUFF _RESPOSTA :: STRING 

(119) OPERACAO = CONSULTA I CRIACAO 

DELECAO 

(120) ESTRUTURA = ESTRUT _INTERP 

ESTRUT_DETECCAO 

ESTRUT _DIAGNOSE I 

ESTRUT_CORRECAO 

(121) ESTRUT _INTERP 

	

	GRAM..TRAFEGO 

GRAM_ESTATISTICAS 

(122) ESTRUT _DETECCAO 	AREA_GER x NIVELx 

x(PRED_OC_TRAF 

PRED_AUS_TRAF 

CONT I HIST) 

(123) ESTRUT_DIAGNOSE 

	

	FATO_SOBRE_REDE 

(AREA_GER x NIVEL x REGRA) 

(124) ESTRUT_CORRECAO = PROBL x CORRECAO 
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As estruturas acima denotam: 
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• BUFF_ USUARIO (116) e composto por dois buffers, urn para perguntas e outro 

para respostas; 

• 0 BUFF_PERGUNTA (117) e o buffer atraves do qual o gerente pode submeter 

Opera(cies ao sistema; 

• 0 BUFF-RESPOSTA (118) e urn stream de caracteres que contem uma res- 

posta ao usuario, podendo ser os dados de sua consulta ou respostas afirmativas 

ou negativas, conforme o teor da opera* disparada; 

• 0 gerente pode disparar uma OPERACAO (119) que sera uma CONSULTA, 

uma CRIACAO ou uma DELECAO sobre os dominios semanticos do sistema; 

• Conforme (120), a estrutura sendo consultada/criada/deletada pode ser uma es-

trutura do submOdulo de interpretacao, do submOdulo de deteccio, do submOdulo 

de diagnose, ou do submOdulo de correcao; 

• Para o submOdulo de Interpretacao (121), podem ser realizadas operacoes sobre 

Gramaticas para Trafego ou para os dados de Estatistica, tal como definido 

naquele submOdulo; 

• No submOdulo de Deteccio (122), podem ser consultados/criados/deletados 

em cada subteoria: os predicados de ocorrencia ou ausencia, as estruturas de 

contabilizacao e os histericos; 

• No submOdulo de Diagnose (123) pode-se realizar operacoes sobre os Fatos da 

Rede ou sobre as Regras de cada subteoria de cada teoria; 

• Para o submOdulo de Correcao (124) pode-se operar sobre as correcoes para 

cada problema. 

Na especificacao do sistema, o Usuario foi modelado como uma entidade 

paralela ao Modulo de Apoio. A troca de perguntas e respostas, tal como definido 

na especificacao em CSP, se di atraves de BUFF-USUARIO. 
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A modelagem da forma de tratamento do usuirio atraves de buffers fa-

cilita uma futura modificacao para possibilitar que o gerente acompanhe o sistema 

por uma estacio remota. 

4.4.5.2 FuncOes 

Abaixo as funcOes principais do Submodulo de Tratamento do Usuario. 

A estrutura MAG esti especificada na formula (130). 

(125) 

(126) 

Trata_ Usuario 

Trata_Interp 

: 

: 

MAG 	MAG 

OPERACAO x 

x ESTRUTURA x MAG MAG 

(127) Trata_Detecta : OPERACAO x 

xESTRUTURA  x MAG MAG 

(128) Trata _Diagnose : OPERA CA 0 x 

xESTRUTURA  x MAG MAG 

(129) Trata _Correcao : OPERACA 0 x 

xESTRUTURA  x MAG ---+ MAG 

A funcao abaixo a disparada a cada ciclo do sistema. Ela verifica se 

existe alguma operacio submetida ao sistema pelo usuirio, quando isto acontece 

sio disparadas funcoes de tratamento conforme os dominios semanticos sobre os 

quais as operacoes agem. 
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125. Trata_Usuario :MAG —> MAG 

125. Trata_Usuario(mag) 

let mk-MAG (buffers, gram, det, bco_conhec, 

corrs, buff _usuario) = mag in 

let mk-BUFF _USUARIO(buff -perg, buff _resp) = buff _usuario in 

if buff _perg =< > 

then mag 

else let mk-BUFF -PERGUNTA(op, estr) = buff _perg in 

if is-ES TRUT _INTERP(estr) 

then Trata_Interp(op, estr, mag) 

else if is-ESTRUT -DETECTA(estr) 

then Trata_Detecta(op, estr, mag) 

else if is-ESTR UT _DIAGNOSE (estr) 

then Trata_Diagnose(op, estr, mag) 

else Trata_Correcao(op, estr, mag) 

As operacoes sobre os dominios semanticos nao esti° especificadas to-

talmente pois as facilidades do ambiente de desenvolvimento do sistema podem ser 

bastante utilizadas neste submOdulo. Por exemplo: existencia de uma linguagem 

de banco de dados embutida, ou mesmo utilizacao de linguagens de maior nivel 

de abstracio (PROLOG, LISP) facilitando as consultas/criaceies/delecOes sobre os 

dominios semanticos. 

Abaixo esti() os cabecalhos das funcoes especfficas sobre os dominios 

semanticos. 
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126. Trata-Interp : OPERACAO x ESTRUTRA x MAG --4 MAG 

126. Trata_Interp(op, estr, mag) _II' 

/ * consulta/ delecao/ criacao sobre gramaticas * / 

127. Trata_Detecta : OPERACAO x ESTRUTRA x MAG --+ MAG 

127. Trata_Detecta(op, estr, mag) Ls,  

/ * consulta/ delecao/ criacao sobre estruturas de deteccao * / 

128. Trata_Diagnose : OPERACAO x ESTRUTRA x MAG MAG 

128. Trata_Diagnose(op, estr, mag) A 

/ * consulta/ delecao/ criacao sobre regras e fatos da rede * / 
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129. Trata_Correcao : OPERACAO x ESTRUTRA x MAG MAG 

129. Trata_Correcao(op, estr, mag) A 

/ * consulta 1 delecaol criacao sobre estruturas de correcao * / 

4.4.6 Escalonamento dos Submodulos 

Para que os mOdulos anteriormente descritos funcionem em conjunto, 

necessario urn escalonamento cfclico dos mesmos, bem como a passagem da in-

formacao atualizada de urn para outro. Desta forma teremos uma agregacio dos 

domfnios semanticos ja especificados em uma estrutura de maior grau de abstracao, 

como segue. 

4.4.6.1 Domfnios Semanticos 

Estruturas de maior grau de abstracao, servindo ao escalonamento dos 

submOdulos: 

(130) MAG 	BUFFERS x GRAMATICAS x DETECTAx 

x BANCO _DE _CONHEC x CORRECOES x 

xLOG x BUFF-USUARIO 

(131) LOG = ELEM-LOG-set 



4.4.6.2 Funcoes 

A seguir as funcoes de mais alto nivel no Modulo MAG, servindo ao 

escalonamento dos submOdulos: 

(132) Inicia : —> MAG 

(133) Modulo_Apoio : MAG MAG 

Detalhando cada funcao: 

132. Inicia : --+ MAG 

132. Inicia() A 

snag = carga() 

Esta funcao representa a carga do Modulo de Apoio a Gerencia, passando a existir 

a estrutura MAG, tal como definida. 

109 
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133. Modulo_Apoio : MAG MAG 

133. Modulo -Apoio(mk -MAG (buffers, gramaticas, detecta, 

bco_de_conhec, corrs, log)) A 

let t = Busca_ UD(gramaticas, buffers) in 

let mk-TRAFEGO(i, nivel, cvs) = t in 

let detecta' = Deteccao({Falhas}, nivel, t)(detecta) in 

let d = Diagnostico(i, bco_de_conhec, {Falhas} , {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}) in 

let c = Correcao(d, corrs) in 

let log' = log U c in 

let magi. = mk-MAG(buffers, gramatica, detecta', 

bco_de_conhec, corrs, log') in 

let mag2 = Trata_Usuario(mag1) in 

Modulo _Apoio(mag2) 

Esta fungi() realiza o principal loop do Modulo de Apoio a Gerencia, 

escalonando os diversos SubmOdulos ja, definidos. 

Corn isso, completes-se a especificacio do sistema. 0 proximo capitulo 

aborda a implementacio do mesmo, relatando a equiva1encia entre as estruturas. 
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5 IMPLEMENT/WAD DO PROTOTIPO DO 
SISTEMA 

5.1 Introducao 

A especificacao ate entao apresentada demonstra O Que o software deve 

fazer. Para validar esta especificacao foi construido urn protOtipo para o sistema. 

Este capitulo descreve a implementacao do protOtipo, ressaltando Como o soft-

ware realiza as funcoes especificadas. Para isso, o capitulo ester dividido da seguinte 

forma: 

• uma descricao do ambiente em que ocorreu a prototipacao, os outros equipa-

mentos da rede, softwares utilizados, etc; 

• estruturacao do "Modulo de Apoio a Gerencia" e seus submOdulos, escritos em 

PROLOG; 

A implementacao do modulo Driver nio sera abordada nesta dissertacao 

pois traria muitos detalhes que fogem do objetivo principal do trabalho. Como o 

Driver foi construido corn a utilizack de "Packet Drivers", e sendo esta construcao 

uma das primeiras experiencias no CPGCC-UFRGS no desenvolvimento de software 

sobre esta interface, foi gerado urn relatOrio de pesquisa descrevendo a experiencia 

[DOT92]. 
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5.2 Ambiente de Prototipacao 

5.2.1 Equipamentos 

A prototipacao foi realizada sobre equipamento da linha PC, ligado 

rede local do CPD-UFRGS. A rede local durante a prototipacao estava configurada 

conforme a figura 5.1. 

MicroVax SUN 

PC ElebraMX850-- D 
E 
M 
P 
A 
R PC 

NSP2000 

PC PC 

A10 

Figura 5.1: Rede local no CPD-UFRGS 
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5.2.2 Estrutura de Comunicacao 

5.2.2.1 Nivel Fisico 

0 segmento de rede unindo os equipamentos A10, NSP2000, Elebra MX-

850, e o MicroVAX, segue as especificacOes IEEE 802.3 10BASE5 [MIL89]. Carac-

teristicas principais: 

• Tamanho maxim° por segmento de cabo coaxial de 500 metros, corn velocidade 

de propagacao minima de 0.77c (onde "c" é a velocidade da luz no vicuo -

300.000 metros por segundo) 

• 10 Mbps; 

• Maximo de 5 segmentos (4 repetidores) entre duas estacoes; 

• Distancia minima de 2.5 metros entre os nodos; 

• Maximo de 100 nodos por segmento; 

• Conectores do tipo "N"; 

• Transceiver externo, corn distancia maxima ate o nodo de 50 metros; 

• Uso de codificacao Manchester. 

Os demais segmentos usam a especificacao IEEE 802.3 10BASE2 [MIL89]. 

Caracteristicas principais: 

• Tamanho maxim() por segmento de cabo coaxial de 185 metros, corn velocidade 

de propagacao minima de 0.65c (onde "c" é a velocidade da luz no vicuo) 

• 10 Mbps; 

• Maximo de 5 segmentos (4 repetidores) entre duas estacoes; 
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• Distancia minima de 0.6 metros entre os nodos; 

• Maximo de 30 nodos por segmento; 

• Conectores do tipo BNC "T"; 

• Transceiver interno; 

• Uso de codificagao Manchester. 

equipamento "DEMPAR" e urn repetidor multiportas (8 portas) que 

copia o sinal de cada segmento para os demais. 

5.2.2.2 Nivel de Enlace 

0 nivel de enlace da rede segue o projeto IEEE 802, sendo subdividido 

em MAC (Medium Access Control) e LLC (Logical Link Control). 

A subcamada MAC realiza o controle de acesso ao meio. Este controle 

esta relacionado corn o tipo de canal utilizado e topologia da rede, para o caso 

da rede em barra do CPD-UFRGS, utiliza-se a politica CSMA/CD Carrier Sense 

Multiple Access with Collision Detection. Informagoes complementares (formato dos 

frames, forma de enderegamento, etc) para esta subcamada podem ser encontrados 

em [TAN88] e [S0A86]. 

A subcamada LLC proporciona multiplexagao sobre a ligagio de dados 

fornecendo DSAPs e SSAPs (Destination e Source Service Access Points, respecti-

vamente). Esta camada proporciona uma interface comum corn os niveis superiores 

eliminando as diferengas entre MACs. Prove controle de fluxo, controle de erros, 

confirmagao, servigo de datagrama e orientado a conexao. Maiores detalhes (formato 

do frame, opgoes de controle, enderegamento de SAPs, etc) podem ser encontrados 

tambem em [TAN88] e [S0A86]. 



5.2.2.3 Nivel de Rede 

A partir do nivel de rede comecam a existir varios protocolos que podem 

trafegar sobre urn frame LLC. Para a rede em questa° podem ocorrer frames BNA 

(Burroughs Network Architeture), DECnet, IP e ICMP. 

Frames BNA podem acontecer entre o A10 e o front-end NSP2000, pois o 

A10 nap possui o protocolo IP e para que este possa se comunicar corn equipamentos 

que utilizam IP a necessaria uma conversao por parte do NSP2000. Neste caso a 

comunicacao A10-NSP2000 a feita utilizando-se frames BNA. 

Os frames DECnet sao utilizados pelo Elebra-MX850 e pelo MicroVax. 

Todos os equipamentos, com excecio do A10, podem se comunicar usando 

o IP (Internet Protocol - [DAR81a]) diretamente. 

5.2.2.4 Nivel de Transporte 

Neste nivel podem ocorrer, novamente, os frames proprietarios DECnet e 

BNA para o nivel 4, frames TCP [DAR81b] e UDP. Todos os equipamentos suportam 

o protocolo TCP. 

5.2.2.5 Nivel de Aplicacao 

Os aplicativos mais utilizados na rede sao os servicos ARPA: TELNET 

(terminal remoto - [PRE83]), FTP (File Transfer Protocol - [DAR81b]), e o SMTP 

(Simple Mail Transfer Protocol), muito difundidos nas redes suportando TCP/IP. 

0 servico NFS (Network File System - [SMI89]) tambem pode ser oferecido. 
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A arquitetura INTERNET nao possui niveis de Sessao e Apresentacao 

tal como na estrutura OSI/ISO. 
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5.2.3 Ambientes de Desenvolvimento de Software 

Para o desenvolvimento do software foram utilizadas duas linguagens, 

corn propOsitos diferentes. 

Para a captura dos dados de trifego foi construido o Modulo Driver, 

envolvendo caracteristicas de baixo nivel, para isso foi utilizada a linguagem "C" 

(compilador Turbo C da Borland Inc.). 

0 tratamento das informacoes capturadas, ou seja, o Modulo de Apoio 

a Gerencia, agregando o conhecimento ate a fase de Correcao para o usuario, foi 

construido utilizando-se PROLOG, com o interpretador e compilador ARITY (Arity 

Corporation). 

5.3 0 Modulo de Apoio a Gerencia 

Esta secao detalha o software construido no MAG - MOdulo de Apoio 

Gerencia. 

0 MAG, conforme sua especificacao esta dividido nos submOdulos: 

• SubmOdulo de Interpretacao 

• SubmOdulo de Deteccio 

• SubmOdulo de Diagnose 

• SubmOdulo de Correcao 

• SubmOdulo de Tratamento do Usuario 

Nesta secio sao feitas consideracOes sobre a implementacio de cada sub-

modulo. Atencio maior e dada ao conhecimento modelado nas diversas fases do 
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protOtipo. 0 software que usa estas estruturas e o formato dos dados de entrada de 

cada fase estio especificados no capitulo anterior e sua apresentacao neste capitulo 

seria uma repeticao. 

5.3.1 SubmOdulo de Interpretacao 

As estruturas de reconhecimento para os diversos protocolos sac) imple-

mentadas atraves de diferentes predicados em PROLOG. Quando estes predica-

dos sio disparados, fornecendo os dados "brutos" de entrada vindos dos buffers 

BUF_ TRAFEGO I e BUF_ESTATISTICAS, correspondem ao disparo das funcOes 

Interpreta_ Traf (30) e Interpreta_Est (31) em VDM. 

Cada predicado reconhece os dados relativos a urn protocolo de urn de-

terminado nivel, gerando uma representacao interna que servira ao submOdulo de 

zDeteccao. 

Para tratar o aninhamento de protocolos, o predicado que reconhece urn 

protocolo de nivel N-1 dispara, durante seu corpo de comandos, urn predicado de 

reconhecimento para os protocolos de nivel N. Da mesma forma, o predicado de 

reconhecimento de nivel N dispara o reconhecimento do protocolo de nivel N+1. 

Se houver falha durante o reconhecimento dos protocolos, o procedimento 

de backtraking e garantido pelo PROLOG. 

Como exemplo, tome-se o processo de separacio dos dados dos protocolos 

dos niveis 2, 3 e 4. 

A interpretacao do trafego e disparada da seguinte forma: 

interpret a_traf ego ( [I , Tam Dados] ) : - 

int erpreta_ud (n2 , I ,Dados ,Dout) . 
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No nivel 2, as informacoes disponiveis sap os enderecos, seguidos dos 

dados de nivel 3: 

interpreta_ud(n2,I,[TamIDin],Dout) :- 

tira(6,Dstadd,Din,D1), 

tira(6,Srcadd,D1,D2), 

interpreta_ud(n3,I,[Srcadd,DstaddID2],Dout), 

/* chamada nivel mais alto */ 

asserta(buffer( 

trafego(I, 

n_2_1, 

[ (tampdu, Tam), 

(dstadd, Dstadd), 

(srcadd, Srcadd) ] ))). 

/* enddst - endereco destino da mensagem 

endsrc - endereco fonte da mensagem 

* / 

Abaixo o reconhecimento do protocolo de nivel 3 IP, gerando a repre-

sentacao interna corn suas informacoes: 

interpreta_ud(n3,I,[Srcadd_n2,Dstadd_n2,8,0IDin],Dout) :- 

tira(1,[B],Din,D1), 

Versio is (B>>4), 

Hdleng is (B/\15), 

tira(1,Tpserv,D1,D2), 

tira(2,Totlen,D2,D3), 

tira(2,Identi,D3,D4), 

tira(2,[C,Fof2],D4,D5), 

Df1 is (C>>6), Dntfrg is (Df1/\1), 
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Mfl is (C>>5), Morfrg is (Mf1A1), 

Fofi is (C/\62), 

tira(1,Tmlive,D5,D6), 

tira(1,[Protoc],D6,D7), 

tira(2,Hdchck,D7,D8), 

tira(4,Srcadd,D8,D9), 

tira(4,Dstadd,D9,D10), 

Tamopt is ((Hdleng-5)*4), 

tira(Tamopt,Option,D10,D11), 

([HIT] = D11, 

(interpreta_ud(n4,I,[Srcadd,Dstadd,Protoc,HIT],Dout) 

/* chamada de nivel mais alto */ 

true), 

asserta(buffer(trafego(I, 

n_3_1, 

(srcadd_n2, Srcadd_n2), 

(dstadd_n2, Dstadd_n2), 

(versio, [Versio]), 

(hdleng, [Hdleng]), 

(tpserv, Tpserv), 

(totlen, Totlen), 

(identi, Identi), 

(dntfrg, [Dntfrg]), 

(morfrg, [Morfrg]), 

(fragof, [Fofl,Fof2]), 

(tmlive, Tmlive), 

(protoc, [Protoc]), 

(hdchck, Hdchck), 

(srcadd, Srcadd), 
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(dstadd, Dstadd), 

(option, Option) 	] ))). 

0 reconhecimento do protocolo de nivel 4 TCP e demonstrado no predi-

cado abaixo. 

interpreta_ud(n4,I,[Srcadd_n3,Dstadd_n3,6IDin],Dout) :- 

tira(2,Srcprt,Din,D1), 

tira(2,Dstprt,D1,D2), 

tira(4,Seqnum,D2,D3), 

tira(4,Pigack,D3,D4), 

tira(1,[8],D4,D5), 

Hdleng is (8>>4), 

tira(1,[Flags],D5,D6), 

Urgent is ((Flags>>5)/\1), 

Acknow is ((Flags>>4)/\1), 

Eofmsg is ((Flags>>3)/\1), 

Reset is ((Flags>>2)/\1), 

Syn 	is ((Flags>>1)/\1), 

Fin 	is (Flags/\1), 

tira(2,[W1,W2],D6,D7), 

Window is ((W1 << 8) + W2), 

tira(2,Chksum,D7,D8), 

tira(2,Urgptr,D8,D9), 

Tamopt is ((Hdleng-5)*4), 

tira(Tamopt,Option,D9,D10), 

interpreta_ud(n7,I,D10,Dout), 

/* chamada de nivel mais alto */ 

asserta( 

buffer(trafego(I, 

n_4_1, 
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[ (i, I), 

(srcadd_n3, Srcadd_n3), 

(srcprt, Srcprt), 

(dstadd_n3, Dstadd_n3), 

(dstprt, Dstprt), 

(seqnum, Seqnum), 

(pigack, Pigack), 

(hdleng, [Hdleng]), 

(urgent, [Urgent]), 

(acknow, [Acknow]), 

(eofmsg, [Eofmsg]) , 

(reset, [Reset]), 

(syn, 	[Syn]), 

(fin, 	[Fin]), 

(window, Window), 

(chksum, Chksum), 

(urgptr, Urgptr), 

(option, Option) ] ))). 

Deve-se observar que podem existir mais de urn protocolo para o mesmo 

nivel, cada protocolo e tratado por urn predicado de interpretacao distinto. Tome 

como exemplo o tratamento para o protocolo ARP (Address Resolution Protocol), 

utilizado antes do IP nas comunicacoes. 

interpreta_ud(n3,I,[Srcadd_n2,Dstadd_n2,8,6IDin],Dout) :- 

tira(2,Hwadsp,Din,D1), 

tira(2,Ptadsp,D1,D2), 

tira(1,[Hwadln],D2,D3), 

tira(1,[Ptadln],D3,D4), 

tira(2,0pcode,D4,D5), 

tira(Hwadln,Hwsrad,D5,D6), 
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tira(Ptadln,Ptsrad,D6,D7), 

tira(Hwadln,Hwdsad,D7,D8), 

tira(Ptadln,Ptdsad,D8,Dout), 

asserta(buffer(trafego(I, 

n_3_3, 

[ (hwadsp, Hwadsp) 

(ptadsp, Ptadsp), 

(hwadln, [Hwadln]), 

(ptadln, [Ptadln]), 

(opcode, Opcode), 

(hwsrad, Hwsrad), 

(ptsrad, Ptsrad), 

(hwdsad, Hwdsad), 

(ptdsad, Ptdsad), 

(resto, Dout) 	] ))). 

Conforme as estatisticas supridas pelo dispositivo fisico, tern-se tambem 

urn predicado para interpretar estes dados. Nesta implementacio, o predicado e o 

seguinte: 

interpreta_estatistica(EI,TamIDD :- 

list_int4(D, Intl,D1), 

list_int4(D1,Int2,D2), 

list_int4(D2,Int3,D3), 

list_int4(D3,Int4,D4), 

list_int4(D4,Int5,D5), 

list_int4(D5,Int6,D6), 

assertz(buffer 

(estatistica(I, 

n_l_1, 

[ 	I), 
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(pktsin, Intl), 

(bytsin, Int2), 

(errsin, Int3), 

(pktsdr, Int4), 

(pktsrb, Int5), 

(pktspb, Int6) ] ))). 

/* pktsin - pacotes recebidos no HW 

bytsin - bytes recebidos no HW 

errsin - pacotes errados recebidos 

pktsdr - pacotes nao capturados 

pktsrb - pacotes recebidos pelo buffer 

pktspb - pacotes perdidos pelo buffer 

circular (sem espaco) 

*/ 

A funcao auxiliar list_ int4 pega os quatro primeiros octetos da lista (pri-

meiro parametro) e transforma em urn inteiro que d devolvido no segundo parametro, 

o terceiro parametro retorna o restante da lista. 

A funcao auxiliar tira tira de uma lista (segundo parametro) a quanti-

dade de elementos indicada no primeiro parametro. Estes elementos sao devolvidos 

na mesma ordem em uma lista (terceiro parametro) e o restante da lista initial 

devolvida no quarto parametro. 

Desta forma foi implementada a interpretacao das unidades de dados, 

gerando a representacao interna que alimenta o processo de deteccao. 



5.3.2 SubmOdulo de Deteccao 

ApOs desencapsuladas as unidades de dados, submete-se a representacao 

interna gerada ao teste de uma serie de predicados, estes testes sao contabilizados e 

quando ha a necessidade de gerar urn alarme, este e documentado em urn historic°. 

Estas sao as tres estruturas principais sobre as quais este modulo age (predicados, 

contabilizacOes e histOricos). 

A seguir, urn exemplo comentado deltas estruturas para gerar alarmes 

(em PROLOG): 

pred_oc_traf( falhas,n_2_1,Cvs, 

ocorr(falhas,n_2_1,msg_menor_de(E))) :- 

esta_em((srcadd,E),Cvs), 

esta_em((tampdu,T),Cvs), 

variavel_deteccao((tam_min_pdu,Tam)), 

T < Tam. 

default(contab( ocorr(falhas,n_2_1,msg_menor_de(E)), 

[], 	/* lista de ocorrencias */ 

10, 	/* tamanho maximo da lista */ 

210, 	/* tempo maximo de uma 

ocorrencia na lista */ 

200, 	/* intervalo de tempo para analise 

de ocorrencias onde */ 

5, 	/* sendo encontradas 5 ocorrencias 

do evento e' disparado o alarme 

abaixo */ 

(falhas,n_2_1,msg_menor_de(E),5) 

/* alarme da teoria falhas, 

subteoria de nivel 2, 

indicando que a estacao "E" 

124 
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emitiu mensagem menor que o 

especificado, 

tempo de validade do alarme e' 

5 segundos */ 

)• 

default( hist( (falhas,n_2_1,msg_menor_de(E),TTL), 

[1 , 	/* lista de instantes em que o 

alarme foi disparado */ 

50 
	

/* tamanho maximo da lista */ 

) 	 )• 

0 pred_oc_traf verifica se uma mensagem tem tamanho menor que o es-

pecificado, descobrindo o endereco fonte da mensagem. Se isto acontecer a dispa-

rada a contabilizacao do evento ocorr(falhas,n_2_ 1,insg_rnenor_ de (E)), significando 

uma contabilizacao da teoria "falhas" e subteoria de nivel 2, colocando-se o ins-

tante de ocorrencia na lista. No momento ern que se adiciona urn elemento a lista 

de ocorrencias, a disparada sua manutencao segundo o tamanho maxim° e tempo 

maxim° de permanencia. ApOs o procedimento de manutencio verifica-se se o limite 

de ocorrencias de eventos no intervalo de analise a excedido e, em caso positivo, a ge-

rado o alarme que fica ativo durante urn period° de tempo determinado. 0 instante 

de disparo do alarme a documentado na lista do historic°, que possui urn tamanho 

maxim°. 

Note que tanto as condicifies dos predicados quanto os parametros das 

estruturas de contabilizacao e historic° sio definidas numa tarefa de engenharia do 

conhecimento de um especialista. 

Existem varias formas de se tratar a questao da "validade" dos alarmes. 

Alguns sistemas tornam o alarme inativo depois de sua utilizacio em urn diagnostic°, 

nao servindo a outros diagnOsticos. Outros sistemas contam corn formas elaboradas 

de tratamento onde os alarmes apresentam dependencies entre si (se urn alarme esti 
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ativo outros nao estarao, e vice-versa). Neste sistema os alarmes sao tratados de 

uma forma bastante simples. Cada alarme tern um tempo de validade determinado 

no modulo de Deteccao, ao final deste tempo o alarme e tornado inativo. 0 modulo 

de Diagnose simplesmente e alimentado corn a existencia ou nao do alarme, nao 

exercendo tarefa alguma de manutencao sobre os mesmos. 

Outros exemplos: 

pred_oc_traf ( falhas ,n_2_1,Cvs , ocorr(falhas,n_2_1,broadcast)) : - 

esta_em( (dstadd , [255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255] ) ,Cvs) 

contab( ocorr(falhas,n_2_1,broadcast), 

[] , 

200, 130, 100, 150, 

(falhas,n_2_1,broadcasts_excessivos,5) 

)• 

hist( (falhas,n_2_1,broadcasts_excessivos,TTL), 

[1 , 6 

pred_oc_traf( falhas,n_3_2,Cvs, 

ocorr(falhas,n_3_2,msg_arp) ). 

contab( ocorr(falhas,n_3_2,msg_arp) , 

200, 100, 80, 150, 

(falhas,n_3_1,arps_excessivos,5) 	) 

hist( (falhas,n_3_1,arps_excessivos,TTL), 

[], 20 	). 

pred_oc_traf( falhas,n_3_3,Cvs, 
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ocorr(falhas,n_3_3,end_unreach(Da,Sa,Rot)) ) :- 

esta_em((tipo,3),Cvs), 

esta_em((codigo,C),Cvs), 

(C=0; C=1; C=3), 

esta_em((srcadd_n3,Rot),Cvs), 

esta_em((srcadd_msg,Sa),Cvs), 

esta_em((dstadd_msg,Da),Cvs). 

default( contab( ocorr(falhas,n_3_3,end_unreach(Da,Sa,R)), 

, 

10, 100, 60, 2, 

(falhas,n_3_1,end_unreach(Da,Sa,R),10) 

) 	)• 

default( hist( (falhas,n_3_1,end_unreach(Da,Sa,R),TTL), 

, 6 

) 	)• 

pred_oc_traf( falhas,n_3_3,Cvs, 

ocorr(falhas,n_3_3,sem_recursos(Da) )) :- 

esta_em((tipo,4),Cvs), 

esta_em((dstadd_msg,Da),Cvs). 

default( contab( ocorr(falhas,n_3_3,sem_recursos(Da)), 

[1, 

10, 100, 60, 5, 

(falhas,n_3_1,sem_recursos(Da),10) 

) 

	

• 

default( hist( (falhas,n_3_1,sem_recursos(Da),TTL), 

0, 6 

) 	)• 
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Desta forma os alarmes sap disparados alimentando a fase de Diagnose, 

a seguir abordada. 

5.3.3 SubmOdulo de Diagnose 

Na especificagio do sistema foi aconselhado o uso de duas formas de in-

ferencia (regressiva em profundidade e progressiva em amplitude) conforme o estagio 

do processo de diagnose. 0 prototipo implementa urn motor de inferencia que tra-

balha somente em profundidade e regressivamente. A construcio de duas formas 

de inferencia fugiria ao objetivo principal do trabalho, tendo em vista que a Unica 

perda considerada a em desempenho e que o resultado do processo e o mesmo. 

E importante, tambem, observar que a negacio de expressoes boleanas, 

tal como implementada, permite somente a negagio de fatos instanciados e nap de 

regras. 0 problema da negack de regras a urn tanto complexo, sendo discutido em 

[BRA86], que aconselha a solugio adotada neste trabalho. 

Na forma atual, a avaliacio da negagio de uma regra tera a forma: 

vx • - 0 (x) ? 

onde 0(x) é uma regra envolvendo a variivel x. x sera universalmente 

quantificado (Vx•), o que nao a desejado. 0 correto seria obtermos comportamento 

para a negacao como o da expressio abaixo (usando o quantificador existencial 3x.): 

3x • -0(x )  

Alem das regras e alarmes, a fase de Diagnose faz excessivo uso da base 

de conhecimento estrutural, em forma de rede semantica. 
UFRGS 

INSTITUTO C_ =: ~C'MATICA 
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Abaixo, algums exemplos de regras. A base de conhecimento esta exposta 

em sua totalidade no apendice A-1. 

teoria falhas 

subteoria n_3_1 

regra 25 : if alarme(prot_unreach(Da)) 

then goal(diag_parcial(servico_nao_ativo_em(Da))) 

with 1. 

A estacao de endereco Da processa mensagem de nivel 3 mas nao existe 

processo ou port associado ativo para tratamento da mensagem. E gerado um 

diagnostic° parcial denotando esta situacao. 

teoria falhas 

subteoria n_4_1 

regra 32 : if oav(conexao(Sa,Sp,Da,Dp),estado,syn_wait(Iant)) and 

exec(instante_anterior(I)) and 

exec(I > (Iant + 10 )) 

then goal(diag_parcial(nao_responde_ped_con(Da,Dp))) 

with 1. 

0 acompanhamento de uma abertura de conexao do nivel 4 (TCP) revela 

que uma estacao nao esta respondendo o pedido de conexao. Tambem nesta situacao 

gerado urn diagnostic° parcial. 

teoria falhas 

subteoria interrelacionamento 

regra 22 : if diag_parcial(nao_responde_ped_con(A,P)) and 

diag_parcial(servico_nao_ativo_em(A)) 

then goal(diag_final(nao_resp_nao_ativo(A,P))) 

with 0.8. 



130 

Combinando os dois diagnOsticos parciais, ou seja, se a estacio que nao 

responde pedidos de conexio de transporte tambem notifica que seu servico de 

transporte ou port de tratamento nao ester ativo, entio sabe-se que a estacio nao 

ester respondendo pois o servico nao foi instalado ou de alguma forma tornou-se 

inativo. 0 diagnOstico final gerado passa para a fase de Cone*. 

A seguir, exemplos de triplas 0/A/V denotando o conhecimento estru-

tural. Outras triplas podem ser encontradas no apendice A-1. 

oav(rede,possui,segmentol). 

oav(segmentol,tipo,dez_base_dois). 

oav(estacao([170,0,4,0,195,185]),conectada_a,segmento1). 

oav(estacao([170,0,4,0,195,185]),equipamento,vortex). 

oav(estacao([170,0,4,0,195,185]),localizacao,'cpd - sala de maquinas'). 

oav(estacao([170,0,4,0,195,185]),endereco_ip,[143,54,1,2]). 

oav(estacao([170,0,4,0,195,185]),une,(segmentol,renpac)). 

Assim, a fase de Diagnose gera os diagnOsticos finais que sao passados a 

fase de Correcio. 

5.3.4 SubmOdulo de Correcao 

A partir do diagnostic° final gerado, o submOdulo de Correcio "aconse-

lha" procedimentos corretivos ao Gerente. Para isso, este submOdulo tambem utiliza 

do conhecimento estrutural da rede. 

0 conjunto total de procedimentos de correcio ester no apendice A-2. 0 

conhecimento estrutural ester no apendice A-1, juntamente corn as regras. Abaixo, 

urn exemplo comentado de procedimentos de correcao que este submOdulo oferece: 

correcao(msg_menor_de(E) , 
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A estacao ',E,' esta emitindo 

mensagens menores que o permitido pelo padrao. Os 

parametros de instalacao de seus servicos de co-

municacao devem ser modificados. 

Localizacao da estacao: ',L,' 

Equipamento: ',Eq,' 

,], 

0.8) :- oav(estacao(E),localizacao,L), 

oav(estacao(E),equipamento,Eq). 

0 exemplo acima demonstra o procedimento corretivo aconselhado quando 

o processo de diagnose obtem msg_menor_de(E). E e o endereco da estacao, a partir 

deste se obtem sua localizacao e o tipo de equipamento na base de conhecimento es-

trutural. 0 rnimero que segue o procedimento de correcio denota o grau de certeza 

atribuido ao procedimento. 

Outros exemplos: 

correcao(nao_resp_nao_ativo(A,P), 

E ' 

A estacao ',A,' nao esta respondendo 

pedidos de conexao do nivel de transporte (TCP) 

pois seu servico de transporte nao esta ativo, 

ou o servico associado ao "port" ',P,' 

requisitado nao esta ativo. 

Verificar a instalacao do servico de transporte. 

Localizacao da estacao: ',L,' 

Equipamento: ',Eq,' 

0.7) :- oav(estacao(E),endereco_ip,A), 
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oav(estacao(E),localizacao,L), 

oav(estacao(E),equipamento,Eq). 

correcao(nao_resp_pela_rota_atual_caminho_alternativo(Da,Sa,Rot,C), 

[' 

0 roteador ',Rot,' notifica que 

a estacao ',Da,' nao foi encontrada 

com o atual esquema de roteamento. 0 caminho 

pode ser sugerido como rota para a troca de 

mensagens entre ',Da,' e ',Sa,' . 

,], 

0.75). 

correcao(nao_resp_estacao_externa_nao_alcancavel(Da,Sa,Rot), 

0 roteador ',Rot,' notifica que 

a estacao ',Da,', externa ao 

dominio de gerenciamento, nao foi encontrada 

com o atual esquema de roteamento. 0 sistema',' 

nao encontrou um caminho alternativo para su-

gerir como rota para a troca de mensagens 

entre ',Da,' e ',Sa,' . 

'], 

0.8). 

correcao(nao_aceita_por_gargalo_roteador_roteador_alternativo(Sa,Da,E), 

E ' 
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0 roteador ',Sa,' nao esta aceitando 

conexoes de transporte por falta de recursos 

para o tratamento de novas conexoes. 

Verificar: 

1. Parametros de instalacao do roteador. 

2. Eventual transferencia de servicos para 

Localizacao do roteador: ',L,' 

Equipamento: ',Eq,' 

Localizacao do roteador alternativo: 

Equipamento: ',Eql,'. 

'], 

0.8) :- oav(estacao(Sa),localizacao,L), 

oav(estacao(Sa),equipamento,Eq) 

oav(estacao(E),localizacao,L1), 

oav(estacao(E),equipamento,Eq1). 

Desta forma, a partir do diagnostic° final e de eventuais pesquisas a base 

de conhecimento estrutural, o procedimento de correcao e recuperado. 

0 diagnostic° alcancado, o trace do diagnostic° (ou seja o encadeamento 

de regras/fatos da rede semantica/alarmes para derivar o diagnOstico), o fator de 

certeza atribufdo ao diagnOstico, o procedimento de correcao indicado, e o fator 

de certeza atribufdo ao procedimento de correcao sao gravados em urn log para o 

Gerente da Rede. 

5.3.5 Exemplos de saidas do sistema 

Exemplos do possivel conteUdo do log: 
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Instante: 20:15:31 

Area de Gerenciamento: falhas 

Problema: msg_menor_de([170,0,4,0,195,185]) 

pelo processo de inferencia: 

goal(diag_final(msg_menor_de([170,0,4,0,195,185]))) 

e' derivado com 1 certeza 

pela regra (16 , interrelacionamento , falhas) de 

goal(diag_parcial(msg_menor_de([170,0,4,0,195,185]))) 

e' derivado com 1 certeza 

pela regra (12 , n_2_1 , falhas) de 

msg_menor_de([170,0,4,0,195,185]) e' um alarme 

Correcao apontada com 1 certeza: 

A estacao [143,54,1,2] esta emitindo 

mensagens menores que o permitido pelo padrao. Os 

parametros de instalacao de seus servicos de co-

municacao devem ser modificados. 

Localizacao da estacao: cpd - sala de maquinas 

Equipamento: vortex 

Instante: 14:10:05 

Area de Gerenciamento: falhas 

Problema: trafego_pesado_por_broadcasts_arps 

pelo processo de inferencia: 

goal(diag_final(trafego_pesado_por_broadcasts_arps)) 

e' derivado com 0.6 certeza 

pela regra (12 , interrelacionamento , falhas) de 

goal(diag_parcial(trafego_pesado)) 

e' derivado com 1 certeza 

pela regra (8 , n_1_1 , falhas) de 
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trafego_pesado e' um alarme 

e 

goal(diag_parcial(broadcasts_excessivos)) 

e' derivado com 1 certeza 

pela regra (18 , n_2_1 , falhas) de 

broadcasts_excessivos e' um alarme 

e 

goal(diag_parcial(arps_excessivos)) 

e' derivado com 1 certeza 

pela regra (11 , n_3_1 , falhas) de 

arps_excessivos e' um alarme 

Correcao apontada com 0.8 certeza: 

Aviso: A rede apresenta trafego intenso de pacotes tipo 

broadcast devido a pacotes ARP. 

Verificar os parametros do servico de resolucao 

de enderecos, mais especificamente se as tabelas 

de traducao de enderecos estao sendo mantidas de 

forma adequada. 

Instante: 7:34:23 

Area de Gerenciamento: falhas 

Problema: nao_resp_nao_ativo([143,54,1,1],[1,1]) 

pelo processo de inferencia: 

goal(diag_final(nao_resp_nao_ativo([143,54,1,1],[1,1]))) 

e' derivado com 0.8 certeza 

pela regra (22 , interrelacionamento , falhas) de 

goal(diag_parcial(nao_responde_ped_con([143,54,1,1],[1,1]))) 

e' derivado com 1 certeza 

pela regra (32 , n_4_1 , falhas) de 
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oav(conexao(sa,sp,[143,54,1,1],[1,1]),estado,syn_wait(27201.0508)) 

esta' na BC estrutural 

e 

instante_anterior(27263.1425) e' verdadeiro 

e 

27263.1425 > 27201.0508 + 60 e' verdadeiro 

e 

goal(diag_parcial(servico_nao_ativo_em([143,54,1,1]))) 

e' derivado com 1 certeza 

pela regra (25 , n_3_1 , falhas) de 

prot_unreach([143,54,1,1]) e' um alarme 

Correcao apontada com 0.9 certeza: 

A estacao [143,54,1,1] nao esta respondendo 

pedidos de conexao do nivel de transporte (TCP) 

pois seu servico de transporte nao esta ativo, 

ou o servico associado ao "port" [1,1] 

requisitado nao esta ativo. 

Verificar a instalacao do servico de transporte. 

Localizacao da estacao: cpd - sala de maquinas 

Equipamento: a10 

Instante: 18:07:44 

Area de Gerenciamento: falhas 

Problema: nao_aceita_por_gargalo_roteador([143,54,1,2],[143,54,1,1]) 

pelo processo de inferencia: 

goal(diag_final(nao_aceita_por_gargalo_roteador( 

[143,54,1,2],[143,54,1,1]))) 

e' derivado com 0.64 certeza 

pela regra (34 , interrelacionamento , falhas) de 



137 

goal(diag_parcial(estacao_nao_aceita_conexao( 

[143,54,1,2],[2,2],[143,54,1,1],[1,1]))) 

e' derivado com 0.8 certeza 

pela regra (28 , n_4_1 , falhas) de 

nao_aceita_conexao([143,54,1,2],[2,2],[143,54,1,1],[1,1]) 

e' derivado com 1 certeza 

pela regra (10 , n_4_1 , falhas) de 

msg_tcp(fin,[143,54,1,2],[2,2],[143,54,1,1],[1,1]) 

e' um alarme 

e 

verif_conex([143,54,1,2],[2,2],[143,54,1,1],[1,1], 

[143,54,1,1],[1,1],[143,54,1,2],[2,2]) 

e' derivado com 1 certeza 

pela regra (8 , n_4_1 , falhas) de 

oav(conexao([143,54,1,1],[1,1],[143,54,1,2],[2,2]), 

estado,syn_rcvd) esta' na BC estrutural 

e 

oav(conexao([143,54,1,1],[1,1],[143,54,1,2],[2,2]), 

estado,syn_rcvd) esta' na BC estrutural 

e 

oav(estacao([170,0,4,0,195,185]),endereco_ip,[143,54,1,2]) 

esta' na BC estrutural 

e 

oav(estacao([170,0,4,0,195,185]),conectada_a,segmento1) 

esta' na BC estrutural 

e 

conta_nro_conexoes([143,54,1,2],0) e' derivado com 1 certeza 

pela regra (24 , n_4_1 , falhas) de 

conta_fatos_rede(oav(conexao([143,54,1,2],_18C8,_18CC,_18D0), 

estado,estab),0) e' verdadeiro 
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e 

conta_fatos_rede(oav(conexao(_1914,_1918,[143,54,1,2],_1920), 

estado,estab),0) e' verdadeiro 

e 

0 is 0 + 0 e' verdadeiro 

e 

not 

oav(estacao([170,0,4,0,195,185]),n_max_conexoes,_19A0) 

nao esta' na BC estrtural 

e 

_19A0 > 0 nao e' verdadeiro 

e 

goal(diag_parcial(roteador_sem_recursos([143,54,1,2]))) 

e' derivado com 0.9 certeza 

pela regra (27 , n_3_1 , falhas) de 

sem_recursos([143,54,1,2]) e' um alarme 

e 

oav(estacao([170,0,4,0,195,185]),endereco_ip,[143,54,1,2]) 

esta' na BC estrutural 

e 

oav(estacao([170,0,4,0,195,185]),une,(segmento1 , renpac)) 

esta' na BC estrutural 

Correcao apontada com 0.8 certeza: 

0 roteador [143,54,1,2] nao esta aceitando 

conexoes de transporte por falta de recursos 

para o tratamento de novas conexoes. Nao ha 

equipamento alternativo no mesmo segmento de 

rede para trabalhar como roteador. 
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Verificar os parametros de instalacao do ro-

teador. 

Localizacao do roteador: cpd - sala de maquinas 

Equipamento: vortex 

As regras usadas, conhecimento estrutral consultado e correcoes aconse-

lhadas apontadas podem ser encontradas nos apendices A-1 e A-2. 
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6 CONSIDERAOES FINAIS 

Neste capitulo sera() feitas algumas apreciacoes sobre o sistema e aspectos 

importantes no seu desenvolvimento, concluindo o trabalho. 

6.1 Quanto a Especificacao 

Especificar urn sistema antes de construl-lo certamente a uma medida 

correta e que deve ser enfatizada no meio academic°. A arquitetura fica melhor 

concebida pois o software a projetado em sua totalidade antes que maiores esforcos 

sejam investidos. Alem disso, o uso de metodos formais diminui ou elimina a am-

bigiiidade e uma documentacio coerente a gerada. 

0 maior problema encontrado no processo de especificack e implementa-

cao foi a inexistencia de ferramentas de apoio a, geracan de cOdigo ou mesmo apoio na 

manutencio da conformidade entre especificacio e implementacao. Uma mudanca 

de pianos na fase de implementacao leva ao reestudo da especificacan viabilizando 

a mudanca e implantacan das novas ideias tanto na especificacan quanto na im-

plementacao. Este processo, quando nab apoiado por ferramentas, a arduo e nada 

agradavel pois deve-se lidar corn duns estruturas logicas e manter sua equivalencia. 

A especificacan do sistema em VDM e a contrucao do protOtipo em PRO- 

LOG podem ser tarefas urn pouco redundantes pois, devido ao alto nivel de abstracio 

proporcionado pelo PROLOG, o mesmo a tornado por muitos tambem como uma 

forma de especificacio. Por isso deve-se enfatizar que o protOtipo construido serve 

para validar a ideia e sua especificacan. A eventual utilizacan pritica deste traba- 

lho exigiria cuidados corn desempenho e disponibilidade de recursos (principalmente 

podendo implicar na sua reconstrucio corn o uso de ferramentas apropria- 



141 

das para a geracio de urn produto mais eficiente. Para este processo a especificacao 

gerada seria extremamente necessaria. 

6.2 Aplicacao de Orientacao a Objetos 

As estruturas da fase de Deteccio representam os recursos sendo geren-

ciados (pode-se dizer que as estruturas da fase de Deteccao tern a mesma funca'o dos 

objetos de uma MIB). Os predicados testados continuamente mapeiam a "imagem" 

da rede observada no trifego para as contabilizaceies e histOricos. Esta estrutura 

foi adotada tendo como base a arquitetura do sistema, ou seja, o fato do sistema 

ser urn "espial' da rede. Desta forma, as situacoes mais heterogeneas podem ser 

acompanhadas. 

0 esquema adotado para esta fase respondeu as expectativas. Diver-

sas situacoes foram modeladas de forma satisfatOria corn as estruturas propostas. 

Notou-se, porem, a necessidade de uma metodologia mais poderosa e urn pouco mais 

estruturada nesta fase de forma a possibilitar maior agregacao de suas informacoes 

e uma representacao mais prOxima da realidade (corn maior valor semantico) para 

os recursos sendo gerenciados. A utilizacao de orientacao a objetos, como apontado 

no contexto OSI de gerencia de redes, poderia ser uma boa alternativa para sanar 

esta deficiencia. Corn isso, a fase de Deteccao ganharia em poder e em flexibilidade, 

diminuindo em parte a complexidade da fase de Diagnose que receberia dados mais 

agregados. De qualquer forma, o mapeamento da "imagem" da rede para estas es-

truturas internas teria que acontecer de forma semelhante ao adotado, corn testes 

freqfientes de predicados. 
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6.3 Conformidade corn o Modelo 

No estudo das principais arquiteturas para gerencia de redes (OSINM e 

DARPA) tern sido destacada a necessidade de abrigar sistemas que nao suportam 

funcoes de gerenciamento ou que nab possuem as mesmas funcoes de gerenciamento 

que o restante da rede. Com  isso pretende-se que o sistema de gerencia da rede seja 

completo e confiavel, representando fielmente a instalacio. 

Para gerenciar estes sistemas a necessario incluir na rede componentes que 

os representem, os "Proxy Agents" [DUL91] [SCH91] (ou "Agentes Procuradores") 

realizam esta funcao: 

• Para os equipamentos sem funcoes de gerencia, os agentes monitoram seu 

comportamento (atraves do trafego) e recebem/geram mensagens de gerencia 

de/para o processo gerente. Urn born comportamento para este tipo de agente 

procurador e controlar constantemente o sistema representado, resolvendo lo-

calmente os problemas possiveis, e alertando o gerente central em situacoes que 

escapem do seu controle; 

• Para os equipamentos corn funcOes de gerencia diferentes das func5es "nativas" 

da rede, os agentes procuradores traduzem as mensagens de gerencia de forma 

transparente para o processo gerente central. 

0 sistema desenvolvido, quando imerso em urn dominio de gerenciamento 

abrangendo a rede por ele controlada, tern os requisitos principais para executar o 

papel de urn agente procurador (do primeiro tipo). 0 sistema continua controlando 

da mesma forma a rede sob sua supervisao, quando alguma situacio nab for trativel 

pela sua base de conhecimento (foge ao escopo local), esta situacao pode ser repor-

tada ao gerente central. 0 gerente central responde corn os procedimentos corretivos 

que sao adaptados a realidade local pelo agente procurador. 
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Para se viabilizar este tipo de servico, deve-se incorporar ao sistema 

urn modulo agente e acrescentar conhecimento sobre os problemas que envolvem 

diagnostic° distribufdo nas fases de Diagnostic° e Correcio. 

6.4 Trabalhos Futuros 

Os esforcos realizados viabilizam alguns trabalhos, por exemplo: 

• modelagem de conhecimento relativo a outras areas funcionais (Desempenho, 

Seguranca, Contabilizacio, Configuracao), criando novas teorias e subteorias 

para tratamento de problemas; 

• adaptacao ao sistema de urn modelo orientado a objetos na fase de Deteccao 

(como ja comentado) e possfvel utilizacao deste modelo para representacao do 

conhecimento estrutural da rede; 

• estruturacio de mOdulos para interacao corn urn processo gerente, integrando 

o sistema em urn domfnio de gerencia maior, bem como modelando a forma 

como esta interacao se daria durante o processo de diagnose; 

• remodelagem da fase de Correcao, adicionando interacao corn o gerente, como 

tambem urn mecanismo de realimentagao informando sobre a taxa de sucessos 

nas correcOes apontadas. 

6.5 Conclusao 

Durante o projeto do sistema, especial atencao foi dada a necessidade 

de modularidade. Esta caracteristica a muito importante para que o software seja 

aproveitado em estudos futuros. A fase de Interpretacio pode servir de subsfdio, 

por exemplo, em urn monitorador de protocolos. A equivalencia entre as funcOes 
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do submOdulo de Deteccio e de uma MIB, alem da interface bem definida entre 

submOdulo de Deteccao e submOdulo de Diagnose permitem que o sistema seja 

inserido em urn contexto maior de gerenciamento corn o papel de agente procurador, 

conforme abordado anteriormente (o processo de diagnose pode migrar para outra 

maquina). A fase de Correcao a bastante simples mas bem definida, desta forma 

pode-se aprimora-la (correcio interativa acompanhada pelo gerente, realimentacio 

conforme os resultados obtidos, etc). Deve-se ressaltar que a boa estrutura modular 

foi alcancada devido a especificacao formal previa do sistema. 

A base de conhecimento conta corn quase 70 regras em sua versk inicial. 

Muitas regras destinam-sea manutencio da base de conhecimento estrutural. A 

adocao de uma forma de representacao mais poderosa (orientacao a objetos) na fase 

de Deteccio pode diminuir o niimero destas regras pois as informacoes repassadas 

fase de diagnose seriam mais agregadas. Os problemas tratados sac, importantes 

e com grau de complexidade medio. 0 tratamento de problemas de maior com-

plexidade pode ser alcancado corn urn trabalho mais aprofundado de engenharia 

de conhecimento, mapeando o conhecimento do especialista para a base de regras. 

As estruturas propostas para as diversas faces do sistema podem abrigar de forma 

tranquila o tratamento de problemas mais complexos. 

Enfim, pode-se dizer que a arquitetura apresentada a uma boa opcao para 

iniciar a gerencia de uma instalacao. A relacio custo/beneficio a compensadora pois 

nao sao necessarias modificacoes sobre a rede, apenas deve-se dedicar uma estacao 

para que o servico passe a ser prestado. Os demais equipamentos permanecem 

inalterados mas controlados. Os problemas que, anteriormente, existiam e cresciam 

ate tornarem-se crOnicos podem, corn esta arquitetura, ser detectados e avisados ao 

Gerente. Corn isso pode-se alcancar maior economic e eficiencia na prestack de 

servicos a que a rede a destinada. 0 Gerente conta, assim, corn uma ferramenta de 

auxilio em suas tarefas, urn Sistema de Apoio a Gerencia. 
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ANEXO A-1 REGRAS 

Este apendice apresenta as regras que fazem parte da base de conheci-

mento da versa° inicial do Sistema de Apoio a Gerencia de Redes Locais. Estas 

regras fazem parte da teoria para tratamento de "falhas", esta teoria esti dividida 

em subteorias conforme os protocolos utilizados: Ethernet, IP, ICMP, ARP e TCP. 

Algumas regras sao destinadas a manutencio da base de conhecimento 

estrutural. 0 fator de certeza destas regras e sempre 1 pois a base estrutural nao 

parametrizada corn relacao a certeza de seus fatos. 

Muitas regras estao comentadas, para outras este trabalho nao a ne-

cessario pois seus mnemonicos dao o significado. 

/* ############## 	REGRAS N_1_1 ############# */ 

teoria falhas 

subteoria n_l_l 

regra 2 : if 	alarme(rajadas_de_erros) and 

n (alarme(trafego_pesado)) 

then goal(diag_parcial(rajadas_por_problema_instalacao)) 

with 0.8. 

teoria falhas 

subteoria n_l_l 

regra 4 : if 	alarme(rajadas_de_erros) and 

alarme(trafego_pesado) 

then goal(diag_parcial(trafego_pesado_por_rajadas)) 

with 0.7. 

UFRGS 
r 	r \TIC A 

ST1T UT 0 	"  
teoria falhas 
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subteoria n_1_1 

regra 8 : if alarme(trafego_pesado) 

then goal(diag_parcial(trafego_pesado)) 

with 1. 

teoria falhas 

subteoria n_l_l 

regra 10 : if 	alarme(pacotes_nao_tratados) 

then goal(diag_parcial(acessos_nao_definidos)) 

with 1. 

teoria falhas 

subteoria n_l_l 

regra 12 : if 	alarme(pacotes_perdidos_buffer) 

and ( trafego_pesado or trafego_medio ) 

then goal(diag_parcial(buffer_pequeno_para_picos)) 

with 1. 

teoria falhas 

subteoria n_l_l 

regra 14 : if 	alarme(pacotes_perdidos_buffer) 

and n ( trafego_pesado or trafego_medio ) 

then goal(diag_parcial(buffer_pequeno)) 

with 1. 

Os dados disponiveis de nivel fisico sao as estatisticas retornadas pelo 

driver do dispositivo de rede. Sobre as estatisticas sao gerados os alarmes que 

alimentam as regras acima expostas. Assim, o servico que esta camada pode prestar 

altamente dependente da "completeza" dos dados que o dispositivo de rede retorna. 
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No caso em questao pouco pode-se agregar sobre o comportamento da 

rede corn relacio ao nivel fisico, os alarmes gerados sae levados a diagnOsticos parciais 

quase que diretamente e irao influir no inter-relacionamento dos diversos diagnOsticos 

parciais de cada nivel. 

Note que as tres tiltimas regras alertam para o funcionamento do prOprio 

sistema denotando o nao tratamento de alguns tipos de pacotes de trafego ou a 

perda de pacotes pelo sistema. 

/* ############## 	REGRAS N_2_1 ############# */ 

teoria falhas 

subteoria n_2_1 

regra 2 : if alarme(endereco_local(End) ) and 

n ( oav(estacao_local,endereco,End) ) 

then goal(exec(assert(oav(estacao_local,endereco,End)))) 

with 1. 

teoria falhas 

subteoria n_2_1 

regra 4 : if alarme(estacao_ativa(E)) and 

n ( oav(estacao(E),estado,ativa) ) 

then goal( 

exec( 

det_create( 

( 

pred_aus_traf(falhas,n_2_1,Cvs,120,ML, 

aus(falhas,n_2_1,aus_msg_de(E))) :- 

esta_em((srcadd,E), Cvs) 

), 

contab(aus(falhas,n_2_1,aus_msg_de(E)), 
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L_mom, 10, 600, 1, 1, 

(falhas,n_2_1,estacao_inativa(E), 5) ) 

hist((falhas,n_2_1,estacao_inativa(E), 

TTL), LM, 10 ) 

) 

) 

) 

with 1. 

teoria falhas 

subteoria n_2_1 

regra 6 : if alarme(estacao_ativa(E)) 

then goal(exec( 

muda_valor(oav(estacao(E),estado,ativa)) 

) 	) 

with 1. 

teoria falhas 

subteoria n_2_1 

regra 8 : if alarme(estacao_inativa(E)) 

then goal(exec( 

muda_valor(oav(estacao(E),estado,inativa)) 

with 1. 

teoria falhas 

subteoria n_2_1 

regra 10 : if alarme(msg_maior_de(E)) 

then goal(diag_parcial(msg_maior_de(E))) 



with 1. 

teoria falhas 

subteoria n_2_1 

regra 12 : if alarme(msg_menor_de(E)) 

then goal(diag_parcial(msg_menor_de(E))) 

with 1. 

teoria falhas 

subteoria n_2_1 

regra 14 : if alarme(msgs_grandes) 

then goal(diag_parcial(msgs_grandes)) 

with 1. 

teoria falhas 

subteoria n_2_1 

regra 16 : if alarme(estacao_ativa(E)) and 

n( oav(estacao(E), conectada_a, _ ) ) 

then goal(diag_parcial(estacao_nao_conhecida(E))) 

with 1. 

teoria falhas 

subteoria n_2_1 

regra 18 : if alarme(broadcasts_excessivos) 

then goal(diag_parcial(broadcasts_excessivos)) 

with 1. 
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As regras 2, 6 e 8 sao destinadas a manutencao da base de conhecimento 

estrutural. 
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A regra 4 e um exemplo de manipulacao de estruturas da fase de De-

teccio: quando e detectada a atividade de uma estacao ela e dita "ativa" na base 

de conhecimento estrutural e sao geradas estruturas para monitorar seu comporta-

mento e derivar o instante em que nao estiver mais ativa (ausencia de mensagens 

durante urn periodo de tempo consideravel). A manutencao de um status de estacao 

ativa ou inativa e importante para a fase de inter-relacionamento, pois diagnOsticos 

parciais de niveis superiores podem ser anulados corn esta informacao. 

As regras 10 a 18 tratam de problemas no nivel 2. 0 protocolo de enlace 

nao orientado a conexio e bastante simples - seus campos sao endereco fonte, 

endereco destino, tipo de pacote de nivel 3 que trafega, e a unidade de dado do nivel 

superior - isto faz corn que a subteoria para tratamento do nivel 2 seja relativamente 

simples. 

/* ############## REGRAS N_3_1 ############# */ 

teoria falhas 

subteoria n_3_1 

regra 1 : if alarme(arp(Had,IPad)) and 

n(oav(estacao(Had),endereco_ip,IPad)) 

then goal(exec( 

assert(oav(estacao(Had),endereco_ip,IPad)) 

with 1. 

teoria falhas 

subteoria n_3_1 

regra 3 : if alarme(msg_rede(Sa,Da,Sa_n2,Da_n2)) and 

n( oav(estacao(Sa_n2),endereco_ip,Sa) ) 

then goal(exec( 

assert(oav(estacao(Sa_n2),endereco_ip,Sa)) 



with 1. 

teoria falhas 

subteoria n_3_1 

regra 5 : if alarme(msg_rede(Sa,Da,Sa_n2,Da_n2)) and 

n( oav(estacao(Da_n2),endereco_ip,Da) ) 

then goal(exec( 

assert(oav(estacao(Da_n2),endereco_ip,Da)) 

with 1. 

teoria falhas 

subteoria n_3_1 

regra 11 : if alarme(arps_excessivos) 

then goal(diag_parcial(arps_excessivos)) 

with 1. 

teoria falhas 

subteoria n_3_1 

regra 13 : if alarme(end_unreach(Da,Sa,E_rot)) and 

oav(E,endereco_ip,Da) and 

oav(E,conectada_a,S) 

then estacao_local_nao_alcancavel(Da,Sa,E_rot) 

with 1. 

/* estacao "Da" conectada a rede nao esta sendo atingida 

pela estacao "Sa" pelo roteador "E_rot" */ 

teoria falhas 

subteoria n_3_1 
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regra 15 : if exec(S1 = S2) 

then existe_caminho_alternativo_para(S1,S2,E_rot,C,C) 

with 1. 

teoria falhas 

subteoria n_3_1 

regra 17 : if ( oav(estacao(E_rotl),une,(S1,Saux)) or 

oav(estacao(E_rot1),une,(Saux,S1)) ) and 

exec(E_rot \= E_rotl) 	 and 

exec(not(esta_em(estacao(E_rot1),C))) 	and 

existe_caminho_alternativo_para( 

Saux,S2,E_rotJestacao(E_rotl)IC],Cr 

then existe_caminho_alternativo_para(S1,S2,E_rot,C,Cr) 

with 1. 

/* regras 15 e 17 servem para encontrar uma rota alternativa 

unindo os segmentos "Si" e "S2", que nao use o roteador de 

endereco "E_rot" */ 

teoria falhas 

subteoria n_3_1 

regra 19 : if estacao_local_nao_alcancavel(Da,Sa,E_rot) and 

oav(estacao(Sa),conectada_a,S1) and 

oav(estacao(Da),conectada_a,S2) and 

existe_caminho_alternativo(S1,S2,E_rot,D,C) 

then goal(diag_parcial( 

caminho_alternativo_para(Da,Sa,E_rot,C) 

with 0.9. 
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/* esquema de roteamento aplicado nao alcanca estacao "Da", 

caminho alternativo apontado em "C" */ 

teoria falhas 

subteoria n_3_1 

regra 21 : if estacao_local_nao_alcancavel(Da,Sa,E_rot) and 

oav(estacao(Sa),conectada_a,S1) and 

oav(estacao(Da),conectada_a,S2) and 

n( existe_caminho_alternativo(S1,S2,E_rot,D,C) ) 

then goal(diag_parcial( 

sem_caminho_alternativo_para(Da,Sa,E_rot) 

with 1. 

/* esquema de roteamento aplicado nao alcanca estacao "Da", 

nao ha caminho alternativo possivel */ 

teoria falhas 

subteoria n_3_1 

regra 23 : if alarme(end_unreach(Da,Sa,E_rot)) and 

n( oav(E,endereco_ip,Da) and 

n( oav(E,conectada_a,S) ) 

then goal(diag_parcial( 

estacao_externa_nao_alcancavel(Da,Sa,E_rot) 

with 0.9. 

/* esquema de roteamento nao alcanca estacao externa "Da" */ 

teoria falhas 

subteoria n_3_1 

regra 25 : if alarme(prot_unreach(Da)) 
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then goal(diag_parcial(servico_nao_ativo_em(Da))) 

with 1. 

/* estacao "Da" processa mensagem de nivel 3 mas nao existe 

processo ou port associado ativo para tratamento */ 

teoria falhas 

subteoria n_3_1 

regra 27 : if alarme(sem_recursos(A)) 	and 

oav(E,endereco_ip,A) 	and 

oav(E,une„) 

then goal(diag_parcial(roteador_sem_recursos(A))) 

with 0.9. 

/* roteador "A" nao e capaz de processar na velocidade 

que chegam os dados */ 

teoria falhas 

subteoria n_3_1 

regra 29 : if alarme(sem_recursos(A)) 	and 

oav(E,endereco_ip,A) 	and 

n(oav(E,une,_)) 

then goal(diag_parcial(estacao_sem_recursos(A))) 

with 0.9. 

/* estacao "A" nao e capaz de processar na velocidade 

que chegam os dados */ 

As regras 1, 3 e 5 mantem na base de conhecimento estrutural a relacao 

entre enderecos IP e enderecos Ethernet. Para isso sao usadas mensagens do tipo 

ARP e IP. 

As demais regras desta subteoria servem ao diagndstico de problemas. 0 

ICMP - Internet Control Message Protocol - e uma importante fonte de informacoes 
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na subteoria de nivel 3 por carregar dados de controle informando sobre diversos 

tipos de problemas acontecendo na rede. 

/* ############## 	REGRAS N_4_1 ############# */ 

teoria falhas 

subteoria n_4_1 

regra 2 : if alarme(msg_tcp(syn,Sa,Sp,Da,Dp)) and 

exec(instante_anterior(I)) 

then goal(exec(muda_valor( 

oav(conexao(Sa,Sp,Da,Dp),estado,syn_wait(I)) 

) 	) 

with 1. 

teoria falhas 

subteoria n_4_1 

regra 4 : if alarme(msg_tcp(syn_ack,Sa,Sp,Da,Dp)) 	and 

oav(conexao(Da,Dp,Sa,Sp1),estado,syn_wait(_)) 

then goal( 

exec( 

troca(oav(conexao(Da,Dp,Sa,Sp1),estado,syn_wait0) 

oav(conexao(Da,Dp,Sa,Sp),estado,syn_rcvd)) 

with 1. 

teoria falhas 

subteoria n_4_1 

regra 6 : if oav(conexao(Sa,Sp,Da,Dp),estado,_) 

then verif_conex(Sa,Sp,Da,Dp,Sa,Sp,Da,Dp) 

with 1. 
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teoria falhas 

subteoria n_4_1 

regra 8 : if oav(conexao(Da,Dp,Sa,Sp),estado,_) 

then verif_conex(Sa,Sp,Da,Dp,Da,Dp,Sa,Sp) 

with 1. 

teoria falhas 

subteoria n_4_1 

regra 10 : if alarme(msg_tcp(fin,Sa,Sp,Da,Dp)) 
	

and 

verif_conex(Sa,Sp,Da,Dp,Sa1,Spl,Da1,Dp1) and 

oav(conexao(Sa1,Sp1,Dal,Dp1),estado,syn_rcvd) 

then nao_aceita_conexao(Sa,Sp,Da,Dp) 

with 1. 

teoria falhas 

subteoria n_4_1 

regra 12 : if alarme(msg_tcp(fin,Sa,Sp,Da,Dp)) 
	

and 

verif_conex(Sa,Sp,Da,Dp,Sal,Spl,Da1,Dp1) and 

oav(conexao(Sa1,Sp1,Dal,Dp1),estado,syn_rcvd) 

then goal(exec(muda_valor( 

oav(conexao(Sal,Spl,Da1,Dp1),estado,fin_wait) 

with 1. 

teoria falhas 

subteoria n_4_1 

regra 16 : if alarme(msg_tcp(fin,Sa,Sp,Da,Dp)) 	and 

verif_conex(Sa,Sp,Da,Dp,Sa1,Spl,Da1,Dp1) and 

oav(conexao(Sa1,Sp1,Dal,Dp1),estado,fin_wait) 
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then goal(exec(muda_valor( 

oav(conexao(Sa1,Spl,Dal,Dp1),estado,closed) 

	

) 	) 

with 1. 

teoria falhas 

subteoria n_4_1 

regra 18 : if alarme(msg_tcp(ack,Sa,Sp,Da,Dp)) 	and 

verif_conex(Sa,Sp,Da,Dp,Sa1,Spl,Da1,Dp1) and 

oav(conexao(Sa1,Spl,Dal,Dp1),estado,syn_rcvd) 

then goal(exec(muda_valor( 

oav(conexao(Sa1,Sp1,Da1,Dp1),estado,estab) 

) 

with 1. 

teoria falhas 

subteoria n_4_1 

regra 20 : if alarme(msg_tcp(fin,Sa,Sp,Da,Dp)) 	and 

verif_conex(Sa,Sp,Da,Dp,Sal,Sp1,Dal,Dp1) and 

oav(conexao(Sal,Sp1,Da1,Dp1),estado,estab) 

then goal(exec(muda_valor( 

oav(conexao(Sa1,Sp1,Dal,Dp1),estado,fin_wait) 

	

) 	 ) 	 ) 

with 1. 

teoria falhas 

subteoria n_4_1 

regra 22 : if alarme(msg_tcp(dados,Sa,Sp,Da,Dp)) 	and 

n ( oav(conexao(Sa,Sp,Da,Dp),estado,_) 	or 

oav(conexao(Da,Dp,Sa,Sp),estado„) 	) 
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then goal(exec(assert( 

oav(conexao(Sa,Sp,Da,Dp),estado,estab) 

) 	) 	) 

with 1. 

/* as regras acima mantem o estado das conexoes TCP monitoradas 

pelo sistema - as regras estao encadeadas logicamente formando 

uma maquina de estados (a maquina de estados do rotocolo TCP). 

Tambem e' realizado um trabalho de verificacao de time-outs 

durante os procedimentos de abertura de conexao. 

*/ 

teoria falhas 

subteoria n_4_1 

regra 24 : if exec( 

conta_fatos_rede(oav(conexao(A,X,Y,Z),estado,estab),N) 

) and 

exec( 

conta_fatos_rede(oav(conexao(P,Q,A,R),estado,estab),M) 

) and 

exec(N1 is N + M) 

then conta_nro_conexoes(A,N1) 

with 1. 

/* regra para contar o numero de conexoes abertas em que a 

estacao de endereco "A" participa */ 

teoria falhas 

subteoria n_4_1 

regra 26 : if nao_aceita_conexao(Sa,Sp,Da,Dp) and 

oav(E,endereco_ip,Sa) 	 and 
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oav(E,conectada_a,Seg) 	and 

oav(E,n_max_conexoes,N_max) 	and 

conta_nro_conexoes(Sa,N) 	and 

exec(N = N_max) 

then goal( 

diag_parcial(nro_conexoes_esgotadas(Sa,Sp,Da,Dp)) 

with 0.9. 

/* uma estacao pode nao estar aceitando mais conexoes pois 

atingiu o numero maximo de conexoes a serem abertas */ 

teoria falhas 

subteoria n_4_1 

regra 28 : if nao_aceita_conexao(Sa,Sp,Da,Dp) and 

oav(E,endereco_ip,Sa) 	 and 

oav(E,conectada_a,Seg) 	and 

conta_nro_conexoes(Sa,N) 	and 

n( oav(E,n_max_conexoes,N_max) and 

exec(N_max > N) ) 

then goal(diag_parcial( 

estacao_nao_aceita_conexao(Sa,Sp,Da,Dp) 

with 0.8. 

/* estacao local nao aceita conexao sem motivo aparente 

no inter-relacionamento com outros niveis o problema 

pode ser identificado */ 

teoria falhas 

subteoria n_4_1 

regra 30 : if nao_aceita_conexao(Sa,Sp,Da,Dp) and 
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n( oav(E,endereco_ip,Sa) 	and 

oav(E,conectada_a,Seg) 

then goal(diag_parcial( 

estacao_externa_nao_aceita_conexao(Sa,Sp,Da,Dp) 

with 1. 

/* estacao externa nao aceita conexao sem motivo aparente 

no inter-relacionamento com outros niveis o problema 

pode ser identificado */ 

teoria falhas 

subteoria n_4_1 

regra 32 : if oav(conexao(Sa,Sp,Da,Dp),estado,syn_wait(Iant)) and 

exec(instante_anterior(I)) and 

exec(I > (Iant + 60 )) 

then goal(diag_parcial(nao_responde_ped_con(Da,Dp))) 

with 1. 

/* estacao nao esta respondendo pedidos de conexao - time-out */ 

teoria falhas 

subteoria n_4_1 

regra 34 : if oav(conexao(Sa,Sp,Da,Dp),estado,syn_wait(Iant)) and 

exec(instante_anterior(I)) and 

exec(I > (Iant + 60)) 

then goal(exec(retract( 

oav(conexao(Sa,Sp,Da,Dp),estado,syn_wait(Iant)) 

) 	) 

with 1. 

teoria falhas 
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subteoria n_4_1 

regra 36 : if alarme(janela_pequena(A,P)) 

then goal(diag_parcial(janela_pequena(A,P))) 

with 1. 

teoria falhas 

subteoria n_4_1 

regra 38 : if alarme(resets(A,P)) 

then goal(diag_parcial(resets(A,P))) 

with 1. 

/* estacao de endereco "A", port "P", esta resetando 

frequentemente a conexao */ 

As regras 4 a 22 tern como objetivo manter o status de cada conexao 

monitorada, acompanhando as fases de estabelecimento de conexao, troca de dados 

e encerramento da conexao. 0 fato do TCP ser orientado a conexao e positivo para 

que se possa inferir problemas a partir do trafego, por exemplo: pode-se saber se 

existe atraso de resposta, o ntimero de conex5es abertas em determinado equipa-

mento num certo instante, tempo de duracho das conexoes, e a massa de dados que 

trafega em cada conexao. Corn tudo isso mais o auxflio da base de conhecimento 

estrutural pode-se detectar a intensidade dos acessos aos servidores (sejam servido-

res de arquivos, impressao, conexao, etc) e aconselhar a migracao de servicos de urn 

servidor para outro ou mesmo de urn determinado instante para outro. 

/* ############# INTERRELACIONAMENTO ############ */ 

teoria falhas 

subteoria interrelacionamento 

regra 2 : if diag_parcial(acessos_nao_definidos) 

then goal(diag_final(acessos_nao_definidos)) 



with 1. 

teoria falhas 

subteoria interrelacionamento 

regra 4 : if diag_parcial(buffer_pequeno_para_picos) 

then goal(diag_final(buffer_pequeno_para_picos)) 

with 1. 

teoria falhas 

subteoria interrelacionamento 

regra 6 : if diag_parcial(buffer_pequeno) 

then goal(diag_final(buffer_pequeno)) 

with 1. 

/* as regras 2 a 6 sao avisos do proprio sistema quanto ao seu 

funcionamento 

*/ 

teoria falhas 

subteoria interrelacionamento 

regra 8 : if diag_parcial(trafego_pesado_por_rajadas) 

then goal(diag_final(trafego_pesado_por_rajadas)) 

with 1. 

teoria falhas 

subteoria interrelacionamento 

regra 10 : if diag_parcial(trafego_pesado) and 

diag_parcial(msgs_grandes) 

then goal(diag_final(trafego_pesado_por_msgs_grandes)) 

with 0.7. 
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teoria falhas 

subteoria interrelacionamento 

regra 12 : if diag_parcial(trafego_pesado) and 

diag_parcial(broadcasts_excessivos) and 

diag_parcial(arps_excessivos) 

then goal(diag_final(trafego_pesado_por_broadcasts_arps)) 

with 0.6. 

teoria falhas 

subteoria interrelacionamento 

regra 14 : if n ( diag_parcial(trafego_pesado) ) and 

diag_parcial(excessivos_broadcasts) and 

diag_parcial(excessivos_arps) 

then goal(diag_final(excessivos_broadcasts_arps)) 

with 0.8. 

teoria falhas 

subteoria interrelacionamento 

regra 16 : if diag_parcial(msg_menor_de(E)) 

then goal(diag_final(msg_menor_de(E))) 

with 1. 

teoria falhas 

subteoria interrelacionamento 

regra 18 : if diag_parcial(msg_maior_de(E)) 

then goal(diag_final(msg_maior_de(E))) 

with 1. 

teoria falhas 
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subteoria interrelacionamento 

regra 20 : if diag_parcial(estacao_nao_conhecida(E)) 

then goal(diag_final(nova_estacao_inserida_na_rede(E))) 

with 1. 

teoria falhas 

subteoria interrelacionamento 

regra 22 : if diag_parcial(nao_responde_ped_con(A,P)) and 

diag_parcial(servico_nao_ativo_em(A)) 

then goal(diag_final(nao_resp_nao_ativo(A,P))) 

with 0.8. 

teoria falhas 

subteoria interrelacionamento 

regra 24 : if diag_parcial(nao_responde_ped_con(Da,P)) and 

diag_parcial(caminho_alternativo_para(Da,Sa,Rot,C)) 

then 

goal(diag_final( 

nao_resp_pela_rota_atual_caminho_alternativo(Da,Sa,Rot,C) 

with 0.8. 

teoria falhas 

subteoria interrelacionamento 

regra 26 : if diag_parcial(nao_responde_ped_con(Da,P)) and 

diag_parcial(sem_caminho_alternativo_para(Da,Sa,Rot,C)) 

then 

goal(diag_final( 

nao_resp_pela_rota_atual_sem_caminho_alternativo(Da,Sa,Rot) 



with 0.8. 

teoria falhas 

subteoria interrelacionamento 

regra 28 : if diag_parcial(nao_responde_ped_con(Da,P)) and 

diag_parcial(estacao_externa_nao_alcancavel(Da,Sa,Rot)) 

then 

goal(diag_final( 

nao_resp_estacao_externa_nao_alcancavel(Da,Sa,Rot) 

with 0.9. 

/* As regras 22, 24, 26 e 28 tratam a nao resposta de um pedido 

de conexao combinando com os possiveis problemas de nivel 3: 

- servico inativo na estacao que nao responde; 

- rota interrompida, e' aconselhada outra rota; 

- rota interrompida, nao ha outra rota aconselhada; 

- estacao exerna (nao pertence ( a rede local) nao 

e' alcancada com o atual esquema de roteamento. 

teoria falhas 

subteoria interrelacionamento 

regra 30 : if diag_parcial(nro_conexoes_esgotadas(Sa,Sp,Da,Dp)) 

then goal(diag_final( nro_conexoes_esgotadas(Sa,Da,Dp) )) 

with 1. 

/* estacao pode nao aceita mais conexoes pois 

atingiu o numero maximo de conexoes abertas */ 
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subteoria interrelacionamento 

regra 32 : if diag_parcial(estacao_nao_aceita_conexao(Sa,Sp,Da,Dp)) and 

diag_parcial(roteador_sem_recursos(Sa)) and 

oav(E,endereco_ip,Sa) and oav(E,conectada_a,Seg) and 

oav(E2,conectada_a,Seg) and exec(E \= E2) and 

oav(E2,une,Segs) 

then 

goal(diag_final( 

nao_aceita_por_gargalo_roteador_roteador_alternativo(Sa,Da,E2) 

with 0.8. 

teoria falhas 

subteoria interrelacionamento 

regra 34 	: if diag_parcial(estacao_nao_aceita_conexao(Sa,Sp,Da,Dp)) and 

diag_parcial(roteador_sem_recursos(Sa)) 

then goal( 

diag_final(nao_aceita_por_gargalo_roteador(Sa,Da)) 

with 0.8. 

teoria falhas 

subteoria interrelacionamento 

regra 36 	: if diag_parcial(estacao_nao_aceita_conexao(Sa,Sp,Da,Dp)) and 

diag_parcial(estacao_sem_recursos(Sa)) and 

oav(E,endereco_ip,Sa) and 

oav(E,funcao_na_rede,servidor(X)) and 

oav(E,conectada_a,Seg) and 

oav(E2,conectada_a,Seg) and exec(E \-= E2) and 

oav(E2,funcao_na_rede,servidor(X)) 
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then 

goal(diag_final( 

nao_aceita_por_gargalo_servidor_servidor_alternativo(Sa,Da,E2) 

with 0.8. 

teoria falhas 

subteoria interrelacionamento 

regra 38 	: if diag_parcial(estacao_nao_aceita_conexao(Sa,Sp,Da,Dp)) and 

diag_parcial(estacao_sem_recursos(Sa)) and 

oav(E,endereco_ip,Sa) and 

oav(E,funcao_na_rede,servidor(X)) 

then 

goal(diag_final(nao_aceita_por_gargalo_servidor(Sa,Da))) 

with 0.8. 

teoria falhas 

subteoria interrelacionamento 

regra 40 	: if diag_parcial(estacao_nao_aceita_conexao(Sa,Sp,Da,Dp)) and 

diag_parcial(estacao_sem_recursos(Sa)) and 

oav(E,endereco_ip,Sa) and 

n( oav(E,funcao_na_rede,servidor(X)) ) 

then 

goal(diag_final(nao_aceita_por_gargalo_estacao(Sa,Da))) 

with 0.9. 

teoria falhas 

subteoria interrelacionamento 

regra 42 : if diag_parcial( 

estacao_externa_nao_aceita_conexao(Sa,Sp,Da,Dp) 

UFRGS 
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then goal(diag_final( 

estacao_externa_nao_aceita_conexao(Sa,Da) 

with 1. 

/* As regras 30 a 40 tratam a nao aceitacao de conexoes: 

- por numero maximo de conexoes abertas; 

- por falta de recursos (estacao e' um roteador e 

e' fornecido um roteador alternativo); 

- por falta de recursos (estacao e' um roteador e 

nao ha' roteador alternativo a ser indicado); 

- por falta de recursos (estacao e' um servidor e 

e' indicado um servidor alternativo); 

- por falta de recursos (estacao e' um servidor e 

nao ha' servidor alternativo a ser indicado); 

- por falta de recursos da estacao. 

/ 

teoria falhas 

subteoria interrelacionamento 

regra 44 : if diag_parcial(resets(A,P)) 

then goal(diag_final(resets_frequentes_de(A,P))) 

with 1. 

A subteoria de inter-relacionamento trata os problemas inter-nfveis que 

possam ocorrer. Este tratamento e feito atraves dos diversos diagnOsticos parciais 

das outras subteorias e do conhecimento estrutural da rede. 
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0 conhecimento estrutural da rede onde o protOtipo foi desenvolvido esta 

exposto abaixo. 

/* ########## CONHECIMENTO ESTRUTURAL ########## */ 

oav(rede,possui,segmentol). 

oav(rede,possui,segmento2). 

oav(rede,possui,segmento3). 

oav(rede,possui,segmento4). 

oav(rede,possui,segmento5). 

oav(segmentol,tipo,dez_base_cinco). 

oav(segmento2,tipo,dez_base_dois). 

oav(segmento3,tipo,dez_base_dois). 

oav(segmento4,tipo,dez_base_dois). 

oav(estacao([170,0,4,0,195,185]),conectada_a,segmentol). 

oav(estacao([170,0,4,0,195,185]),equipamento,vortex). 

oav(estacao([170,0,4,0,195,185]),localizacao,'cpd - sala de maquinas'). 

oav(estacao([170,0,4,0,195,185]),endereco_ip,[143,54,1,2]) 

oav(estacao([170,0,4,0,195,185]),une,(segmentol,renpac)). 

oav(estacao([170,0,4,0,62,187]),conectada_a,segmentol). 

oav(estacao([170,0,4,0,62,187]),equipamento,sbu). 

oav(estacao([170,0,4,0,62,187]),localizacao,'cpd - sala de maquinas'). 

oav(estacao([8,0,11,0,0,19]),conectada_a,segmentol). 

oav(estacao([8,0,11,0,0,19]),equipamento,a10). 

oav(estacao([8,0,11,0,0,19]),localizacao,'cpd - sala de maquinas'). 

oav(estacao([8,0,11,0,0,19]),endereco_ip,[143,54,1,1]). 
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oav(estacao([8, 0,11,254,95,88]),conectada_a,segmentol). 

oav(estacao([8 ,0,11,254,95,88]),equipamento,nsp2000). 

oav(estacao([8 ,0,11,254,95,88]),localizacao,'cpd - sala de maquinas'). 

oav(estacao([8,0,11,254,5,92]),conectada_a,segmento1). 

oav(estacao([8,0,11,254,5,92]),equipamento,cp2000). 

oav(estacao([8,0,11,254,5,92]),localizacao,'cpd - sala de maquinas'). 

oav(estacao([0,0,180,16,12,107]),conectada_a,segmento2). 

oav(estacao([0,0,180,16,12,107]),equipamento,pcxt). 

oav(estacao([0,0,180,16,12,107]),localizacao,'cpd - setor de redes'). 

oav(estacao([8,0,32,10,208,40]),conectada_a,segmento2). 

oav(estacao([8,0,32,10,208,40]),equipamento,sun). 

oav(estacao([8,0,32,10,208,40]),localizacao,'cpd - setor de redes'). 

oav(estacao([8,0,32,10,208,40]),endereco_ip,[143,54,1,20]). 

oav(estacao([0 ,0,27,48,150,176]),conectada_a,segmento3). 

oav(estacao([0 ,0,27,48,150,176]),equipamento,pc386). 

oav(estacao([0 ,0,27,48,150,176]),localizacao,'nau'). 

oav(estacao([0, 0,27,28,71,173]),conectada_a,segmento4). 

oav(estacao([0 ,0,27,28,71,173]),equipamento,pcxt). 

oav(estacao([0 ,0,27,28,71,173]),localizacao,'cpd - suporte'). 

oav(estacao([0, 0,27,48,132,118]),conectada_a,segmento4). 

oav(estacao([0, 0,27,48,132,118]),equipamento,pc386). 

oav(estacao([0, 0,27,48,132,118]),localizacao,'cpd - suporte'). 
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ANEXO A-2 CORREOES 

Este apendice apresenta as correcoes para os diagnOsticos finais alcancados 

na fase de diagnose. 

/* ############# CORRECAO ############ */ 

correcao(acessos_nao_definidos, 

Existem tipos de pacotes na rede para os quais o 

sistema nao define acesso. 0 acesso a estes paco-',' 

tes deve ser definido para que o sistema possa 

representar o estado da rede de forma verdadeira. 

;], 

1). 

correcao(buffer_pequeno_para_picos, 

[ 3  

Durante momentos de trafego excessivo, o sistema esta 

perdendo pacotes. 0 buffer de recepcao no modulo 

Driver deve ser aumentado. 

;], 

1). 

correcao(buffer_pequeno, 

[ 3  

0 sistema esta perdendo pacotes em situacoes de 

trafego normal. 	0 buffer de recepcao no modulo 

Driver deve ser aumentado de forma significativa. 



1). 

correcao(trafego_pesado_por_rajadas, 

A rede apresenta trafego pesado devido 'a ocorrencia 

de rajadas de erros e consequentes retransmissoes. 

Procedimentos indicados: 

1. Verifique novas conexoes ou reorganizacoes',' 

no sistema de cabeamento; 

2. Verifique se o cabo nao esta submerso em 

fortes campos magneticos, mesmo os even-

tuais. 

0.7). 

correcao(trafego_pesado_por_msgs_grandes, 

Aviso: Neste instante a rede apresenta trafego 

intenso e mensagens grandes. Esta forma 

de operacao pode levar a uma baixa per-',' 

formance. Considere a mudanca de parame-

tros na instalacao dos servicos de rede 

e enlace (fator de fragmentacao dos pa-

cotes). 

correcao(trafego_pesado_por_broadcasts_arps, 

1 ' 

Aviso: A rede apresenta trafego intenso de pacotes tipo 

172 



173 

broadcast devido a pacotes ARP. 

Verificar os parametros do servico de resolucao',' 

de enderecos, mais especificamente se as tabelas 

de traducao de enderecos estao sendo mantidas de 

forma adequada. 

correcao(msg_menor_de(E), 

A estacao ',E,' esta emitindo 

mensagens menores que o permitido pelo padrao. Os 

parametros de instalacao de seus servicos de co-

municacao devem ser modificados. 

Localizacao da estacao: ',L,' 

Equipamento: ',Eq,' 

'7, 

	

1) 	oav(estacao(E),localizacao,L), 

oav(estacao(E),equipamento,Eq). 

correcao(msg_maior_de(E), 

A estacao ',E,' esta emitindo 

mensagens maiores que o permitido pelo padrao. Os 

parametros de instalacao de seus servicos de co-

municacao devem ser modificados. 

Localizacao da estacao: ',L,' 

Equipamento: ',Eq,' 

'], 

	

1) 	oav(estacao(E),localizacao,L), 
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oav(estacao(E),equipamento,Eq). 

correcao(nova_estacao_inserida_na_rede(E), 

A estacao ',E,' foi inserida na rede. 

Seus dados devem ser adicionados a base de conhe-

cimento estrutural deste sistema (localizacao 

fisica, tipo de equipamento, segmento a que esta',' 

conectada, funcao na rede ou servico prestado, 

endereco IP (opcional) e numero maximo de cone-

xoes (opcional). 

)], 

1). 

correcao(nao_resp_nao_ativo(A,P), 

A estacao ',E,' nao esta respondendo 

pedidos de conexao do nivel de transporte (TCP) 

pois seu servico de transporte nao esta ativo, 

ou o servico associado ao "port" ',P,' 

requisitado nao esta ativo. 

Verificar a instalacao do servico de transporte. 

Localizacao da estacao: ',L,' 

Equipamento: ',Eq,' 

0.7) :- oav(estacao(E),endereco_ip,A), 

oav(estacao(E),localizacao,L), 

oav(estacao(E),equipamento,Eq). 

correcao(nao_resp_nao_ativo(A,P), 
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A estacao ',E,' nao esta respondendo 

pedidos de conexao do nivel de transporte (TCP) 

pois seu servico de transporte nao esta ativo, 

ou o servico associado ao "port" ',P,' 

requisitado nao esta ativo. 

Verificar a instalacao do servico de transporte. 

Localizacao da estacao: externa ao dominio de 

gerenciamento. 

,], 

0.7) :- oav(E,endereco_ip,A), 

not(oav(E,conectada_a,Seg)). 

correcao(nao_resp_pela_rota_atual_caminho_alternativo(Da,Sa,Rot,C), 

0 roteador ',Rot,' notifica que 

a estacao ',Da,' nao foi encontrada 

com o atual esquema de roteamento. 0 caminho 

pode ser sugerido como rota para a troca de 

mensagens entre ',Da,' e ',Sa,' . 

'], 

0.75). 

correcao(nao_resp_pela_rota_atual_sem_caminho_alternativo(Da,Sa,Rot), 

0 roteador ',Rot,' notifica que 

a estacao ',Da,' nao foi encontrada 

com o atual esquema de roteamento. 0 sistema 
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nao encontrou um caminho alternativo para su- 

gerir como rota para a troca de mensagens 

entre ',Da,' e ',Sa,' . 

'], 

0.8). 

correcao(nao_resp_estacao_externa_nao_alcancavel(Da,Sa,Rot), 

E' 

0 roteador ',Rot,' notifica que 

a estacao ',Da,', externa ao 

dominio de gerenciamento, nao foi encontrada 

com o atual esquema de roteamento. 0 sistema',' 

nao encontrou um caminho alternativo para su-

gerir como rota para a troca de mensagens 

entre ',Da,' e ',Sa,' . 

'], 

0.8). 

correcao(nro_conexoes_esgotadas(Sa,Da,Dp), 

C I 

A estacao servidora ',Sa,' nao 

esta aceitando conexoes pois esta com o nu-

mero maximo permitido de conexoes 

abertas. 

Verificar: 

1. Parametros de instalacao do servico de 

transporte em 1 ,Sa,'. 

2. Possibilidade de migrar parte do ser-

vico prestado para outra estacao. 

Localizacao da estacao: ',L,' 
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Equipamento: ',Eq,' 

0.75) :- oav(estacao(Sa),localizacao,L), 

oav(estacao(Sa),equipamento,Eq). 

correcao(nao_aceita_por_gargalo_roteador(Sa,Da), 

E l  
0 roteador ',Sa,' nao esta aceitando 

conexoes de transporte por falta de recursos 

para o tratamento de novas conexoes. Nao ha 

equipamento alternativo no mesmo segmento de',' 

rede para trabalhar como roteador. 

Verificar os parametros de instalacao do ro-

teador. 

Localizacao do roteador: ',L,' 

Equipamento: ',Eq,' 

,], 

0.8) :- oav(E,endereco_ip,Sa), 

oav(E,localizacao,L), 

oav(E,equipamento,Eq). 

correcao(nao_aceita_por_gargalo_roteador_roteador_alternativo(Sa,Da,E), 

E l  

0 roteador ',Sa,' nao esta aceitando 

conexoes de transporte por falta de recursos 

para o tratamento de novas conexoes. 	11 

Verificar: 

1. Parametros de instalacao do roteador. 

2. Eventual transferencia de servicos para 
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Localizacao do roteador: ',L,' 

Equipamento: ',Eq,' 

Localizacao do roteador alternativo: 

Equipamento: ',Eq1,'. 

'], 

0.8) :- oav(estacao(Sa),localizacao,L), 

oav(estacao(Sa),equipamento,Eq). 

oav(estacao(E),localizacao,L1), 

oav(estacao(E),equipamento,Eq1). 

correcao(nao_aceita_por_gargalo_servidor(Sa,Da), 

E ' 

0 servidor ',Sa,' nao esta aceitando 

conexoes de transporte por falta de recursos 

para o tratamento de novas conexoes. Nao ha',' 

equipamento alternativo no mesmo segmento de 

rede para prestar o mesmo tipo de servico. 

Verificar os parametros de instalacao do ro-

teador. 

Localizacao do servidor: ',L,' 

Equipamento: ',Eq,' 

'], 

0.85) :- oav(estacao(Sa),localizacao,L), 

oav(estacao(Sa),equipamento,Eq). 

correcao(nao_aceita_por_gargalo_servidor_servidor_alternativo(Sa,Da,Serv), 

0 servidor ',Sa,' nao esta aceitando 

conexoes de transporte por falta de recursos 
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para o tratamento de novas conexoes.',' 

Verificar: 

1. Parametros de instalacao do servidor. 

2. Eventual transferencia de servicos para 

',Serv,'. 

Localizacao do servidor: ',L,' 

Equipamento: ',Eq,' 

Localizacao do servidor alternativo: 

',L1,' 

Equipamento: ',Eq1,'. 

0.9) :- oav(estacao(Sa),localizacao,L), 

oav(estacao(Sa),equipamento,Eq). 

oav(estacao(Serv),localizacao,L1), 

oav(estacao(Serv),equipamento,Eq1). 

correcao(nao_aceita_por_gargalo_estacao(Sa,Da) , 

[ 1  

A estacao ',Sa,' nao esta aceitando 

conexoes de transporte por falta de recursos 

para o tratamento de novas conexoes. 3 

Verificar os parametros de instalacao do ser-

vico de transporte (alocacao de mais buffers). 

Localizacao da estacao: ',L,' 

Equipamento: ',Eq,' 

0.8) :- oav(estacao(Sa),localizacao,L), 

oav(estacao(Sa),equipamento,Eq). 

correcao(estacao_externa_nao_aceita_conexao(Sa,Da), 
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Aviso: estacao externa ao dominio de gerenciamento 

nao esta aceitando 

pedidos de conexao de transporte. 

)], 

1). 

correcao(resets_frequentes_de(A,P) , 

[ 1  

Aviso: A estacao externa ',A,' 

esta resetando com frequencia sua conexao 

associada ao "port" ',P,'. 

Localizacao da estacao: ',L,' 

Equipamento: ',Eq,' 

1 ], 

1) 	not(oav(estacao(A),conectada_a,Seg)), 

oav(estacao(A),localizacao,L), 

oav(estacao(A),equipamento,Eq). 

nocitewinston,tarouco,mefisto,rfcftp,rfcarp,rfcicmp 
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