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Contact Center VoIP

Resumo
Este documento apresenta o projecto curricular realizado na Novabase (Collab), intitulado
“Contact Center VoIP”, no âmbito do Mestrado Integrado em Engenharia Informática e
Computação da FEUP.
Neste projecto foi desenvolvido um sistema de monitorização para uma aplicação de Contact
Center distribuída (OneContact). O principal objectivo do sistema é efectuar a monitorização
do OneContact, permitindo a visualização do estado de utilização dos diferentes componentes
de hardware e software do sistema. Pretende-se com este sistema a detecção antecipada de
possíveis problemas e a sua resolução atempada para evitar a interrupção do funcionamento
dos serviços onde o sistema está instalado.
O resultado do projecto resume-se a três componentes: implementação de uma biblioteca para
facilitar o envio de mensagens usando o protocolo de rede escolhido, criação de um serviço
(Windows) de monitorização e disponibilização de uma interface para configuração do
serviço. Estes três componentes colaboram entre si para garantir o correcto funcionamento de
todo o sistema de monitorização.
O sistema implementado está totalmente funcional e será disponibilizado em todas as versões
futuras do produto OneContact. Uma versão alfa está já em utilização num dos clientes da
Collab que forneceu um feedback positivo acerca do sistema. Poderão no entanto ser
melhoradas algumas funcionalidades a nível de aumento de informação sobre
hardware/software a monitorizar, recuperação automática de falhas ou apresentação ao
utilizador de um conjunto de passos recomendados para recuperação do erro encontrado.
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Abstract
This document presents the project realized at Novabase (Collab), named “Contact Center
VoIP”, which is included in FEUP’s Master in Informatics and Computing Engineering.
The project consists on developing a distributed application’s monitoring system. The
monitoring system wants to show physical resources usage and software performance of
application OneContact allowing the system administrators to find and solve problems before
system crash.
The project outcomes three main items: a support library which provides protocol interaction
with higher classes such as the monitoring system or other OneContact’s components, a
monitoring Windows service to retrieve hardware and system information and an interface to
properly configure the monitoring system. These three items interact with each other to assure
accurate system monitoring.
The developed system is fully operational and will be included in future OneContact releases.
An alpha version is already installed in one of Collab’s clients, which gave positive feedback
about the system. There are still several improvements that can be done including improving
hardware and software information, automatically error recovery or help the user by providing
predefined steps to recover or solve a system problem.
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1. Introdução
1.1.

Apresentação da Novabase

1.1.1. Visão

A Novabase ambiciona a ser a principal empresa a operar no mercado Português no domínio
das Tecnologias de Informação, procurando o seu lugar entre as maiores do espaço Ibérico e
continuando a ser, de forma cada vez mais sustentada, uma das empresas com maior potencial
no sector das Tecnologias de Informação na União Europeia.
1.1.2. História

A Novabase surge no ano de 1989 com um posicionamento de software house, especialista
em desenvolvimento à medida. Dois anos depois, a empresa deu início ao COSTAIM,
projecto embrião dos produtos para sistemas de informação hospitalar, que correspondeu à
primeira de várias iniciativas de I&D bem sucedidas.
A Novabase Sistemas de Informação (primeira empresa da Novabase) foi criada em Maio
1989. Os seus fundadores foram um conjunto de investigadores na área de Engenharia
Sistemas e Computadores (INESC), iniciando a sua actividade na área dos Sistemas
Informação, cujo objectivo primordial estava orientado para o desenvolvimento à medida
sistemas de média/grande dimensão.

de
de
de
de

Sendo especialista no desenvolvimento de software, definiu e formalizou o seu processo
produtivo, tendo sido a primeira empresa portuguesa, neste mercado, a ser certificada pelo
IPQ - Instituto Português da Qualidade, em Dezembro de 1994, segundo a norma NP EN ISO
9001.
Durante os primeiros anos de actividade criou referências sólidas, consubstanciadas em
projectos de sucesso, nomeadamente na área da Administração Pública (Agricultura,
Segurança Social, Educação, Saúde, Justiça, etc.), tendo ainda criado os seus primeiros
produtos próprios (GEMEO para a medicina ocupacional, GPLO para o licenciamento de
obras e NOVAMAIL para o registo de correspondência). Estabeleceu uma sólida actividade
de formação nas suas áreas tecnológicas de base, e conseguiu, ainda neste período, os
primeiros contratos em domínios fora da Administração Pública. Participou ainda como
parceiro, e como chefe-de-consórcio, em projectos de Investigação e Desenvolvimento (I&D)
internacionais.
Numa segunda fase do seu desenvolvimento empresarial, expandiu-se para novos mercados,
nomeadamente o financeiro, verificando-se também uma mudança de posicionamento, de
forma a apresentar-se ao mercado como fornecedor de soluções informáticas globais.
Abarcou novos domínios tecnológicos como o da gestão dos fluxos de trabalho ("Workflow"),
o do Suporte à Decisão/Armazéns de Dados, o do Comércio Electrónico e criou uma estrutura
organizacional mais horizontal que lhe permitiu lançar novos líderes e potenciar o seu
crescimento sustentado.
No ano de 1994, a Novabase obteve a certificação de qualidade (norma ISO 9001), concedida
pelo IPQ: Modelo de garantia da qualidade na concepção, desenvolvimento, produção,
instalação e assistência pós venda.
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Em 1995, reposicionou os seus negócios como Integrador de Sistemas e criou as primeiras
unidades especializadas por sectores de actividade, tendo sido, também, efectuados os
primeiros projectos em Macau. No ano de 1996, o IAPMEI atribuiu o prémio "PME
Excelência", pelas boas práticas de gestão e resultados financeiros, tendo nesse ano, o volume
de negócios ultrapassado 1 milhão de contos.
Em 1997, dá-se a criação dos primeiros spin-offs (Novabase Suporte à Decisão e Novabase
Porto), verificando-se nos dois anos seguintes a constituição de duas novas empresas
especializadas (Nbo, Recursos em TI e Cellfocus). Posteriormente foram criadas duas novas
empresas - Mentor.IT e Novabase Serviços e efectuados os primeiros projectos no Brasil e
Cabo Verde. O volume de negócios no final de 1999 foi superior a 5 milhões de contos.
Presente no lançamento mundial da Televisão Digital Interactiva com a set-top box produzida
pela Octal, a Novabase fechou o ano de 2000 com um Volume de Negócios superior a 52,85
milhões de euros (10,6 milhões de contos).
Em Julho de 2000, a Novabase foi admitida à cotação na Bolsa de Valores de Lisboa e Porto,
tendo a operação de colocação de títulos (IPO) corrido com sucesso, com a procura superado
largamente a oferta. No início de Outubro desse ano o título passou a integrar o índice BVL
30 e, em Janeiro de 2001, entrou para o PSI 20. Em Maio de 2002 a Novabase passou a
integrar o Next 150.
O ano de 2001 ficou ainda marcado com o lançamento da Novabase no Brasil nas áreas de
"Business Inteligence”, “Customer Relationship Management” e “Enterprise Resources
Planning”.
Com o objectivo de consolidar a sua actividade no mercado do país vizinho, em 2002, a
Novabase Consulting alarga o seu negócio a Espanha, abrindo sedes em Madrid e Barcelona.
O negócio será centrado nas áreas de CRM, Data Quality e Business Intelligence mas prestará
também serviços de consultoria multidisciplinar em áreas, como o Outsourcing, eBusiness e
Middleware.
Depois de, em 1993 ter sido a primeira empresa no sector dos Sistemas de Informação a obter
a certificação dos seus processos, a Novabase Consulting recebeu, em Outubro de 2003, o
Certificado do Sistema de Gestão da Qualidade, de acordo com a mais recente norma de
referência NP EN ISO 9001:2000 para o âmbito “Concepção e Comercialização de Integração
de Soluções, Consultoria e Outsourcing de Tecnologias de Informação”.
O Volume de Negócios atingiu, em 2007, os 313.2 M€, o que representa um crescimento de
19.8% face aos 261.5 M€ registados em 2006.
Os Resultados Líquidos Consolidados atingiram neste período os 7.0 M€, tendo crescido
35.4% face ao valor de 5.2 M€ registado em 2006. O Cash Flow Operacional (EBITDA)
atingiu os 20.0 M€ em 2007 o que representa um aumento de 22.2% face aos 16.4 M€ de
2006.
Extraído da página da Novabase [1]
1.2.

Apresentação da Collab

A Collab [2] é uma empresa que surgiu após o desenvolvimento de um produto específico
para um cliente da Novabase. A qualidade do produto e a evolução do mercado das
tecnologias VoIP levou a Novabase a criar uma nova empresa cujo objectivo era o
melhoramento do produto criado e expansão para um novo mercado, não directamente
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relacionado com a sua área de negócio. Assim surgiu a Collab, sendo a Novabase o seu
accionista maioritário.
1.2.1. Visão

A forma como as pessoas comunicam está a mudar. A expansão para novas formas de
comunicação mais ricas e mais integradas irá moldar o futuro das comunicações. A noção de
presença e colaboração multimédia representam fortemente o modo de comunicações futuras.
A nível de infra-estruturas, a convergência para a tecnologia IP1 e a adopção alargada de
normas como SIP (Session Initiation Protocol) 2. irão modelar o futuro da indústria de
comunicações.
A missão da Collab é ser pioneira no desenvolvimento de soluções sobre SIP e incorporar
novas formas de comunicação nos processos de interacção empresarial.
1.2.2. História

A Collab foi fundada em Abril de 2003 por profissionais com experiência em tecnologia de
call centers em Lisboa. Antecipando a revolução tecnológica da indústria de comunicações
telefónicas sobre a Internet, a Collab começou a desenvolver soluções para call centers 3G
destinados a operadores de telecomunicações e operadores móveis. A Collab construiu uma
robusta plataforma de comunicações sobre IP para gestão de interacções com os clientes
permitindo fácil interacção entre diferentes tipos de comunicação incluindo voz, vídeo ou
instant-messaging.
1.3.

OneContact

O OneContact (Figura 1) é uma solução distribuída para contact centers multimédia. Suporta
a utilização de voz, vídeo, instant-messaging e e-mail e foi desenvolvida sobre SIP (Session
Initiation Protocol).
A arquitectura deste produto permite que agentes e supervisores possam estar localizados em
qualquer lugar, comunicando através de uma ligação IP. Os centros de contacto podem assim
estar dispersos geograficamente, em diversos locais, com supervisão remota, mantendo uma
única fila por serviço e gestão centralizada.
O OneContact permite que este seja disponibilizado, principalmente por operadores de
comunicações, de forma partilhada. Um único sistema pode disponibilizar as funcionalidades
de gestão de um call center a diversos clientes que usam o OneContact como um serviço, não
tendo de se preocupar com a instalação ou manutenção das máquinas e infra-estruturas
necessárias para a instalação de um sistema deste género.

1
2

IP (Internet Protocol) é um protocolo para comunicação de pacotes em redes com duas ou mais máquinas.
SIP é um protocolo usado para configuração e gestão de sessões de comunicações multimédia.
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Figura 1 - Sistema OneContact

1.3.1. Principais funcionalidades:

•
•
•
•
•

•
•

Gestão da nuvem SIP e interacção entre componentes;
Possibilidade de controlo de chamadas usando ferramentas de terceiros, usando um
Back2Back User Agent3;
Contém um softphone que permite o controlo de chamadas e media usados;
Permite a criação de diversos algoritmos de distribuição de chamadas pelos agentes;
Gestão de chamadas de saída, com algoritmos de chamada como Preview (o agente
visualiza dados da chamada durante um intervalo de tempo limitado antes de esta ser
iniciada), Power (o agente visualiza dados da chamada e inicia-a quando estiver
preparado) e Predictive Dialing (o sistema inicia a chamada e apenas a entrega ao
agente após esta ter sido atendida pelo cliente);
Gravação de chamadas
Registo em tempo real de toda a actividade de chamadas permitindo relatórios
históricos e em tempo real da actividade do centro de chamadas

1.3.2. Arquitectura

A arquitectura do OneContact, Figura 2, está dividida em diversos módulos que comunicam
entre si através de .Net Remoting, SIP e RTP. A sua separação permite a implementação de
sistemas redundantes e escaláveis com a possibilidade de implementar sistemas em clusters
ou em load balancing.
Todo o sistema está assente em quatro bases de dados. Uma base de dados de sistema, comum
a todas as instâncias do OneContact e três bases de dados independentes para cada instância,
permitindo que cada uma seja executada de forma independente mantendo a
confidencialidade dos dados. Esta separação permite a disponibilização de forma partilhada
do sistema OneContact por parte de operadores de comunicações, atribuindo a cada cliente o
seu conjunto de base de dados.
3

Um agente deste tipo actua como agente em ambos os extremos de uma chamada SIP. [3]
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Figura 2 - Arquitectura OneContact

1.4.

Sistema de Monitorização

O principal objectivo do sistema a desenvolver é efectuar a monitorização de uma aplicação
de gestão de Contact Center distribuída (OneContact), permitindo a visualização do estado de
utilização dos diferentes componentes de hardware e software do sistema. Pretende-se com
este sistema a descoberta antecipada de possíveis problemas e a sua resolução atempada para
evitar a interrupção do funcionamento dos serviços onde o sistema está instalado.
O produto actual é deficitário em relação à detecção de falhas que possam ocorrer no sistema,
sendo actualmente reportadas pelo cliente depois de uma quebra do serviço. A modularidade
do sistema e a interdependência entre os diversos módulos dificulta a detecção da origem de
uma falha e todos os registos de execução são guardados separadamente em logs. Cabe à
equipa de suporte pesquisar nos logs existentes a origem e causa da falha, podendo esta estar
relacionada com problemas de software (falha interna do sistema ou existência de erros no
software) ou hardware (problemas de rede ou falha de uma máquina). Pretende-se que o
sistema a implementar ajude a visualizar em tempo real o estado do sistema e hardware e a
identificar antecipadamente situações críticas de comportamento do sistema, permitindo à
equipa de suporte pesquisar e resolver o problema antes da falha do sistema.
Tal poderá ser conseguido com a implementação de um sistema de monitorização do
OneContact que agrupe informação do sistema e envie mensagens para o cliente sempre que
um comportamento anormal em qualquer módulo seja detectado. Esta informação permitirá
que o cliente e a equipa de suporte supervisionem o funcionamento global do sistema de
forma centralizada e em tempo real.
Vladimiro Sá
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A supervisão do sistema possibilita que os erros ocorridos possam ser reparados antes de
ocorrer uma quebra do sistema, aumentando a sua disponibilidade e confiança.
1.5.

Estrutura do Relatório

Este documento está dividido em diversos capítulos, identificando inicialmente o problema e
apresentando a solução proposta para desenvolvimento.
Neste capítulo é efectuada uma apresentação da empresa onde está a ser realizado o projecto e
é apresentada de forma resumida a solução a implementar. O próximo capítulo identifica o
problema que actualmente existe na empresa e justifica a necessidade da implementação do
sistema de monitorização. É depois realizada uma revisão tecnológica sobre todas as
tecnologias que possam estar relacionadas com o projecto e apresentada a solução proposta
para desenvolvimento.
O capítulo subsequente apresenta a arquitectura efectuando uma enumeração detalhada do
sistema a desenvolver, identificando exaustivamente os detalhes dessa mesma implementação,
no capítulo sobre o desenvolvimento do projecto
No final são apresentados os resultados obtidos no final do projecto e enumeradas as
principais melhorias a introduzir futuramente na solução desenvolvida.
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2. Necessidade de Monitorização do OneContact

O sistema OneContact é constituído por diversos componentes que, trabalhando em conjunto,
alcançam o objectivo final do sistema que é gerir a distribuição de chamadas num centro de
atendimento. A divisão existente entre cada módulo possibilita a escalabilidade e
expansibilidade do sistema mas dificulta a manutenção e detecção de falhas do produto como
uma única aplicação que é entregue ao cliente.
A modularidade do OneContact foi criada para permitir a total escalabilidade e
expansibilidade do sistema (Figura 3). O volume de chamadas do sistema ou a capacidade de
processamento de um computador não deviam ser uma barreira para o sistema. A solução
encontrada foi separar a aplicação em diversos módulos isolados que segmentam o
processamento total da aplicação. Esta divisão possibilita que um componente mais crítico
para um sistema possa aumentar a sua capacidade de processamento através da adição de
máquinas ao sistema.

Figura 3 - Escalabilidade do OneContact

Esta característica implica que cada componente funcione de forma isolada dificultando a
manutenção do sistema como um único componente. Quando ocorre um erro no sistema e é
necessário identificar a origem do problema são necessários vários passos até o conseguir.
Primeiro é necessário identificar qual o componente e depois identificar a máquina física que
originou o erro. Estes passos são dificultados pela separação dos registos de cada componente.
Cada componente cria um registo (log) de execução onde fica armazenada informação da
execução daquele componente. A pesquisa da origem de um erro obriga à verificação de cada
um dos registos para cada componente, em cada máquina. Todo este processo seria
simplificado se houvesse um local centralizado onde fosse armazenada informação sobre o
funcionamento global do OneContact.
Uma outra lacuna do sistema é o comportamento reactivo em caso de falhas no sistema.
Apenas após ocorrer uma quebra do serviço é possível identificar um erro no sistema ou um
problema na configuração do sistema.
Vladimiro Sá
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Quando ocorrem problemas no sistema como falhas em componentes, de memória ou de rede
o OneContact poderá deixar de funcionar. Existem no entanto, antes da quebra total do
sistema, diversos factores que indicam que este não está a funcionar correctamente.
Actualmente essa informação é apenas armazenada nos registos de cada componente. Quando
a comunicação entre dois componentes falha, é frequente que o resto do sistema propague
esse erro. A informação sobre esse erro é registada em diversos logs mas apenas quando
ocorre uma quebra total do sistema é que o cliente se apercebe da falha para posteriormente a
tentar reparar.
Em muitos casos a detecção antecipada de um problema de funcionamento poderia evitar a
falha total do sistema. Tal apenas seria possível com um sistema de monitorização em tempo
real sobre estado do OneContact.
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3. Sistema de Monitorização
3.1.

Visão geral

O actual sistema OneContact tem duas necessidades latentes para melhoria da sua qualidade:
centralização de informação geral sobre cada um dos componentes do sistema e
monitorização em tempo real do estado do OneContact.
Pretende-se criar uma solução para estes dois problemas, implementando um sistema de
monitorização do OneContact (Figura 4). Este sistema permitirá monitorizar o funcionamento
global do sistema em tempo real possibilitando que sejam detectados comportamentos
anormais do sistema antes da falha total do OneContact.

Figura 4 - Monitorização do OneContact

Sendo o OneContact uma aplicação e não uma ferramenta de gestão, optou-se por criar apenas
um novo módulo que envia informação para um sistema de administração de redes. O sistema
de monitorização não fica responsável pela apresentação da informação ao utilizador
(normalmente um administrador) mas apenas pelo envio de informação para o sistema de
administração. A maioria dos clientes onde o OneContact é instalado possui um sistema de
administração de redes e como tal seria pouco prático para o administrador ter que utilizar
uma outra interface para visualização do estado do sistema OneContact. O sistema de
monitorização assume assim um papel de ligação entre o OneContact e o sistema de
administração de redes.
Este sistema de administração será um módulo extra do OneContact visto não ser
directamente necessário ao funcionamento do sistema. Quando o cliente não possuir um
sistema de administração poderá não desejar instalar o sistema de monitorização. O sistema
de administração poderá ser proposto pela Collab. Devem ser estudadas alternativas gratuitas
e proprietárias que melhor se adaptem a cada tipo de cliente.
A configuração do sistema de monitorização implica a criação de uma nova interface. Sendo
um componente de administração, faria sentido integrar a nova interface no actual sistema de
configuração do OneContact, o OneAdmin.
A interface de configuração da distribuição do sistema pelas diversas localizações não permite
actualmente a definição de todos os casos possíveis, no caso de existirem clusters4 ou

4

Um cluster representa duas ou mais máquinas que funcionam em conjunto como uma única máquina. Todos os
nós podem estar activos e a funcionar em paralelo ou podem funcionar apenas como um sistema redundante [20]
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sistemas em load balancing5. Até ao momento não era necessário identificação das
localizações físicas, sendo apenas necessárias as localizações virtuais de cada componente. É
por isso necessário criar uma nova interface para configuração detalhada de cada um dos
componentes e das suas localizações.
Para configuração do sistema de monitorização é necessário criar uma interface que permita
associar variáveis (predefinidas) de monitorização a cada componente. Cada componente
possui um conjunto de informação (externa) caso seja executado como um serviço do
Windows ou numa aplicação do IIS6. O utilizador pode escolher quais as variáveis que
pretende serem monitorizadas em cada componente e definir os respectivos limites.
Uma variável de monitorização representa um dado sobre um componente. Cada componente
tem associado um processo que está em execução no sistema e esse processo consome
recursos do sistema. Uma variável apresenta a utilização de um desses recursos por parte do
componente monitorizado.
3.2.

Função

Pretende-se que o sistema de monitorização permita recolher informação sobre o OneContact
a dois níveis: visualizar o estado global de funcionamento da aplicação e recolher informação
interna do sistema (Figura 5).
A informação externa será obtida através do sistema de monitorização e permite ter uma visão
geral de funcionamento de cada componente do OneContact e do estado de todo o sistema.
Esta informação será maioritariamente recolhida pelo sistema de administração que poderá
efectuar periodicamente pedidos de informação ao sistema de monitorização. O tipo de
informação recolhida deste modo identifica atributos sobre os processos em execução
(processador usado, estado de utilização de memória, etc.) e sobre o estado das máquinas
onde o OneContact opera (estado do processador, memória utilizada, espaço livre em disco,
etc.).
A informação interna pretende registar problemas ocorridos internamente no OneContact.
Cada componente será responsável pelo envio de informação sempre que forem detectados
problemas no seu funcionamento. Esta informação apenas é enviada após a ocorrência de um
problema, não sendo possível ao sistema de administração solicitar informação deste género.
Sempre que for detectado um comportamento anormal do OneContact, o sistema de
monitorização envia um alerta para o sistema de monitorização identificando a origem do
alerta e alguns detalhes informativos. Se o administrador não pretender obter informação
regular sobre o estado global do OneContact, o sistema de monitorização encarrega-se de
enviar sempre um alerta quando detecta algum comportamento anormal do sistema
OneContact. Cada alarme possui um nível de severidade para que o administrador possa
facilmente identificar quais as questões mais críticas ao sistema.
Toda a informação recolhida permite criar um histórico no sistema de administração sobre o
estado do OneContact ao longo do tempo, o que possibilita uma análise detalhada sobre o
comportamento do sistema. Esta análise pretende identificar quais as principais origens de
erro e quais os componentes que deverão ser algo de optimização para melhorar a
performance global do sistema.
5
6

Um sistema em load balancing permite a distribuição de carga por duas ou mais máquinas, ligadas entre si [21]
Internet Information Services [11]
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Figura 5 - Origem da informação

O sistema de monitorização permitirá a detecção falhas no comportamento do sistema e assim
possibilitará a sua correcção atempada. Sempre que for detectada uma falha no sistema, a
equipa de desenvolvimento poderá estudar a causa desse problema e tentar solucionar essa
questão antes da falha de funcionamento. Reduz-se assim o risco de inoperabilidade do
OneContact e melhora-se a disponibilidade e confiança no sistema.
Futuramente poderá ser o próprio sistema de monitorização a efectuar uma recuperação
automática do erro encontrado, caso seja um erro previamente identificado.
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4. Revisão tecnológica

Neste capítulo são justificadas as escolhas das tecnologias utilizadas, efectuando uma análise
comparativa entre as opções possíveis.
4.1.

Programa vs Serviço Windows

O novo sistema de monitorização poderia funcionar de duas formas distintas: executado como
um programa ou como um serviço do Windows. Cada um possui vantagens e desvantagens e
são normalmente utilizados em ambientes de funcionamento distintos.
4.1.1. Programa

A instalação de uma aplicação como um programa está normalmente associada a aplicações
de utilização temporária. Uma aplicação deste género é controlada apenas pelo utilizador, que
a inicia e encerra sempre que necessário, e o Windows não possui controlo directo sobre a
aplicação.
4.1.2. Serviço Windows

Uma aplicação executada como serviço do Windows está associada a aplicações cuja
execução é crítica ou é necessária ao funcionamento básico do sistema. É controlada
directamente pelo Windows que inicia a aplicação com o início do sistema operativo e
mantém o sistema sempre activo, reiniciando-o em casos de quebras da aplicação. O
utilizador assume um papel passivo em aplicações deste género.
4.1.3. Decisão

O OneContact é uma aplicação cuja utilização é ininterrupta e como tal está configurada para
iniciar a sua execução juntamente com o sistema operativo.
A utilização do serviço de monitorização poderia ser temporária se o seu objectivo fosse
apenas a visualização do estado do OneContact num determinado instante. A principal
vantagem do sistema de monitorização é o registo contínuo sobre o estado de funcionamento
do sistema, para que seja possível o alerta em casos de falhas ou comportamentos anormais.
Como tal é também necessário que o sistema de monitorização seja executado como um
serviço do Windows, iniciando a sua actividade conjuntamente com os restantes componentes
do OneContact.
4.2.

ASP.NET vs Flex

A interface a desenvolver poderia utilizar a actual tecnologia utilizada no OneAdmin,
APS.NET7 ou usar uma nova plataforma, que está já a ser usada num outro módulo do
OneContact, para criação de interfaces em Flash, o Flex [9].
4.2.1. ASP.NET

A primeira opção seria incluir a interface a desenvolver no actual sistema de configuração do
sistema, OneAdmin. Esta é uma aplicação Web desenvolvida em ASP.NET com algumas
limitações a nível de criação de interfaces mais complexas.
A plataforma de desenvolvimento ASP.NET permite o desenvolvimento rápido de interfaces
Web. A comunicação com a camada de dados é normalmente realizada através de
7

Plataforma de desenvolvimento de aplicações Web [11]
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WebServices. A interface OneAdmin foi maioritariamente desenvolvida nesta plataforma. A
dificuldade em garantir a usabilidade de ecrãs complexos é elevada, sendo este um factor
negativo do uso desta ferramenta.
4.2.2. Flex

O Flex é uma ferramenta de desenvolvimento que permite a criação de interfaces em Flash,
facilitando a usabilidade e o aumento da complexidade das interfaces. Um novo módulo do
OneContact (OneSupervisor) está a ser desenvolvido nesta plataforma, considerando-a como
mais vantajosa no desenvolvimento de interfaces visualmente mais atraentes. A comunicação
com a camada de dados pode ser efectuada usando WebServices ou usando o FluorineFx 8
que facilitam a troca de dados entre as duas camadas.
As interfaces implementadas em Flex permitem a criação de aplicações Flash facilmente
configuráveis. A ligação entre a interface e a camada de dados é efectuada recorrendo ao
FluorineFx, que efectua a ligação entre a aplicação Flash e um serviço .NET que acede à base
de dados, tornando essa ligação praticamente transparente. O serviço .NET consiste num
conjunto de métodos que deverão ser executados pela aplicação para recolher ou guardar os
dados configurados na interface.
4.2.3. Decisão

O Flex apresenta algumas vantagens em relação ao ASP.NET no sentido em que permite
desenvolver interfaces mais atraentes e complexas num menor intervalo de tempo. Outras
interfaces do OneContact estão a ser desenvolvidas sobre Flex sendo esta a plataforma
preferencial para a implementação de novas interfaces.
A actual interface de administração, o OneAdmin, está implementada em ASP.NET e a
interface de monitorização deverá ser embutida nesta interface. Está prevista uma evolução do
OneAdmin para a plataforma Flex, reconhecendo as limitações da plataforma ASP.NET para
as nossas necessidades.
A escolha do Flex como plataforma de desenvolvimento é possível pois a nova interface
deverá estar contida numa única frame do OneAdmin, frame essa que pode ser um
componente externo à página Web. A complexidade da interface a implementar e da estrutura
de dados a trocar com a camada de dados direccionam também a escolha para a plataforma
Flex. Esta permite interfaces mais complexas e facilita a garantia de usabilidade numa
interface.
A decisão final é então a plataforma Flex, que irá possibilitar o reaproveitamento da interface
desenvolvida para a evolução do OneAdmin.
4.3.

FluorineFx vs WebServices

A comunicação da interface com a camada de dados pode ser efectuada recorrendo à
ferramenta FluorineFX no caso de utilização de Flex ou através de WebServices, em qualquer
uma das plataformas possíveis para implementação da interface.

8

Ferramenta para comunicação de interfaces Flex com a camada de dados .NET [12].
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4.3.1. FluorineFx

Esta é uma ferramenta de auxílio de comunicação entre a camada de dados e a aplicação
Flash. Torna transparente a comunicação entre camadas facilitando a chamada e transferência
de objectos complexos.
4.3.2. WebServices

A utilização de WebServices para comunicação da interface com a camada de dados implica
uma maior preocupação no tipo de objectos enviados pela rede, limitando assim a facilidade
de implementação.
4.3.3. Decisão

As dificuldades previstas na utilização de WebServices e as facilidades anunciadas pela
ferramenta FluorineFx direccionaram a escolha para a segunda opção, com o principal
objectivo de optimizar o tempo dispendido na implementação da interface.
4.4.

SNMP vs WMI

Os sistemas de administração de redes funcionam maioritariamente com dois protocolos de
comunicação, SNMP ou WMI pelo que a escolha entre uma destas possibilidades implica o
estudo das vantagens e desvantagens de cada uma.
4.4.1. SNMP

SNMP (Simple Network Management Protocol) é um protocolo de comunicação sobre a
Internet que facilita a troca de informação entre dispositivos numa rede. Funciona sobre TCP
ou UDP e existem actualmente três versões associadas a este protocolo, sendo a primeira
versão ainda a mais utilizada no mercado. A principal diferença para as versões seguintes é a
introdução de segurança na transmissão da informação.
Uma rede SNMP contém os seguintes elementos (Figura 6): dispositivos geridos, agentes e
sistemas de gestão de redes. Um agente efectua a ligação entre um dispositivo e o sistema de

Figura 6 - Sistema SNMP
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gestão. Cabe ao agente saber ler a informação do dispositivo (computador, impressora ou
qualquer outro equipamento que possa ser ligado a uma rede) solicitada pelo sistema de
gestão. São normalmente os fabricantes dos dispositivos de rede que criam um agente
incluído no dispositivo que responda aos pedidos do sistema de gestão.
Uma MIB9 representa um conjunto de informação organizada hierarquicamente. O protocolo
SNMP usa as MIBs para identificar toda a informação que é transmitida pela rede,
devidamente encapsulada em pacotes SNMP.
As versões existentes possuem um conjunto de operações que podem ser usadas para trocar
informação entre componentes da rede.
Operações da primeira versão (Figura 7):
•

Get – Obter informação sobre um objecto;

•

GetNext – Obter informação sobre o próximo objecto existente numa tabela ou lista de
um agente;

•

Set – Guardar um valor no dispositivo da rede;

Figura 7 - Operações SNMP v1

•

Trap – Enviar informação de forma assíncrona para o sistema de gestão.

Operações da segunda e terceira versão:
•

Get, GetNext e Set – iguais à primeira versão;

•

Trap – Redefinição do formato de mensagem;

•

GetBulk – Obter grandes quantidades de informação;

•

Inform – Envio de informação entre sistemas de gestão.

A principal diferença da terceira versão em relação às anteriores é a implementação de
autenticação, privacidade e controlo de acesso.
O formato de uma mensagem Trap é composto pelos seguintes campos (RFC 1157 [18]):
• enterprise – identificador (ObjectIdentifier) do objecto que gera a trap
• agent-addr – endereço (NetworkAddress) do objecto que gera a trap
• generic-trap – tipo da trap (Inteiro)
o coldStart (0)
o warmStart (1)
o linkDown (2)
o linkUp (3)
9

MIB (Management Information Base) é uma forma de representação de dados usada para gestão de
dispositivos numa rede. Possui sintaxe específica e permite a criação e identificação de estruturas complexas de
dados [13].
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•
•
•

o authenticationFailure (4)
o egpNeighborLoss (5)
o enterpriseSpecific (6)
specific-trap – código específico (Inteiro) da trap
time-stamp – tempo (TimeTicks)desde a activação da rede até ao envio da trap
variable-bindings – informação (VarBindList) a transmitir

4.4.1.1. MIB

Uma MIB (Management Information Base) representa uma estrutura de dados para
identificação de objectos que possam ser monitorizados por um sistema de administração de
redes.
Uma MIB segue uma estrutura de informação de gestão (SMI - Structure of Management
Information) definida no RFC 1155. Esta estrutura identifica como os objectos devem ser
representados e identificados.
Cada objecto de uma MIB está associado a um OID (Object Identifier) que é usado para
identificação inequívoca do objecto. Um OID é uma sequência de inteiros que define o
caminho para o objecto através de uma estrutura em árvore (Figura 8). Quando um agente
precisa de identificar um objecto percorre essa árvore até alcançar o nó pretendido,
conseguindo assim identifica o objecto pretendido.

Figura 8 - Árvore MIB

Num pacote SNMP a informação transmitida está sempre associada a um OID. Uma trap
enviada para um sistema de administração é identificada pelo OID da trap e os objectos que
são como variable-bindings são também associados a OIDs que irá permitir ao receptor
associar os valores recebidos aos objectos.
4.4.2. WMI

WMI (Windows Management Instrumentation) é uma interface disponibilizada pela
Microsoft para obter informação sobre o software e hardware existente em máquinas com o
sistema operativo Windows.
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O principal objectivo do WMI é permitir o acesso a informação a aplicações, computadores
ou redes através de uma única interface, permitindo ainda o acesso a informação de
computadores remotos.
A estrutura de uma rede WMI é semelhante a uma rede SNMP. Possui objectos geridos,
aplicações de gestão e uma camada intermédia que efectua a ligação entre os dois extremos.
WMI usa MOF (Managed Object Format), baseada na Interface Definition Language (IDL),
para descrever a informação existente na rede.
Cada objecto é responsável por disponibilizar informação e implementar as classes de
comunicação com a camada WMI e as aplicações são responsáveis por recolher a informação
que necessitam.
4.4.3. Decisão

O protocolo WMI tem como principal vantagem em relação ao SNMP a possibilidade de
acesso a computadores remotos. Esta funcionalidade permitiria que uma única instância
pudesse monitorizar todo o sistema. Tendo em conta as características do sistema de
monitorização, este não poderia deixar de recolher informação se houvesse algum problema
de rede, anulando esta vantagem. Uma desvantagem básica na utilização deste sistema seria a
obrigatoriedade de os sistema de administração de redes serem executados em sistemas
Windows.
Foram encontradas ferramentas para conversão de mensagens entre os protocolos SNMP e
WMI (ex: SNMP Informant [23])e por isso a escolha de um dos protocolos não é impeditivo
da utilização de outras aplicações, bibliotecas ou funções que usem um protocolo diferente do
escolhido. Após uma breve pesquisa do mercado de aplicações de administração de redes
verificou-se a existência de mais aplicações, gratuitas (ex: OpManager [7]) e proprietárias (ex:
HP OpenView [6]), que utilizavam o protocolo SNMP, em relação com o protocolo WMI. Foi
assim escolhido SNMP como protocolo de envio das mensagens de monitorização. Este
protocolo permite uma maior abertura na escolha de sistemas de monitorização, não limitando
o sistema operativo.
A versão SNMP escolhida para a aplicação foi a versão 1 pois é a mais abrangente e facilita a
implementação evitando questões de segurança. A segurança não foi considerada importante
pois apenas são efectuadas leituras usando o protocolo SNMP e toda a informação transferida
pela rede é pública e está acessível a qualquer utilizador.
4.5.

Biblioteca SNMP

Após a escolha de SNMP como protocolo a utilizar no serviço de monitorização tornou-se
necessário encontrar uma biblioteca que servisse de suporte à implementação. Foram então
pesquisadas diversas bibliotecas que pudessem servir de base ao desenvolvimento do serviço
de monitorização. A biblioteca escolhida teve como principal requisito o acesso ao código
fonte para permitir modificações sem estar dependente de terceiros. Outro requisito era a
possibilidade de escolha de qualquer uma das versões SNMP para não limitar futuras
alterações ao módulo de monitorização.
Foram encontradas diversas plataformas e seleccionadas as seguintes bibliotecas:
•

AdventNet SNMP API .NET;

•

Net-SNMP;
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•

SNMP++.

Numa primeira análise, a primeira biblioteca, AdventNet SNMP API .NET [14], desenvolvida
em .NET 2.0 seria a opção de mais fácil integração por ter uma estrutura de mais alto nível
(C#). Inclui uma ferramenta de leitura de ficheiros MIB e possui diversos exemplos e
documentação para desenvolvimento. Esta biblioteca tem como factor impeditivo o acesso ao
código fonte, que é proprietário, não respeitando os requisitos impostos.
A segunda opção, Net-SNMP [15], é uma solução cujo código está totalmente acessível mas
está limitada com algumas restrições de cópia. Está implementada em C e disponibiliza
diversas ferramentas e documentação para desenvolvimento. O principal factor negativo é a
linguagem de programação utilizada. De modo a facilitar a integração com os restantes
componentes do OneContact seria necessário adicionar diversas camadas para permitir a sua
utilização a partir de código C#.
A terceira opção, SNMP++ (v3.2), desenvolvida em C/C++, garante o acesso livre ao código
fonte e à sua utilização (desactivando algumas funcionalidades proprietárias) sendo por isso a
biblioteca escolhida. Esta biblioteca baseia-se numa outra desenvolvida pela HP e não
disponibiliza ferramentas de leitura e escrita de MIBs o que obriga à pesquisa de outro
módulo de suporte. Esta biblioteca permite o uso de qualquer das versões SNMP e a
utilização do protocolo TCP como base ao SNMP. Sendo UDP é normalmente utilizado dadas
as características do serviço, não crítico).
4.6.

Biblioteca MIB

A pesquisa sobre ferramentas de leituras de MIBs foi limitada a ferramentas em C#. Os testes
realizados com algumas ferramentas em linguagens de nível inferior tornaram-se
extremamente complexos e de difícil manutenção. Assim, foi escolhida como suporte para
leitura de MIBs a biblioteca disponibilizada pelo professor Malcolm Crowe [17], versão
0.3.5c. Esta está implementada em C# e tem como requisito mínimo a .NET Framework 2.0
devido à utilização de uma outra biblioteca de terceiros (Tools.dll).
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5. Requisitos
5.1.

Funcionalidades

A principal funcionalidade do componente a implementar é a monitorização de todo o sistema
OneContact. Deve ser possível a monitorização em tempo real do estado do sistema e a
emissão de alertas em caso de detecção de um comportamento anormal do sistema.
O funcionamento geral do sistema está identificado no diagrama seguinte (Figura 9).

Figura 9 - Funcionalidades gerais do sistema a implementar

5.1.1. Monitorização do OneContact

A monitorização do sistema OneContact representa um conjunto de funcionalidades diversas
que o MonitorService deverá implementar (Figura 10).
A monitorização inclui várias etapas. A primeira consiste em carregar as variáveis da base
dados, seguida da confirmação se a variável está activa para a localização onde o
MonitorService está a ser executado. É depois efectuada a leitura das variáveis obtendo a
informação através do Performance Counter10. A última etapa consiste em verificar se os
valores obtidos se mantêm dentro dos limites definidos. Caso estes sejam ultrapassados será
enviada uma mensagem para o sistema de gestão SNMP onde o cliente pode visualizar todos
os alertas ocorridos no OneContact, podendo-os agrupar por localização, por componente, por
severidade ou por outro qualquer campo disponível no alerta.

10

Classe disponibilizada pela .NET Framework para aceder a informação sobre os processos em execução,
sistema operativo e hardware.
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Figura 11 - Monitorização do OneContact

Uma variável contém toda a informação sobre o intervalo de leitura, limites e objecto do
sistema a ler. A leitura deve ser efectuada através do PerformanceCounter disponibilizada
pela .NET Framework que permite o acesso a informação do sistema. Uma variável está
sempre associada a um componente que possui uma ou mais localizações físicas e apenas
deve ser carregada para memória se estiver associada à máquina onde o MonitorService é
executado.

Figura 10 - Sequência de um pedido de uma variável
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5.1.2. Resposta a pedidos de leitura de variáveis

O MonitorService deverá ainda responder a possíveis pedidos do sistema de gestão de redes
acerca de qualquer uma das variáveis existentes (Figura 11). Esta funcionalidade possibilita
ao cliente a solicitação um valor de uma variável sem que seja necessário ocorrer um caso
limite. O cliente poderá assim manter um histórico dos valores das variáveis no sistema de
gestão de redes controlando e cruzando informação de todo o sistema OneContact.
5.1.3. Configuração do MonitorService

O utilizador deverá poder configurar o sistema de monitorização de acordo com as suas
preferências. As localizações dos componentes devem ser configuradas para identificação
correcta da origem dos alertas definindo o tipo de distribuição e os IPs físicos de cada um.
O utilizador poderá ainda definir quais os componentes do OneContact que pretende
monitorizar e, para cada um deles, quais as variáveis que deseja activar. Os limites e tipo de
mensagem de cada variável poderão ser configurados independentemente para cada
componente ou para cada máquina de um componente.
Na figura 12 são apresentadas as funcionalidades de configuração.

Figura 12 - Caso de uso: configuração do MonitorService

5.2.

Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais identificados para o sistema são enumerados seguidamente.
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5.2.1. Novo serviço do Windows

O sistema a desenvolver deverá funcionar como um serviço do Windows, à semelhança de
outros módulos do OneContact. A instalação do sistema de monitorização deverá ser
independente do restante produto pelo que deverá possuir um ficheiro de instalação separado.
O serviço, apesar de independente deverá conter o prefixo “OneContact”, como forma de
associação com o restante produto.
5.2.2. Tipos de monitorização

Antes de implementar o sistema de monitorização será necessário efectuar um estudo para
identificar a melhor forma de monitorização do OneContact.
Além da monitorização do OneContact a nível de software será necessária a monitorização
das máquinas onde corre o sistema a nível físico (hardware). Informação sobre a utilização do
CPU, estado da memória, espaço em disco poderá ser disponibilizada em conjunto com a
restante informação sobre o sistema OneContact.
5.2.3. Componentes e variáveis de monitorização

No estudo a realizar é também importante identificar quais os componentes e variáveis que
deverão ser monitorizadas. Sendo o sistema OneContact composto por diversos componentes
é indispensável verificar se todos deverão ser monitorizados.
É fundamental estudar que variáveis poderão ser monitorizadas para cada um dos tipos de
componentes existentes no OneContact, serviços e aplicações Web. A informação fornecida
ao cliente não deverá conter informação privada do OneContact mas deverá clarificar o
cliente sobre aspectos cruciais de funcionamento do sistema.
Apenas as variáveis que estão definidas para a máquina onde o MonitorService está a ser
executado devem ser carregadas para memória. O envio de mensagens deverá ser controlado
para evitar o envio excessivo de mensagens para o sistema de gestão de redes em caso de
quebra total de um ou mais componentes. Num caso de quebra de um componente várias
variáveis poderão gerar mensagens de alerta.
5.2.4. Formato das mensagens

Deverá ser possível a configuração do formato das mensagens enviadas. O utilizador deverá
poder configurar qual a informação que pretende que seja apresentada quando um alerta for
enviado. Depois de definido um conjunto de informação a disponibilizar na mensagem o
cliente deverá poder seleccionar um conjunto ainda mais restrito de informação a enviar para
o seu sistema de gestão de redes.
A configuração deverá ser possível para cada tipo de alerta e para cada componente do
OneContact. As variáveis poderão ser configuradas de forma independente em cada
componente ou em cada máquina do sistema.
Dada a impossibilidade de alguns componentes terem acesso à base de dados do sistema
(funcionamento independente) torna-se necessário guardar informação sobre os formatos de
mensagens num ficheiro XML11 para que este possa facilmente ser deslocado ou modificado
pelo utilizador.

11

XML (Extensible Markup Language) [4]
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5.2.5. Severidade das mensagens

Todas as mensagens deverão possuir um nível de severidade. A mensagem enviada para o
sistema de gestão de redes deverá possuir diferentes graus de importância para que se possa
identificar facilmente os problemas mais críticos na aplicação de gestão SNMP.
5.2.6. Origem das mensagens

Cada mensagem deverá possuir identificação sobre a origem da respectiva mensagem. Uma
mensagem deverá identificar o componente do OneContact que originou a mensagem e a
localização física e virtual da máquina. A identificação da máquina a nível físico assume
especial importância em implementações de sistemas distribuídos com a existência de clusters
ou em load balancing. Apenas a localização física permite identificar qual a máquina que
enviou o alarme, enquanto a localização virtual identifica o grupo de máquinas que compõem
o cluster ou sistema em load balancing.
5.2.7. Registo de actividade

Todo o sistema deverá registar a sua actividade em ficheiros de texto (logs) e todas as
mensagens enviadas para o servidor de administração de redes deverão ser também
armazenadas em base de dados. Toda informação relacionada com a configuração e envio de
mensagens está inserida na base de dados de sistema do OneContact.
5.2.8. Interface de configuração

O sistema deverá possuir uma interface de configuração que permita ao administrador do
sistema escolher os componentes que quer monitorizar e definir todas as características
(formato da mensagem, limites, tempo entre leituras e número de leituras antes de enviar o
alerta) das mensagens a enviar para o servidor de administração de rede.
5.2.8.1. Configuração de localizações

O correcto funcionamento do sistema está dependente da correcta configuração da localização
dos componentes. Cada componente poderá estar associado a uma localização diferente e
nessa localização ter uma ou mais máquinas físicas associadas (Figura 13).

Figura 13 - Protótipo de interface - Configuração de localizações
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5.2.8.2. Configuração de variáveis

Cada componente terá associadas variáveis de monitorização que poderão ser configuradas de
acordo com as necessidades do cliente. Será necessário uma interface que permita a escolha
das variáveis a monitorizar, a definição dos limites de cada variável, e o formato da
mensagem de cada variável (Figura 14).

Figura 14 - Protótipo de interface - Configuração de variáveis

5.3.

Requisitos não funcionais

5.3.1. Interface de utilizador

A interface de configuração do sistema de monitorização deverá ser incluída na actual
interface existente (OneAdmin, Figura 15), sendo por isso necessário implementar uma
interface semelhante à existente.

Figura 15 - Interface actual OneAdmin
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5.3.2. Performance

O sistema a implementar deverá funcionar de forma transparente ao funcionamento normal do
sistema. Como tal, é necessário que a sua execução não ocupe recursos necessários ao sistema
ou modifique o comportamento deste.
5.3.3. Restrições de implementação

O serviço deverá funcionar de forma independente do resto do sistema para evitar a
possibilidade de este falhar juntamente com o resto do sistema. O serviço deverá ser
implementado usando a plataforma de desenvolvimento .NET Framework 2.0. A interface
deverá ser desenvolvida usando a plataforma Flex [5] respeitando a evolução prevista para
todas as interfaces do OneContact. A base de dados do sistema utilizada deverá ser MS SQL
Server 2000. O sistema deverá ser testado com a aplicação HP OpenView12 e
OpManager13pois serão duas das possíveis aplicações a aconselhar aos clientes na divulgação
do novo módulo. As mensagens enviadas para a aplicação de gestão de redes deverão usar um
dos protocolos escolhido como sendo o mais adequado entre SNMP14 e WMI15. A solução
desenvolvida não deverá estar dependente das funcionalidades do sistema existente
permitindo que o serviço a desenvolver seja utilizado em todas as versões do sistema
OneContact existentes ou em desenvolvimento.

12

HP Openview é uma aplicação proprietária para gestão de redes que usa o protocolo SNMP [6].
Aplicação para gestão de redes que usa o protocolo SNMP, gratuita até 10 máquinas [7].
14
SNMP (Simple Network Management Protocol) é um protocolo desenhado para gestão de dispositivos numa
rede.[8]
15
WMI (Windows Management Instrumentation) é uma extensão do Windows Driver Model que permite o
acesso a informação sobre o software e hardware de um sistema Windows [9].
13
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6. Arquitectura
6.1.

Arquitectura geral

O objectivo geral (Figura 16) do sistema a desenvolver consiste na monitorização de todo o
produto OneContact a nível de software e hardware. A implementação deste sistema implica
a monitorização interna e externa do produto OneContact e verificação do estado físico da(s)
máquina(s) onde está a ser executada a aplicação.
A verificação interna da aplicação é possível através do registo, num local centralizado, de
possíveis problemas encontrados na execução da aplicação. Cada componente deverá registar
excepções ou comportamentos anormais detectados internamente. Esta informação permitirá
conhecer qual o comportamento interno do componente em caso de falhas no sistema,
ajudando a encontrar possíveis melhoramentos e correcções. Esta função representa a
primeira parte do sistema de monitorização.
Quando ocorre algum problema grave com um dos componentes do OneContact, tornando
impossível o registo da falha pelo próprio componente, outros componentes poderão
continuar o seu funcionamento normal sem que seja detectado um problema real no sistema
global. Para conseguir detectar esta falha é necessário que um serviço, exterior e independente
do OneContact, verifique de forma periódica a correcta execução de todos os seus
componentes. Neste caso devem ser monitorizados valores como a memória em utilização do
processo, indicativos do funcionamento global do componente.
De forma a garantir que o MonitorService não falha em situações de falha de rede, é
necessário que este esteja presente em todas as máquinas a monitorizar. Existindo apenas uma
base de dados com todas as variáveis activas é necessário filtrar apenas aquelas que estão
definidas para a máquina local do MonitorService.
Para permitir ao cliente a configuração do sistema de monitorização será necessário
desenvolver interfaces adequadas a duas funcionalidades essenciais:
•

Definição da localização física das máquinas;

•

Escolha e configuração das variáveis e máquinas a monitorizar.

A arquitectura geral do sistema final está representada no diagrama da figura 14.

Figura 16 - Arquitectura geral OneContact Monitor
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A arquitectura definida na figura permite que os componentes do OneContact possam enviar
informação interna usando as ferramentas da biblioteca Tools.SNMP enquanto o
MonitorService efectua as leituras da informação acerca dos mesmos componentes
notificando o sistema de gestão de redes sempre que algum limite é ultrapassado.
O OneContact Monitor está dividido em quatro partes que irão ser detalhadas seguidamente:
1. Tools.SNMP
2. Monitor Service
3. Interface (OneAdmin)
4. Base de dados
6.2.

Tools.SNMP

O primeiro componente, Tools SNMP (Figura 17), consiste num conjunto de ferramentas para
lidar com o envio de mensagens pela rede, com a leitura de MIBs e com a disponibilização de
uma interface de desenvolvimento que possa ser facilmente utilizada em todos os outros
componentes do OneContact. O segundo componente, Monitor Service, consiste no serviço
Windows que irá ser executado para monitorização do sistema. Este serviço utiliza as
funcionalidades disponibilizadas pela biblioteca Tools.SNMP no envio das mensagens pela
rede. O terceiro componente consiste na implementação de uma interface que possibilite a
configuração de todo o sistema de monitorização.
A biblioteca Tools.SNMP disponibiliza algumas ferramentas necessárias para utilização do
protocolo SNMP e envio de mensagens sobre este protocolo. O nome atribuído à biblioteca
reflecte a escolha de protocolo realizada. Esta biblioteca inclui todas as funcionalidades
relacionadas com o protocolo SNMP, desde a leitura de MIBs até ao envio de mensagens
usando o protocolo especificado. Na biblioteca está definida a versão SNMP a usar no envio
de mensagens (versão 1) bem como o protocolo de rede a usar sob este (UDP ou TCP). A
biblioteca inclui ainda uma ferramenta de tratamento de excepções (para envio dos
respectivos alarmes) e outra para armazenamento das mensagens de alerta na base de dados.
Este componente é essencial para permitir que todos os componentes do OneContact enviem
mensagens para o servidor de gestão SNMP (informação interna do OneContact).

Figura 17 - Estrutura de projectos Tools.SNMP
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É esta biblioteca que efectua a ligação com a camada de comunicação da biblioteca snmp++.
A diferença de linguagens de implementação obriga à introdução de duas camadas adicionais.
A figura 17 mostra a estrutura de projectos para implementação do Tools.SNMP.
Uma primeira camada serve para permitir a utilização do código da biblioteca snmp++ (c++
unmanaged) para código C++ managed. A segunda camada serve para facilitar o acesso
através de código C#, criando uma interface de ligação para o C++ managed.
6.2.1. MIB

O protocolo SNMP usa ficheiros MIB para identificar toda a estrutura existente na rede. Para
identificar as variáveis existentes no OneContact foi necessário criar uma MIB com todos os
componentes e variáveis definidas.
Cada empresa que pretenda tornar pública a sua MIB deve solicitar à IANA [19], um
identificador universal sobre o qual pode estruturar a sua árvore de identificação de variáveis.
O número atribuído à Collab foi 30521, sobre o nó enterprises (.1.3.6.1.4.1.30521). Sobre esta
estrutura foram definidos os objectos a usar para identificação das mensagens enviadas e as
variáveis disponíveis para monitorização.
A MIB definida para a Collab é composta por uma trap, objectos incluídos na trap, e
aplicações associadas ao OneContact. Cada aplicação contém um ou mais componentes de
software e variáveis de monitorização. Os identificadores de componentes permitem
identificar a origem de cada trap associando os componentes a cada mensagem enviada. A
identificação das variáveis de monitorização possibilita a solicitação destes valores ao serviço
de monitorização.
Cada objecto enviado na trap deve ser declarado para que possa ser correctamente lido pela
aplicação de administração de redes. Além da atribuição de um número identificador a cada
objecto são também definidos o tipo e intervalos de valores associadas a cada um.
As variáveis são definidas para listagem de toda a informação disponível para leitura por parte
dos sistemas de administração de redes. Estes podem assim solicitar os valores de variáveis
sempre que quiserem, mantendo um histórico da evolução de cada variável.
Collab-MIB (.1.3.6.1.4.1.30521) :
•

collabTraps (30521.0) – identificador desnecessário pois é predefinido.
o componentTrap (30521.0.1)

•

collabObjects (30521.1)
o message (30521.1.1)
o severity (30521.1.2)
o Restantes objectos da trap (30521.1.i)

•

collabApplications (30521.2)
o oneContactBaseService (30521.2.1)


oneContactBaseServiceComponents (30521.2.1.1)
•
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•

baseServiceProcessorTime (30521.2.1.1)

•

Restantes variáveis (30521.2.1.j)

o Restantes componentes (30521.2.k)
6.3.

Monitor Service

O serviço Monitor Service (Figura 18) consiste na implementação das funcionalidades de
monitorização e alerta do sistema OneContact. Neste serviço são carregadas todas as variáveis
definidas na base de dados para memória, realizadas leituras periódicas das mesmas conforme
os intervalos definidos pelo utilizador e verificado se as variáveis excederam os limites
configurados. Em caso afirmativo é então enviada, usando a biblioteca desenvolvida para o
efeito, uma mensagem de notificação para a aplicação de gestão de redes. O principal papel
deste serviço é a monitorização externa e independente do OneContact. A classe responsável
por controlar todo o sistema de monitorização é a Monitor. Esta classe deve carregar da base
de dados, usando a classe Database como suporte, todas as variáveis associadas ao local onde
o MonitorService está a ser executado e terminar a monitorização quando o serviço é
encerrado. É na classe Database que são filtradas as variáveis existentes em base de dados

Figura 18 - Diagrama de classes: Monitor Service

para aquelas que dizem respeito à máquina local, validando todos os campos e garantindo que
as restrições de valores são respeitadas. Cada objecto da classe PerformanceReader representa
uma variável de monitorização. A classe Database retorna para o Monitor uma lista de
variáveis que são depois iniciadas por este. Um objecto do tipo PerformanceReader consiste
num timer que efectua a leitura da variável respectiva, de acordo com os intervalos definidos
pelo utilizador, enviando uma mensagem de alerta sempre que um limite seja ultrapassado.
6.4.

Interface

A interface Web desenvolvida está integrada na actual interface de configuração de sistema,
OneAdmin, para evolução e melhoramento da mesma. A interface deverá possibilitar a
definição da distribuição física de todos os componentes na rede (distribuição dos
componentes pelas diversas máquinas, componentes em clusters ou load balancing). Deverá
também possibilitar a escolha das variáveis a monitorizar em cada máquina. Esta componente
será responsável pela configuração da lista de variáveis a monitorizar e pelo armazenamento
das mesmas na base de dados para posteriormente serem carregadas pelo MonitorService.
A identificação correcta da origem das mensagens de alerta está dependente da configuração
do utilizador da distribuição física dos diversos componentes do OneContact. É necessário
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criar uma nova interface que possibilite ao utilizador realizar essa configuração pois
anteriormente apenas era necessário identificar as localizações virtuais.
O segundo ecrã de configuração serve para activar as variáveis de monitorização de cada
componente e configurar os limites associados a cada variável. Cada componente possui
variáveis de monitorização que podem ser configuradas separadamente em cada localização
física. Cada variável é composta pelos seus limites superior e inferior e pelos intervalos de
frequência de leitura podendo estes valores serem modificados em cada variável de cada
componente, em cada localização distinta.
Estas três camadas estão interligadas pela camada de dados que será detalhada seguidamente
neste documento.
6.5.

Base de dados

Figura 19 - Diagrama físico da base de dados

A camada de dados representa um papel central no sistema de monitorização. Toda a
informação deverá ser armazenada na base de dados de sistema da aplicação por ser a única
base de dados partilhada por todas as instâncias que possam estar definidas no OneContact.
Para melhor organização e armazenamento da informação na base de dados foi necessário
efectuar uma reestruturação da arquitectura da base de dados. Do diagrama da figura 19
apenas a tabela Components foi adaptada de uma tabela existente, sendo todas as outras novas
na arquitectura.
Para melhor entender o diagrama é necessário clarificar alguns conceitos:
•

Componentes (Components) – um componente representa um módulo do sistema
OneContact. Alguns componentes podem ser duplicados no sistema e como tal tornase necessária a criação de uma tabela de referência entre componentes e aplicações.
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•

Aplicação (ComponentsApp) – uma aplicação pretende agrupar componentes que têm
de ser executados na mesma máquina.

•

Localização física (ComponentsPhysicalLocation) – cada aplicação tem um ou mais
endereços físicos (IP) associados.

•

Tipos de aplicações (OneContactAppType) – Para manter a coerência entre aplicações
foi criada esta tabela que serve de referência para aplicações e componentes (um
componente apenas pode estar em aplicações do mesmo tipo do componente).

•

Variáveis por defeito (MonitoringVarsDefault) – para armazenar as variáveis
existentes em sistema com as respectivas configurações por defeito. Cada variável está
associada a um tipo de aplicação e tem um formato de mensagem.

•

Variáveis activas (MonitoringVars) – esta tabela possui todas as variáveis que estão
activas no sistema, podendo ser configuradas pelo cliente.

•

Registo de erros (MonitoringErrorLog) – registo de todas as mensagens enviadas para
o sistema de gestão de redes para possibilitar a sua visualização pela equipa de
desenvolvimento (interface a desenvolver)

Toda a informação guardada na base de dados é configurada através da interface OneAdmin.
Tanto a biblioteca Tools.SNMP como o MonitorService carregam informação da base de
dados acerca dos formatos de mensagens, variáveis a monitorizar ou localização do servidor
SNMP para envio das mensagens de alerta. As mensagens enviadas para o sistema de
administração são também guardadas na base de dados para posterior análise.
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7. Desenvolvimento
7.1.

Descrição dos componentes

Seguidamente é efectuada uma descrição pormenorizada de cada um dos componentes
desenvolvidos.
7.1.1. Tools.SNMP

A biblioteca disponibiliza as seguintes funcionalidades (Figura 20):
• Envio de mensagens SNMP;
•

Gestor de envio para evitar o envio em excesso de mensagens;

•

Recepção de mensagens SNMP;

•

Tratamento de excepções SQL e Remoting para envio de mensagens SNMP;

•

Armazenamento das mensagens em base de dados.

Figura 20 - Funcionalidades Tools.SNMP

Tal como identificado no capítulo de arquitectura, esta biblioteca possui várias camadas. Cada
camada cria uma interface de mais alto nível para facilitar o seu uso pelos restantes módulos
do OneContact.
A camada SNMPLibrary consiste na implementação da biblioteca snmp++ (C++ unmanaged)
e adição de uma camada de código C++ managed. A camada com código managed tornou-se
necessária para utilização desta biblioteca por código C#. A biblioteca libdes (C++) consiste
na implementação de todas as funcionalidades directamente relacionadas com o envio de
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mensagens a um nível mais baixo. A camada MIBLibrary disponibiliza funcionalidades de
leitura e escrita de MIBs, funcionalidades necessárias na SNMPLibrary. A camada superior
Tools.SNMP cria a interface de ligação entre código C# e C++ (managed) adicionando
algumas funcionalidades para tratamento de excepções e registo de mensagens em base de
dados.
O principal objectivo desta biblioteca é possibilitar aos diversos componentes do OneContact
o envio de mensagens SNMP com informação de falhas internas do sistema. É uma
ferramenta que permite o encapsulamento de todas as configurações relacionadas com o
protocolo SNMP.
A implementação desta biblioteca implicou a pesquisa e estudo de algumas ferramentas
existentes no mercado que possibilitassem o envio de mensagens usando o protocolo SNMP.
Este estudo poderá ser visualizado no documento de desenvolvimento. A ferramenta
escolhida, snmp++ , está desenvolvida em C++ (unmanaged) e não possui limitações no uso
da framework de desenvolvimento .NET 1.1 (requisito necessário no início do estágio e
posteriormente modificado para .NET 2.0). A ferramenta não excluía a necessidade de criar
uma interface de ligação com esta para facilitar a sua utilização pelos restantes componentes
do OneContact. Foi adicionada uma camada ao snmp++, SNMPLibrary, para possibilitar o
seu uso por componentes desenvolvidos em C++ (managed) ou C#. Nesta camada foi então
implementada uma interface para envio de mensagens e recepção de pedidos SNMP.
Como o protocolo SNMP trabalha sobre UDP, não é possível confirmar o envio das
mensagens. É possível usar esta ferramenta sobre TCP mas foi decidido que não seria
essencial para esta primeira versão do serviço de Monitorização, ficando a questão como um
melhoramento a efectuar ao sistema.
A recepção de pedidos SNMP implicava a leitura de MIBs para identificação da variável
solicitada razão pela qual foi utilizada uma ferramenta disponibilizada por Malcom Crowe
para leitura deste tipo de ficheiros devidamente modificada de acordo com as necessidades
dos restantes módulos.
Sobre estas ferramentas (unificadas na SNMPLibrary) foi então desenvolvida uma nova
camada, AlarmManager (C#) para utilização pelos restantes componentes do OneContact.
Esta camada possibilita o envio de mensagens usando a ferramenta SNMPLibrary e efectua
uma gestão das mensagens enviadas para que o servidor SNMP não seja inundado com
mensagens em caso de falha do sistema ou de um componente. Nesta camada está também
implementada uma ferramenta para tratamento de excepções SQL ou Remoting, enviando
mensagens com identificação do tipo de erro e os seus detalhes. É ainda nesta camada que é
efectuado o armazenamento das mensagens enviadas na base de dados do sistema para que
estas possam ser futuramente analisadas. Para que o gestor de envio de mensagens funcione
correctamente é necessário que exista apenas uma instância do AlarmManager. Isto é
garantido pelo uso do padrão de desenvolvimento singleton.
Esta biblioteca disponibiliza três classes distintas (Figura 21):
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Figura 21 - Diagrama de classes Tools.SNMP

A classe AlarmManager consiste na implementação de uma fila de mensagens e de um timer
que esvazia a fila periodicamente, enviando as mensagens numa única trap. É efectuada uma
contagem de mensagens idênticas e enviada uma única lista de todas as mensagens recebidas
pelo AlarmManager. Esta classe contém um enumerado com todas as mensagens
disponibilizadas pela classe para facilitar a escolha e selecção das mensagens a enviar.
AlarmManager:
• AlarmManager.Instance – Variável estática para acesso à instância definida na classe.
•

AlarmManager.Init(uint component, string systemConnection string componentType,
TraceClientBase tracer) //4 overloads – Métodos estáticos de inicialização da classe
para criação de uma instância. Os diferentes overloads permitem a utilização do
AlarmManager por componentes sem acesso à base de dados, definição de um ficheiro
XML para carregar os formatos das mensagens, ou atribuição de uma string de ligação
à base de dados para armazenamento das mensagens enviadas.

•

AlarmManager.SetTimer(uint time) – Método para definição de um novo intervalo de
tempo para envio de mensagens. Por defeito o AlarmManager guarda as mensagens
numa lista e envia as mensagens existentes em intervalos de 3 segundos, agrupando as
mensagens sempre que possível.

•

AlarmManager.AddMessage(Messages message, params object[] list) – Método para
adicionar uma mensagem ao AlarmManager. Para simplificação da sua utilização
existe um enumerado com os tipos de mensagens existentes, bastando ao utilizador da
classe colocar os argumentos necessários para a mensagem na lista de argumentos. O
AlarmManager apenas envia as mensagens em intervalos de tempo definidos,
agrupando as mensagens recebidas sempre que possível. Deste modo garante o
controlo do número de mensagens enviadas para o servidor de gestão de redes.

•

AlarmManager.SendTrap(string[] trapV1, TraceClientBase tracer, string connString)
– A disponibilização deste método limita-se à sua utilização pelo MonitorService. Este
método tem como parâmetro principal a trap (snmpv1) a enviar para o servidor. A
criação deste argumento implica conhecimento detalhado dos campos a enviar na
mensagem e qual a sua correcta configuração. Como tal, e sendo necessário criar um
tipo de mensagem ligeiramente diferente no MonitorService em relação ao
disponibilizado pelo AlarmManager, tornou-se este método público. O parâmetro
connString serve para indicar ao AlarmManager qual a ligação para a base de dados
para gravar as mensagens enviadas, se isso não for definido na inicialização da classe.
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O ExceptionManager efectua o tratamento de excepções do tipo SQLException e
RemotingException. Retira a informação da excepção e converte-a para uma mensagem de
texto a enviar para o servidor SNMP.
ExceptionManager:
• ExceptionManager.ManageException(AlarmManager alarmManager, string info,
Exception exception, TraceClientBase tracer) – Este método disponibiliza um
conjunto de procedimentos normais no tratamento de excepções do tipo SQL e
Remoting, enviando uma mensagem para o servidor SNMP com informação detalhada
sobre a excepção ocorrida.
A classe ErrorStorage disponibiliza um método para guardar as mensagens enviadas pelo
AlarmManager em base de dados.
ErrorStorage:
•

ErrorStorage.Insert(string connString, string component, int severity, string
variableName, string message) – Método para inserção de mensagens enviadas pelo
AlarmManager na base de dados.

7.1.2. Monitor Service

O serviço do sistema operativo Monitor Service implementa as seguintes funcionalidades
(Figura 22):
• Passagem da lista de variáveis da base de dados para memória;
•

Leitura periódica das variáveis em memória.

•

Verificação de actividade dos componentes a monitorizar

•

Envio de mensagens de alerta caso um componente exceda um limite predefinido ou
não responda.

•

Gestão de envio de mensagens com “travão” do número de mensagens enviadas em
caso de falha grave do sistema ou paragem de algum componente.

Figura 22 - Funcionalidades MonitorService
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MonitorService é o serviço que deverá ser executado em cada máquina a monitorizar. Este
serviço carrega todas as variáveis existentes em base de dados, verifica quais as variáveis que
estão especificadas para a máquina local e inicia a sua leitura regular. As variáveis são lidas
através da classe PerformanceCounter disponibilizada na .NET Framework 2.0.
O serviço está organizado com as seguintes classes:
•

Monitor
o Database
o PerformanceReader

O funcionamento deste serviço está detalhado no diagrama de sequência da figura 23. A
classe principal, Monitor, carrega a lista de variáveis a monitorizar usando a classe Database,
iniciando de seguida um objecto da classe PerformanceReader para cada variável existente em
base de dados. Cada objecto PerformanceReader irá efectuar a leitura da sua variável e enviar
uma mensagem sempre que esta exceda o limite definido. Para evitar o envio excessivo de
mensagens em casos mais críticos, foi implementado um sistema de controlo de mensagens
enviadas que vai aumentando o intervalo entre o envio de mensagens quando o limite é
constantemente ultrapassado.

Figura 23 - Diagrama de sequência MonitorService

7.1.3. Interface (OneAdmin)

A interface desenvolvida implementa duas funcionalidades:
•

Configuração da distribuição física do sistema (definição das localizações e tipos de
distribuição do sistema: sistema único (single), em cluster, ou load balanced;
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•

Gestão das variáveis a monitorizar pelo Monitor Service. Cada máquina poderá ter
associadas variáveis de hardware e software.

Cada uma das funcionalidades solicitadas originou um ecrã de configuração independente que
irão ser analisados separadamente.
7.1.3.1. Configuração de localizações

No ecrã da figura 24 é possível efectuar a configuração da distribuição dos diversos
componentes.

Figura 24 - Configuração de localizações

A impossibilidade de separar alguns componentes do OneContact em diferentes máquinas
originou o conceito de aplicação permitindo assim agrupar componentes. Uma aplicação pode
conter um ou mais componentes e um componente pode pertencer a mais do que uma
aplicação. A junção de componentes por aplicação está limitada às características particulares
de cada componente. Não é possível efectuar qualquer combinação de componentes numa
aplicação, existindo diversas restrições que devem ser respeitadas. A definição da localização
física dos componentes passa então a ser efectuada recorrendo a aplicações representando um
conjunto de componentes do OneContact.
Fisicamente, uma aplicação pode estar numa única máquina, em cluster ou em load
balancing, havendo algumas limitações de escolha em algumas aplicações. Quando a
aplicação está presente numa única máquina apenas é possível inserir uma localização.
Quando a aplicação está em cluster ou em load balancing é possível definir duas ou mais
localizações físicas sendo ainda necessário definir um IP virtual da aplicação. Aplicações em
cluster ainda necessitam da definição de um nome do grupo para permitir reiniciar os
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componentes do cluster (nova funcionalidade em implementação também dependente da
correcta definição das localizações dos componentes).
Sendo o OneContact composto por alguns módulos que poderão ser aplicações de terceiros,
existe a possibilidade de eliminar certas aplicações que possam não estar presentes no
sistema, não sendo estas monitorizadas pelo MonitorService. Complementando esta
funcionalidade é também possível adicionar aplicações ao sistema, que possam estar em
sistemas redundantes ou possa existir mesmo uma segunda aplicação em funcionamento.
De forma a facilitar a deslocação de componentes entre aplicações foi implementado um
sistema de drag-and-drop como mostrado na figura 25. O utilizador pode assim mover ou
copiar componentes de forma simples e rápida. Apenas as aplicações com dois ou mais
componentes permitem que os seus componentes possam ser deslocados para uma nova
aplicação. Os componentes do OneContact que permitem múltiplas instâncias no sistema são
copiados para uma nova aplicação sempre que são movidos na interface.
Todos os dados inseridos na interface são devidamente validados antes de serem introduzidos
na base de dados para garantir consistência dos dados.

Figura 25 - Deslocação de um componente para uma aplicação nova.
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7.1.3.2. Configuração de variáveis

A figura 26 representa o ecrã de implementação da segunda funcionalidade: configuração de
variáveis em cada aplicação.

Figura 26 - Ecrã de configuração de variáveis

A configuração de variáveis numa aplicação pode ser realizada em dois níveis. Uma aplicação
possui variáveis definidas por defeito. Estas variáveis são sempre aplicadas a todas as
localizações definidas para a aplicação excepto quando são definidas configurações diferentes
para uma localização específica. A tabela seguinte pretende esclarecer a hereditariedade das
variáveis:
Tabela 1 - Atribuição de configurações de variáveis

V1

V2

Aplicação

Config1

Config2

Localização 1

Config1

Config3

Localização 2

Config1

Config2

Numa aplicação que esteja distribuída por duas localizações são aplicadas as seguintes regras.
No caso da variável V1, apenas existe uma configuração definida a nível da aplicação
Config1. Essa configuração é então aplicada em ambas as localizações da aplicação. No caso
da variável V2, existe uma configuração específica para a Localização 1, Config3. Neste caso
a Localização 1 fica com a Config3 e a Localização 2 herda a configuração definida para a
aplicação.
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Neste ecrã além da configuração das variáveis, é também possível modificar o formato das
mensagens enviadas para o sistema de gestão de redes. O utilizador pode escolher um formato
existente ou optar por criar um novo formato (Figura 27).

Figura 27 - Configuração de Mensagens

7.2.

Formato de uma Variável

Uma variável é definida pelos seguintes campos:
•

Nome da variável;

•

Intervalo de tempo entre cada leitura;

•

Número de leituras fora dos limites antes de enviar uma mensagem de alerta;

•

Limite superior;

•

Limite inferior;

•

Descrição da variável;

•

Nome da categoria da variável (PerformanceCounter);

•

Nome do performanceCounter (PerformanceCounter);

•

Nome da instância (PerformanceCounter);

•

Identificador da variável (OID);

•

Severidade do alerta a enviar.

Sempre que uma variável excede um limite (superior ou inferior) é incrementado o contador
do número de leituras fora dos limites. Quando uma leitura obtém um valor dentro dos limites
o contador deve ser reposto. Quando o número de leituras atinge o valor máximo definido
deve ser enviada uma mensagem de alerta para o servidor que contém o sistema de gestão de
redes.
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Quando uma variável origina três mensagens consecutivas (o número de leituras foi atingido
três vezes) o número de leituras é adicionado à sua potência quadrada (N = N+ N2). Após a
ocorrência de uma leitura dentro dos limites este valor é restaurado para o seu valor normal. O
aumento do número de leituras permite que, caso uma variável ultrapasse de forma
consistente o seu limite, não sejam enviadas constantemente mensagens para o servidor.
Ocorre assim uma redução do número de mensagens enviadas para esta variável. O formato
da mensagem deverá conter o número de leituras entre variáveis para que essa modificação
seja percepcionada no sistema de gestão de redes.
A monitorização inclui variáveis sobre a máquina em geral, sobre os processos e ainda sobre
aplicações Web em execução.
Dados sobre a máquina estão relacionados com informação sobre hardware ou valores globais
de utilização da máquina. A informação dos processos mostra dados sobre cada um dos
processos em execução. As aplicações Web são executadas sobre um dos processos globais
do IIS16 (w3wp.exe). Para identificar qual dos processos contém as aplicações Web a
monitorizar, é necessário efectuar uma pesquisa sobre qual o PID (Process ID) associado à
aplicação, para relacionar a aplicação Web com o processo em execução do IIS.
As variáveis globais a monitorizar numa máquina são:
•

Utilização global do CPU (Global CPU Usage)

•

Memória RAM livre (Free Memory)

•

Percentagem de espaço livre em disco (Free disk Space)

•

Número de mensagens na MSMQ (Number of Messages in MSMQ – Microsoft
Messsage Queue)

As variáveis relacionadas com processos em execução são:
•

Percentagem de tempo de processador (% Processor Time)

•

Memória Usada (Working Set)

•

Memória Virtual (Virtual Bytes)

•

Contador de objectos do processo (Handle Count)

•

Contador de threads (Thread Count)

A severidade de um alerta pode assumir os seguintes valores:

7.3.

•

Crítico (1)

•

Maior (2)

•

Menor (3)

•

Aviso (4)

•

Normal (5)
Formato das mensagens

Um formato de uma mensagem é semelhante a uma impressão de uma string com
argumentos. Por exemplo:
16

Internet Information Services

Vladimiro Sá

FEUP / Novabase

47

Contact Center VoIP

“Limit achieved on component {0}. Variable {1} had value {2}. Source IP: {3}. Time
window is {6} and pooling is {7}.
Uma mensagem de alerta pode conter os seguintes campos:
•

0 – Nome do componente que gerou a mensagem;

•

1 – Nome da variável;

•

2 – Valor da última leitura da variável;

•

3 – Origem (localização física) da mensagem;

•

4 – Origem (localização virtual) da mensagem;

•

5 – Descrição da variável;

•

6 – Número de leituras definido para a variável;

•

7 – Intervalo de tempo, em segundos, entre cada leitura, definido para a variável;

•

8 – Tempo mínimo, em segundos, desde a última mensagem (número de leituras *
intervalo de tempo)

7.4.

Alerta

O pacote de dados (Figura 28) enviado para o servidor SNMP é composto por diversos
campos além da mensagem de alerta. Uma trap é composta pelos seguintes campos:
•

Mensagem a enviar;

•

Severidade do alerta;

•

Identificador da variável (OID);

•

Aplicação que originou o alerta (OneContact);

•

Grupo que originou o alerta (OneContact MonitorService);

•

Objecto (nome da variável);

•

Serviço (nome do componente).

Figura 28 - Estrutura de um alerta
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8. Conclusões

Neste capítulo são apresentadas as principais conclusões obtidas durante o desenvolvimento
do projecto, assim como possíveis melhoramentos a efectuar.
8.1.

Avaliação de resultados

A criação de um sistema de monitorização surgiu de uma necessidade constante em garantir o
correcto funcionamento de todo o sistema. Para solidificar e garantir a disponibilidade do
sistema seria necessário efectuar uma monitorização que permitisse detectar erros ou falhas
do sistema em tempo real para que pudessem ser reparados antes da ruptura do sistema. Com
o novo OneContact MonitorService, um serviço que é executado paralelamente ao sistema
OneContact, é possível efectuar essa monitorização em tempo real facilitando assim a
detecção de falhas e qual a sua origem.
Para divulgação da nova funcionalidade, a Collab pretende apresentar uma aplicação de
gestão de redes aos seus clientes. A escolha entre uma aplicação gratuita ou proprietária
dependeria apenas da dimensão do cliente.
Todo o projecto decorreu conforme previsto, sendo implementadas todas as funcionalidades
solicitadas. O sistema de monitorização está terminado e aguarda uma fase de testes, que
precede o lançamento do novo módulo na próxima versão do OneContact.
A biblioteca Tools.SNMP serve de suporte para o envio de informação interna pelos restantes
módulos do OneContact. Novas mensagens estão a ser adicionadas ao enumerado da classe
AlarmManager para ir de encontro às novas necessidades de envio de mensagens.
O MonitorService já está em funcionamento numa versão alfa com resultados positivos
reconhecidos pelo cliente Vodafone Portugal.
A interface desenvolvida para configuração do sistema de monitorização cumpre os requisitos
definidos para a mesma. Durante a sua implementação foram delineadas novas
funcionalidades e melhorados alguns requisitos definidos inicialmente. Esta evolução
permitiu obter uma interface mais ajustada às necessidades dos clientes e criou uma nova lista
de funcionalidades a implementar no futuro.
A figura 29 é uma imagem do sistema de gestão de redes (HP OpenView Operations) usado
no cliente onde a versão alfa do MonitorService foi instalada. Na parte inferior da interface
são visíveis os alarmes enviados pelo MonitorService. Os gráficos indicam o volume e a
percentagem de alertas recebido para cada grau de severidade. Neste caso, e tratando-se ainda
de uma versão sem interface de configuração, não houve modificação da severidade das
variáveis resultando no envio de alertas com um único grau de severidade (warning). A
interface permite filtrar os alarmes recebidos por uma única máquina ou por todo o grupo
OneContact (conjunto de computadores onde está instalado o OneContact) devido à
identificação da origem das mensagens.
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Figura 29 - Sistema de gestão de um cliente com mensagens do MonitorService

As principais dificuldades encontradas durante o desenvolvimento do estágio centraram-se na
inexistência de um planeamento detalhado do processo de implementação. Algum trabalho
realizado tendo em conta alguns objectivos não foi totalmente aproveitado devido à alteração
de alguns objectivos.
8.2.

Melhoramentos

Apesar de todos os requisitos terem sido cumpridos, o sistema de monitorização poderá ainda
ser melhorado. Existem algumas melhorias identificadas durante a implementação que
poderão ser aplicadas em diferentes níveis do sistema de monitorização.
A nível de interface foram definidas as seguintes melhorias a implementar numa futura versão
do OneAdmin:
•

Possibilidade de configurar o sistema como um único componente (OneContact). Em
instalações do OneContact numa única máquina é necessária a configuração de todas
as aplicações separadamente, repetindo a mesma informação em cada ecrã de
configuração. Está prevista a criação de uma nova funcionalidade que permita
configurar o OneContact como um único elemento, passando as configurações de
forma automática a todas as aplicações que compõem o OneContact.

•

Uma outra funcionalidade, relacionada com a anterior é a possibilidade de
visualização de um resumo das configurações aplicadas em todas as aplicações.

•

Possibilidade de definição de dois limites para a mesma variável: Uma variável
poderia ter associados dois limites. Um primeiro limite para definir uma zona de alerta
e um segundo que defina uma zona crítica com um nível de importância mais elevado.

•

Poder modificar os limites das variáveis por defeito. Cada instalação poderá ter
associados limites de configuração bastante diferentes dos valores por omissão. Seria
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mais simples para o utilizador guardar esses valores nas variáveis por defeito para que
a criação de um novo componente pudesse ficar com esses limites automaticamente.
•

Além de todas as variáveis relacionadas com as aplicações do OneContact existe um
conjunto de variáveis que obtêm informação sobre o hardware onde estão a ser
executadas as aplicações. A aplicação Hardware Monitoring deverá conter
automaticamente todas as localizações onde está a ser executado o OneContact para
que possam ser analisados os recursos físicos do sistema. Actualmente é necessário
adicionar manualmente todas as localizações onde está o sistema OneContact

A nível de serviço existem também alguns melhoramentos possíveis:
•

Como SNMP trabalha sobre UDP, não é possível confirmar se as mensagens são
realmente entregues no destino. Seria possível usar TCP mas foi decidido que não
seria essencial para esta primeira versão do serviço de Monitorização. Uma possível
melhoria seria a utilização deste protocolo no envio de mensagens, sempre que o
sistema de monitorização funcionasse igualmente com o protocolo TCP.

•

O serviço MonitorService apenas consegue efectuar a monitorização dos restantes
componentes se estes estiverem em funcionamento. Poder-se-iam colocar como
dependências do serviço MonitorService os restantes componentes do OneContact
para que este seja iniciado depois do início dos restantes componentes a monitorizar.

•

Além da moderação do envio de mensagens, a severidade dos alertas enviados poderia
ser incrementada servindo para melhor informar o cliente do estado crítico do
componente.

•

A lista de variáveis a monitorizar é ainda reduzida, podendo o sistema OneContact
disponibilizar futuramente mais informação acerca do estado de funcionamento da
aplicação.
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10.

Anexo A – Formatos Mensagens

Formatos do serviço MonitorService:
•

ComponentType {0}, Var {1}, Value: {2}, IP: {3} ({4}), Description: {5},
TimeWindow {6}, Pooling {7}, TimeWindow*Pooling {8} seconds

•

Limit achieved on {0}. {1} had value {2}. AddressIP: {3} (VIP {4}). {5} Seconds:
{8}

Formatos da biblioteca AlarmManager:
•

Database unspecifed error {3}. Procedure: {4} [Component: {0} IP:{1}] Message:
{5}

•

Network error accessing DB {3}. [Component: {0} IP:{1}]

•

Timeout accessing DB {3}. Procedure: {4} [Component: {0} IP:{1}]

•

Database deadLock: {3}. Procedure: {4} [Component: {0} IP:{1}]

•

SQL doesn't exist or acess Denied (DB:{3}). [Component: {0} IP:{1}]

•

Login failed DB: {3} User: {4} [Component: {0} IP:{1}]

•

Generic error. Component: {0} (IP:{1} VIP:{2}) Message: {3}

•

This error can be used if necessary wihtout compiling code

•

Timer Retry Target: {3} [Component: {0} IP:{1}]

•

Timer Retry FAIL Target: {3} [Component: {0} IP:{1}]

•

Timer Failover Retry Method Name: {3} Target: {4} [Component: {0} IP:{1}]

•

Remoting Exception. Target: {3} [Component: {0} IP:{1}]

•

Retry Remoting Exception. Target: {3} [Component: {0} IP:{1}]

•

Out of memory exception [Component: {0} IP:{1}]

•

AgentPing exception: {3} Message: {4} [Component: {0} IP:{1}]

•

AgentPing logout exception. Agent: {3} Error: {4} Message: {5} [Component: {0}
IP:{1}]

•

Missing event timeout. SeqID {3} OrderStamp {4} [Component: {0} IP:{1}]

•

Event not subscribed. SeqID {3} OrderStamp {4} [Component: {0} IP:{1}]

•

Expired subscriber: {3} Reason: {4} [Component: {0} IP:{1}]

•

Error communicating with CWS [Component: {0} IP:{1}]

•

Error sending contact notifications ServiceID:{3} NumberOfNotifications:{4}
[Component: {0} IP:{1}]

•

Failed to delete contacts [Component: {0} IP:{1}]
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11.

Anexo B – MIB OneContact

-- Designed for SNMP V1
Collab-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN
IMPORTS
OBJECT-TYPE
FROM RFC-1212
TRAP-TYPE
FROM RFC-1215
enterprises
FROM RFC1155-SMI
;
--SNMP V1
collab OBJECT IDENTIFIER ::= { enterprises 30521 }
-- SNMP v2
--collab MODULE-IDENTITY
-LAST-UPDATED "200802180000Z" -- 18 Feb 2008
-ORGANIZATION "COLLAB, Soluções Informáticas de Comunicação e
Colaboração, S.A"
-CONTACT-INFO
-"Avenida D. João II, Lote 1.03.2.3
-Parque das Nações, 1998-031 Lisboa Portugal
-+351210927840
-info@collab.pt"
-DESCRIPTION
-"This is the fisrt version of the Collab MIB
-used to monitor our application, OneContact"
--REVISION "200802180000Z" -- 18 Feb 2008
-DESCRIPTION "Initial Version."
-::= { enterprises 30521 }
--collabTraps OBJECT IDENTIFIER ::= { collab 0 }
collabObjects OBJECT IDENTIFIER ::= { collab 1 }
collabApplications OBJECT IDENTIFIER ::= { collab 2 }
-- Objects
message OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "The message to appear in Alarm Window"
::= { collabObjects 1 }
severity OBJECT-TYPE
SYNTAX INTEGER {
critical(1),
major(2),
minor(3),
warning(4),
normal(5)
}
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MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "The alarm severity"
::= { collabObjects 2 }
notificationID OBJECT-TYPE
SYNTAX INTEGER
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "The alarm ID"
::= { collabObjects 3 }
application OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Identifies the affected application"
::= { collabObjects 4 }
group OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Identifies the affected group"
::= { collabObjects 5 }
object OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Identifies the affected object"
::= { collabObjects 6 }
service OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Identifies the affected service"
::= { collabObjects 7 }
-- Traps
-- OneContactApplication Trap
componentTrap TRAP-TYPE
ENTERPRISE collab
VARIABLES {
message,
severity,
notificationID,
application,
group,
object,
service }
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DESCRIPTION "Trap sent to the Network Management System by the
OneContact Components"
::= 1
-- Applications
oneContactBaseService OBJECT IDENTIFIER ::= { collabApplications 1 }
oneHardwareMonitoring OBJECT IDENTIFIER ::= { collabApplications 2 }
oneContactCallControl OBJECT IDENTIFIER ::= { collabApplications 3 }
oneContactIMGateway OBJECT IDENTIFIER ::= { collabApplications 4 }
oneContactNATProxy OBJECT IDENTIFIER ::= { collabApplications 5 }
oneContactNotifier OBJECT IDENTIFIER ::= { collabApplications 6 }
oneContactScripting OBJECT IDENTIFIER ::= { collabApplications 7 }
oneContact OBJECT IDENTIFIER ::= { collabApplications 8 }
oneContactTimer OBJECT IDENTIFIER ::= { collabApplications 9 }
oneMedia OBJECT IDENTIFIER ::= { collabApplications 10 }
onePark OBJECT IDENTIFIER ::= { collabApplications 11 }
oneProxy OBJECT IDENTIFIER ::= { collabApplications 12 }
oneContactWebServices OBJECT IDENTIFIER ::= { collabApplications 13 }
-- Components and Vars leafs
oneContactBaseServiceComponents OBJECT IDENTIFIER ::= { oneContactBaseService 1
}
oneContactBaseServiceVars OBJECT IDENTIFIER ::= { oneContactBaseService 2 }
oneHardwareMonitoringComponents OBJECT IDENTIFIER ::= { oneHardwareMonitoring
1}
oneHardwareMonitoringVars OBJECT IDENTIFIER ::= { oneHardwareMonitoring 2 }
oneContactCallControlComponents OBJECT IDENTIFIER ::= { oneContactCallControl 1
}
oneContactCallControlVars OBJECT IDENTIFIER ::= { oneContactCallControl 2 }
oneContactIMGatewayComponents OBJECT IDENTIFIER ::= { oneContactIMGateway 1
}
oneContactIMGatewayVars OBJECT IDENTIFIER ::= { oneContactIMGateway 2 }
oneContactNATProxyComponents OBJECT IDENTIFIER ::= { oneContactNATProxy 1 }
oneContactNATProxyVars OBJECT IDENTIFIER ::= { oneContactNATProxy 2 }
oneContactNotifierComponents OBJECT IDENTIFIER ::= { oneContactNotifier 1 }
oneContactNotifierVars OBJECT IDENTIFIER ::= { oneContactNotifier 2 }
oneContactScriptingComponents OBJECT IDENTIFIER ::= { oneContactScripting 1 }
oneContactScriptingVars OBJECT IDENTIFIER ::= { oneContactScripting 2 }
oneContactComponents OBJECT IDENTIFIER ::= { oneContact 1 }
oneContactVars OBJECT IDENTIFIER ::= { oneContact 2 }
oneContactTimerComponents OBJECT IDENTIFIER ::= { oneContactTimer 1 }
oneContactTimerVars OBJECT IDENTIFIER ::= { oneContactTimer 2 }
oneMediaComponents OBJECT IDENTIFIER ::= { oneMedia 1 }
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oneMediaVars OBJECT IDENTIFIER ::= { oneMedia 2 }
oneParkComponents OBJECT IDENTIFIER ::= { onePark 1 }
oneParkVars OBJECT IDENTIFIER ::= { onePark 2 }
oneProxyComponents OBJECT IDENTIFIER ::= { oneProxy 1 }
oneProxyVars OBJECT IDENTIFIER ::= { oneProxy 2 }
oneContactWebServicesComponents OBJECT IDENTIFIER ::= { oneContactWebServices
1}
oneContactWebServicesVars OBJECT IDENTIFIER ::= { oneContactWebServices 2 }
-- Components
componentBaseService OBJECT IDENTIFIER ::= { oneContactBaseServiceComponents 1
}
componentHardwareMonitoring
OBJECT
IDENTIFIER
::=
{
oneHardwareMonitoringComponents 1 }
componentCallControl OBJECT IDENTIFIER ::= { oneContactCallControlComponents 1 }
componentIMGateway OBJECT IDENTIFIER ::= { oneContactIMGatewayComponents 1
}
componentNATPRoxyExternal
OBJECT
IDENTIFIER
::=
{
oneContactNATProxyComponents 1 }
componentNATPRoxyInternal
OBJECT
IDENTIFIER
::=
{
oneContactNATProxyComponents 2 }
componentNotifier OBJECT IDENTIFIER ::= { oneContactNotifierComponents 1 }
componentScriptingEngine OBJECT IDENTIFIER ::= { oneContactScriptingComponents 1
}
componentScript OBJECT IDENTIFIER ::= { oneContactScriptingComponents 2 }
componentOneContactLM OBJECT IDENTIFIER ::= { oneContactComponents 1 }
componentOneContactLogging OBJECT IDENTIFIER ::= { oneContactComponents 2 }
componentOneContactMailControl OBJECT IDENTIFIER ::= { oneContactComponents 3
}
componentOneContactRouter OBJECT IDENTIFIER ::= { oneContactComponents 4 }
componentOneContactServerManager OBJECT IDENTIFIER ::= { oneContactComponents
5}
componentOneContactStatistics OBJECT IDENTIFIER ::= { oneContactComponents 6 }
componentTimer OBJECT IDENTIFIER ::= { oneContactTimerComponents 1 }
componentMedia OBJECT IDENTIFIER ::= { oneMediaComponents 1 }
componentPark OBJECT IDENTIFIER ::= { oneParkComponents 1 }
componentProxy OBJECT IDENTIFIER ::= { oneProxyComponents 1 }
componentLMWS OBJECT IDENTIFIER ::= { oneContactWebServicesComponents 1 }
componentMailWS OBJECT IDENTIFIER ::= { oneContactWebServicesComponents 2 }
-- Variables
-- OneContactBaseService
baseServiceProcessorTime OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "% Processor Time"
::= { oneContactBaseServiceVars 1 }
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baseServiceWorkingMemory OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Used Memory"
::= { oneContactBaseServiceVars 2 }
baseServiceVirtualBytes OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Virtual Bytes"
::= { oneContactBaseServiceVars 3 }
baseServiceHandleCount OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Handle Count"
::= { oneContactBaseServiceVars 4 }
baseServiceThreadCount OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Thread Count"
::= { oneContactBaseServiceVars 5 }
-- OneHardwareMonitoring
globalCPU OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Global CPU usage"
::= { oneHardwareMonitoringVars 1 }
freeMemory OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Free system memory"
::= { oneHardwareMonitoringVars 2 }
freeDiskSpace OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Free disk space"
::= { oneHardwareMonitoringVars 3 }
mSMQMessagesInQueue OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
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MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Number of MSMQ messages in queue"
::= { oneHardwareMonitoringVars 4 }
-- OneContactCallControl
callControlProcessorTime OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "% Processor Time"
::= { oneContactCallControlVars 1 }
callControlWorkingMemory OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Used Memory"
::= { oneContactCallControlVars 2 }
callControlVirtualBytes OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Virtual Bytes"
::= { oneContactCallControlVars 3 }
callControlHandleCount OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Handle Count"
::= { oneContactCallControlVars 4 }
callControlThreadCount OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Thread Count"
::= { oneContactCallControlVars 5 }
-- oneContactIMGateway
iMGatewayProcessorTime OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "% Processor Time"
::= { oneContactIMGatewayVars 1 }
iMGatewayWorkingMemory OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
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STATUS mandatory
DESCRIPTION "Used Memory"
::= { oneContactIMGatewayVars 2 }
iMGatewayVirtualBytes OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Virtual Bytes"
::= { oneContactIMGatewayVars 3 }
iMGatewayHandleCount OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Handle Count"
::= { oneContactIMGatewayVars 4 }
iMGatewayThreadCount OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Thread Count"
::= { oneContactIMGatewayVars 5 }
-- OneContactNATProxy
natProxyProcessorTime OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "% Processor Time"
::= { oneContactNATProxyVars 1 }
natProxyWorkingMemory OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Used Memory"
::= { oneContactNATProxyVars 2 }
natProxyVirtualBytes OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Virtual Bytes"
::= { oneContactNATProxyVars 3 }
natProxyHandleCount OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Handle Count"
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::= { oneContactNATProxyVars 4 }
natProxyThreadCount OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Thread Count"
::= { oneContactNATProxyVars 5 }
-- OneContactNotifier
notifierProcessorTime OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "% Processor Time"
::= { oneContactNotifierVars 1 }
notifierWorkingMemory OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Used Memory"
::= { oneContactNotifierVars 2 }
notifierVirtualBytes OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Virtual Bytes"
::= { oneContactNotifierVars 3 }
notifierHandleCount OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Handle Count"
::= { oneContactNotifierVars 4 }
notifierThreadCount OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Thread Count"
::= { oneContactNotifierVars 5 }
notifierMissingEvents OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Number of detected missing events"
::= { oneContactNotifierVars 6 }
Vladimiro Sá

FEUP / Novabase

61

Contact Center VoIP

notifierAvgInvoking OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Average invoking time (ms)"
::= { oneContactNotifierVars 7 }
notifierAvgProcessing OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Average processing time (ms)"
::= { oneContactNotifierVars 8 }
notifierAvgReceiving OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Average receiving time (ms)"
::= { oneContactNotifierVars 9 }
notifierLockErrors OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Number of lock errors"
::= { oneContactNotifierVars 10 }
notifierMaxArrival OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Maximum arrival time (ms)"
::= { oneContactNotifierVars 11 }
notifierMaxInvoking OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Maximum invoking time (ms)"
::= { oneContactNotifierVars 12 }
notifierMaxProcessing OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Maximum processing time (ms)"
::= { oneContactNotifierVars 13 }
notifierMsgAck OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
Vladimiro Sá

FEUP / Novabase

62

Contact Center VoIP

STATUS mandatory
DESCRIPTION "Number of message acknowledges per second"
::= { oneContactNotifierVars 14 }
notifierMsgReceived OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Number of message received per second"
::= { oneContactNotifierVars 15 }
notifierMsgSent OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Number of message sent per second"
::= { oneContactNotifierVars 16 }
-- OneContactScripting
scriptingProcessorTime OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "% Processor Time"
::= { oneContactScriptingVars 1 }
scriptingWorkingMemory OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Used Memory"
::= { oneContactScriptingVars 2 }
scriptingVirtualBytes OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Virtual Bytes"
::= { oneContactScriptingVars 3 }
scriptingHandleCount OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Handle Count"
::= { oneContactScriptingVars 4 }
scriptingThreadCount OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Thread Count"
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::= { oneContactScriptingVars 5 }
-- OneContact
oneContactProcessorTime OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "% Processor Time"
::= { oneContactVars 1 }
oneContactWorkingMemory OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Used Memory"
::= { oneContactVars 2 }
oneContactVirtualBytes OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Virtual Bytes"
::= { oneContactVars 3 }
oneContactHandleCount OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Handle Count"
::= { oneContactVars 4 }
oneContactThreadCount OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Thread Count"
::= { oneContactVars 5 }
-- OneContactTimer
timerProcessorTime OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "% Processor Time"
::= { oneContactTimerVars 1 }
timerWorkingMemory OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Used Memory"
::= { oneContactTimerVars 2 }
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timerVirtualBytes OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Virtual Bytes"
::= { oneContactTimerVars 3 }
timerHandleCount OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Handle Count"
::= { oneContactTimerVars 4 }
timerThreadCount OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Thread Count"
::= { oneContactTimerVars 5 }
timerPendingTimers OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Thread Count"
::= { oneContactTimerVars 6 }
-- OneMedia
oneMediaProcessorTime OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "% Processor Time"
::= { oneMediaVars 1 }
oneMediaWorkingMemory OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Used Memory"
::= { oneMediaVars 2 }
oneMediaVirtualBytes OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Virtual Bytes"
::= { oneMediaVars 3 }
oneMediaHandleCount OBJECT-TYPE
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SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Handle Count"
::= { oneMediaVars 4 }
oneMediaThreadCount OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Thread Count"
::= { oneMediaVars 5 }
-- OnePark
oneParkProcessorTime OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "% Processor Time"
::= { oneParkVars 1 }
oneParkWorkingMemory OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Used Memory"
::= { oneParkVars 2 }
oneParkVirtualBytes OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Virtual Bytes"
::= { oneParkVars 3 }
oneParkHandleCount OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Handle Count"
::= { oneParkVars 4 }
oneParkThreadCount OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Thread Count"
::= { oneParkVars 5 }
-- OneProxy
oneProxyProcessorTime OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
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MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "% Processor Time"
::= { oneProxyVars 1 }
oneProxyWorkingMemory OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Used Memory"
::= { oneProxyVars 2 }
oneProxyVirtualBytes OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Virtual Bytes"
::= { oneProxyVars 3 }
oneProxyHandleCount OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Handle Count"
::= { oneProxyVars 4 }
oneProxyThreadCount OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Thread Count"
::= { oneProxyVars 5 }
-- oneContactWebServices
webServicesProcessorTime OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "% Processor Time"
::= { oneContactWebServicesVars 1 }
webServicesWorkingMemory OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Used Memory"
::= { oneContactWebServicesVars 2 }
webServicesVirtualBytes OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
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DESCRIPTION "Virtual Bytes"
::= { oneContactWebServicesVars 3 }
webServicesHandleCount OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Handle Count"
::= { oneContactWebServicesVars 4 }
webServicesThreadCount OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Thread Count"
::= { oneContactWebServicesVars 5 }
END
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