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resumo 
 
 

Esta dissertação indica uma solução para a gestão e configuração de 
equipamentos de rede que diminui a necessidade de conhecimentos muito 
específicos por parte do operador, facilitando assim a sua tarefa. 
O paradigma da gestão baseada em políticas oferece-nos um servidor de 
políticas que configura e disponibiliza informação de todos os equipamentos. 
Graças a este servidor temos uma automatização do processo, tornando-o 
mais económico em termos de manutenção e configuração, a eliminação de 
erros devido ao utilizador humano e a verificação de discrepâncias entre as 
configurações dos diferentes equipamentos. No nosso caso temos um CIMOM 
que através de políticas armazenadas no seu repositório faz a gestão e 
configuração da rede. 
De modo a ter acesso a este servidor é necessária uma interface que insira as 
políticas no seu repositório. Esta dissertação demonstra um cliente gráfico e 
textual que comunica com o CIMOM, permitindo visualizar as políticas já 
existentes e adicionar, remover ou simplesmente modificar parâmetros das 
mesmas. A comunicação entre este cliente e o CIMOM é feita através de Web 
Services, no nosso caso WBEMServices. Estas políticas são especificadas por  
uma linguagem de especificação de regras de políticas de gestão denominada 
CIM-SPL que se baseia no modelo CIM proposta pelo DMTF. 
Devido à simplicidade de utilização da aplicação gráfica, mesmo um utilizador 
menos experiente poderá criar regras de gestão de uma rede. Utilizadores 
mais experientes podem sempre utilizar a aplicação textual que permite criar, 
editar e executar ficheiros em SPL. 
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abstract 
 

This dissertation brings a solution for management and configuration of 
network equipments. It reduces the need for very specific knowledge by the 
operator, easing his task. 
The policy based management metaphor gives us a policy server that 
configures and retrieves information from all the equipments. Thanks to this 
server we have an automatic process which relieves the cost of management 
and configuration and eliminates errors due to human operator and indicates 
any differences between the configurations of different equipments. In our 
case we have a CIMOM that manages and configures network equipments 
using policies saved in its repository. 
To access this server we need an interface that gives the CIMOM the policies 
it needs. This dissertation shows a graphical and textual client which 
communicates with the CIMOM, allowing the user to see and manage the 
policies and there parameters in the repository. The communication between 
the CIMOM and the client is made threw Web Services, in our case 
WBEMServices. These policies are specified by a management policy rule 
specification language called CIM-SPL based on the CIM Model proposed by 
DMTF. 
Thanks to the simplicity of the graphical interface, even a non-expert user 
could create his network management rules. More experienced user can 
always use the textual interface that allows the creation, edition and backup 
of SPL files. 
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1 Introdução 

Neste capítulo é feita uma pequena introdução explorando o tema da gestão de 

redes. Aqui são focados os objectivos e apresentada a estrutura da dissertação. 

1.1  Enquadramento 

Ao longo do tempo, os sistemas de informação tornaram-se mais complexos e a 

sua gestão tornou-se mais cara. Existem estudos que provam que o custo desta 

manutenção, na sua maioria, excede o custo dos próprios equipamentos [1].  

A gestão baseada em políticas, ou Policy Based Management (PBM) [2], é um 

paradigma de gestão que consiste na definição de regras que determinam o 

comportamento do sistema. O uso de políticas não é uma ideia recente. As primeiras 

referências literárias surgiram na década de 60 tomando um especial interesse na 

segurança dentro das empresas e evoluindo mais tarde para ambientes mais alargados. 

Os anos 70 marcaram o aumento, em larga escala, das actividades de modelação de 

segurança que surgiram devido ao aumento das preocupações em termos de segurança. 

Estas preocupações foram-se tornando maiores devido à contínua redução do tamanho e 

custo dos computadores e do sucesso avassalador dos profissionais em segurança de 

computadores, que facilmente atacavam e tomavam sistemas informáticos. 

Com o contínuo esforço para usar políticas para segurança e controlo de acesso, 

o reconhecimento da necessidade para uma generalização do Domain Name Service 

(DNS) da internet [8], e a aparição de sistemas baseados em nomes de domínio para o 

controlo de acesso a sistemas de distribuição comercial levaram a uma aproximação 

mais abstracta do uso de domínios e políticas de gestão de redes. Isto originou, em 1988, 

o reconhecimento de políticas como uma ferramenta de gestão de redes.  

A gestão baseada em políticas separa as regras que definem o comportamento do 

sistema das suas funcionalidades.As regras determinam as mudanças no comportamento 

do sistema de acordo com o estado interno do mesmo. Nos anos 90, à medida que a 

internet crescia, tornou-se uma necessidade que as políticas reforçassem a qualidade de 

serviço da rede e que seleccionassem as rotas de modo a restringir o uso de recursos da 

rede a certos clientes. Em 1989 nasciam as primeiras linguagens de políticas. A 

linguagem CIM-SPL foi criada por Jorge Lobo em Janeiro de 2007 [4]. Um dos objectivos 
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das linguagens de políticas é reduzir o esforço mantido pela gestão destes recursos ao 

permitir que os administradores das redes especifiquem as políticas que substituem as 

acções manuais de gestão. 

Durante as últimas décadas de investigação foram propostas novas tecnologias 

de PBM [5][36] novos modelos de dados para representação de informação de PBM [7] e 

novas linguagens de políticas para especificação de regras[8][9][10][11]. 

Recentemente PBM foi identificada como a aproximação mais apropriada para 

cenários complexos de gestão de redes como redes da próxima geração, ou Next 
Generation Network (NGN), definida pelo consórcio 3GPP. As arquitecturas das redes 

NGN consistem numa arquitectura de camadas onde a interacção entre o cliente da rede, 

a plataforma da rede e o serviço dos fornecedores seguem um padrão pré-estabelecido. 

Estas permitem que os fornecedores de serviços desenvolvam novos serviços, 

equipamentos e gestão integrada dos equipamentos da plataforma da rede devido ao 

facto de definirem um padrão público sem direitos legais que limitem a sua utilização.  

Uma das mais recentes propostas para linguagens de políticas é CIM-SPL (CIM 
Simple Policy Language) [12]. CIM-SPL é uma linguagem de especificação de políticas, 

promovida actualmente pelo DMTF, compatível com o modelo de dados Common 
Information Model (CIM) e permite a especificação de políticas no formato de condição-

acção (if-then). CIM-SPL enquadra-se na maioria dos cenários, no entanto requer um 

grande conhecimento técnico pelo operador humano uma vez que necessita de saber a 

sintaxe e a semântica correcta de modo a poder escrever as regras de gestão. 

1.2  Objectivos 

O presente trabalho teve como objectivo desenvolver uma aplicação gráfica para 

especificar políticas em CIM-SPL. Esta aplicação corre sobre uma plataforma de gestão 

de redes NGN baseada na tecnologia WBEM (Web-Based Enterprise Management). 
Mais concretamente foram traçados os seguintes objectivos do trabalho: 

− Desenvolver uma metodologia gráfica de especificação dos componentes 

da política. 

− Fazer uso de componentes gráficos para facilitar o preenchimento dos 

dados das componentes das políticas. 
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− Limitar os dados preenchidos pelo utilizador da aplicação, utilizando 

opções fornecidas pelo servidor de gestão, minimizando erros cometidos 

no processo de especificação. 

− Permitir a especificação da política recorrendo à especificação em 

linguagem SPL. 

 

1.3 Estrutura da dissertação 

No segundo capítulo são descritas tecnologias de gestão de redes baseadas em 

políticas, como SNMP, CORBA e focando essencialmente na tecnologia WBEM. No 

terceiro capítulo são apresentadas e comparadas algumas linguagens de políticas de 

gestão e são referenciados alguns editores de políticas já existentes. Neste capítulo é 

descrita também a linguagem CIM-SPL e são apresentados alguns exemplos de políticas 

na linguagem SPL. No quarto capítulo é apresentado o nosso editor gráfico de políticas. 

Aqui são mostrados os requisitos da aplicação cliente, as ferramentas utilizadas, 

funcionalidades desenvolvidas e por fim são avaliados os resultados. A tese termina com 

um capítulo de conclusões e de propostas para trabalho futuro 
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2 Gestão de redes baseada na tecnologia WBEM 

As arquitecturas de gestão podem ser consideradas guias que ajudam no 

planeamento, modelação e implementação da plataforma de gestão. Ao longo do tempo, 

para a gestão de sistemas e redes, têm vindo a ser utilizadas tecnologias com o objectivo 

de gerir recursos da rede.  

A tecnologia Simple Network Management Protocol (SNMP) consiste num 

protocolo que permite aos administradores da rede gerir e diagnosticar os equipamentos 

da rede. O modelo SNMP baseia-se em três elementos principais: dispositivos geridos, 

agentes e sistemas de gestão de rede (Network Management Systems – NMSs).  

Um dispositivo gerido é um nó de uma rede que contém um agente SNMP e que 

reside na rede gerida. Dispositivos geridos recolhem e armazenam informação de gestão. 

Esta informação é disponibilizada aos NMSs que usam SNMP. Estes dispositivos podem 

ser routers, servidores de acesso, switches, hubs ou até impressoras.  

Um agente é um módulo de software de gestão de redes que reside no dispositivo 

gerido. Um agente tem apenas conhecimento local da informação da rede e traduz a 

informação numa forma compatível com SNMP. 

Um NMS corre aplicações que monitorizam e controlam dispositivos geridos. NMS 

providenciam a maioria do processamento e armazenamento necessário para a gestão 

da rede. Pode existir mais do que um NMS numa rede gerida (Figura 2.1). 

 
Figura 2.1 – Rede Gerida por SNMP 
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Common Object Request Broker Architecture (CORBA) é uma arquitectura para 

sistemas de objectos distribuídos. Esta tecnologia permite a interoperabilidade entre 

objectos, independentemente se estão numa rede privada ou na Web e da linguagem de 

programação com que foram implementados. Isto é possível definindo uma linguagem de 

definição de interface (Interface Definition Language - IDL) que pode ser mapeada num 

grande número de linguagens existentes. IDL é usado para definir serviços oferecidos por 

um objecto distribuído específico. CORBA define um protocolo para fazer pedidos a um 

objecto e respostas para o objecto responder à aplicação que faz o pedido. Através do 

protocolo Internet Inter-ORB Protocol (IIOP) é garantida a interoperabilidade entre 

aplicações clientes e os objectos. 

O núcleo da arquitectura de CORBA é o Object Request Broker (ORB), que 

permite às aplicações cliente encontrar objectos e invocar métodos localmente ou através 

da rede. Este controla os pedidos, respostas e excepções que circulam entre o objecto 

cliente e o objecto servidor. Quando uma aplicação cliente utiliza um objecto, não 

necessita de conhecer a localização desse objecto, linguagem de programação 

implementada ou o tipo de plataforma porque o ORB mascara esses detalhes. O ORB 

gere a localização dos objectos servidores no repositório que abstrai o cliente deste nível 

de detalhe (Figura 2.2).  

 
Figura 2.2 – Arquitectura CORBA 

 

A arquitectura WBEM foi criada pela Distributed Management Task Force (DMTF) 

e respeita o modelo CIM. O modelo CIM é um modelo de informações que define, de um 

modo comum, os sistemas de gestão de informação, rede, aplicações e serviços (Figura 

2.3).  
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Figura 2.3 – Arquitectura WBEM [45] 

2.1 Tecnologia WBEM 

A tecnologia WBEM assenta em três pilares da tecnologia: transporte da 

informação, modelo de dados da informação e codificação da informação de gestão 

(Figura 2.4). 

O elemento principal da arquitectura WBEM é o gestor de objectos CIM, mais 

conhecido por Common Information Model Object Manager (CIMOM). Este controla todos 

os objectos CIM do sistema local e tem capacidade para gerir os vários espaços de 

nomes distintos, incluindo classes e instâncias distintas e ter a responsabilidade de 

entregar informações requisitadas pelas aplicações cliente. Segundo a DMTF, a 

arquitectura WBEM contém cinco componentes básicos, o Browser Client, do lado do 

cliente, e outros quatro componentes que constituem o servidor WBEM. Estes quatro 

componentes são: as Aplicações de Gestão WBEM, o CIMOM, o repositório de dados e 

os fornecedores. Através destes componentes a aplicação cliente solicita, através do 

protocolo Hyper Text Transfer Protocol (HTTP), informações às aplicações de gestão no 

Servidor WBEM. Estas comunicam com o CIMOM para obterem os dados necessários 

utilizando um formato do tipo Managed Object Format (MOF). O CIMOM verifica se as 

informações estão disponíveis no repositório e, caso não estejam, solicita-as aos 

fornecedores específicos para depois as guardar no seu repositório. Uma vez guardadas, 
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envia a sua informação para a aplicação WBEM e esta por sua vez envia os dados para o 

browser do cliente. No começo, era especificado o protocolo Hypermedia Management 
Protocol (HMMP) mas foi substituído pelo protocolo HTTP algum tempo depois. Quando 

um fornecedor detecta uma modificação num dos objectos, envia para o CIMOM esta 

informação de modo a manter o repositório actualizado. O CIMOM pode assim enviar 

esta informação para as aplicações cliente que se registaram para receber os avisos dos 

fornecedores. 

Os fornecedores são processos que fazem a ligação entre o CIMOM e os objectos 

geridos (MIB, aplicações, drivers, SO). Estes contribuem com informações recolhidas dos 

objectos geridos que são passadas em formato padrão para o CIMOM, para que depois 

possam ser armazenadas no repositório CIM. Estes elementos podem criar, modificar ou 

remover instâncias de objectos ou classes. 

 
Figura 2.4 – Pilares da Tecnologia WBEM 

2.2 Modelo de dados CIM 

De modo a que os utilizadores possam usar as informações necessárias para a 

execução de tarefas, todas as entidades são organizadas e estruturadas segundo um 

modelo comum de dados. Este requer vários tipos de indicações e expressões 

necessárias para a gestão de aspectos comuns, e foi com esta ideia que a DMTF definiu 

o modelo CIM. O objectivo é captar aspectos comuns e necessários para a gestão de 

sistemas de informação complexos. Sendo um modelo hierárquico e tendo como base o 

modelo de orientação a objectos, o CIM foi projectado para ser facilmente entendido 

pelos programadores. Este é um modelo conceptual que não possui uma implementação 

própria, podendo ser usado de diversos modos, por diferentes implementações e 

diferentes combinações dentro de um gestor de aplicações. Existem vários tipos de 
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representações de informação de um modelo CIM, sendo a mais conhecida a Extensible 
Markup Language (XML). A representação em XML pode ser feita de diferentes modos e, 

para que haja interoperabilidade entre várias implementações CIM diferentes, é 

necessário que haja uma representação padrão. A especificação CIM-XML procura 

garantir a transformação para o formato Managed Object Format (MOF), um mecanismo 

utilizado para que as aplicações de gestão possam trocar informações entre si. A sintaxe 

MOF descreve, numa forma textual, as definições dos objectos. O encapsulamento das 

mensagens CIM em HTTP está padronizado e, por isto, permite que implementações do 

CIM operem entre si. 

O modelo CIM explicita também a representação de associações complexas entre 

diferentes objectos geridos. Estas interdependências podem incluir, por exemplo, 

dependências entre ligações de rede e elementos físicos, ou transacções entre 

servidores de dados e de Web. O CIM é um modelo de informação, uma visão conceptual 

do ambiente de gestão que tenta unificar e estender os instrumentos existentes e normas 

de gestão usando construções e representações orientadas a objectos. O CIM não 

requer nenhuma instrumentação ou formato de repositório particular. 

O CIM fornece uma especificação e um esquema. A especificação CIM define os 

detalhes para a integração com outros modelos de gestão enquanto o esquema CIM 

providencia a descrição real do modelo. Uma modelação orientada a objectos é uma 

maneira formal de representar algo no mundo real, que no caso do CIM é utilizada para 

modelar elementos de hardware e software. O esquema CIM captura noções que são 

aplicáveis a todas as áreas comuns de gestão independentemente da implementação. 

A especificação CIM descreve um modelo orientado a objectos baseado em UML 

(Unified Modeling Language). Este modelo inclui expressões para elementos comuns, em 

que estes devem ser apresentados claramente às aplicações de gestão. A especificação 

define o Squema CIM, os elementos do Squema CIM e as regras para cada elemento. A 

especificação também define uma sintaxe de linguagem CIM, baseado na Linguagem de 

Definição de Interface (IDL), chamado Managed Object Format (MOF), e o mecanismo de 

atribuição de nomes CIM (CIM Naming). A especificação CIM não descreve 

implementações CIM específicas, aplicações ou protocolos de comunicação, nem os 

modelos nucleares e comuns. Estes modelos são à parte da especificação e são 

especificados independentemente desta. 
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2.2.1 Unified Modeling Language (UML) 

O DMTF usa o UML para modelar as classes e associações CIM, especificação 

padrão do Object Management Group (OMG). A UML é uma linguagem padrão para 

especificar, visualizar, construir e documentar modelos, desenhos e estruturas. Em UML, 

uma Classe é representada por um rectângulo contendo o nome da Classe. Uma Classe 

com Propriedades é representada por um rectângulo dividido em duas regiões, uma 

contendo o nome da Classe e a outra uma lista de Propriedades. Métodos são 

representados numa terceira região contendo uma lista de Métodos. A Herança, uma 

relação entre uma Subclasse e uma Classe, é representada por uma linha ligando a 

Subclasse à Classe com uma seta a indicar a Classe. Associações são representadas 

por linhas com o nome da Associação normalmente colocado perto do centro da linha. 

Documentos associados ao CIM normalmente seguem uma convenção na qual as 

linhas azuis são usadas para Heranças, linhas vermelhas para Associações e linhas 

verdes para Agregações, um tipo diferente de Associações. Os códigos de cores tornam 

mais perceptíveis os diagramas complexos e de grandes dimensões, mas não fazem 

parte do padrão UML (Figura 2.5). 
 

ElementoGerido

Produto ElementoDoSitemaGerido

ElementoFísico

Colecção

ElementoLógico

-ProdutoFilhoPai

*

* *

-Componente

*

-MembroOuColecção

**

-ProdutoElementosFísicos*

* *

-IdentidadeLógica *

*

-Dependência *

 
Figura 2.5 - Exemplo de Um Diagrama UML 
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2.2.2 O modelo nuclear CIM (Core Model) 

O modelo nuclear (Core Model) captura noções que são aplicáveis a várias áreas 

de gestão através de um conjunto de Associações, Classes, Propriedades e Métodos que 

providenciam um vocabulário básico para descrever sistemas geridos. Estes escabelem 

uma classificação básica de elementos e associações do ambiente gerido. A hierarquia 

começa com a classe ManagedElement que tem como sub-classes 

ManagedSystemElement, Setting,Configuration,Collection e Statistical Data, entre outras. 

O modelo nuclear representa um ponto de partida para determinar como estender o 

esquema dos modelos comuns (Figura 2.6). 

 
Figura 2.6 – Camadas Do CIM Schema [13]  

2.2.3 Os modelos comuns do CIM 

O esquema CIM (CIM Schema) é a combinação de um modelo nuclear e de 

modelos comuns. Este define termos usados para expressar modelos, utilizações e 

semânticas. 

Os modelos comuns são modelos de informação que captam noções comuns a 

uma área específica de gestão. No entanto são independentes de tecnologias ou 

implementações específicas. As Associações, Classes, Propriedades e Métodos nos 

modelos comuns têm como objectivo dar uma perspectiva da área suficientemente 

detalhada para usar como base de desenho de um programa e, em alguns casos, de 

uma implementação (Figura 2.7). 
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Figura 2.7 – O Schema CIM 

Schemas de extensão representam extensões dos modelos comuns, específicas 

para cada tecnologia. Estes Schemas são específicos para cada ambiente ou sistema 

operativo. É esperado que os modelos comuns evoluam com a promoção dos objectos e 

propriedades definidos nos Schemas de extensão.  

Existem muitos modos em que a informação da gestão do CIM poderia ser 

representada para trocar informação. A especificação CIM definiu o formato MOF 

baseado no IDL. A sintaxe do MOF é um modo para descrever definições de objectos 

numa forma textual estabelecendo a sintaxe para a escrita de definições. Os 

componentes principais de uma especificação MOF são as descrições textuais de 

Classes, Associações, Propriedades, Referências, Métodos e declarações de Instâncias 

e os Qualificadores associados a estas. No MOF podem ser inseridos comentários. Um 

ficheiro MOF pode ser escrito em UTF-8 ou Unicode (Figura 2.8). 
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# Exemplo de Uma Classe 
[Version ( "2.7.0 "), Experimental, Description ( 
 "Um CIM e um tipo de CIM_WBEMService que trabalha um ou " 
 " mais aspectos do Schema CIM. Um CIM_Provider opera quando " 
 " requisitado pelo CIM_ObjectManager para operar objectos CIM. " 
 "As propriedades CreationClassName,SystemCreationClassName  " 
 "e SystemName podem ser strings vazias. Neste caso, o " 
 "CIM_ObjectManager tem de interpretar as propriedades através " 
 "de informação do sistema local. ") ]  
class CIM_Provider : CIM_WBEMService {  
    [Override ( "Name"), Description ( 
         "Um nome (Name) perceptível para humanos que identifica o " 
 "fornecedor dentro de um sistema. ") ] 
    string Name;  
    [Required, Description ( 
         "Uma string específica da implementação que identifica o " 
 "pretexto (Handle) do fornecedor. ") ] 
    string Caminho; 
}; 
 
# Exemplo de uma instância: 
 
instance of CIM_Provider { 
    Name = "ACME_OperatingSystemProvider"; 
    Handle = "ACME_OperatingSystemProvider"; 
}; 
instance of CIM_ProviderCapabilities { 
    ClassName = "CIM_OperatingSystem"; 
    ProviderType = { 2 };  
    SupportedProperties = NULL;  
    SupportedMethods = NULL;  
}; 

 
Figura 2.8- Exemplo MOF 

A Classe é um protótipo que define as propriedades e métodos comuns a um tipo 

de objectos em particular. Cada Classe CIM é um diagrama do elemento gerido. Classes 

contêm Propriedades, que descrevem os dados da Classe, e Métodos, que descrevem o 

comportamento da Classe. A Classe é limitada ao contexto descrito no esquema a qual 

pertence e o seu nome deve ser único e com o seguinte formato: <nome do 

esquema>_<nome da classe>. Uma Classe só pode pertencer a um esquema (Figura 

2.9). 
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[Abstract, Version ("2.7.0"), Description (  
     "ManagedElement é uma classe abstracta que providencia " 
 "uma superclasse comum (ou topo da árvore hierárquica) para " 
 "classes não associadas no Schema CIM. ") ]  
class CIM_ManagedElement { 
    [MaxLen (64), Description (    
         "A propriedade de captação (Caption) é uma descrição " 
 "textual curta (uma string com uma linha) do objecto. ") ]     
    string Caption;    
      
    [Description (    
         "A propriedade de descrição (Description) providencia " 
 "uma descrição textual do objecto. ") ]     
    string Description;      
        
    [Description (    
         "Um nome simples para o objecto. Esta propriedade " 
 "permite a cada instância definir um nome simples além " 
 "das suas propriedades e dados chave (Key) e da informação " 
 "da sua descrição.\n " 
 "Note-se que a propriedade do Name de ManagedSystemElement " 
 "também é definida como um nome simples, no entanto é comum " 
 "ser uma chave (Key). Onde o nome (Name) exista e não for uma " 
 "chave (Key) , como nas instâncias de LogicalDevice, a mesma " 
 "informação pode estar presente tanto no nome (Name) como " 
 "nas propriedades do nome do elemento (ElementName). ") ]  
    string ElementName;  
}; 

Figura 2.9- Exemplo de uma Classe CIM  

 

Uma Propriedade é um valor usado para denotar uma característica de uma 

Classe. Propriedades são limitadas ao âmbito da sua Classe e devem ser únicas dentro 

dessa Classe. Uma Propriedade tem um nome, tipo de dados, valor e, opcionalmente, um 

valor base (Figura 2.10). Uma Propriedade que não tenha um valor base é inicializada 

com o valor nulo. Os tipos de Propriedades estão limitados a certo tipo de dados e aos 

arrays correspondentes (Tabela 2.1). 
 
 
[MaxLen (64), Description ( 
        "A propriedade de captação (Caption) " 
 " é uma descrição textual curta do objecto.") ]  
string Caption;    
 
[Write, Description ( 
        "Um valor enumerado indicando a configuração " 
 "padrão/inicial de um administrador para um estado " 
 "activo do elemento. Por defeito, o elemento está " 
 "activo (Enabled) com value=2."),  
        ValueMap {"2", "3", "5", "6", "7"},  
        Values {"Enabled", "Disabled", "Not  
Applicable",  
        "Enabled but Offline", "No Default"} ]  
uint16 EnabledDefault = 2; 

Figura 2.10 – Exemplo de uma propriedade CIM 
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TIPOS DE DADOS INTRÍNSECOS INTERPRETAÇÃO 

uint8 Inteiro 8-bits sem sinal  

sint8 Inteiro 8-bits com sinal 

uint16 Inteiro 16-bits sem sinal 

sint16 Inteiro 16-bits com sinal 

uint32 Inteiro 32-bit sem sinal 

sint32 Inteiro 32-bits com sinal 

uint64 Inteiro 64-bit sem sinal 

sint64 Inteiro 64-bits com sinal 

String string UCS-2  

Boolean Booleano  

real32 IEEE 4-bytes ponto-flutuante  

real64 IEEE 8-bytes ponto-flutuante 

Datetime Uma string contendo a data-hora 

<classname> ref Referência de tipo forte  

char16 16-bit UCS-2 caracter 

Tabela 2.1 – Tipos de dados das Propriedades 

Um Método é uma operação que pode ser invocada. Os Métodos são limitados ao 

ambiente descrito na sua Classe. Uma classe pode ter vários Métodos ou nenhum. A 

assinatura de um Método inclui o nome, o tipo do valor de retorno e parâmetros de 

entrada e de saída opcionais. O tipo de retorno de um Método necessita de ser de um 

dos tipos de dados CIM e não pode ser um array. Os parâmetros podem ser de um dos 

tipos de dados CIM, um array de tamanho fixo ou variável de um desses tipos, ou uma 

referência a um objecto. Um parâmetro pode ser um parâmetro de entrada e de saída ao 

mesmo tempo. O tipo de parâmetro é especificado usando o qualificador de entrada IN 

ou o de saída OUT (Figura 2.11). 
[Description ( 
    "O método StartService coloca o serviço (Service) no" 
    "estado começado (started). Ao invocar o método " 
    "StartService a propriedade RequestedStatus deve " 
    "tomar o valor apropriado. O RequestedStatus mantém " 
    "um recorde da última requisição do estado. " 
 "O método retorna um valor inteiro de 0 se o serviço " 
 "(Service) arrancou com sucesso, 1 se o pedido não " 
 "é suportado, e qualquer outro inteiro para indicar " 
    "um erro. ") ]  
uint32 StartService(); 
[Description (  
    "AddNode traz um novo sistema informático " 
 "(ComputerSystem)para o aglomerado. O nó a " 
 "ser adicionado é especificado como um parâmetro " 
 "para o método. O valor de retorno deve ser 0 se " 
 "o sistema (ComputerSystem) foi adicionado com " 
 "sucesso, 1 se o método não for suportado, e " 
 "qualquer outro número se ocorrer um erro.") ] 
uint32 AddNode ([IN] CIM_ComputerSystem ref  
CS); 

Figura 2.11 – Exemplo de um Método CIM 
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Uma Referência é um tipo de dados de uma propriedade especial que é declarada 

através da palavra “REF” indicando que é um ponteiro para outras instâncias. Uma 

Referência define o papel que cada objecto desempenha numa associação. Associações 

suportam a declaração de múltiplas relações de Instâncias para um dado objecto. Uma 

Referência pode também ser usada como um parâmetro de um Método (Figura 2.12). 
 
[Association, Version ("2.6.0"), Description ( 
    "RunningOS o sistema operativo (OperatingSystem) " 
 "em execução. ") ] 
class CIM_RunningOS : CIM_Dependency { 
[Override ("Antecedent"), Max (1), Description ( 
    "O sistema operativo (OperatingSystem) a correr no " 
    "sistema informático (ComputerSystem).") ] 
CIM_OperatingSystem REF Antecedent; 
[Override ("Dependent"), Max (1), Description ( 
    "O sistema informático (ComputerSystem).") ] 
CIM_ComputerSystem REF Dependent; 
}; 

Figura 2.12 – Exemplo de uma Referência 

 

Uma Associação é um tipo de Classe que contém duas ou mais Referências e o 

Qualificador “Association”. Como Associações são Classes estabelecem uma relação 

entre diferentes Classes sem afectar nenhuma delas (Figura 2.13). 

 
[Association, Aggregation, Version("2.6.0"), Description ( 
          "As associações ProductSoftwareFeatures identificam " 
          "os SoftwareFeatures para um produto (Product) particular.") ]  
class CIM_ProductSoftwareFeatures { 
        [Key, Min (1), Max (1), Aggregate, Description ( 
            "O produto (Product) SoftwareFeatures no seu contexto.") ]  
    CIM_Product REF Product; 
        [Key, Weak, Description ( 
             "O SoftwareFeature num produto (Product).") ]  
    CIM_SoftwareFeature REF Component; 
}; 

Figura 2.13 – Exemplo de uma Associação 

 

Uma Indicação é uma representação activa da ocorrência de um evento. 

Indicações são Classes que tenham o Qualificador deste tipo aplicado. Como Indicações 

são tipos de Classes podem ter Propriedades e Métodos, e podem ser ordenadas 

hierarquicamente. Instâncias de Indicações são de curta duração e não podem ser 

obtidas usando operações CIM como getInstance() ou enumerateInstances(). Indicações 

só podem ser recolhidas subscrevendo a elas através de uma Subscrição. Uma 

Subscrição é expressa através da criação de uma Instância de uma Associação, 

“IndicationSubscription”, que referencia uma Instância de um Filtro, “IndicationFilter”, e 

uma Instância de um Operador, IndicationHandler. Um Filtro contém os parâmetros da 

busca que selecciona uma ou várias Indicações. O tamanho e a complexidade do 
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resultado devolvido ao subscritor é ditado pelos parâmetros da busca. Qualificadores são 

valores que providenciam informação adicional sobre Classes, Associações, Indicações, 

Métodos, parâmetros de Métodos, Propriedades ou Referências. O tipo de um 

Qualificador é o que define o Qualificador. Um Qualificador não pode ser usado sem o 

seu tipo ser definido, e o tipo de dados e valor têm de estar em concordância com este 

tipo. Qualificadores estão restringidos ao Namespace em que estão inseridos e a 

definição do tipo deste tem de ser única dentro deste Namespace. Todos os 

Qualificadores têm um nome, tipo, valor, Scope, Flavor e opcionalmente um valor padrão. 

O tipo pode ser qualquer um dos tipos disponíveis para uma Propriedade excepto 

Referências. A classificação (“Flavor”) define comportamentos adicionais do Qualificador 

(Tabela 2.2). O Contexto (“Scope”) define os elementos a que o Qualificador pode ser 

aplicado e tem de conter pelo menos um elemento mas pode conter uma combinação de 

elementos ou “any” para indicar que o Qualificador pode ser aplicado a todos os 

elementos. O Contexto pode incluir os elementos Classe, Associação, Indicação, 

Propriedade, Referência, Método ou parâmetros de um Método (Figura 2.14). 

 
Qualifier Abstract : boolean = false,  
    Scope(class, association, indication),  
    Flavor(Restricted); 
   
Qualifier Description : string = null,  
    Scope(any),  
    Flavor(Translatable); 
   
Qualifier Version : string = null,  
    Scope(class, association, indication),  
    Flavor(Translatable); 

Figura 2.14 – Exemplo de um Qualificador 

 

 

Parâmetro Definição Predefinição 

EnableOverride O qualificador pode ser substituído Sim 

DisableOverride O qualificador não pode ser substituído Não 

ToSubClass O qualificador é herdado por qualquer subclasse Sim 

Restricted O qualificador aplica-se a qualquer classe em que esteja 
declarado Não 

Translatable Indica que o valor do qualificador pode ser especificado 
em múltiplos locais Não 

Tabela 2.2 – Classificações (flavors) dos Qualificadores 
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2.2.4 Modelo de Políticas 

No contexto de sistemas computacionais, “política” é um termo frequentemente 

usado para descrever qualquer configuração que controle comportamentos do sistema, 

como “políticas de segurança” ou “políticas de qualidade de serviço”. Em geral, uma 

“política” é um objectivo, percurso e método de acção para controlar decisões presentes 

e futuras. Políticas podem especificar directivas de gestão de recursos a um nível 

superior de abstracção e podem especificar directivas de gestão de utilização. O modelo 

de políticas da DMTF providencia uma estrutura comum para especificar 

comportamentos de sistemas que são suficientemente abstractos para serem 

independentes de detalhes específicos da implementação, e suficientemente escaláveis 

para configurarem sistemas computacionais complexos. 

Desenvolvido em conjunto com o IETF, o modelo Policy é um modelo orientado a 

objectos que permite a construção de regras de políticas com a seguinte forma if 
<condição ou condições> then <acção ou acções>. 

O elemento <condição ou condições> é uma expressão Booleana usada para 

especificar o critério de selecção da regra. Este critério pode incluir condições temporais 

(quando aplicar a regra), condições de contexto (a que se aplica a regra) e condições de 

estado (em que circunstâncias se aplica a regra). Quando, para um recurso gerido, a 

expressão do elemento <condição ou condições> toma o valor de “True” (verdadeiro), o 

elemento <acção ou acções> é accionado. Estas directivas condicionais são uma 

descrição, independente da implementação, dos aspectos comuns da gestão do sistema. 

Contudo o modelo de políticas sozinho não providencia a requerida especificação 

abstracta. A escalabilidade é providenciada por um lado pelas abstracções, que permitem 

uma independência de implementação, e por outro pela estrutura de desenvolvimento 

baseada em papéis. Um papel de uma política é um nome atribuído administrativamente 

para a aplicação do papel desempenhado pela entidade que combina conjuntos de 

regras de políticas. Estes conjuntos de regras são assinalados por um ou mais papéis de 

políticas e os pontos de aplicação conhecem os papéis que estas desempenham. Em 

seguida, a infra-estrutura de desenvolvimento entrega as regras da política apropriada 

para o ponto de aplicação baseado na relação entre os nomes destes. 

Uma classe CIM_PolicyRule é a classe central usada para agregar instâncias de 

objectos do tipo PolicyCondition e PolicyAction. Instâncias de PolicyRule podem ser 

agregadas a instâncias de PolicyGroup para formar conjuntos coerentes com os mesmos 

valores de PolicyRole. Na verdade, uma PolicySet é uma abstracção comum para 

PolicyRule e PolicyGroup pois ambas as classes podem agregar instâncias de PolicySet. 



23 

 

Um PolicySet forma uma associação coerente de um conjunto comum de valores de 

PolicyRole e uma estratégia de decisão para seleccionar quais as regras ou conjunto de 

regras a serem avaliadas na agregação. O PolicyRole identifica qual ou quais os recursos 

a serem geridos usando o PolicySet (Figura 2.15). 
 

-ConditionListType : uint
-RuleUsage : string
-SequencedActions : uint
-ExcutionStrategy : uint

PolicyRule PolicyGroup

-PolicyDecisionStrategy : uint
-PolicyRoles : string
-Enabled : uint

PolicySet (ABSTRACT)

PolicyCondition (ABSTRACT) PolicyAction (ABSTRACT)

*

*

*

*

*

*

PolicyConditionInPolicyRule
GroupNumber: uint

ConditionNegated: boolean
PolicyActionInPolicyRule

ActionOrder: uint

PolicySetComponent
Priority: uint

 
Figura 2.15 – Modelos de Políticas 

2.3 Codificação da informação WBEM 

O uso das tecnologias Web na construção de sistemas de gestão de redes tem 

vindo a aumentar. A comunicação entre as aplicações de gestão WBEM é feita através 

de mensagens XML [21]. A representação de dados numa forma textual como XML é útil 

na troca de dados entre sistemas heterogéneos. Além disto a linguagem XML permite a 

definição de outras línguas e esquemas que, no ambiente gerido, podem ser usadas para 

criar um modelo e representação da informação de gestão.  

A informação CIM pode ser representada em XML de várias maneiras diferentes e 

por isso o grupo DMTF propôs uma representação padrão. O xmlCIM é uma gramática 

XML que pode ser escrita em Document Type Definition (DTD) e usada para representar 

mensagens e declarações CIM (classes, instâncias e qualificadores) para serem usadas 

por protocolos CIM. Uma das vantagens é a de poder ser interpretado por vários 

formatos, incluindo o formato MOF. 
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Existem dois modelos fundamentais para o mapeamento de CIM em XML: o 

mapeamento por esquema e o mapeamento por meta-esquema. 

O mapeamento por esquema utiliza um esquema XML para descrever classes e 

instâncias CIM. Estas são mapeadas para um documento XML válido. Essencialmente 

isto significa que cada classe CIM gera o seu próprio fragmento em DTD em que os 

nomes dos elementos XML são iguais aos nomes dos elementos CIM correspondentes.  

O mapeamento por meta-esquema utiliza um esquema XML para descrever o 

meta-esquema CIM e onde as Classes e Instâncias CIM são documentos XML válidos 

para o esquema. Isto é, o DTD é usado para descrever, de uma forma genérica, a noção 

de uma classe ou instância CIM. Os nomes dos elementos CIM são mapeados em 

atributos ou valores em vez de nomes de um elemento XML. 

O mapeamento por meta-esquema requer apenas um meta-esquema DTD padrão 

para CIM, em vez de um ilimitado número de DTDs. Um mapeamento por meta-esquema 

apenas introduz um pequeno número fixo de termos no namespace do elemento XML, 

enquanto num mapeamento por esquema os nomes dos elementos do esquema CIM são 

replicados no namespace do elemento XML. O mapeamento por esquema permite 

validação de instâncias e classes baseada em XML, no entanto isto só é possível 

retirando a estrutura hierárquica antes do mapeamento da classe CIM para um esquema 

XML. Caso contrário todas as propriedades herdadas estariam ausentes do DTD. 

2.4 Transporte da informação WBEM 

A comunicação entre a aplicação cliente e a plataforma de gestão é feita através 

de mensagens CIM encapsuladas no protocolo Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) 

(Figura 2.16). 
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M-POST /cimom HTTP/1.1  
HOST: http://www.myhost.com/  
Content-Type: application/XML; charset="utf-8"  
Content-Length: xxxx 
Man: http://www.dmtf.org/cim/mapping/http/v1.0 ; ns=73  
73-CIMOperation: MethodCall  
73-CIMMethod: DeleteClass  
73-CIMObject: root/cimv2  
  
<?XML version="1.0" encoding="utf-8" ?>  
<CIM CIMVERSION="2.0" DTDVERSION="2.0">  
 <MESSAGE ID="87872" PROTOCOLVERSION="1.0">  
  <SIMPLEREQ>  
   <IMETHODCALL NAME="DeleteClass">  
    <LOCALNAMESPACEPATH>  
     <NAMESPACE NAME="root"/>  
     <NAMESPACE NAME="cimv2"/>  
    </LOCALNAMESPACEPATH>  
    <IPARAMVALUE NAME="ClassName"><CLASSNAME  
NAME="CIM_VideoBIOSElement"/></IPARAMVALUE>  
   </IMETHODCALL>  
  </SIMPLEREQ>  
 </MESSAGE>  
</CIM> 
 
HTTP/1.1 200 OK  
Content-Type: application/XML; charset="utf-8"  
Content-Length: xxxx  
Ext:  
Cache-Control: no-cache  
Man: http://www.dmtf.org/cim/mapping/http/v1.0 ; ns=73  
73-CIMOperation: MethodResponse  
  
<?XML version="1.0" encoding="utf-8" ?>  
<CIM CIMVERSION="2.0" DTDVERSION="2.0">  
 <MESSAGE ID="87872" PROTOCOLVERSION="1.0"> 
  <SIMPLERSP>  
   <IMETHODRESPONSE NAME="DeleteClass">  
    <ERROR CODE="9" DESCRIPTION="Class has non-deletable instances"/>  
   </IMETHODRESPONSE>  
  </SIMPLERSP>  
 </MESSAGE>  
</CIM> 

Figura 2.16 – Exemplo de um pedido e resposta HTTP 

 

A estandardização do mapeamentos das mensagens CIM em HTTP permite que 

várias implementações CIM operem abertamente e de uma forma padronizada. Existem 

critérios para encapsular mensagens CIM em HTTP [14]: 

• O encapsulamento é projectado para funcionar tanto em HTTP v1.0 como 

em HTTP v1.1. 

• O encapsulamento pode ser usado directamente sobre uma estrutura 

HTTP. 

• O encapsulamento das mensagens CIM permite a manipulação eficiente 

da firewall/proxy. A informação é limitada ao que se considera essencial e 
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não ao tamanho do cabeçalho. Não existem informações específicas do 

CIM que apareçam no cabeçalho e que não apareçam novamente na 

mensagem CIM.  

Uma mensagem CIM é um pacote de dados, de pedido ou resposta bem 

definidos, usado para trocar informação entre produtos CIM. Existem actualmente dois 

tipos de mensagens CIM: as mensagens de operação CIM e as mensagens de 

exportação CIM. 

Uma mensagem de operação CIM é uma mensagem CIM usada para invocar uma 

operação no namespace do destinatário. Uma mensagem de exportação CIM é uma 

mensagem CIM usada para a comunicação de informação sobre um namespace ou 

elemento CIM exterior ao destinatário. Esta mensagem é apenas informativa e não define 

uma operação no namespace CIM do destinatário nem implica a sua existência. 

Uma mensagem CIM contém apenas um dos seguintes tipos: Pedido de 

Operação CIM, Resposta de Operação CIM, Pedido de Exportação CIM e Resposta de 

Exportação CIM. 

Um produto CIM é qualquer produto capaz de fornecer e/ou consumir informação 

usando esquemas CIM. Clientes CIM, Servidores CIM e Ouvintes CIM. 

Um Cliente CIM é o cliente que evoca os pedidos de operação ou exportação CIM 

e recebe e processa as respostas de operação ou exportação CIM. Um Servidor CIM é 

um servidor que recebe e processa os pedidos de operação CIM e envia as respostas de 

operação CIM. O Ouvinte CIM é um servidor que recebe e processa os pedidos de 

exportação CIM e envia as respostas de exportação CIM. 

Uma mensagem de pedido CIM pode ser usada com ou sem o “HTTP Extension 
Framework” [15]. 

Todas as mensagens de resposta CIM são transportadas na resposta HTTP 

correspondente. 

Apenas um Pedido de Operação CIM ou Resposta de Operação CIM inclui uma 

extensão do cabeçalho do tipo: “CIMOperation: <MethodCall | MethodResponse>” (Figura 

2.16). Este identifica que a mensagem HTTP transporta um pedido ou resposta de 

Operação CIM.  

Apenas os pedidos de operação CIM incluem uma e apenas uma das seguintes 

extensões de cabeçalho: CIMMethod e CIMObject ou CIMBatch. 
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O CIMMethod e o CIMObject têm de estar presente nos pedidos de operação CIM 

que contêm um pedido de operação simples, no entanto não podem estar presente nos 

pedidos de operações múltiplas. Um pedido de operação simples é definido como um 

pedido que invoca um único método. Um pedido de operação múltipla é definido como 

um pedido que invoca mais do que um método. A extensão do cabeçalho CIMMethod 

identifica o nome do método CIM a ser invocado e segue o seguinte formato: 

“CIMMethod: <MethodName>” e “<MethodName> = <CIMIdentifier>” em que o 

CIMIdentifier representa o nome do elemento CIM a qual foi aplicada a transformação. A 

extensão de cabeçalho CIMObject identifica o objecto CIM em que o método deve ser 

invocado, usando o caminho do objecto CIM e segue o seguinte formato: “CIMObject: 
<ObjectPath>” e “<ObjectPath> = <CIMObjectPath>” onde CIMObjectPath representa um 

elemento <LOCALNAMESPACEPATH>, <LOCALCLASSPATH> ou 

<LOCALINSTANCEPATH> a qual foi aplicada a transformação (Figura 2.16). 

 O CIMBatch tem de estar presente nos pedidos de operação CIM que contêm 

pedidos de operações múltiplas, no entanto não podem estar presente nos pedidos de 

operação simples. Este identifica que o pedido de operação contém múltiplas invocações 

de métodos e segue o formato CIMBatch. (Figura 2.17) 

POST /CIMOM1 HTTP/1.1  
Authorization: Basic Z3Vlc3Q6Z3Vlc3Q=  
Content-Length: XXX  
Host: localhost:5988  
CIMOperation: MethodCall  
CIMProtocolVersion: 1.0  
Content-Type: text/XML;charset=UTF-8  
CIMBatch: CIMBatch  
<?XML version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<CIM DTDVERSION="2.0" CIMVERSION="2.0">  
  <MESSAGE ID="2004:2:5:1:1:11:41:1" PROTOCOLVERSION="1.0">  
    <MULTIREQ>  
      <SIMPLEREQ>  
        <IMETHODCALL NAME="GetClass">  
          <LOCALNAMESPACEPATH>  
            <NAMESPACE NAME="interop" />  
          </LOCALNAMESPACEPATH>  
          <IPARAMVALUE NAME="ClassName">  
            <CLASSNAME NAME="CIM_ObjectManagerAdapter" />  
          </IPARAMVALUE>  
        </IMETHODCALL>  
      </SIMPLEREQ>  
      <SIMPLEREQ>  
        <IMETHODCALL NAME="EnumerateInstances">  
          <LOCALNAMESPACEPATH>  
            <NAMESPACE NAME="interop" />  
          </LOCALNAMESPACEPATH>  
          <IPARAMVALUE NAME="ClassName">  
            <CLASSNAME NAME="CIM_ObjectManagerAdapter" />  
          </IPARAMVALUE>   
        </IMETHODCALL> 
</SIMPLEREQ>  
    </MULTIREQ>  
  </MESSAGE>  
</CIM> 

Figura 2.17 – Exemplo de um pedido de operações CIM múltiplas 



28 

 

 

Um Pedido de Exportação CIM ou Resposta de Exportação CIM inclui uma 

extensão do cabeçalho do tipo: “CIMExport: <MethodRequest | MethodResponse>”. Este 

identifica que a mensagem HTTP transporta um pedido ou resposta de Exportação CIM.  

 Os pedidos de exportação CIM ou incluem um CIMExportMethod ou um 

CIMExportBatch. 

O CIMExportMethod tem de estar presente nos pedidos de operação CIM que 

contém um pedido de operação simples. A extensão do cabeçalho CIMExportMethod 

identifica o nome do método de exportação CIM a ser invocado e segue o seguinte 

formato: “CIMExportMethod: <ExportMethodName>” e “<ExportMethodName> = 

<CIMIdentifier>” (Figura 2.18). 

M-POST /cimlistener/browser HTTP/1.1  
HOST: http://www.acme.com/  
Content-Type: application/XML; charset="utf-8"  
Content-Length: XXX  
Man: http://www.dmtf.org/cim/mapping/http/v1.0 ; ns=40  
40-CIMExport: MethodRequest  
40-CIMExportMethod: ExportIndication  
  
<?XML version="1.0" encoding="utf-8" ?>  
<CIM CIMVERSION="2.0" DTDVERSION="2.0">  
 <MESSAGE ID="1007" PROTOCOLVERSION="1.0">  
  <SIMPLEEXPREQ>  
    <EXPMETHODCALL NAME="ExportIndication">  
     <EXPPARAMVALUE NAME="NewIndication">  
      <INSTANCE CLASSNAME="CIM_AlertIndication" >  
        <PROPERTY NAME="Description" TYPE="string"> 
          <VALUE>Sample CIM_AlertIndication indication</VALUE> 
        </PROPERTY>  
        <PROPERTY NAME="AlertType" TYPE="uint16">  
          <VALUE>1</VALUE>  
        </PROPERTY>  
        <PROPERTY NAME="PerceivedSeverity" TYPE="uint16">  
          <VALUE>3</VALUE>  
        </PROPERTY>  
        <PROPERTY NAME="ProbableCause" TYPE="uint16">  
          <VALUE>2</VALUE>  
        </PROPERTY>  
        <PROPERTY NAME="IndicationTime" TYPE="datetime">  
          <VALUE>20010515104354.000000:000</VALUE>  
        </PROPERTY>  
      </INSTANCE>  
    </EXPPARAMVALUE>  
  </EXPMETHODCALL>  
 </SIMPLEEXPREQ>  
 </MESSAGE>  
</CIM> 

Figura 2.18 – Exemplo de um pedido de exportação CIM 

 

O CIMExportBatch tem de estar presente nos pedidos de exportação CIM que 

contêm pedidos de exportações múltiplas. Este identifica que o pedido de operação 

contém múltiplas invocações de métodos e segue o formato CIMExportBatch. 
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HTTP/1.1 200 OK   
Content-Type: application/XML; charset="utf-8"  
Content-Length: 267  
Ext:  
Cache-Control: no-cache  
Man: http://www.dmtf.org/cim/mapping/http/v1.0; ns=40  
40-CIMExport: MethodResponse  
  
<?XML version="1.0" encoding="utf-8" ?>  
<CIM CIMVERSION="2.0" DTDVERSION="2.0">  
  <MESSAGE ID="1007" PROTOCOLVERSION="1.0">  
    <SIMPLEEXPRSP>  
      <EXPMETHODRESPONSE NAME="ExportIndication"> 
        <IRETURNVALUE>  
        </IRETURNVALUE>  
      </EXPMETHODRESPONSE>  
    </SIMPLEEXPRSP>  
  </MESSAGE>  
</CIM> 

Figura 2.19 – Exemplo de uma resposta de exportação CIM 
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3 Gestão baseada em políticas 

Um sistema de gestão baseado em políticas permite ao administrador definir 

regras para a rede e geri-las no sistema de políticas [22]. No entanto é necessário 

especificar estas regras. Neste capítulo são abordadas linguagens de políticas e editores 

de políticas. 

3.1 Paradigma de gestão baseada em políticas 

A gestão baseada em políticas é um paradigma de gestão que separa as regras 

que ditam o comportamento do sistema, da sua funcionalidade. Este paradigma foi 

desenvolvido em torno do conceito da criação de sistemas autónomos que providenciem 

administradores de sistemas e que tomem decisões, deixando-os definir princípios gerais 

de orientação e políticas que ditem o comportamento e interacção dos sistemas geridos. 

Com estes sistemas seriam reduzidos custos de manutenção de informação e de 

sistemas de comunicação enquanto se aumentava a flexibilidade destas plataformas. 

Através de políticas com uma estrutura do tipo if-then foi possível criar regras que 

ditam como o sistema deve actuar caso se validem as condições impostas (Figura 3.1). 

If  
{ 
Condições 
} 

Then 
{ 
Acções 
} 

Figura 3.1 – Estrutura If-Then 

Assim não é necessário o utilizador estar sempre a configurar algo quando existe 

uma mudança no sistema. Esta configuração é feita de modo automático. 

3.2 Linguagens de políticas 

As linguagens de especificação de regras de políticas de gestão já existem há 

alguns anos no entanto a linguagem CIM-SPL só recentemente foi criada. Existem várias 

outras linguagens de políticas, entre elas destacam-se PONDER e XACML. No entanto 
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temos outras linguagens como KAoS [23] e Rei [24] que são linguagens de políticas para 

expressar políticas de autorização e obrigação. Estas permitem a inclusão de ontologias 

externas para definir a semântica de conceitos específicos para o domínio. As Políticas 

WS (Web Service Policy, WS-Policy) [25] contêm uma extensa gramática para expressar 

requerimentos não funcionais. Estes servem para interagir com um serviço Web. 

GlueQoS [26] é uma extensão de Políticas WS que especifica a qualidade de serviços 

para funcionalidades de serviços Web (Figura 3.2). 

 

(01) <wsp:Policy 
        XMLns:sp="http://schemas.XMLsoap.org/ws/2005/07/securitypolicy" 
        XMLns:wsp="http://schemas.XMLsoap.org/ws/2004/09/policy" > 
(02)    <wsp:ExactlyOne> 
(03)       <sp:Basic256Rsa15 /> 
(04)     <sp:TripleDesRsa15 /> 
(05)    </wsp:ExactlyOne> 
(06) </wsp:Policy> 

Figura 3.2 – Exemplo de uma Política em WS-Policy 

 

PONDER foi desenvolvido no Colégio Imperial de Londres, e é uma linguagem 

declarativa orientada a objectos [16] que pode ser usada para especificar políticas de 

gestão e de segurança. PONDER inclui políticas de segurança (controlo de acesso 

baseado em regras), políticas de gestão e como é uma linguagem orientada a objectos 

permite recursos como herança de políticas. 

As políticas PONDER de autorização podem ser implementadas usando variados 

mecanismos de controlo de acesso para firewalls, sistemas operativos, bases de dados e 

Java. Na Figura 3.3 temos uma política onde engenheiros de testes estagiários estão 

proibidos de fazer testes de desempenho nos routers entre as 9 e as 17 horas. A política 

está guardada no domínio /negativeAuth. 

 

inst auth– /negativeAuth/testRouters {  
  subject  /engenheirosTeste/estagiarios ;  
  action    desempenho_teste() ;  
  target <routerT> /routers ;   
 when time.between (“0900”, “1700”)  
} 

Figura 3.3 – Exemplo de uma política PONDER de autorização 

 

 As políticas PONDER de obrigação são regras, do tipo condição-acção 

accionadas por eventos, para a gestão, baseada em políticas, de redes e sistemas 

distribuídos. Como exemplo existe a Figura 3.4 onde a política é accionada por três 

falhas de autenticação (loginfail) com a mesma identificação de utilizador (userid). O 
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administrador da segurança (SecAdmin) da “NRegion” desactiva o utilizador com userid 

no domínio de “NRegion/users e depois regista o userid que falhou através de uma 

operação local realizado no objecto SecAdmin. 

 
.inst oblig loginFailure {   
  on        3*loginfail(userid) ;   
  subject      s = /NRegion/SecAdmin ;  
  target <userT>   t = /NRegion/users ^ {userid} ;  
  do          t.disable() -> s.log(userid) ;   
}  

Figura 3.4 – Exemplo de uma política PONDER de obrigação 

 

PONDER também pode ser utilizado para a gestão de actividades de segurança 

como o registo de utilizadores ou eventos de auditoria para decidir o acesso a recursos 

críticos ou violações de segurança. Ao contrário do que acontece com SPL, PONDER 

também suporta a definição de políticas activadas por eventos. Cada política contém o 

alvo e o sujeito a qual é aplicada a política e suporta a definição de domínios - um 

esquema de agrupamento dinâmico de elementos geridos. A seguir é apresentado um 

exemplo de uma regra de uma política criada em PONDER para criar uma nova classe 

de tráfego quando o dispositivo alvo suporta um número limitado de classes de tráfego ( 

Figura 3.5). 
inst oblig   /Policies/PolicyToAddTrafficClass {  
  subject   /PolicyAgents/NetworkPMA;  
  target   t = /Routers/CoreRouters;  
  on     addTrafficClassRequest (classOfTrafficParams[]);  
  do     t.addTrafficClass (( classOfTrafficParams [] );  
   when   t.CIM_Get (CurrentClassesOfTraffic) <  
t.CIM_Get (MaximumClassesOfTraffic); } 

Figura 3.5 – Exemplo de uma Política em PONDER 

 

XACML (eXtensible Access Control Markup Language) é uma especificação em 

XML para expressar políticas definidas por OASIS [11]. Esta linguagem permite definir 

regras de controlo de acesso para explorar em segurança documentos XML a usar um 

esquema XML para validar os componentes da política definida. XACML é usado para 

especificar uma política orientada a sujeito-alvo-acção-condição e inclui políticas de 

autorização condicional e também políticas com condições para especificar acções que 

têm de ser executadas antes de ser permitido o acesso (Figura 3.6). 
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Figura 3.6 – Modelo de informação XACML 

 

 Esta linguagem tem como vantagem o grande poder de flexibilidade na definição 

de regras de autorização que permitem desde a definição de políticas globais genéricas 

até à definição de políticas totalmente individuais. Outra vantagem é a capacidade de 

interoperabilidade com aplicações que possam estar em domínios diferentes, 

proporcionando a capacidade de executar controlo de acesso distribuído. A 

interoperabilidade também ocorre com a troca de mensagens entre as entidades de um 

sistema ( Figura 3.7). 

Contudo o utilizador teria de aprender uma linguagem de política para cada um 

dos diferentes casos e integrá-los a todos na aplicação, o que seria uma tarefa 

extremamente difícil. Devido a isto foi proposta por Agrawal et al. [9], de acordo com a 

norma DMTF, a linguagem CIM-SPL (CIM Simple Policy Language), consistindo numa 

linguagem de especificação de políticas. 
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<Policy PolicyId="SamplePolicy" RuleCombiningAlgId="urn:OASIS:names:tc:XACML:1.0:rule-
combining-algorithm:permit-overrides"> 
<!-- This Policy only applies to requests on the SampleServer --> 
 <Target> 
  <Subjects> 
   <AnySubject/> 
  </Subjects> 
  <Resources> 
   <ResourceMatch 
MatchId="urn:OASIS:names:tc:XACML:1.0:function:string-equal"> 
    <AttributeValue 
DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">SampleServer</AttributeValue> 
    <ResourceAttributeDesignator 
DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
AttributeId="urn:OASIS:names:tc:XACML:1.0:resource:resource-id"/> 
   </ResourceMatch> 
  </Resources> 
  <Actions> 
   <AnyAction/> 
  </Actions> 
 </Target> 
<!-- Rule to see if we should allow the Subject to login --> 
 <Rule RuleId="LoginRule" Effect="Permit"> 
<!--==== Only use this Rule if the action is login =====--> 
  <Target> 
   <Subjects> 
    <AnySubject/> 
   </Subjects> 
   <Resources> 
    <AnyResource/> 
   </Resources> 
   <Actions> 
    <ActionMatch 
MatchId="urn:OASIS:names:tc:XACML:1.0:function:string-equal"> 
     <AttributeValue 
DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">login</AttributeValue> 
     <ActionAttributeDesignator 
DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" AttributeId="ServerAction"/> 
    </ActionMatch> 
   </Actions> 
  </Target> 
<!-- Only allow logins from 9am to 5pm --> 
 <Condition FunctionId="urn:OASIS:names:tc:XACML:1.0:function:and"> 
   <Apply FunctionId="urn:OASIS:names:tc:XACML:1.0:function:time-
greater-than-or-equal"> 
    <Apply 
FunctionId="urn:OASIS:names:tc:XACML:1.0:function:time-one-and-only"> 
     <EnvironmentAttributeSelector 
DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#time" 
AttributeId="urn:OASIS:names:tc:XACML:1.0:environment:current-time"/> 
    </Apply> 
    <AttributeValue 
DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#time">09:00:00</AttributeValue> 
   </Apply> 
    <Apply FunctionId="urn:OASIS:names:tc:XACML:1.0:function:time-less-
than-or-equal" 
    <Apply 
FunctionId="urn:OASIS:names:tc:XACML:1.0:function:time-one-and-only"> 
     <EnvironmentAttributeSelector 
DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#time" 
AttributeId="urn:OASIS:names:tc:XACML:1.0:environment:current-time"/> 
    </Apply> 
    <AttributeValue 
DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#time">17:00:00</AttributeValue> 
   </Apply> 
  </Condition> 
 </Rule> 
<!-- We could include other Rules for different actions here --> 
<!-- A final, "fall-through" Rule that always Denies --> 
 <Rule RuleId="FinalRule" Effect="Deny"/> 
</Policy> 

Figura 3.7 – Exemplo de uma Política em XACML 
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3.3 Linguagem CIM-SPL 

O modelo CIM torna a escrita de políticas menos intuitiva. De modo a simplificar a 

utilização de modelos de políticas CIM, o CIM-SPL foi criado por Jorge Lobo dentro do 

grupo DMTF Policy Working Group em Janeiro de 2007. O objectivo da linguagem CIM-

SPL é providenciar um modo para especificar regras de políticas do estilo “if-condition-
then-action” para gerir recursos informáticos usando construtores definidos pelo modelo 

CIM. O desenho de CIM-SPL é inspirado em modelos e linguagens de políticas 

existentes. Um dos pontos principias de CIM-SPL é oferecer uma linguagem de política 

compatível como o modelo de políticas CIM e aos Schema CIM. 

3.3.1 Estrutura 

Uma política em CIM-SPL é sempre um grupo de políticas mas o elemento mais 

básico é uma regra de uma política. Uma regra de uma política CIM-SPL é 

essencialmente um fluxo de caracteres que especifica a uma regra do tipo 

Condição/Acção (Figura 3.8).  
 
Import <indicação de importação> ;  
Strategy [Execute_All_Applicable | Execute_First_Applicable] ;  (Obrigatório)  
Policy {  
  Declaration {  
  <Lista de definições de constantes> (Opcional)  
  <Lista de definições de macros> (Opcional)  
   }  
   Condition {    (Opcional)  
      <Condição If>   
   }  
   Decision {    (Obrigatório)  
      <Decisão Then>   
   }  
}: Prioridade  

Figura 3.8 – Definição de uma política CIM-SPL 

 

O Import inclui um objecto chamado de classe âncora, tipicamente com o 

objectivo de providenciar os métodos de acções da política. Na secção de Declaration 

são definidas as constantes e macros de modo a simplificar os longos nomes de classes 

CIM. Os Macros são usados para operações comuns que podem aparecer repetidamente 

nas secções da política. A secção Declaration é opcional. Name é o identificador da 

Macro e Type o tipo do valor de retorno desta. As expressões utilizadas posteriormente 

podem incluir uma Macro desde que esta tenha sido definida anteriormente. (Figura 3.9) 
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Declaration {  
  <Lista de definições de constantes> (Opcional)  
  <Lista de definições de macros> (Opcional)  
}  
 
Os nomes das constantes e dos macros tem de ser diferente do nome da política.  
 
Definição da constante:  
  <nome da constante> = <valor da constante>;  
 
Definição do Macro: 
Macro {  
Name=<string indicando o nome do macro>; (Obrigatório)  
Type=tipo; (Obrigatório) 
 Argument= nome1:tipo1[,nome2:tipo2]*; (Opcional)   
  Procedure=<expressão> (Obrigatório)  
} 

Figura 3.9 – Definição da secção Definition 

 

A secção Condition é também opcional e contém uma expressão booleana que 

permite o uso de operadores lógicos normais como AND, OR e NOT e operadores 

aritméticos. SPL permite que existam condições formadas por subcondições, desde que 

o valor destas subcondições possa ser exprimido num valor do tipo booleano. Se esta 

secção não estiver presente a política considera-se sempre activa. (Figura 3.10) 

 

Condition {  
    <Expressão Booleana> (Uma expressão que retorna uma constante do tipo booleano)  
} 

Figura 3.10 – Definição da secção Condition 

 

A secção de Decision é obrigatória numa política. Acções na secção de Decision 

são maioritariamente invocações de métodos da classe âncora. CIM-SPL permite a 

composição de acções básicas em acções mais complexas. As acções básicas podem 

ser executadas em série ou de um modo simultâneo (Figura 3.11). 
 
Decision {   
    <bloco de acção>  
}  

Figura 3.11 – Definição da secção Decision 

 

O bloco de acção pode ser de um dos seguintes tipos: 

• <nome da política de acção>  ( )  
Uma PolicyAction única sem argumentos. 



38 

 

• <nome da política de acção >  (<nome do argumento> = <expressão>[, <nome do 
argumento> = <expressão>]*)   

Uma PolicyAction única com pelo menos um argumento. 

• <1º bloco de acção> -> <2º bloco de acção> 

  O 2º bloco de acção é executado se o 1º bloco de acção for executado 

com sucesso. Caso se verifique que o 1º bloco não é completado com sucesso, o 2º 

bloco não é executado e o valor global de retorno é de falha. Caso o 1º bloco retorne 

sucesso, o valor global de retorno depende exclusivamente do retorno do 2º bloco. 

• <1º bloco de acção> && <2º bloco de acção> 

Os dois blocos são executados em paralelo e o valor global de retorno é 

de um sucesso unicamente se ambos retornarem sucesso. 

• <1º bloco de acção> ||<2º bloco de acção> 

 Os dois blocos são executados em paralelo e o valor global de retorno é de 

um sucesso assim que um retornar sucesso. 

• <1º bloco de acção> |<2º bloco de acção> 

 O 1º bloco é executado, caso este retorne sucesso o valor global de 

retorno é de um sucesso, caso contrário é executado o 2º processo. Neste caso o valor 

global de retorno depende do retorno do 2º processo. 

SPL também implementa agregação de políticas CIM como grupos de políticas 

(Figura 3.12). Grupos de políticas podem conter políticas e outros grupos de políticas, e 

estes importam a sua classe âncora privada. Cada grupo ou política tem uma prioridade 

implementada na forma de um número inteiro positivo que deve ser único na camada 

desse grupo. Grupos de políticas permitem organização hierárquica de políticas, 

agrupamento de políticas de acordo com a sua funcionalidade, importância, ou 

prioridade. 
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Import <indicação de importação> ;  
Strategy [Execute_All_Applicable | Execute_First_Applicable] ;  (Obrigatório)  
 
Policy {  
  Declaration {  
  <Lista de definições de constantes> (Opcional)  
  <Lista de definições de macros> (Opcional)  
   }  
   Condition {    (Opcional)  
      <Condição If>   
   }  
   Decision {    (Obrigatório)  
      <Decisão Then>   
   }  
}: Prioridade;(Obrigatório quando seguida de grupos) 
  
PolicyGroup:[Nome da Associação(Propriedade1,Propriedade2)] { … }: Prioridade; 
(Opcional)  

 
PolicyGroup:[Nome da Associação(Propriedade1,Propriedade2)] { … }: Prioridade; 
(Opcional)  
… 

Figura 3.12 – Definição de Grupos de Políticas 

 

Expressões em SPL podem incluir todos os tipos de dados CIM, arrays, 

operadores (lógicos e aritméticos) e funções de raiz (p.e. max, ln, stringlength). SPL 

suporta de igual forma operações sobre arrays, referidas como operações de colecção 

(collection). Colecções, implementadas pelo operador collect, criam arrays de tipos de 

dados CIM ou arrays de referências a instâncias CIM. Estas permitem, além de outras 

coisas, referências transversais de classes CIM, desde a CIM classe importado como 

âncora da política para atingir as classes restantes, por meio das classes de associação 

CIM que devem ser acedidas, a fim de definir a regra da política. 

3.3.2 Operadores e tipos de dados SPL 

A linguagem SPL suporta os mesmos tipos básicos dos dados JAVA e respectivos 

arrays (Tabela 3.1). 
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Tipos de Dados SPL Tipos de Dados Java 

Sint8 byte 

Sint16 short 

Sint32 int 

Sint64 long 

String string 

Boolean boolean 

Real32 float 

Real64 double 

DateTime Calendário 

Reference Qualquer Objecto Java 

Char16 char 
Tabela 3.1 – Tipos de dados SPL 

Além destes a linguagem SPL também operadores que vêm de raiz. Os 

operadores Numéricos (Tabela 3.2) realizam cálculos em operandos do tipo numérico.  

Nome Descrição Sintaxe Exemplo 

+ Retorna o resultado da soma de duas 
expressões numéricas 

(<expressão numérica1> + 
<expressão numérica2> ) 2 + 4 

/ Retorna o resultado da divisão de duas 
expressões numéricas 

(<expressão numérica1> / 
<expressão numérica2> ) 24 / 2 

* Retorna o resultado do produto de duas 
expressões numéricas 

(<expressão numérica1> * 
<expressão numérica2>) (2 * 2) 

- Retorna o resultado da subtracção de duas 
expressões numéricas 

(<expressão numérica1> - 
<expressão numérica2>) (4 - 2) 

Abs Retorna o valor absoluto de uma expressão 
numérica Abs( <expressão numérica> ) Abs(2.4) 

Ceiling Retorna o maior inteiro que esteja mais perto 
ou seja igual à expressão numérica 

Ceiling(<expressão 
numérica>) Ceiling(2.4) 

Exp Retorna o valor exponencial de uma 
expressão numérica Exp(<expressão numérica>) Exp(2) 

Floor Retorna o menor inteiro que esteja mais perto 
ou seja igual à expressão numérica Floor(<expressão numérica>) Floor(2.4) 

Ln Retorna o valor do logaritmo neperiano de 
uma expressão numérica Ln(<expressão numérica>) Ln(2.4) 

Log10 Retorna o valor do logaritmo de base 10 de 
uma expressão numérica 

Log10(<expressão 
numérica>) Log10(2.4) 

Mod Retorna o resto da divisão de duas 
expressões numéricas 

(<expressão numérica1> % 
<expressão numérica2>) (4 % 2) 

Power 
Retorna o valor numérico da potência da 
expressão numérica 2 sobre a base de 

expressão numérica 1 

Power(<expressão 
numérica1> , <expressão 

numérica2>) 
Power(2,2) 

Round Adiciona 0.5 ao argumento e retorna o inteiro 
mais próximo 

Round(<expressão 
numérica>) Round(2.4) 

SquareRoot Retorna a raiz quadrada de uma expressão 
numérica 

SquareRoot(<expressão 
numérica>) 

SquareRoot(4
) 

Rint Arredonda para o valor inteiro mais próximo Rint(<expressão numérica>) Rint(2.4) 

Tabela 3.2 – Operadores Numéricos SPL 
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Os operadores de Comparação (Tabela 3.3) realizam, tal como o nome sugere, 

comparações entre operandos, comparáveis, retornando sempre um resultado do tipo 

Booleano. 

 

Nome Descrição Sintaxe Exemplo 

== Retorna true se duas expressões 
comparáveis forem iguais 

( <expressão1> == 
<expressão2> ) 2 == 2 

> 
Retorna verdadeiro de o valor da 

expressão 1 for maior que o valor da 
expressão 2 

( <expressão1> > 
<expressão2> ) 5 > 4 

>= 
Retorna verdadeiro de o valor da 

expressão 1 for maior ou igual ao valor 
da expressão 2 

( <expressão1> >= 
<expressão2> ) 5 >= 5 

< 
Retorna verdadeiro de o valor da 

expressão 1 for menor que o valor da 
expressão 2 

( <expressão1> < 
<expressão2> ) 3 < 4 

<= 
Retorna verdadeiro de o valor da 

expressão 1 for menor ou igual ao valor 
da expressão 2 

( <expressão1> <= 
<expressão2> ) 3 <= 4 

!= Retorna true se duas expressões 
comparáveis forem diferentes 

( <expressão1> != 
<expressão2> ) 2 != 4 

Tabela 3.3 - Operadores De Comparação 

 

Os operadores Booleanos (Tabela 3.4) realizam operações lógicas como And e 

OR. 

Nome Descrição Sintaxe Exemplo 

&& Retorna o resultado da operação lógica 
AND de duas expressões booleanas 

( <expressão booleana1> 
&& <expressão booleana2> 

) 
true && true 

! Retorna o resultado da operação lógica 
NOT de uma expressão booleana !(<expressão booleana> ) !(false) 

|| Retorna o resultado da operação lógica OR 
de duas expressões booleanas 

(<expressão booleana1> || 
<expressão booleana2> ) (false || true) 

^ Retorna o resultado da operação lógica 
XOR de duas expressões booleanas 

(<expressão booleana1> ^ 
<expressão booleana2> ) (false ^ true) 

Tabela 3.4 – Operadores Booleanos SPL 

 

Os operadores de Strings (Tabela 3.5) tratam operandos do tipo String incluindo 

manipulação e procura de padrões específicos nas Strings. 
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Nome Descrição Sintaxe Exemplo 

Concatenate Retorna o resultado da concatenação de 
duas expressões do tipo string 

Concatenate( <expressão string1>, 
<expressão string2> ) Concatenate("x","y") 

Contains Retorna "true" se a expressão string 1 
contém a expressão string 2  

Contains( <expressão string1>, 
<expressão string2> ) Contains("xyz","y") 

ContainsOnlyDig
its 

Retorna "true" se a expressão string 1 
apenas contiver dígitos 

ContainsOnlyDigits( <expressão 
string1>) ContainsOnlyDigits("100") 

ContainsOnlyLet
ters 

Retorna "true" se a expressão string 1 
apenas contiver letras 

ContainsOnlyLetters( <expressão 
string1>) ContainsOnlyLetters("abc") 

ContainsOnlyLet
tersOrDigits 

Retorna "true" se a expressão string 1 
apenas contiver letras ou dígitos 

ContainsOnlyLettersOrDigits( 
<expressão string1>) 

ContainsOnlyLettersOrDigits("a
bc12") 

EndsWith Retorna "true" se a expressão string 1 
terminar com a expressão string 2  

EndsWith( <expressão 
string1>,<expressão string2>) EndsWith("abc12","12")  

LeftSubString 

O operador LeftSubstring retorna um prefixo 
da expressão string 1 até ao offset indicado 
pela expressão 2 que pode tanto ser do tipo 
string ou numérica. A expressão 3 indica em 

que direcção procurar o offset  

LeftSubString( <expressão 
string1>,<expressão 

numérica2>,<expressão string3>) 

LeftSubString("StateSymbolAn
dZip",2, "LefToRight") //retorna 

St 

MatchesRegExp 
Retorna "true" se a expressão string 1 

encaixar na expressão regular definida pela 
expressão string 2 

MatchesRegExp( <expressão 
string1>,<expressão string2>) MatchesRegExp("cat","cat") 

MiddleSubString 

Similar ao operador LeftSubstring, no entanto 
este operador devolve uma porção da 

expressão string 1 desde o offset definido 
pela expressão 2 até ao offset definido pela 
expressão 3. A direcção da procura destes 

offsets é dado pela expressão 4. 

MiddleSubString( <expressão 
string1>,<expression2>,<expression1

>,<expressão string1>) 

middleSubstring("Mississippi", 4, 
5, "LeftToRight") = "issip" 

middleSubstring("Mississippi", 4, 
5, "RightToLeft") = "ippi" 

middleSubstring("Mississippi", 
"ss", 5, "LeftToRight") = "issip" 
middleSubstring("Mississippi", 
"ss", 5, "RightToLeft") = "ippi" 

middleSubstring("Mississippi", 4, 
"ss", "LeftToRight") = "i" 

middleSubstring("Mississippi", 4, 
"ss", "RightToLeft") = ""  

middleSubstring("Mississippi", 
"ss", "ip", "LeftToRight") = "iss" 
middleSubstring("Mississippi", 

"ss", "ip", "RightToLeft") = "Missi" 

ReplaceSubStrin
g 

Retorna uma string resultante da substituição 
de todas as instâncias da expressão string 2 
pela expressão string 3 na expressão string 1 

ReplaceSubString( <expressão 
string1>,<expressão 

string2>,<expressão string3>) 

ReplaceSubString(name,"cat","
dog") 

RightSubString 

O operador RightSubstring retorna um 
prefixo da expressão string 1 desde o offset 

indicado pela expressão 2 que pode tanto ser 
do tipo string ou numérica. A expressão 3 
indica em que direcção procurar o offset  

RightSubString( <expressão 
string1>,<expressão 

numérica2>,<expressão string3>) 

RightSubString("StateSymbolA
ndZip",2, "LefToRight") //retorna 

ateSymbolAndZip 

StartsWith Retorna "true" se a expressão string 1 
começar com a expressão string 2  

StartsWith( <expressão 
string1>,<expressão string2>) StartsWith("just a test","just") 

StringLength Retorna o tamanho da string StringLength( <expressão string1>) StringLength("string") //6 

SubString 

O operador Substring retorna uma parte da 
expressão string 1 desde o offset indicado 

pela expressão 2 obrigatóriamente numérica 
até ao offset opcional da expressão 3 

SubString( <expressão 
string1>,<expressão 

numérica2>,[<expressão numérica2>]) 

SubString("Robert Hancock", 2, 
8) //retorna bert H 

ToUpper Converte a string para maiúsculas ToUpper( <expressão string1>) ToUpper("alpha") // retorna 
"ALPHA" 

ToLower Converte a string para minúsculas ToLower( <expressão string1>) ToLower("ALPHA") // retorna 
"alpha" 

Tabela 3.5 – Operadores de Strings SPL 
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Além dos operadores de Colecção, que comparam e manipulam Arrays, e os 

operadores de Calendário, que permitem comparações e descoberta de atributos 

relacionados com tempo e data, temos os operadores de conversão de tipo ou 

operadores de Cast (Tab. 8) que permitem conversões de diferentes tipos de dados. 

 

Nome Descrição Sintaxe Exemplo 

ToBoolean Converte a expressão para um 
booleano ToBoolean(<expressão>) ToBoolean("true") // 

retorna true 

ToREAL32 Converte a expressão para um 
float ToReal32(<expressão>) ToReal32(4) // 

retorna 4.0 

ToREAL64 Converte a expressão para um 
double ToReal64(<expressão>) ToReal64(4) // 

retorna 4.0 

ToSINT16 Converte a expressão para um 
short ToSINT16(<expressão>) ToSINT16(4) // 

retorna 4 

ToSINT32 Converte a expressão para um int ToSINT32(<expressão>) ToSINT32(4.0) // 
retorna 4 

ToSINT64 Converte a expressão para um 
long ToSINT64(<expressão>) ToSINT64(4) // 

retorna 4 

ToSINT8 Converte a expressão para um 
byte ToSINT8(<expressão>) ToSINT8(4) // 

retorna 4 

ToString Converte a expressão para uma 
string ToString(<expressão>) ToString(4) // 

retorna "4" 
Tabela 3.6 – Operadores Cast SPL 

3.4 Editores de Políticas 

As diferentes linguagens de políticas de domínio específico podem ser usadas 

para configurar o comportamento de alguns tipos de serviços em circunstâncias 

específicas. Uma ferramenta de edição de políticas assiste o utilizador no processo e 

armazena as políticas criadas num repositório de políticas. 

A linguagem XML é usualmente escolhida como linguagem base de expressão de 

políticas devido à facilidade com que se pode estender o seu sintaxe pois permite a 

definição de uma linguagem independente do fabricante e do sistema, e também devido à 

existência de várias ferramentas de parsing, geração, transformação, validação e 

manipulação de XML. Um XSD (XML Schema Definition), esquema de definição do XML, 

é criado para definir a sintaxe. A Figura 3.13 é um exemplo de uma política de 

autorização em XML. Esta política concede a todos os utilizadores o acesso ao Service 
X. A política é composta por uma condição que verifica se o resourceId (linhas 5 a 9) é 

igual (linha 3) a “Service X” (linhas 12 a 14) e uma acção de permissão (linhas 18 a 20). 
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1 <security-policy name="Allow everyone access to ServiceX"> 
2  <condition> 
3   <function function-id="equals"> 
4    <target> 
5     <function function-id="getResourceId"> 
6      <target> 
7       <variable variable-id="resource"/> 
8      </target> 
9     </function> 
10    </target> 
11.   <parameter parameter-id="object"> 
12     <explicit-value type="java.lang.String"> 
13      <value>ServiceX</value> 
14     </explicit-value> 
15    </parameter> 
16   </function> 
17  </condition> 
18  <action> 
19   <allow/> 
20  </action> 
21 </security-policy> 

Figura 3.13 – Exemplo de uma regra em XML  

 

No entanto escrever políticas em CIM-SPL, XML, ou outra linguagem, pode ser 

um processo complexo e de muito esforço. As políticas deviam permitir a todo o tipo de 

utilizadores, mesmo sem experiência, a configuração de serviços de acordo com as suas 

preferências. Devido a tal surgiram os editores amigáveis para a definição de políticas. 

Estes devem usar representações fáceis de usar com que até os utilizadores sem 

experiência se sintam mais confortáveis. Assim os autores de políticas podem utilizar 

estas ferramentas amigáveis para especificar as suas políticas e o editor é responsável 

pela transformação na linguagem pretendida. 

A Figura 3.14 mostra um editor que usa declarações normais e menus para 

simplificar o sintaxe e ajudar o autor da política. Ao usar estas declarações, a 

complexidade da linguagem de política é escondida do utilizador, e ao ter os menus este 

é ajudado na sua escolha. Este exemplo é construído usando o editor de regras gráfico 

ILOG JRules que usa uma aproximação baseada num template onde é necessário 

especificar como cada declaração (definível) pode ser traduzida para XML. 

 
Figura 3.14 - Editor ILOG – Jrules  
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Na Figura 3.15 é mostrado como tabelas de decisão podem ser usadas para 

representar um conjunto de políticas. Aqui a cada tipo de condição ou acção, permitida 

dentro das políticas, corresponde uma coluna da tabela de decisão e a cada linha 

corresponde uma política. Ao introduzir os valores apropriados em cada coluna, em que 

nenhum valor numa coluna específica tem como true o seu valor de referência, são 

especificados as condições e acções de uma política. As políticas são validadas na 

ordem em que são especificadas, de cima para baixo. Este exemplo é construído usando 

as tabelas de decisão do JBoss Drools. 

 
Figura 3.15 - Editor Drools  

 

Outro exemplo de especificação de políticas é a barra de preferências P3P 

(Platform for Privacy Preferences) nos browsers de internet que permite que os sítios da 

internet especifiquem as suas práticas de segurança num formato genérico que pode 

automaticamente ser recolhido e interpretado pelos usuários. Os browsers de internet 

permitem ao utilizador especificar as suas preferências de privacidade usando 

formulários simples contendo caixas para assinalar, menus, entre outros. Outros 

trabalhos relacionados incluem a pesquisa no processamento de linguagem usual 

(Natural Language Processing) que tenta converter as frases da linguagem humana em 

declarações perceptíveis pela máquina.  

Novos editores podem ser suportados desde que transformem a sua 

representação numa linguagem de política. 
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4 Proposta e desenvolvimento de um editor 

gráfico de políticas CIM-SPL 

Apesar de CIM-SPL poder ser usado na maioria dos cenários de gestão, esta 

linguagem requer que o operador saiba a correcta sintaxe e semântica das políticas de 

modo a escrever as regras de gestão. Editores gráficos de políticas são a melhor 

aproximação para reduzir a necessidade de uma aprendizagem intensiva e reduzir os 

erros de configuração pois evitam erros sintácticos e ajudam o utilizador, com os detalhes 

da plataforma de gestão, a especificar políticas. 

4.1 Requisitos da aplicação cliente 

A nossa metáfora de definição de políticas é baseada no [17] onde Lopes et al. 

propôs um processo de composição de políticas baseado em operações gráficas em 

componentes de políticas. O editor gráfico de políticas é composto por assistentes para 

especificação de políticas, uma ferramenta de composição de políticas, um explorador de 

políticas e uma ferramenta de especificação textual em SPL. Os métodos de composição 

gráfica consistem em operações de pegar e largar de componentes de políticas 

presentes nas áreas em volta da janela central de especificação da política onde está 

representado o componente da política. 

O editor também permite editar as políticas quando o operador desejar. 

Utilizadores experientes podem preferir o uso de métodos de edição textual de SPL, mas 

um utilizador não experiente irá preferir especificar uma política usando o método gráfico. 

Os componentes gráficos do editor de políticas permitem dois modos de 

especificação de políticas. No primeiro o utilizador começa por criar uma política nova em 

branco e depois tem de completar com os componentes apropriados. No segundo 

simplesmente usa um assistente gráfico para o guiar enquanto preenche a política com 

os componentes desta. 
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4.2 Modelação da aplicação desenvolvida 

Na nossa implementação, desenvolveram-se diversas extensões para o modelo 

de dados de política CIM de modo a representar as nossas necessidades em termos de 

informação de políticas (Figura 4.1). Este modelo segue uma vertente do tipo acção-

condição. 

As condições são representadas como uma conjunção ou disjunção de um 

conjunto de pequenas condições. As condições foram criadas como uma extensão de 

RACSAction de forma a herdarem as propriedades comuns a todas as condições. As 

acções dão definidas como uma lista de acções que devem ser executadas quando a 

condição da política é avaliada como verdadeira. A classe RACSAction encapsula as 

propriedades comuns das acções implementadas pela nossa solução de gestão. 

A Figura 4.1 apresenta, como exemplos, algumas instanciações das políticas de 

acções que a entidade RACS pode implementar num cenário real.  

A implementação RACS instância o modelo apresentado na Figura 4.1. Este 

implementa o comportamento abstracto de um servidor de políticas. De cada vez que um 

evento é accionado por qualquer entidade externa, um conjunto de condições é verificado 

e um conjunto de acções é efectuado. Como o comportamento do componente é 

completamente configurado pelas definições das políticas armazenadas na base de 

dados, o suporte de novos serviços e equipamentos é apenas uma questão de 

manipulação da base de dados. Esta funcionalidade oferece uma grande liberdade ao 

administrador da rede. É possível, por exemplo, mudar eventos, condições e acções 

enquanto está em funcionamento, dando ao RACS a possibilidade de ser configura do 

em tempo real e de funcionar em quase todos os cenários.  
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1 *

 
Figura 4.1 – Modelos de Dados da Informação de gestão 

Os primeiros modelos criados serviram como versões de teste. Foram criadas 

painéis para modificar propriedades, mostrar condições e acções e editar regras em SPL, 

e menus para criar e remover políticas e para actualizar as informações da aplicação. 



50 

 

Também faz parte da aplicação uma janela que lista as políticas e as condições e acções 

que derivam delas (Figura 4.2).  

 

 
Figura 4.2 – Primeiro modelo do cliente CIM-SPL 

De modo a obter estas janelas e as suas funcionalidades, foram criadas classes 

java com a aplicação NetBeans IDE 6.5 (Figura 4.3). A classe Main inicia o cliente que 

abre uma janela através da classe LoginWindow. Através da classe CIM_Connect é 

estabelecida uma ligação ao servidor do CIMOM, que por sua vez abre a janela principal 

da aplicação através da classe PolicyWindow. Uma das funcionalidades é criar uma nova 

política com assistentes que se encontram na classe NewPolicyWindow. Estes depois de 

terminados retornam para a janela principal onde todas as outras funcionalidades se 

encontram.  
• java.lang.Object 
  policy.CIM_Connect 
 java.awt.Component (implements java.awt.image.ImageObserver, java.awt.MenuContainer, 

java.io.Serializable)  
 java.awt.Container 
 java.awt.Window (implements javax.accessibility.Accessible)  
 java.awt.Frame (implements java.awt.MenuContainer)  
 javax.swing.JFrame (implements javax.accessibility.Accessible, javax.swing.RootPaneContainer, 

javax.swing.WindowConstants)  
 policy.LoginWindow 
 policy.NewPolicyWindow 
 policy.PolicyWindow (implements javax.swing.event.TreeSelectionListener)  
 policy.Main 

Figura 4.3 – Hierarquia das classes Java criadas 

  

A aplicação, através da janela SPL Text, permite a introdução de texto na 

linguagem SPL para especificar políticas que depois serão armazenadas no repositório 

CIM. Na Figura 2.6 é apresentado um esquema do processo entre o código fonte até ao 
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armazenamento no CIMOM. O código em SPL é compilado para Java através do parser 
do Imperius e seguidamente transporta a informação das regras para o CIMOM que se 

encarrega de as armazenar no repositório CIM. 

 

Figura 4.4 – Processo entre código SPL e o repositório CIM. 

4.3 Ferramentas utilizadas 

De modo a se poder implementar as políticas e criar um editor foram necessárias 

algumas ferramentas. Para assegurar a comunicação entre a nossa aplicação e os 

recursos que pretendemos gerir utilizámos os WbemServices. Esta ferramenta permitiu-

nos realizar as acções e funcionalidades do nosso editor. No entanto o WbemServices 

precisa de ser capaz de interpretar o que está escrito numa política CIM-SPL, e para tal é 

necessária uma ferramenta que traduza esta linguagem em algo que seja perceptível 

para o WbemServices. Com este objectivo utilizámos um parser do projecto Imperius da 

Apache. Este parser permitiu que fossem compiladas e executadas as políticas CIM-SPL.  

4.3.1 WBEMServices 

O projecto WBEMServices é uma implementação Java open-source de Web 
Based Enterprise Management (WBEM). O WbemServices contém os componentes 

necessários para comunicar entre aplicações de gestão e gestor WBEM. Este projecto 
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consiste em APIs, servidor, aplicações cliente e ferramentas. Este projecto é apoiado 

pela Sun Microsystems. O WBEMServices é instalado e corre sobre um ambiente Java. 

Um dos componentes dos WBEMServices é o CIMOM na forma de software que 

transfere dados CIM entre as aplicações cliente e os recursos geridos na forma de 

objectos CIM.  

Um objecto CIM é uma representação ou modelo de um recurso gerido, como 

uma impressora, um computador ou um router. Quando uma aplicação cliente acede a 

informação sobre um objecto CIM, o CIMOM ou contacta com o fornecedor desse objecto 

ou contacta o repositório CIMOM. Quando uma aplicação cliente requer dados de um 

recurso gerido que não estão no repositório CIMOM, o CIMOM transfere o pedido para o 

fornecedor do recurso gerido. O fornecedor dinamicamente recolhe a informação. 

Uma aplicação cliente contacta o CIMOM para estabelecer uma conexão quando 

necessita de efectuar operações WBEM, como a criação de uma classe CIM ou a 

actualização de uma instância CIM. Quando a aplicação cliente se conecta ao CIMOM, 

esta recebe uma referência para o CIMOM que utiliza para pedir serviços e operações. 

Com funções do JavaTM [18] WBEM (JSR48)  puderam-se realizar operações como 

criação, enumeração e remoção de instâncias e classes CIM. Através destas 

funcionalidades disponíveis pelo WBEMServices [19] foi possível realizar todas as 

funcionalidades do nosso editor. 

4.3.2 Projecto Imperius e Parser SPL 

O projecto Imperius [18] foi iniciado em Novembro de 2007 com o objectivo de 

criar uma aplicação em Java que tivesse as funcionalidades de gestão, armazenamento e 

avaliação de políticas. O seu editor de políticas SPL é baseado num editor de texto em 

Eclipse que valida políticas SPL. No entanto trata-se de apenas um editor que está 

restringido à plataforma do Eclipse e ao servidor de CIM deparámo-nos com um 

problema de instalação do OpenPegasus que não nos permitia terminar com sucesso o 

tipo de instalação necessária para o Imperius. Novamente tentou-se instalar 

repetidamente com outra versão do Windows e de Ubuntu, e também com outras versões 

do OpenPegasus, no entanto, após várias semanas de insistência e tentativas de 

manipulação de código não obtivemos o sucesso esperado. O primeiro socalco do 

caminho fora encontrado. Apesar da instalação do OpenPegasus não ter sido um 

completo sucesso, na tentativa de colocar o Imperius a funcionar, seguiram-se as 

restantes instruções para inclusão do Imperius na plataforma Eclipse. Deparámo-nos que 
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os nossos esforços tinham sido infrutíferos e o editor não funcionava como esperávamos. 

Como plano de recurso decidimos não abandonar na totalidade este projecto e 

rebuscamos o que pudemos. Inicialmente necessitávamos de um servidor de CIM que 

suportasse Java, para tal decidimos usar o WBEM Services, um projecto open-source em 

Java para a implementação de armazenamento empresarial baseado na rede (Web 
Based Enterprise Management - WBEM) apropriado para aplicações comerciais e não 

comerciais. Tendo o servidor CIM necessitávamos algo que traduzisse a linguagem SPL 

para Java de modo a que pudesse ser entendida pelo servidor CIM, o qual encontrámos 

no projecto Imperius e adaptando este parser ao servidor CIM obtivemos um editor 

simplificado de CIM-SPL que posteriormente adicionámos novas funcionalidades de 

modo a cumprir os objectivos propostos. 

4.4 Aplicação desenvolvida 

A aplicação cliente permite criar novas regras de políticas, remover regras 

existentes ou modificar parâmetros destas. A aplicação cliente é composta por 

assistentes que ajudam no processo de criação de políticas e grupo de políticas, 

interfaces gráficos que tornam o processo mais evidente e simples, um explorador de 

políticas que permite aceder à informação que se encontra no repositório e editá-la e um 

editor de políticas SPL para utilizadores mais experientes. Através destas 

funcionalidades, a tarefa de criar regras de políticas de gestão de uma rede torna-se mais 

fácil. 

4.4.1 Assistentes para especificação de políticas 

O assistente de uma nova política é composto por várias janelas que pedem a 

informação do componente da política, tipicamente organizado de acordo com os 

componentes de uma política SPL (Figura 4.5). Nas primeiras janelas é requerida a 

informação geral da política como o nome, estratégia de implementação e prioridade. 

Seguidamente são requeridas informações dos componentes das condições e depois as 

informações dos componentes das acções. No final são pedidos os elementos geridos a 

que a políticas se aplica. Uma vez terminado o assistente, os dados dos componentes da 

política são inseridos no CIMOM para mais tarde poderem estar disponíveis para edição. 

O assistente para criar um novo grupo de políticas é mais simples que o de uma nova 

política. Este é composto por um único passo onde o utilizador define o nome do grupo, o 
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nome do grupo antecessor, estratégia de implementação e prioridade. Como CIM-SPL 

não permite grupos de políticos vazios, depois da criação a sua informação é 

armazenada temporariamente na memória até que algum descendente seja criado e só 

então é armazenado no repositório do CIMOM. 

  

  

  

 

Figura 4.5 – Assistentes de uma nova Política 
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4.4.2 Compositor gráfico de políticas 

A janela de composição gráfica (Figura 4.6) é composta por vários componentes 

gráficos presentes na área central da janela que representa cada aspecto particular da 

regra da política. 

Os componentes da política incluem a estratégia de execução da política, o 

componente de condições, o componente de acções, o componente de período de tempo 

e os elementos do cenário de gestão que a regra de política se aplica. A estratégia de 

execução da política é representada por um botão de rádio. O componente da condição 

contém um botão de rádio onde se pode definir logicamente como as condições da 

política vão ser tratadas (OR ou AND) e uma lista de condições simples onde o seu uso 

pode ser suspenso através de uma caixa de selecção. O componente de acções usa uma 

lista de controlo com as acções executadas. O componente de período de tempo é 

especificado num conjunto de janelas de controlo comuns representando o tempo de 

validade da política, assumindo que esta validade é finita. Os elementos do cenário de 

gestão estão listados como as acções e contêm caixas de selecção para activar ou 

desactivar os mesmos. 

 
Figura 4.6 - Compositor Gráfico de Políticas 

 

As áreas circundantes apresentam os itens que podem ser utilizados para compor 

as regras de políticas pegando neles e largando-os na área da representação da política. 

Vistas de controlo com forma de árvore indicam elementos hierárquicos. Estes podem ser 
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grupos de políticas, políticas existentes, o repositório CIMOM e respectivos componentes 

como acções e condições de políticas, elementos geridos instanciados no servidor CIM, 

ou componentes de condições de políticas. Uma lista de acções de políticas que podem 

ser executadas na plataforma de gestão também está presente nesta área. 

A especificação de cada aspecto das políticas consiste em arrastar cada elemento 

para o componente correspondente da política presente na área central da janela. A 

interacção com a aplicação do editor segue a metáfora de aplicações gráficas no que 

respeita os atalhos e controlo do teclado. A activação de elementos é permitida ao longo 

de toda a aplicação através de caixas de selecção. Elementos desactivados como itens 

de acção ou condição, elementos geridos aos quais a política se refere ou elementos da 

componente de período de tempo, são inseridos no repositório CIMOM, mas não se 

aplicam durante o funcionamento deste. 

4.4.3 O explorador de políticas 

O explorador de políticas (Figura 4.7) lista hierarquicamente todas as políticas, 

grupos de políticas e componentes de políticas que existem no servidor de gestão, na 

árvore de controlo existente no lado esquerdo da janela. No lado direito da janela, o 

explorador lista todas as políticas que descendem do nó seleccionado na árvore de 

controlo do lado esquerdo, permitindo que o utilizador marque ou desmarque políticas ou 

grupos de políticas, activando ou desactivando as regras da política. 

 
Figura 4.7 -Explorador de Políticas 
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Se o nó de uma política simples estiver seleccionado na árvore de controlo, um 

painel com a lista de todos os componentes da política seleccionada aparece (Figura 

4.6). Tanto o explorador de políticas como a ferramenta de composição de políticas 

permitem arrastar uma política ou um grupo de políticas de um grupo para outro, 

mudando o antecessor proprietário. 

Como a lista de políticas pode incluir um grande número de políticas, o explorador 

inclui funcionalidades de localização de políticas. O processo de localização de políticas é 

feito por um de três critérios: pelo nome da política, pelo nome do grupo de qual a política 

descende, e pelo elemento gerido a qual a política se aplica. Os resultados desta procura 

são apresentados na lista de controlo de políticas. 

4.4.4 Editor SPL de políticas 

Apesar de muito prático para os utilizadores menos experientes, a metodologia de 

edição gráfica requer algum tempo para preencher todos os componentes da política. 

Utilizadores mais experientes tendem a preferir a especificação de políticas através do 

método de escrita SPL, especialmente porque facilita a reutilização de código de 

políticas. O editor inclui uma janela de texto de especificação SPL (Figura 4.8) que 

permite a especificação da política através de linguagem SPL. O editor inclui 

funcionalidades de copiar e colar e permite a serialização de políticas para um ficheiro de 

texto e desde um destes. Políticas podem ser exportadas ou importadas para ficheiros 

SPL. Estas funcionalidades podem ser usadas em vários cenários: as políticas podem ser 

exportadas para uma cópia de reserva ou apenas para transacção entre servidores 

diferentes de políticas. As políticas também podem ser exportadas para um ficheiro de 

texto de modo a poderem ser usadas funcionalidades de “script” para ajudar na sua 

distribuição em cenários de gestão mais complexos. 
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Figura 4.8 - Editor SPL de Políticas 

 

A janela de edição SPL inclui opções de execução e de compilação disponíveis no 

menu Deploy. A compilação verifica a sintaxe da política através de um compilador de 

políticas baseado no parser do Imperius da Apache [20]. Políticas correctas são 

armazenadas no repositório CIMOM através das operações de execução. As políticas 

incorrectas devolvem os erros sintácticos ao utilizador. Ao contrário do que acontece com 

a implementação do Imperius, as políticas não são executadas pelo editor mas sim pelo 

CIMOM. Uma vez transferida a política, o CIMOM começa a traduzi-la para os elementos 

geridos através dos fornecedores apropriados. Esta diferença na arquitectura de 

implementação fez com que se restringisse os componentes de políticas a objectos CIM, 

evitando propriedades e métodos baseados em java disponíveis na plataforma do 

Imperius. 

Apesar do aspecto gráfico do editor SPL (Figura 4.8) também podemos ver uma 

parte do trecho de código SPL obtido pela política ConferenceServer. A declaração de 

Import, importa a classe âncora responsável pela comunicação do CIMOM. A declaração 

de Strategy define que todas as acções da política devem ser executadas. Esta política 

consiste em três secções diferentes: a Declaration, a Condition e a Decision. A secção 

Declaration foi usada para criar um pseudónimo para o endereço completo de IPV6. Na 

secção Condition o endereço de destino é definido para os pacotes de rede que devem 
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ser afectados pela política. A secção de Decision define quais as acções e a quais 

pacotes estas acções devem ser aplicadas. 

4.5 Avaliação de resultados 

De modo a testar a aplicação é necessário definir alguns exemplos de políticas e 

ver de que modo a nossa aplicação simplifica esta operação e a torna mais intuitiva.  

4.5.1 Exemplos de utilização da aplicação 

O conjunto de políticas que pode ser especificada por esta plataforma de gestão é 

muito vasto. Os componentes das políticas são fornecidos pelo CIMOM, portanto a 

adição de novas políticas na plataforma de gestão consiste na definição de novas 

extensões CIM e desenvolvimento do suporte correspondente no fornecedor do CIMOM 

sem haver alteração do editor. 

A tabela (Tabela 4.1) enumera algumas políticas que foram desenvolvidas. O 

primeiro exemplo de política consiste na definição de uma regra de diferenciação de 

tráfego para um utilizador. O utilizador é identificado pelo endereço IP e o tráfego de 

pacotes é formatado e redireccionado para os routers da rede. No segundo exemplo é 

definida uma regra de bloqueio de tráfego. Os endereços bloqueados podem representar 

uma máquina específica ou uma rede inteira. A terceira regra bloqueia o acesso a um 

serviço específico. O serviço é identificado através dos protocolos de transporte e do 

número dos portos. O último exemplo consiste numa regra para degradar o tráfego de um 

serviço depois de exceder o crédito do utilizador. Depois de um processo de compilação 

bem sucedido, as políticas são traduzidas para CIM-SPL e transferidas para o CIMOM. 

Nome da Política 
Descrição da Política 

Objectivo Condições Acções 

Serviço Gold 
Definir um serviço melhor para o 

cliente 
SrcAddress 

Shape 

Forward 

Bloquear Destinatário Bloquear o acesso a um destino DstAddress Drop 

Bloquear Serviço Proibir o acesso a um serviço DstAddress Drop 

Controlo do Crédito 
Degradar o serviço depois do 

crédito do cliente ser excedido 
Port Numbers 

Mark 

Route 

Tabela 4.1– Políticas Desenvolvidas 
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4.5.2 Avaliação das políticas especificadas 

A aplicação de edição utiliza extensivamente os controlos gráficos nos assistentes 

de criação de políticas, na janela de composição gráfica e no explorador de políticas. 

Estes componentes criam um processo de composição de políticas com um interface 

muito mais amigável para o utilizador. A lista de controlos representa os itens num estilo 

que facilita e torna mais compreensível cada elemento dos componentes de uma política. 

Os controlos de caixas combo limitam os valores inseridos pelo utilizador aos existentes 

no repositório CIMOM, criando assim restrições semânticas para os itens da política. As 

funcionalidades de arrastar, pegar e largar fazem uso de métodos conhecidos presentes 

na metáfora de aplicações gráficas. Além disto, como os componentes da aplicação 

gráfica preenchem os elementos de uma política SPL, erros sintácticos são evitados e 

por isso não é necessário um compilador de políticas para as políticas especificadas 

graficamente. Apesar do editor apresentado permitir uma metodologia dupla de 

especificação de políticas, este não implementa uma tradução directa de declarações 

SPL para uma representação gráfica. Políticas graficamente especificadas são inseridas 

no CIMOM ou traduzidas para declarações de políticas em SPL. Declarações de políticas 

SPL são verificadas sintacticamente, compiladas e só depois inseridas no CIMOM, no 

entanto não são transpostas directamente para o editor gráfico. Em vez disto, são 

importadas para o interface gráfico que é actualizado de cada vez que exista uma 

alteração na informação das políticas do CIMOM. 

A linguagem CIM-SPL não obedece escrupulosamente com o modelo de dados 

de uma política CIM. Por exemplo, o CIM_Policy_Rule herda uma propriedade chamada 

Enabled de Policy_Set que permite a existência de políticas desactivadas no servidor 

CIM, mas CIM-SPL não providencia um meio de especificar políticas desactivadas e por 

isso escolheu-se que não se traduziriam essas políticas para SPL, mas permitindo que se 

pudessem desactivar no explorador. Outro problema detectado na aplicação e ainda não 

resolvido, está relacionado com a cascata de grupos de políticas. Nem o modelo de 

dados de políticas CIM nem a linguagem SPL permitem a existência de grupos de 

políticas vazios, isto é, os grupos precisam de ter subgrupos ou políticas. Grupos de 

políticas criados graficamente sem conteúdo além de políticas desactivadas, se 

traduzidos para o interface SPL não podem ser criados no servidor CIM. 
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5 Conclusões e Perspectivas de Trabalho Futuro 

Nesta dissertação propôs-se uma nova metáfora de edição de políticas que utiliza 

ferramentas gráficas para aliviar a curva de aprendizagem da linguagem CIM-SPL. Este 

editor também inclui funcionalidades de edição de texto SPL para utilizadores experientes 

e permite a serialização de ficheiros de políticas. 

5.1 Conclusões 

A gestão de redes baseada em políticas permite definir o comportamento de um 

sistema através de regras de políticas do tipo condição-acção. 

A tecnologia WBEM assegura o armazenamento, o transporte e a codificação das 

políticas de gestão.  

As políticas são armazenadas num repositório e a sua informação é transferida 

para o gestor CIMOM através do protocolo HTTP e codificada em XML. 

Foi adoptado o modelo de dados CIM para representar a informação devido à sua 

estrutura hierárquica e por ter como base o modelo orientado a objectos, o que o torna 

mais compreensível. 

Para especificar as regras de políticas que definem o comportamento do sistema 

é necessária uma linguagem de especificação de políticas de gestão. A linguagem CIM-

SPL foi criada para simplificar a utilização do modelo de dados CIM. 

De modo a simplificar a criação e edição destas regras de políticas foi proposto 

um método de composição gráfico que utiliza processos gráficos para compor elementos 

de políticas. A aplicação gráfica inclui assistentes de definição de políticas que criam 

políticas e grupos de políticas, um explorador de políticas e uma ferramenta de 

composição de políticas.  

Para ilustrar as funcionalidades do editor apresentaram-se algumas regras de 

gestão de QoS. As vantagens de adoptar ferramentas gráficas para fazer gestão são a de 

aliviar o utilizador da utilização directa da sintaxe da linguagem, e reduzir 

consideravelmente a quantidade de erros devido à má construção de políticas. 



62 

 

5.2 Trabalho futuro 

Em trabalhos futuros pode ser incluído o suporte à configuração da topologia da 

rede e funcionalidades de configuração de serviços no editor de modo a permitir 

configuração integrada das questões de QoS de uma rede real de um operador. 

Um ponto interessante seria alterar a aplicação para funcionar com vários tipos de 

linguagens de especificação de políticas.  

Como existe o acesso ao CIMOM através da Web, seria interessante poder haver 

comunicação entre dois para transferir regras de políticas entre ambos. 
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