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Resumo Atualmente as organizações lidam com um desafio diário na 

recolha, tratamento e centralização dos dados, provenientes 

dos seus diversos sistemas de informação. Depois de 

transformados, estes dados tornam-se informação útil e são 

suscetíveis de se constituírem como auxílio nas diversas 

tomadas de decisão da organização.  

 

O projeto, de seguida apresentado, foi desenvolvido na 

empresa Wavecom e recolhe dados de logs dos sistemas de 

informação, do sistema financeiro e operacional recorrendo 

ao uso das ferramentas Elasticsearch e SQL Server 

Integration Services , o armazenamento dos dados é 

desenvolvido numa Datawarehouse em MSSQL Server e a 

sua análise sob a forma de relatórios, através do software 

Power BI. 
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Abstract Organizations today face a daily challenge in collecting, 

processing and centralizing data from their various 

information systems. Once processed, this data becomes 

useful information and is likely to be used as an aid in the 

various decision-making of the organization. 

 

The following project was developed at Wavecom company 

and collects data from information systems, financial and 

operating system logs using the Elasticsearch and SQL 

Server Integration Services tools, the data storage is 

developed in a MSSQL Datawarehouse and its analysis in the 

form of reports through Power BI software. 
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Capítulo  1  

 I N T R O D U Ç Ã O  

O presente projeto surgiu com base na constatação de uma problemática na empresa 

Wavecom. A Wavecom é uma empresa de Engenharia de Comunicações fundada no ano 

2000. É especialista em tecnologias de comunicação, caracteriza-se pelo sólido know-

how e experiência em sistemas, aplicações Wireless e IP integradas e ajustadas às 

necessidades de cada cliente [1]. É na Wavecom que atualmente exerço a minha 

atividade profissional, integrando o Departamento de Sistemas.   

Os vários sistemas informáticos, financeiros e operacionais adotados na empresa geram 

dados estruturados e não estruturados que tanto carecem de ser tratados como 

analisados. Devido ao facto de ser imputada ao Departamento de Sistemas a 

responsabilidade do correto e bom funcionamento da empresa, urge a necessidade de 

este estar informado do que acontece na sua infraestrutura. Estes dados podem auxiliar 

ora na tomada de decisão ora no apoio ao negócio.  

O tratamento de dados é não mais do que recolher, processar, armazenar e analisar dados 

de forma a torná-los em informação útil. Face ao elevado número de dados gerados, 

torna-se cada vez mais complexo o processo de transformação.  Esta transformação é 

executada usando uma sequência pré-definida de operações. O que pode ser feito de 

forma manual ou automática. 
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A ausência deste tipo de processamento e de análise compromete a classificação dos 

eventos gerados nos sistemas implementados, se caso a classificação for complexa, isso 

influenciará a tomada de decisão por parte dos gestores.   

A apresentação dos resultados deste processamento é integrada em relatórios podendo 

assumir a forma de imagens, gráficos e tabelas.  

Existem ferramentas que auxiliam a encarar os desafios da recolha e agregação dos 

dados, apoiando os gestores nas tomadas de decisão e identificado ou criando 

oportunidades de melhoria nas organizações. Ferramentas essas que, do lado do sistema 

financeiro, podem ajudar a obter melhores resultados ao nível de vendas e , do lado do 

ERP (Enterprise Resource Planning), permitem na execução de projetos alcançar níveis 

de concretização operacionais. Podendo ainda auxiliar na monitorização dos dados, 

gerados pelos sistemas, sob a forma de eventos armazenados em logs ou estados de 

equipamentos informáticos e de comunicações.  

Para solucionar o problema constatado foi desenhada e implementada em ambiente de 

laboratório, uma solução ilustrada na Figura 1 possibilitando uma resposta às 

necessidades, sendo capaz de agregar dados das seguintes fontes: 

 

✓ Sistema Financeiro; 

✓ ERP; 

✓ Logs DHCP e Gateway. 

 

 

 

Figura 1 - Arquitetura Geral Solução 

 

Desta forma optamos por atribuir como título deste projeto “Tratamento de Dados de 

Sistemas de Informação Heterogéneos em Contexto Corporativo”. O objetivo deste 

projeto requer o desenvolvimento de uma solução capaz de fazer a recolha, 
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processamento, armazenamento e análise dos dados oriundos dos diferentes sistemas 

informáticos implementados na empresa Wavecom. A solução deve permitir processar 

informação não estruturada e transformá-la em informação útil. Posteriormente deve ser 

possível visualizar a informação sob a forma de relatórios, gráficos ou tabelas 

recorrendo à ferramenta de análise Power BI. 

Conforme anteriormente referido, a solução permite a recolha de dados do sistema 

financeiro, do ERP e eventos/logs provenientes de um GW (gateway) e de um DHCP 

(dynamic host configuration protocol) ambos em ambiente Linux (sistema operativo 

baseado em Unix). A solução permite igualmente, recolher indicadores de cariz 

contabilístico, financeiro, oportunidades e projetos. Permite também analisar na rede o 

tráfego gerado pelos utilizadores.  

É útil notar que a quantidade de dados é por vezes, parte dela classificada pelos 

utilizadores como dispensável, assim constatou-se a necessidade de se recorrer a uma 

ferramenta que permitisse retirar partes da mensagem do log. A escolha da ferramenta 

recaiu sob o ELK (Elasticsearch), pois permite receber o registo de logs provenientes 

do GW e do DHCP através do syslog. 

A solução permite armazenar todos os dados processados numa DW (Datawarehouse) 

assim como utilizar a ferramenta Power BI como auxílio na visualização e análise da 

informação.  

 

Assim sendo, o presente documento encontra -se segmentado em sete capítulos: 

• Capítulo 1 (Introdução). Descreve o conceito introdutório relacionado com os 

principais objetivos e diversas temáticas aplicadas ao projeto desenvolvido;  

 

• Capítulo 2 (Conceitos). Descreve conceitos estabelecidos e que foram 

analisados, recorrendo a metodologias existentes; 

 

• Capítulo 3 (Trabalho relacionado). Aborda ferramentas existentes de forma a 

serem analisadas na implementação do projeto;  

 

• Capítulo 4 (Arquitetura). Aborda a arquitetura geral desenvolvida descrevendo, 

detalhadamente as diferentes fases do modelo;  
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• Capítulo 5 (Implementação). Indica as diversas etapas da implementação da 

solução, assim como a explicação de cada etapa; 

 

• Capítulo 6 (Análise de Resultados). Debruça-se sobre a demonstração dos 

resultados da solução em ambiente laboratorial;  

 

• Capítulo 7 (Conclusões e trabalho futuro). Expõe as conclusões do projeto 

desenvolvido e implementado, sugerindo possíveis melhorias em situações 

análogas futuras. 
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Capítulo  2  

C O N C E I T O S  

2 . 1  P R O C E S S A M E N T O  D E  D A D O S  

2 . 1 . 1  DEFINIÇÃO 

O processamento de dados é a transformação de dados em informação útil. Esta tarefa 

pode ser executada de duas formas, manual ou automática. A maior parte do 

processamento de dados é feita usando computadores. O resultado deste processamento 

pode ser obtido através de gráficos, tabelas ou imagens.  

Sem o processamento de dados, as organizações não teriam acesso a grandes 

quantidades de informação que podem ajudá-las a obter uma vantagem competitiva, 

fornecer informações sobre vendas, estratégias de marketing e necessidades do 

consumidor. É imperativo que pequenas e grandes empresas entendam a necessidade do 

processamento de dados para a sua evolução [2]. 

 

2 . 1 . 2  MÉTODOS DE PROCESSAM ENTO 

2.1.2.1 MANUAL 

No processamento de dados manual, os dados são processados manualmente sem que 

seja usada ajuda de qualquer máquina ou ferramenta para obter resultados. Neste método 

todos os cálculos e operações lógicas são feitos manualmente sobre os dados. Os dados 

são transferidos manualmente de um lugar para outro, tornando assim este método 

bastante lento, podendo mesmo ocorrer erros [2]. 
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2.1.2.2 AUTOMÁTICO 

Procede-se agora à definição do segundo, e mais importante, o método automático. Este 

método de processamento é o mais moderno e atual do que o anterior. Os dados são 

processados através de um computador. Estes e o conjunto de instruções são fornecidos 

ao equipamento, como entrada, que os processa automaticamente, de acordo com o 

conjunto de instruções fornecido. Este método de processamento de dados é mui to 

rápido e preciso. É usado em ambientes corporativos, empresariais, na educação e 

sistemas bancários [3]. 

2 . 1 . 3  FASES DO PROCESSAMEN TO DE DADOS 

Como referido anteriormente o processamento de dados é a conversão, de dados em 

estado bruto, em informação significativa, seguindo diferentes fases de um processo. 

Os dados são tecnicamente manipulados para produzir resultados que levem à resolução 

de um problema ou melhoria de uma situação existente. Semelhante ao processo de 

produção, este segue diferentes fases desde a recolha de dados brutos até que seja 

produzida informação útil. Geralmente as organizações t êm sistemas informáticos para 

realizar uma série de operações nos dados para apresentar, interpretar ou obter 

informações. O processo inclui atividades como input de dados, resumo, cálculos, 

armazenamento até ao resultado pretendido apresentado de diferentes formas como 

relatórios, gráficos ou tabelas [4]. 

 

 

 

Figura 2 - Fases Processamento Dados (adaptado de [5]) 

 

2.1.3.1 RECOLHA DE DADOS 

É a primeira fase do ciclo que fornecerá os dados de entrada. A recolha de dados é um 

trabalho árduo em si mesmo, mas é essencial para os resultados a obter. A qualidade de 

entrada determinará a qualidade da saída. Ou seja, é bastante importante que as fontes 

de recolha disponíveis sejam confiáveis e bem construídas para que os dados recolhidos 
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e posteriormente usados como informação tenham a melhor qualidade possível. A 

recolha pode ser feita de fontes primárias ou secundárias. Dados esses que podem ser 

de censos, PIB, dados bancários, diferentes sectores ou até lucros de uma empresa [ 4]. 

2.1.3.2 PREPARAÇÃO DOS DADOS 

Esta fase inclui a classificação e filtragem de dados que serão usados como entrada. 

Assim, exige que sejam removidos os dados extras, ou não úteis, para tornar o 

processamento mais rápido e melhor. Durante a preparação os dados brutos são 

verificados de forma diligente à procura de erros. O objetivo principal é eliminar dados 

incorretos e começar a criar dados com um nível de qualidade elevado [ 4]. 

2.1.3.3 INPUT DE DADOS 

Input de dados ou entrada de dados é a alimentação de dados brutos e filtrados para o 

processamento. Se esta tarefa não for feita corretamente ou for feita de maneira errada, 

o resultado será afetado negativamente. É necessário ter bastante atenção aos dados que 

estão a ser servidos como entrada [4]. 

2.1.3.4 PROCESSAMENTO DOS DADOS 

Nesta fase todos os dados são processados por meios mecânicos ou automatizados. Estes 

dados são aqueles que fornecem informações ao utilizador e podem ser usados. Como 

inicialmente os dados estão em estado bruto, logo não podem ser compreendidos e, 

portanto, precisam deste processamento. Esta fase pode demorar dependendo da 

complexidade dos dados e do volume de dados da fase anterior. Para facilitar este 

processo, já mencionado anteriormente, existe a  preparação dos dados que ajuda a tornar 

este processo mais rápido [4]. 

2.1.3.5 OUTPUT DE DADOS 

Output de dados ou saída de dados é a fase em que os dados processados são exibidos 

ao utilizador num formato que ele possa entender, como relatórios, gráficos, tabelas ou 

documentos. Esta informação significativa pode ser usada para ajudar o utilizador a 

tomar decisões sobre esses dados [4]. 

2.1.3.6 ARMAZENAMENTO DOS DADOS 

É a última fase do ciclo de processamento de dados, no qual os dados, instruções e 

informações são mantidos para uso futuro. Embora alguma informação possa ser usada 

imediatamente, muita desta informação servirá um propósito no futuro. Além disso os 

dados armazenados adequadamente são uma necessidade para conformidade co m a 

legislação de proteção de dados, como o RGPD. Quando os dados são armazenados 
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corretamente, estes podem ser acedidos de maneira rápida e fácil por todos os membros 

da organização [4].  

O ciclo de processamento de dados é uma série de fases executadas p ara extrair 

informações úteis de dados brutos. Cada fase deve ser feita por ordem cíclica. A fase 

de output e armazenamento pode levar à repetição da fase de recolha de dados, 

resultando num novo ciclo de processamento de dados. O ciclo fornece uma visão s obre 

como os dados começam na recolha acabando na análise e posterior armazenamento da 

informação. 

2 . 2  P R O C E S S O  E T L  

O processo ETL (extract, transform and load) extrai dados de diferentes bases de dados 

relacionais, depois transforma-os em informação e de seguida coloca-os numa DW. 

Podemos considerar que criar uma DW se resume a recolher dados de diferentes fontes 

e colocá-los numa base de dados. Mas não é bem assim, é necessário ter a contribuição 

de diferentes equipas dentro da organização para que na realidade se saiba que 

informação se quer ver e identificar  [6]. O processo de ETL é uma atividade contínua e 

rotineira de uma DW e que precisa de ser ágil e automatizada. Explicando o seu 

processo, a nível da extração que consiste em recolher dados, de vários sistemas, para 

uma área de preparação, assim qualquer alteração que tenha que ser feita, é feita neste 

passo para que não haja degradação dos dados de origem [6]. Com isto, é possível 

validar os dados recolhidos antes de estes serem copiados para a DW. Em seguida os 

dados são transformados, este é o passo mais importante no processo, pois no momento 

de recolha todos estes são dados brutos e não podem ser usados. Assim, têm que ser 

limpos e transformados [6]. Nesta fase é possível executar operações de personalização 

de dados e validação dos mesmos. Por último, procede-se a fase do carregamento dos 

dados para a DW. Nesta fase é recorrente que o grande número de dados a serem 

carregados comprometa o desempenho dos sistemas. Para mitigar o problema, é 

aconselhável que o processo seja feito durante a noite ou fora do horário laboral.  

 

 

Figura 3 - Processo ETL (adaptado de [7]) 
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2 . 3  P R O C E S S A M E N T O  O L A P / O L T P  

Falarmos em processamento de dados e DW é sinal obrigatório de falarmos dos 

processos OLAP e OLTP. De On-line Analytical Processing surge da sigla OLAP e é 

responsável por analisar grandes quantidades de informação nas mais diversas 

perspetivas de uma DW. O processo OLAP faz referência às ferramentas de análise 

utilizadas no BI (Business Intelligence) para tomadas de decisão dentro da organização. 

Por seu lado o processo OLTP, On-line Transaction Processing, é usado nos sistemas 

transacionais, ou seja, nos sistemas operacionais das organizações. É usado no 

processamento de dados de rotina que são gerados diariamente e servem de suporte à 

organização [8]. 

2 . 4  D A T A W A R E H O U S E  

Uma Datawarehouse (DW) é um repositório usado para colocar todos os dados 

recolhidos pelos diversos sistemas operacionais de uma empresa, destaque para a 

recolha de dados das diferentes fontes e análise e não para o processamento de 

transações considerada uma componente importante em BI [9]. Guardam dados que são 

usados para criar relatórios analíticos para os utilizadores das organizações. Dados est es 

que podem ser carregados pelos diferentes sistemas, passando por um processo de 

limpeza para garantir a qualidade dos dados antes de serem usados para análise em 

relatórios. O típico sistema ETL usado nas DW usa várias camadas, preparação, 

integração e acesso [9]. Na preparação, esta camada armazena dados brutos extraídos 

de cada um dos sistemas operacionais como, ERP, CRM e outros softwares financeiros. 

A camada de integração integra conjuntos de diferentes dados transformando os dados 

da camada de preparação e armazenando esses dados numa base de dados operacional .  

Resumidamente os dados depois de recolhidos são limpos, transformados, catalogados 

e disponibilizados aos utilizadores das organizações para processamento analítico  e 

suporte a decisões.  

A arquitetura complexa de uma DW oferece a oportunidade de [9]: 

• Integrar dados de várias fontes num só modelo e base de dados;  

• Atenuação do problema de bloqueio a nível do isolamento da base de dados, 

causado por consultas e análises de grandes e longas execuções; 

• Manter histórico de dados; 

• Melhoria da qualidade dos dados, sinalizando ou até mesmo corrigindo dados 

incorretos; 
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• Apresentação de informação da organização de forma consistente;  

• Fornecimento de um modelo de dados comum para todos os dados de interesse 

independentemente da origem de dados. 

As DW beneficiam as organizações numa perspetiva de separação dos processos 

analíticos dos processos operacionais, permitindo assim que os utilizadores acedam e 

consultem dados relevantes de uma forma rápida a partir de várias fontes. Além disso, 

as DW podem oferecer melhor qualidade e consistência de dados.  

A tabela 1 demonstra duas formas de planear e desenvolver uma DW: 

 

Tabela 1 - Planeamento DW (retirado de [10]) 

A partir da Análise de Fontes de dados A partir dos requisitos dos utilizadores 

• Simplifica as operações de ETL; • Necessário identificar que dados os 

utilizadores pretendem analisar;  

• Reduz o tempo gasto na implementação da 

DW; 

• Exige um maior esforço na implementação do 

processo de ETL. 

• Abordagem mais usada.  

 

A DW criada neste projeto foi baseada seguindo os requisitos de informação que os 

utilizadores pretendiam analisar. É o processo que mais esforço  e tempo exige, pois é 

necessário alterar os processos de ETL cada vez que é feito um novo requisito de 

informação. No momento da escolha optou-se por seguir este procedimento, pois não 

era de todo aconselhável analisar todas as fontes de dados, sabendo que nem toda a 

informação recolhida seria interessante para os utilizadores analisarem.     

A criação de uma DW pode ainda ser desenvolvida com base em dois tipos de 

abordagens. A abordagem de Bill Inmon e a abordagem de Ralph Kimball. Ambos 

defendiam que deve existir um único repositório de dados. A arquitetura de Bill Inmon 

defende o uso da abordagem normalizada enquanto a arquitetura de Ralph Kimball 

defende o uso da abordagem dimensional  [11].   

A Tabela 2 apresenta as diferenças entre as duas abordagens:  

 

Tabela 2 - Inmon vs. Kimball 

Abordagem Bill Inmon Abordagem Ralph Kimball  

• Modelo entidade-relação; • Modelo dimensional; 

• Uso de datamarts para separar informação da 

organização dos diferentes departamentos; 

• Sem necessidade de separar a informação dos 

datamarts da DW dimensional; 

• Acesso aos dados da DW através de datamarts.  • Acesso direto aos dados da DW. 
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Na abordagem de Bill Inmon, os dados da DW tem origem através do processo OLTP 

(Online Transaction Processing) e armazenam-se esses dados num repositório de dados 

na 3NF (third normal form). Os dados são obtidos da DW através da criação de 

datamarts. Bill Inmon é apologista de que deve existir uma DW como repositório 

principal da empresa e depois devem ser criados datamarts a partir desse repositório 

principal, como sendo a única fonte de dados que podem conter informação separada 

por departamentos ou áreas de negócio [12]. 

A tabela 3 apresenta algumas vantagens e desvantagens do uso da abordagem de Bill 

Inmon: 

Tabela 3 - Vantagens vs. Desvantagens abordagem Bill Inmon [12] 

Vantagens Desvantagens 

• DW é a única fonte de dados da empresa, pois 

é a única fonte que fornece os datamarts; 

• Modelo e implementação podem-se tornar 

complexos ao longo do tempo, pois envolvem 

mais tabelas e agregações;  

• Anomalias na atualização dos dados são 

evitadas devido à redundância muito baixa;   

• Necessário recorrer a especialistas em 

modelagem de dados e do próprio negócio, o 

que geralmente é caro; 

• Processos de negócio seguem um modelo 

lógico que representa o detalhe de todas as 

entidades; 

• Requer mais trabalho no desenvolvimento dos 

processos de ETL; 

• Permite criação de relatórios com informação 

de toda a empresa. 

• Configuração inicial requer tempo. 

 

Por sua vez, a abordagem proposta por Ralph Kimball começa por identificar os 

principais processos e áreas de negócio à qual os dados da DW devem responder. São 

analisadas que fontes de dados devem ser usadas para enriquecer a DW. Depois disso o 

processo ETL faz a recolha dos dados para uma base de dados denominada stagging. A 

partir daí os dados são carregados para um modelo dimensional  [12]. O modelo 

dimensional não é normalizado, o conceito do modelo dimensional é o esquema em 

estrela. No esquema em estrela, normalmente existe uma tabela de factos  rodeada por 

várias tabelas de dimensões. A tabela de factos possui medidas relevantes ao assunto 

em análise e as tabelas de dimensões são desnormalizadas para que seja possível fazer 

drill/down dos dados [12].  

A tabela 4 apresenta algumas vantagens e desvantagens do uso da abordagem de Ralph 

Kimball: 
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Tabela 4 - Vantagens vs. Desvantagens abordagem Ralph Kimball  [12] 

Vantagens Desvantagens 

• Rápida configuração e construção; • Dados redundantes podem causa anomalias 

na atualização de dados; 

• O uso do esquema em estrela torna fácil a 

criação de relatórios; 

• Adicionar colunas à tabela de factos pode 

causar problemas de desempenho; 

• Funciona corretamente para na obtenção 

métricas e indicadores.  

• Não é possível atender a todas as 

necessidades na criação de relatórios, pois o 

modelo é orientado aos processos de negócio 

e não à empresa como um todo. 

 

Para o desenvolvimento da DW deste projeto, com base na análise dos dois modelos 

anteriormente mencionados, optou-se por seguir a abordagem de Bill Inmon. Isto porque 

se pretende que a DW seja o principal repositório de dados da empresa  e a partir daí 

criar diferentes vistas dessa informação, separando-as por áreas e/ou departamentos. 

2 . 5  S Y S L O G  

O syslog é o standard para envio e receção de notificações de diferentes dispositivos de 

rede. O protocolo syslog é suportado por uma grande variedade de dispositivos e pode 

ser usado para registar diferentes tipos de eventos, como por exemplo, um router enviar 

mensagens sobre sessões de login ou até mesmo um servidor web registar eventos de 

acessos negados aos utilizadores. O syslog foi desenhado para monitorizar dispositivos 

de rede e sistemas, para envio de mensagens de notificação se houver algum problema 

de funcionamento. O protocolo syslog foi escrito inicialmente por Eric Allman e foi 

definido como RFC 3164. As mensagens são enviadas através da rede para o servidor 

que recebe as notificações. Este protocolo usa UDP (User Datagram Protocol) através 

da porta 514 para comunicação. Desde 2009 que o syslog foi renomeado pelo IETF 

(Internet Engineering Task Force)  como RFC 5424. Hoje em dia tem suporte em quase 

todos os sistemas operativos, incluindo Linux, Unix e MacOS [13]. 

 

Figura 4 - Funcionamento syslog (retirado de [13]) 
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Os benefícios de logging são grandes, sobretudo no que concerne a resolução de 

problemas de código. Torna-se necessário ter um sistema centralizado que gere e guarda 

todas as mensagens de log. Mais ainda, ajuda a aumentar a capacidade de controlo do 

uso de logs, reduz o número tickets, reduz o downtime, diminui o número de 

interrupções e promove preventivamente a resolução de problemas.  

Sem esta tarefa de logging, pode-se tornar um pesadelo procurar uma simples transação 

que possa ter acontecido num dos sistemas. Com a centralização dos logs, podemos ter 

uma vista correlativa de todos os dados. Ao invés de rever cada log separadamente que 

pode consumir bastante tempo. É por isto que usar o syslog para enviar mensagens locais 

para um servidor centralizado tornou-se um standard nas soluções de logging [13]. 
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Capítulo  3  

T R A B A L H O  R E L A C I O N A D O   

3 . 1  B U S I N E S S  I N T E L L I G E N C E  

O BI é um processo orientado a analisar dados e apresentar informações úteis para a 

ajuda de executivos, gestores e outros utilizadores da organização a tomar decisões 

fundamentadas. O BI engloba uma ampla variedade de ferramentas, aplicações e 

metodologias que permitem às organizações recolher dados de sistemas internos e fontes 

externas, preparando-os para a análise, para desenvolver e executar consultas em relação 

a esses dados, criando relatórios que disponibilizam dados analíticos a quem toma 

decisões bem como a outros utilizadores operacionais [14].  

O uso do termo BI remonta pelo menos, à década de 1860, mas só em 1989 Howard 

Dresner decidiu propô-lo como uma expressão abrangente para aplicar em técnicas de 

análise de dados, com fim de apoiar processos de tomada decisão. O que hoje é 

conhecido como BI, evoluiu de sistemas de análise anteriores, geralmente baseados em 

sistemas de suporte a decisões e sistemas de informação executivos [ 15].  

Os potenciais benefícios das ferramentas de BI incluem uma melhor e mais rápida 

tomadas de decisão, uma otimização de processos de negócios internos, um aumento de 

eficiência operacional, permitem igualmente gerar novas receitas e obter alguma 

vantagem competitiva sobre empresas rivais. Os sistemas de BI podem também ajudar 

as empresas a identificar tendências de mercado e detetar problemas de negócios que 

precisam de ser corrigidos. Os dados de BI podem incluir histórico de informações 
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armazenados numa DW, bem como a recolha de novos dados à medida que são gerados, 

permitindo que as ferramentas de BI suportem processos e tomadas de decisão. 

Inicialmente, as ferramentas de BI eram usadas principalmente por analistas de dados e 

outros profissionais de IT, no entanto cada vez mais os executivos e gestores 

corporativos usam as plataformas de BI como uma ferramenta de utilização diária. As 

plataformas de BI são cada vez mais usadas como interfaces de front-end para sistemas 

de Big Data [15]. 

Na tabela 5 são enumeradas algumas dessas ferramentas que atualmente nos permitem 

analisar os dados de uma forma interativa, detalhando quais as van tagens e desvantagens 

do uso das mesmas: 

 

Tabela 5 – Comparativo de ferramentas BI (retirado de [16]) 

Tool Vantagens Desvantagens 

SAP BusinessObjects • Possui bastantes recursos; • Bastante caro; 

 • Escalabilidade quase infinita; • Atualizações complexas; 

 • Integração versátil;  • Não é abrangido a todos os 

negócios; 

   

Oracle BI • Boa escalabilidade; • Não é um produto ideal para 

visualização; 

 • Fornece suporte para várias fontes e 

integração; 

• Demasiados requisitos a nível de 

sistemas; 

 • Permite o uso de modelos relacionais 

e não relacionais; 

• Arquitetura complexa, devido às 

várias camadas; 

   

Microsoft Power BI • Acessível, a versão desktop é gratuita;  • Limite de volume de dados, na 

versão desktop gratuita; 

 • Visualizações interativas; • Funcionalidades complexas;  

 • Suporta diferentes fontes dados. • Exige conhecimento de fórmulas 

DAX. 

 

 

Perante a diversidade de ferramentas existentes , a escolha da ferramenta de BI para o 

desenvolvimento deste projeto recaiu sobre o Power BI. Isto porque, como foi 

mencionado, apresenta uma versão desktop gratuita para a criação de relatórios e para 

efeitos de laboratório, permite o uso da versão do Power BI ReportServer em modo de 

desenvolvimento. Além de que, diversos utilizadores da empresa já fazem uso da 

ferramenta desktop, o que facilita o seu uso por parte de todos não havendo a 

necessidade de implementar uma outra ferramenta com o mesmo propósito, nem 

necessidade de formação. 
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3 . 2  L O G  M A N A G E M E N T  A N D  M O N I T O R I N G  

Para além do que já foi descrito sobre os processos de transformação de dados, da 

quantidade de dados gerados pelas diferentes fontes, de tipos de DW, das ferramentas 

de análise BI, existe ainda a questão da quantidade de logs e eventos gerados pelos 

sistemas em produção.  

A leitura de logs não é uma tarefa fácil e quando são em grandes quantidades torna -se 

difícil para um administrador de sistemas absorver todos os dados do que está a 

acontecer no seu ambiente de produção. Para isso urge a necessidade de encontrar 

soluções de gestão de logs e eventos, que façam toda a triagem e permitam ajudar a 

identificar facilmente a causa de qualquer problema que tenha ocorrido. A escolha dessa 

solução depende em muito do que se queira filtrar e receber nas principais notificações.   

O Elasticsearch é dos projetos open-source mais conhecidos e é capaz de transformar 

dados de várias fontes ao mesmo tempo e enviá-los para a gestão de registos do 

Elasticsearh. Tem como principais características recolher dados de diversas fontes, 

tais como logs, métricas, aplicações web, datastores. É capaz de analisar dados em 

tempo real e criar a sua estrutura a partir de dados não estruturados, usa ainda 

encriptação dos dados para melhor segurança [17].  

Por sua vez, o Logentries é uma plataforma baseada na Cloud que torna possível 

qualquer utilizador compreender de uma forma rápida e eficiente os logs e eventos da 

sua organização. Tem como características principais pesquisa e monitorização em 

tempo-real, tags customizáveis e análise detalhada com base na tendência dos dados. 

Permite ao utilizador customizar os alertas e consultas pré-definidas. Usa recursos de 

segurança modernos para proteção dos dados [18].  

O Logz.io usa análise machine-learning para simplificar o processo de localização dos 

eventos críticos e dados gerados por logs. Funciona como uma plataforma SaaS 

(Software as a Service) baseada na Cloud com ajuda do Elasticsearch, Logstash e 

Kibana. Tem como principais características o uso da stack do Elasticsearch como 

serviço, análise de logs na cloud, análise cognitiva dos logs mais críticos, configuração 

rápida e proteção de dados integrada com AWS (Amazon Web Services) [19].  

Por último, o LOGalyze. É um sistema simples que recolhe e analisa logs com um baixo 

custo operacional, possui um sistema centralizado para gestão de logs e é capaz de juntar 

dados de diferentes fontes. Faz uso de deteção preventiva em tempo-real ao mesmo 

tempo que fornece aos administradores de sistemas dados relevantes sobre o estado  atual 

dos sistemas. Tem como características principais rápido e alto desempenho no 
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processamento de logs, front-end integrado para eficiência on-line, reencaminhamento 

dos logs para aplicações externas, relatórios automáticos em .pdf e é ainda compatível 

com o syslog e rsyslog [20]. 

A tabela 6 apresenta algumas vantagens e desvantagens de cada aplicação:  

 

Tabela 6 - Comparativo Aplicações (retirado de [21]) 

Tool Vantagens Desvantagens 

Elasticsearch • Flexível; 

• Vasta documentação; 

• Configuração direta; 

• Open-source 

• Performance; 

• Consumo;  

• Recursos. 

   

Logentries • Monitorização em tempo-

real; 

• Dinâmico e versátil; 

• Alertas e reporting; 

• Integração APIs. 

• Custo de licenciamento. 

   

Logz.io • Análise logs na cloud; 

• Dinâmico; 

• Suporte AWS; 

• Rápida implementação. 

• Versão free com limite de 

3GB/dia de dados gerados. 

   

LOGalyze • Centralização de todos os 

logs; 

• Alta performance; 

• Dashboard Web integrado; 

• Compativel c/ syslog e 

rsislog 

• Capacidades limitadas de  

dimensionamento; 

• Suporte limitado; 

• Interface não apelativa. 

 

3 . 3  D A T A  A N D  L O G  A N A L Y S I S  

No subcapítulo anterior foram descritas quatro ferramentas para a recolha de logs e 

eventos. Neste subcapítulo serão abordadas duas ferramentas úteis para a visualização 

dos dados.  

O SSRS (SQL Server Reporting Services) é um software de gestão de relatórios da 

Microsoft que faz parte de um conjunto de serviços onde estão incluídos o SSAS (SQL 

Server Analyses Services) e o SSIS (SQL Server Integration Services). É uma solução 

que permite criar, publicar e gerir relatórios para que estes sejam mais tarde 

disponibilizados aos utilizadores de diferentes maneiras, quer seja através da 

visualização web, dispositivo móvel ou e-mail [22]. Possui suporte para criação de 

relatórios em dispositivos móveis, com layout responsivo que se adapta a diferentes 

dispositivos. Possui ainda um portal web que permite aos utilizadores organizar e exibir 

relatórios e KPIs. O funcionamento é bastante simples, bastando aos utilizadores 
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fazerem uma ligação à DW e usar as ferramentas do SSRS para a criação de relatórios 

usando diretamente queries (linguagem para efetuar consultas a bases de dados) às 

tabelas correspondentes [23].  

Outra das ferramentas de análise, e que já foi mencionada no subcapítulo 3.1, é o Power 

BI. O Power BI é uma solução, também da Microsoft, que além de ser uma ferramenta 

de análise BI, permite visualizar dados e partilhar informações dentro de uma 

organização. Fornece visualização interativa com recursos ao BI permitindo aos 

utilizadores criarem relatórios e dashboards sem precisarem de administradores para o 

efeito. Disponibiliza também serviços baseados na Cloud, conhecidos como Power BI 

Services, juntamente com uma ferramenta chamada de Power BI Desktop que permite 

ao utilizador criar os seus relatórios. Para completar o pack, o Power BI disponibiliza 

ainda o serviço Power BI Report Server que permite aos utilizadores publicarem 

relatórios e dashboards num portal web para visualização [24]. 
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Capítulo  4  

A R Q U I T E T U R A   

O desenvolvimento deste projeto de recolha, processamento, armazenamento e análise 

requer a utilização de diferentes tipos de ferramentas e tecnologias. Desta forma optou-

se por desenvolver para o presente projeto duas estruturas. Uma estrutura que recorre 

ao ELK com o objetivo de recolher e processar os logs oriundos do GW e DHCP e numa 

segunda estrutura que recorre às ferramentas de SSIS para recolher e processar dados 

oriundos do ERP e do SF (sistema financeiro).  

Salientando-se que um dos objetivos principais do projeto se prende com o facto de que 

a visualização dos dados de ambas as partes fosse realizada através da plataforma web 

do Power BI.   

Assim sendo, o presente capítulo contempla diferentes secções que apresentam as partes 

constituintes da arquitetura, nomeadamente: recolha de dados, tratamento, 

armazenamento e análise final.  

4 . 1  F U N C I O N A L I D A D E S  

Como referido anteriormente, o volume de dados gerados constantemente pelos sistemas 

e, consequentemente, a complexidade da sua interpretação constituem-se como uma 

realidade quotidiana à qual urge a necessidade de se desenvolver uma solução que 

agilize o seu tratamento. A solução proposta pretende disponibilizar um sistema capaz 
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de recolher os dados, interpretá-los, processá-los e armazená-los. Em simultâneo, 

pretende-se que seja disponibilizada informação para efeitos de monitorização e auxílio 

na tomada de decisão. 

Em suma, após desenvolvida, a solução deverá ser capaz de: 

• Recolher dados: utilização de ferramentas como utilitários na recolha dos 

dados para a solução (ex. Elasticsearch, SSIS). Os dados recolhidos serão 

fundamentais para a visualização final da informação pretendida e dos 

resultados esperados; 

 

• Processar dados: as mensagens provenientes dos logs são complexas e, na 

maioria das vezes, com informação não útil. A solução proposta filtrará esta 

informação, apresentando apenas os dados relevantes para a monitorização 

assim como prevenção de possíveis anomalias (ex. grok-filter). É, 

igualmente possível a agregação da informação proveniente do ERP e do SF 

para auxílio em possíveis ações de melhoria;   

 

• Armazenar informação: processo responsável pelo armazenamento de toda 

a informação útil, para disponibilizar após o tratamento (ex. SQL Server, 

Maria DB e ELK); 

 

• Apresentar informação: através da criação de relatórios no software Power 

BI Desktop e posteriormente disponibilização dos dados numa plataforma 

web (ex. Power BI Report Server).  

 

Na Figura 5 ilustra-se a arquitetura de forma simplificada, definida no ponto de vista da 

recolha, processamento, armazenamento e visualização da informação.  

 

 

 

Figura 5 - Arquitetura Simplificada 
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4 . 2  A R Q U I T E C T U R A  G E R A L  

A solução consiste na integração de diferentes tecnologias e ferramentas , responsáveis 

por auxiliar a solução no que diz respeito à recolha de dados, processamento, 

armazenamento e apresentação da informação.  

Observando a Figura 6 o GW e o DHCP responsáveis pelos dados de eventos da rede, 

constituem as fontes de dados da estrutura LS (log-structure). O ELK foi a ferramenta 

escolhida para a recolha e processamento dos dados provenientes das fontes 

anteriormente mencionadas. Em termos de armazenamento da informação, esta fica da 

responsabilidade do sistema de base de dados MariaDB e da DW principal em MSSQL 

Server. E, por fim, para a visualização de toda a informação é usado o Power BI, 

podendo também ser usado o Kibana.   

 

 

Figura 6 - Arquitetura recolha logs detalhada LS 

 

Na Figura 7, o ERP com dados operacionais sobre oportunidades/projetos e o SF com 

dados financeiros constituem as fontes de dados  da estrutura OS (operational-

structure). O ETL é o processo usado para a recolha e processamento dos dados 

provenientes das fontes. Em termos de armazenamento da informação, é usada a DW 

principal em MSSQL Server. E a visualização de toda a informação é  feita através de 

relatórios desenvolvidos no Power BI Desktop, sendo depois publicados no Power BI 

Report Server.   
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Figura 7 - Arquitetura recolha dados operacionais detalhada (OS)  

 

4 . 2 . 1  RECOLHA  DE DADOS 

Na Figura 6 encontra-se ilustrada a arquitetura para a recolha dos logs do GW e do 

DHCP. São mensagens maioritariamente sobre eventos que vão surgindo na rede, 

relativos a tráfego e a informações de DHCP. Estas sofrem um processo de parse, isto 

é, algumas das suas partes são excluídas. Posteriormente, as mensagens são recolhidas 

e enviadas para o ELK usando o syslog com o protocolo de comunicação UDP. Do lado 

do ELK, estes envios são recebidos na porta 514. Estas configurações são feitas no GW 

e no DHCP e é atribuído um determinado nível prioridade dos eventos e consequente 

ordem de envio.  

A opção pelo Elasticsearch para a estrutura dos logs, prende-se pelo facto de 

considerarmos que é esta tecnologia que melhor se adequa às necessidades da empresa 

Wavecom. É uma tecnologia habitualmente caracterizada por ser fortemente 

vocacionada para a recolha e processamento de logs.  

A Figura 8 ilustra a mensagem tipo do GW: 

 

 

 
 

Figura 8 - Mensagem modelo do GW 

 

A Figura 9 ilustra a mensagem tipo do DHCP: 

 

 
 

Figura 9 - Mensagem modelo do DHCP 
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Na Figura 7, está ilustrada a arquitetura para a recolha dos dados do ERP e do SF. Os 

dados são diferentes da estrutura anterior. Esta informação é totalmente baseada em 

dados operacionais e financeiros da operacionalidade da empresa em estudo. A recolha 

é feita recorrendo à ferramenta de SQL SSIS. O SSIS constitui-se como uma ferramenta 

que permite criar soluções de integração e transformação de dados . Assim foi 

selecionada esta ferramenta para auxiliar na integração com a instância de MSSQL 

Server já existente e posteriormente o uso do Power BI na fase de visualização da 

informação.  

4 . 2 . 2  PROCESSAMENTO  DE DADOS 

O processamento dos dados na LS é realizado através do ELK. O ELK é composto por 

três componentes: o Elasticsearch (armazenamento), o Logstash (processamento) e o 

Kibana (visualização). O ELK é uma ferramenta open-source. Devido à sua 

escalabilidade e grande capacidade de indexação de dados é u tilizada entre muitas outras 

funções como log analyser. Dentro da ferramenta ELK o processamento é feito pelo 

Logstash que por sua vez é usado para agregar e processar dados de múltiplas fontes.  

É no Logstash que é executado o método de filtragem para o parse da mensagem, através 

do uso do grok-filter. O grok-filter é uma ferramenta que permite analisar dados de um 

log não estruturado e transformá-lo em algo estruturado e útil. O grok-filter funciona 

combinando padrões de texto que correspondem à informação do log, retirando daí 

apenas as partes da mensagem que interessam.   

Como referido anteriormente, a chave fundamental para a obtenção dos resultados 

pretendidos passaria por realizar o método de parse das mensagens do GW e do DHCP. 

Consideramos que assim seria possível obter informação estruturada dos mesmos e por 

consequência obter uma análise seletiva dos eventos que vão surgindo na rede.  

Numa outra perspetiva, na OS, obtêm-se dados de dois sistemas diferentes, mas em 

determinado momento a informação dos dois modelos podem-se complementar 

mutuamente. Esta situação constitui-se como uma das grandes vantagens ao realizar este 

processo. Se numa das estruturas temos dados relativos a faturação, compras e gestão 

de stocks, na outra estrutura temos dados relativos às oportunidades/projetos que dão 

origem a essa gestão.  

A título de exemplo prático e real expomos uma situação que acontece no Departamento 

Financeiro da Wavecom. No sistema financeiro são registadas todas as transações 

financeiras de oportunidades e projetos, enquanto no ERP, por exemplo, são registados 

dados sobre tempos de obra e recursos usados na execução de projetos. Tipicamente 
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estes dados seriam consultados nos dois sistemas em separado. Com aplicação deste 

método, torna-se possível organizar e agregar essa informação conjuntamente.  

4 . 2 . 3  ARMAZENAMENTO  DA INFORMAÇÃO 

Posteriormente ao processamento e agregação de dados pelo Logstash na LS com o grok-

filter, a informação é armazenada no Elasticsearch. O Elasticsearch tem como função, 

o armazenamento da informação sob a forma de indexação, ou seja, indexar a 

informação processada em documentos.  

Considerou-se útil a criação de dois índices distintos para armazenar a informação 

proveniente do GW e do DHCP. Optou-se por esta divisão pelo facto de ambos os 

sistemas serem diferentes e terem tipos de log diferentes. Para executar o método parse 

é necessário criar índices diferentes para o seu armazenamento. Esta informação uma 

vez indexada e armazenada é possível de imediato executar consultas para acesso à 

informação.  

Não obstante ao objetivo e para colmatar uma limitação detetada na visualização da 

informação, que será descrito no subcapítulo 4.2.4, foi necessário recorrer a um sistema 

de base de dados paralelo, o MariaDB, que juntamente com o Elasticsearch armazenam 

a informação em índices e em tabelas simultaneamente. Posteriormente os dados 

armazenados nas tabelas em MariaDB são enviados para a DW principal, através do 

método descrito no subcapítulo 4.2.1 e usado na OS.  

No armazenamento da OS, foi usada uma DW seguindo a abordagem de Bill Inmon, em 

MSSQL Server. Poder-se-ia ter optado pela visualização da informação através das bases 

de dados originais do ERP e do SF. Contudo optou-se por, no momento do 

processamento de dados, serem também transferidas para a DW as tabelas principais do 

ERP e do SF, para posteriormente os pedidos de visualização serem feitos através da 

DW. Com este método conseguimos garantir que os sistemas não estejam, 

constantemente, a ser sobrecarregados com pedidos aleatórios de informação 

simultaneamente à sua produção.    

4 . 2 . 4  VISUALI ZAÇÃO DA INFORMAÇÃO  

A visualização da informação consiste na apresentação da informação em forma de 

tabelas, gráficos e/ou relatórios. Esta apresentação poderia ser feita igualmente através 

do Kibana, ferramenta integrante do ELK. No entanto, com este método apenas seria 

possível ter a informação relativa à LS e isso não seria suficiente para a execução do 

presente projeto e alcance dos objetivos. Usando apenas o Kibana seria possível agregar 

e relacionar fontes de dados diferentes e olhando apenas para os dados não estruturados. 
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Como referido no capítulo 1, um dos objetivos deste projeto é a centralização da 

informação num único local, com recurso a apenas a uma única ferramenta. A 

plataforma eleita para este fim foi o Power BI, que comporta alguns elementos 

vantajosos na sua utilização, além de não só ter uma componente desktop de criação 

como também o desenvolvimento de relatórios em forma de gráficos e tabelas, contém 

ainda uma componente de Report Server que permite publicar num portal web estes 

mesmos relatórios para partilha e visualização da informação.  

O Power BI consulta os dados da LS que estão armazenados na DW principal. Este 

software acede também aos dados da OS que estão armazenados na mesma DW. Uma 

das vantagens em utilizar o Power BI é que este permite consultas diretas a instâncias 

de SQL e do MariaDB, permitindo, assim a criação, manipulação, alteração de gráficos 

e relatórios com brevidade e precisão.  

O Power BI permite, igualmente, acesso direto ao ELK através de Json (javascript object 

notation). Não obstante ao referido no subcapítulo 4.2.3, foi detetada uma limitação na 

consulta dos dados. O ELK apenas retornava ao Power BI dez mil registos, o que se 

constituiu um obstáculo. Os dez mil registos eram insuficientes para a análise de 

resultados, isto porque, os dez mil registos, em alguns dos casos, correspondiam a 

minutos. Face ao exposto, foi implementando o MariaDB como sistema de base de dados 

complementar, para posterior envio dos dados para a DW principal e acesso à 

informação por parte do software Power BI.   
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Capítulo  5  

I M P L E M E N T A Ç Ã O  

O objetivo deste capítulo é dar a conhecer as diferentes fases de implementação da 

solução, decisões, integrações, protocolos e ferramentas de desenvolvimento , 

pronunciando a relevância das vantagens de cada tecnologia escolhida. São ainda 

descritos os componentes de hardware a que recorremos neste projeto tais como, 

servidores que sustentam a estrutura desenvolvida. São igualmente analisadas as partes 

de código que suportam as decisões no desenvolvimento da arquitetura e tecnologias 

utilizadas.  

Neste capítulo optou-se por segmentar os tópicos referentes a cada tecnologia utilizada 

no desenvolvimento geral do sistema.  

Com esta abordagem pretende-se que a solução garanta a recolha dos dados de ambas 

as estruturas (LS e OS), ou seja, que transforme e processe esses dados e, 

posteriormente, armazene toda a informação numa DW. A componente de recolha 

consiste no uso do ELK e do SSIS. Em complemento com o SQL Server e MariaDB para 

o armazenamento da informação. Numa fase final recorrer-se-á ao Power BI para 

disponibilizar toda a informação através do portal web. 
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5 . 1  L O G  S T R U C T U R E  

A solução desenvolvida para a estrutura de logs requer a implementação do ELK. Este 

sistema sugere que sejam respeitados alguns requisitos mencionados na tabela 7, 

nomeadamente ao nível de hardware para o seu bom e correto funcionamento. Assim 

sendo, foi criada uma VM (virtual machine) assente na plataforma de virtualização 

VMware ESXi. O VMware ESXi é um hypervisor do tipo bare-metal [25]. 

 

Tabela 7 - Especificações Hardware VM 

Arquitetura x64 

Processador Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2407 v2 @ 2.40GHz 

Memória 4 GB 

Disco 50 GB 

Sistema Operativo CentOS 7 

 

O que torna esta solução adequada ao desenvolvimento do projeto prende-se com o facto 

de o ELK ser uma ferramenta customizável e suscetível de moldagem às necessidades 

de cada utilizador. Entre as inúmeras potencialidades da ferramenta, selecionaram-se 

três de forma a dar resposta a alguns desafios que nos foram propostos: recolha, 

processamento e armazenamento de dados. O ELK cumpre a sua função e faz jus ao 

constituir-se como a ferramenta eleita em situações análogas. 

Na Figura 8, presente no subcapítulo 4.2.1, demonstra a mensagem tipo do GW que 

contém dados não estruturados. Importa extrair apenas partes da mensagem, como é 

ilustrado na tabela 8:  

Tabela 8 - Dados a retirar da mensagem GW 

Comando Descrição 

IN Interface rede input. 

OUT Interface rede output. 

SRC IP Host source. 

DST IP Destiny. 

 

 

Esta ação é realizada recorrendo à customização da sintaxe do grok-filter no Logstash, 

conforme é ilustrado na Figura 10: 

 

Figura 10 – Ilustração parse mensagem GW 
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O grok-filter permite a procura de texto na mensagem. Através deste pode-se obter a 

informação se o evento recebido do syslog contém como hostname o nome “gateway”. 

Optamos por este método pois desta forma é possível segmentar e armazenar os logs 

dos sistemas em índices do ELK distintos. Posteriormente o grok-filter faz um match na 

mensagem com texto que, possivelmente já reconhece e vai identificar-se na mensagem 

como o “IN”, “OUT”, “SRC”, “DST”. Conhecendo a ordem de presença das palavras 

na mensagem é possível extrair o conteúdo dos quatro parâmetros mencionados, 

compondo uma mensagem final estruturada. 

A Figura 11 ilustra a mensagem não estruturada do GW, ainda sem tratamento: 

 

 

Figura 11 - Mensagem não estruturada GW 

 

A Figura 12 ilustra a mensagem estruturada do GW, depois da ação do grok-filter: 

 

 

Figura 12 - Mensagem estruturada do GW 

 

Na mensagem proveniente do DHCP optamos por adaptar o mesmo método, não 

obstante, apenas se alteraram as palavras match do grok-filter, tal como podemos 

visualizar na Figura 13: 

 

Figura 13 – Ilustração parse mensagem DHCP 

 

O servidor de DHCP, mencionado na Figura 13 com o hostname “samba”, constitui-se 

essencialmente por processar as mensagens que reportam eventos com informação de 

“DHCPACK” e “DHCPINFORM”. E retirar desses eventos o “IP” e o “MAC” do host 

que efetuou o pedido.  
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A tabela 9 demonstra os campos que são retirados da mensagem, bem como o significado 

de cada um: 

Tabela 9 - Dados a retirar da mensagem DHCP 

Comando Descrição 

DHCPACK Indica um pedido de endereço de IP, com o lease 

time e os parâmetros de configuração da rede. 

DHCPINFORM Informa o cliente DHCP sobre as opções do 

servidor DHCP. 

MAC Indica o MAC do host. 

DST IP destino a que se refere o pedido. 

INT Interface de rede da origem do pedido. 

 

 

A Figura 14 ilustra a mensagem não estruturada do DHCP, ainda sem tratamento: 

 

Figura 14 - Mensagem não estruturada do DHCP 

 

A Figura 15 ilustra a mensagem estruturada do DHCP, depois da ação do grok-filter: 

 

 

Figura 15 - Mensagem estruturada do DHCP 

 

Como referido, anteriormente, em complemento de armazenamento com o ELK foi 

configurado o sistema de base de dados MariaDB para também armazenar os dados 

numa BD relacional. O Power BI é capaz de ler os dados vindos do ELK, no entanto, 

que apenas seria possível retornar um número limitado de registos, o que se traduziu, 

em escassos minutos de informação. 

A Tabela 10 permite visualizar os atributos das tabelas que armazenam os dados do GW 

e do DHCP no MariaDB: 
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Tabela 10 – Atributos tabelas GW e DHCP 

 

 

Na Tabela 11 é apresentada a informação existente em ambas as tabelas referidas na 

Tabela 10: 

Tabela 11 - Informação armazenada GW e DHCP em tabelas 

GW DHCP 

  

5 . 2  O P E R A T I O N A L  S T R U C T U R E  

Para a implementação da OS optou-se por abordar o processo de ETL recorrendo à 

ferramenta SSIS do MSSQL Server. O uso desta abordagem permite a integração com o 

sistema existente de base de dados em SQL. Esta solução permite igualmente uma 

completa integração com o Power BI. A instância de SQL e todas as ferramentas 

complementares estão instaladas numa VM com as seguintes especificações, 

mencionadas na tabela 12: 

Tabela 12 - Especificações VM 

Arquitetura x64 

Processador Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1220 v6 @ 3.0GHz (2 CPUs) 

Memória 12 GB 

Disco 150 GB 

Sistema Operativo Windows Server 2016 

Instância SQL SQL Standard 2016 

Versão Power BI Power BI Report Server May 2019 

 

 

  

GW 

 id (int) 

timestamp (datetime) 

src (varchar) 

dst (varchar) 

input (varchar) 

output (varchar) 

 

DHCP 

 id (int) 

timestamp (datetime) 

info (varchar) 

mac (varchar) 

dst (varchar) 

interface (varchar) 
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A implementação tem por base a criação de projetos em SSIS recorrendo ao SDK Visual 

Studio 2015. Estes projetos têm várias finalidades, nomeadamente: 

• Importação de dados das tabelas de produção para DW; 

 

• Agregação de dados de várias tabelas; 

 

• Customização da vista de dados em vez do uso de views. 

 

Através deste procedimento, é retirado dos sistemas em produção a sobrecarga d o uso 

de recursos aquando os pedidos de consulta por parte dos utilizadores . Permite ainda 

obter informação mais concisa e fidedigna. 

No que concerne à atualização da informação da DW, esta é atualizada duas vezes por 

dia. Note-se que esta tarefa é realizada fora do horário laboral (9h-13h/14h-18h), para 

tentar evitar impacto nos processos operacionais nos períodos de maior produção . 

A Figura 16 explica como é executado o processo ETL: 

 

 
Figura 16 - Execução tarefas ETL 

 

Na Figura 17, é exemplificado um dos projetos com tarefas de ETL criado para a 

recolha de dados do ERP. 

Control Flow 
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Figura 17 - Processo recolha dados ERP 

 

 Este projeto é composto por dois fluxos: o control-flow e o data-flow:  

 

• Control-flow – responsável pela lógica ou ordem da execução dos data-

flows. Executa loops, procedimentos, move dados e possibilita a execução 

de diferentes tarefas; 

 

• Data-flow – responsável por definir a transferência de dados de uma origem 

para um destino, permitindo transformar, limpar e modificar dados à medida 

que são movidos. 

 

Também na Figura 17, podemos visualizar que no control-flow são executadas as tarefas 

pré-ETL ou seja, antes das tarefas do data-flow serem realizadas, é necessário proceder 

à eliminação dos dados atuais nas tabelas da DW (truncate_tbl). Optou-se por este 

método por ser uma tarefa de execução breve, também porque ao invés de eliminar os 

dados, possibilita que sejam realizados updates à informação já existente nas tabelas. 

Após conclusão destas tarefas são executadas as tarefas do data-flow 

(import_tbl_crm_sql). No exemplo de fluxo ilustrado na Figura 17, é realizada a recolha 

de dados de duas tabelas e posteriormente é efetuado o merge de ambas as tabelas numa 

só. Os dados de ambas as tabelas completam-se entre si. É útil de salientar que esta 

situação não deve ser assumida como regra geral . Os fatores contingenciais podem ser 

distintos. Após conclusão desta etapa, os dados são armazenados na DW. 

Estes fluxos são executados diariamente, duas vezes, através do agendamento de 

execução de tarefas do SQL Server, como é possível visualizar na Figura 18: 

 

 
Figura 18 - Schedule Jobs 

Data Flow 
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5 . 3  D A T A V I E W  

Para a implementação da solução de visualização da informação, optou -se pela escolha 

da componente Report Server do Power BI. Esta ferramenta permite publicar e partilhar 

os relatórios feitos no Power BI Desktop. Possibilita ainda publicar relatórios realizados 

em SSRS. Esta ferramenta encontra-se instalada na mesma VM referida no subcapítulo 

5.2. 

Esta implementação tem como objetivo a visualização da informação centralizada num 

único local, partilhado entre todos os utilizadores da empresa.  

Na Figura 19 é ilustrada a forma como o servidor de relatórios do Power BI disponibiliza 

a informação aos vários departamentos da empresa.  Devido à sensibilidade de 

informação de cada departamento, cada utilizador tem permissão a aceder apenas à 

informação do seu respetivo departamento. 

Os relatórios, publicados na plataforma, são desenvolvidos com base nas necessidades 

dos utilizadores, o que na maioria das situações é útil  para os restantes membros do 

departamento. 

 

 
 

Figura 19 - Power BI Report Server 

 

A Figura 20 apresenta um dos dashboards desenvolvidos no Power BI: 
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Figura 20 - Dashboard Dados ELK 
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Capítulo  6  

A N Á L I S E  D E  R E S U L T A D O S  

Com base nas duas arquiteturas desenvolvidas e implementadas, foram criados  cenários 

reais com objetivo de maximizar as potencialidades do software Power BI a nível de 

agregação e visualização dos dados estruturados . A OS tem como foco principal a 

visualização de dados financeiros e operacionais que permitam ter uma visão real dos 

movimentos contabilísticos e da rentabilidade e custeio de projetos/oportunidad es. 

Pretende-se que na LS sejam considerados e visualizados os eventos que ocorrem na 

rede ao longo do tempo. Requer-se, igualmente que seja possível monitorizar  em tempo 

real os acontecimentos, para desta tarefa se poder evitar,  simultaneamente quaisquer 

anomalias na infraestrutura.  

O capítulo 6 apresenta as duas estruturas desenvolvidas, especificando, 

individualmente, a informação final que é disponibilizada ao utilizador. Esta informação 

baseia-se em casos reais desenvolvidos na empresa onde o projeto foi implementado: 

Wavecom. 

6 . 1  O P E R A T I O N A L  D A T A  

A nível interno, na Wavecom é recorrente o pedido de visualização de informação em 

forma de relatórios, gráficos ou tabelas.  Esta tipologia de análise pressupõe que o seu 

desenvolvimento seja integralmente realizado através de uma seleção ponderada da 

informação que o utilizador pretende visualizar. Consideramos, então, alguns casos 
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reais que foram desenvolvidos ao longo deste projeto para o Departamento Financeiro 

e para o Departamento Operacional. 

 

• O Departamento Financeiro constatou dificuldade em identificar através do ERP 

as oportunidades de negócio ganhas e finalizadas pela Wavecom, de onde não 

era possível obter o status de faturação.  

De forma a responder a essa necessidade foram criados dois relatórios.  O 

primeiro relatório reflete as oportunidades finalizadas (ganhas e executadas, 

R1). O segundo relatório que reflete oportunidades ganhas (apenas ganhas 

estando em fase de iniciação ou conclusão, R2) . 

Para melhor descrever como é realizado este processo, importa salientar que é 

da responsabilidade do Departamento Comercial efetuar o pedido de faturação 

através do ERP. No entanto, o que acontece, por vezes é o processo não 

funcionar corretamente. De modo a evitar essas falhas, os dois relatórios criados 

constituem-se como um complemento de auxílio ao Departamento Financeiro: 

 

✓ R1 – Análise Oportunidades Concluídas; 

✓ R2 – Análise Oportunidades Ganhas. 

 

 

Na Tabela 13 são enumerados os requisitos para o desenvolvimento do relatório 

R1: 

 

✓ Dados a visualizar: 

Tabela 13 - Dados a obter R1 

Descrição Significado 

Id Id oportunidade. 

Quote Id da cotação a faturar. 

Type Tipo projeto. 

Aas Projeto As a Service. 

Ending Date Data fim projeto. 

Invoice Status Estado faturação. 

Cost Custo oportunidade. 

Amount Valor da oportunidade. 

Proj. Manager Gestor projeto. 

 

✓ Condições: projetos com Ending Date preenchida e Ending Date 

menor que a data atual; 

✓ Formato visualização: tabela; 

✓ Filtros: Ano, AaS, Invoice Status.  
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Note-se que poder-se-ia optar por construir uma query ou a criação de uma view 

(resultado de uma query) que retornasse os dados. Essa query poderia ser 

executada sempre que o relatório fosse consultado. No entanto, esta opção 

levaria ao aumento do consumo de recursos e simultaneamente a um aumento de 

tempo de execução do processo. 

Assim, optou-se, por criar uma query e inserir os dados resultantes numa tabela. 

Este processo, executado através das ferramentas utilizadas no subcapítulo 5.2, 

e referente à implementação da OS. Optando por este método a tabela é 

preenchida aquando da execução das rotinas . Permite rápida consulta dos dados, 

evitando gastos de tempo e recursos na execução do relatório solicitado.  

Uma das vantagens do uso do Power BI é o facto de ser possível filtrar dados de 

modo interativo. Tendo em conta os dados que estamos a visualizar em tabela  é 

possível filtrá-los sob a forma de parâmetro. Este facto é visível na Figura 21, 

ao centro temos a tabela dos dados, do lado direito os filtros disponíveis para 

restringir a informação. 

 

 
Figura 21 – Oportunidades concluídas em 2019 to tipo As a Service e parcialmente faturadas 

 

• No seguimento da lógica anterior, foi criado o relatório R2. Neste relatório 

apenas se retirou a informação de oportunidades ganhas, ou seja, oportunidades 

em fase de iniciação ou conclusão. 

 

Na tabela 14 são enumerados os requisitos para o desenvolvimento do relatório 

R2: 

✓ Dados a visualizar: 

Tabela 14 - Dados a obter R2 

Descrição Significado 

Id Id da oportunidade. 

Quote Id da cotação a faturar. 

Type Tipo projeto. 

Aas Projeto As a Service. 

Date Order Data criação quote. 

Invoice Status Estado faturação. 
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Cost Custo oportunidade 

Amount Valor da oportunidade 

Proj. Manager Gestor projeto 

 

✓ Condições: oportunidades com probabilidade 100% (ganhas) ; 

✓ Formato visualização: tabela; 

✓ Filtros: Ano, AaS, Invoice Status.  

A Figura 22 demonstra o resultado do relatório: 

 

 

 
 

Figura 22 – Oportunidades ganhas de 2019 do tipo As a Service e parcialmente faturadas  

 

• O Departamento Operacional pretende analisar dados de custeio das 

oportunidades. Estes dados são compostos por informação financeira e 

informação da execução dos trabalhos das oportunidades. A dificuldade 

encontrada assentou-se no facto desta informação se encontrar repartida pelo SF 

e pelo ERP, pois tal facto torna a consulta complexa. Urge, assim, a necessidade 

de consultar os dois sistemas separadamente para se analisar a informação. Com 

base nesta solicitação foi desenvolvido um relatório com agregação da 

informação de ambos os sistemas: 

 

✓ R3 – Análise Custeio Oportunidade 

Na tabela 15 especifica-se os requisitos para o desenvolvimento do relatório R3: 

✓ Dados a visualizar: 

Tabela 15 - Dados a obter R3 

Descrição Significado 

Id Id oportunidade. 

Amount Valor oportunidade. 

Estimated Cost Custo estimado. 

Real Cost Custo real. 

Faturas Somatório valores faturados. 
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Compras Somatório valores compras material. 

Guias Somatório valores guias entrada e saída 

material. 

Tasks Tarefas execução oportunidade. 

Rentabilidade Saldo e desvio valores. 

 

✓ Condições: valores totais de cada fase; 

✓ Formato visualização: tabelas por cada fase; 

✓ Filtros: filtrar pela oportunidade. 

A Figura 23 ilustra o relatório de análise do custeio de oportunidades.  

 

 

 
Figura 23 – Detalhe Custeio Oportunidade 

6 . 2  L O G  D A T A  

Pontualmente ocorrem relatos em determinados momentos, da rede de internet se tornar 

lenta e, por vezes, sem resposta. Esta situação dificulta a execução das tarefas diárias 

numa organização cada vez mais dependente desta tecnologia par a desenvolver os seus 

processos. 

Com base nesta problemática e para salvaguardar este tipo de situações pontuais a  

solução desenvolvida, é capaz de recolher e tratar dados que permitem identificar o 
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equipamento ou equipamentos que possam estar a causar essa “lentidão” na rede , 

permitindo, assim, agir rapidamente e dar resposta ao problema. 

Com o tratamento de dados de origem nos logs do DHCP e do GW, a solução permite 

seguir o rasto dos equipamentos na rede e identificar todo o tráfego que cada 

equipamento gera, e ainda, identificar links visitados num determinado espaço de tempo.  

Conforme descrito no subcapítulo 5.1, a solução faz um filtro das mensagens do syslog 

que contêm a informação sobre “DHCPACK” e “DHCPINFORM”, que permite através 

do MAC Address identificar o hostname e informação de IP, atribuído no momento do 

pedido ao DHCP. Toda esta informação é armazenada na DW.  

Aliada à informação que é tratada do GW, a solução é capaz de identificar o equipamento 

através do seu MAC Address permitindo, assim, identificar o comportamento do mesmo 

na rede ao longo do tempo. Conforme é visível na Figura 24, é possível criar uma relação 

dos dados entre os equipamentos, a informação retirada do GW e a informação retirada 

do DHCP.  

 

 
 

Figura 24 - Relação dados DHCP/GW/Equipamentos 

 

A tabela dos equipamentos contém o nome e o MAC Address dos equipamentos que 

efetuaram pedidos ao DHCP. A tabela samba contém a informação de que IP’s foram 

atribuídos aos equipamentos, assim como, a data/hora do registo do evento. Por 

consequência, na tabela gateway são fornecidos os dados do tráfego gerados na rede por 

esses equipamentos, registando, igualmente a data/hora dos eventos. 

Assim, recolhendo os dados através do ELK, transformando-os e armazenando-os, pode-

se recorrer também ao software Power BI para analisar os dados. Esta constatação é 

apresentada na Figura 25. 

Do lado esquerdo é visualizada a informação dos equipamentos que efetuaram pedidos 

ao DHCP. Recorrendo às ferramentas do Power BI, pode-se efetuar filtros sobre os 

objetos no mesmo relatório, sendo assim possível visualizar do lado direito o tráfego 



 

45 

 

gerado pelos equipamentos. Esta informação é disponibilizada para que seja possível, 

atempadamente, mitigar eventuais problemas na rede.  

Com esta opção de implementação é possível afirmar que, mesmo o ELK tendo a sua 

própria ferramenta de visualização de dados (Kibana), e apesar da limitação encontrada 

quando se tenta usar o Power BI para visualizar os dados diretamente do ELK, esta 

última solução contorna esse problema permitindo analisar os dados na sua totalidade.  

 

  

 
Figura 25 - Detalhes tráfego equipamentos 

 

O facto de ser possível identificar o hostname pelo Mac Address, a informação presente 

na Figura 25 permite ainda cruzar essa informação com uma tabela arp (address 

resolution protocol) de um switch. 

Ao fazermos o cruzamento dessa informação, rapidamente é possível identificar em que 

portas de um switch os equipamentos estão ligados, conforme é ilustrado na Figura 26: 

 

 
Figura 26 - Tabela Arp 

 O processo de identificação da porta do switch, em que o equipamento está ligado, é 

executado de modo manual, sendo uma das melhorias propostas para implementação no 

futuro.  
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Capítulo  7  

C O N C L U S Õ E S  

O objetivo principal no desenvolvimento deste projeto assentou na problemática vivida 

na empresa Wavecom no que concerne à agregação e visualização de dados de diferentes 

fontes. O presente projeto consistiu em desenhar, desenvolver e implementar um sistema 

que permitisse a recolha, tratamento, armazenamento e visualização de dados 

provenientes de um sistema financeiro, de um ERP e de um sistema de logs.  

Em termos teóricos o estudo inicial realizado e apresentado neste documento aborda 

vários conceitos relacionados com as estruturas desenvolvidas, definição de tratamento 

de dados e os seus processos, arquiteturas de DW, processos de ETL, ferramentas de 

análise e recolha de dados e logs. 

Relativamente à aplicabilidade prática este projeto foi elaborado considerando, como 

objetivo principal e condição fundamental, que toda a informação obtida pudesse ser 

visualizada através da plataforma Power BI. O sistema implementado foi desenhado e 

desenvolvido em duas arquiteturas. Estas duas arquiteturas possibilitaram a recolha e 

tratamento de dados de diferentes origens.   

A solução criada permite recolher e tratar dados quer da estrutura LS, como da estrutura 

OS. Todos os dados armazenados na DW são possíveis de ser consultados através da 

plataforma Power BI. Os relatórios desenvolvidos e apresentados no presente estudo 

permitem uma análise financeira e operacional da empresa.  
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Neste seguimento, concluímos que este projeto é capaz de obter dados de diferentes 

origens, tratar e armazenar esses dados, auxiliando assim os diferentes colaboradores 

da empresa a obterem informação para possíveis tomadas de decisão .  

Esta solução revela ser válida e suscetível de se implementar nos restantes escritórios 

da Wavecom.  

Contudo, mais do que salientar conclusões, consideramos pertinente salientar o 

contributo desta investigação para futuras análises. 

O desenvolvimento deste projeto é sem dúvida um ponto de partida para a conceção de 

uma solução global para a Wavecom. Atualmente a Wavecom encontra-se num processo 

de mudança de instalações, pelo que consideramos que esta solução será o ponto base 

para a sua implementação na nova “casa”.  Não obstante o facto de a solução cumprir os 

requisitos inicialmente propostos, institui-se como um protótipo que carece de 

incrementos que possibilitam processos mais eficazes e eficientes .  

Destacamos como melhorias significativas a corrigir e a implementar na estrutura LS, a 

possibilidade de abranger, mais logs de serviços disponíveis na infraestrutura, recolha 

de dados de todos os servidores de produção, bem como de equipamentos de rede como 

switches e APs (access points). Melhorar a forma como o grok-filter filtra a informação 

dos logs, pois, mesmo fazendo o match da mensagem corretamente e recolhendo apenas 

as palavras-chave, por vezes visualizam-se valores que não correspondem à informação 

pretendida. 

Relativamente a melhorias na OS, notamos que esta solução apenas se focou em recolher 

e agregar dados relativos aos Departamentos Financeiro e Operacional. Neste âmbito, 

esperamos que este estudo tenha contribuído para suscitar não só interesse como 

curiosidade em recolher e agregar dados para análise dos demais departamentos da 

empresa, nomeadamente, Departamento Comercial e Logística.   
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