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Abstract. In large scale environments, mechanisms for generation of informa-
tion are essential in order to assist management decisions about their resources.
prd-statistica is a (free) tool of Business Intelligence for the Paraná Digital pro-
ject, which consists in 2100 informatic labs over all State public schools.

Resumo. Em ambientes de grande porte, mecanismos de geração de
informações são imprescindı́veis para auxiliar nas decisões gerencias sobre
seus recursos. O prd-estatı́stica é uma ferramenta (livre) de Business In-
telligence para o Paraná Digital, que disponibiliza 2100 laboratórios de in-
formática para as escolas da rede Estadual de Ensino do Paraná.

1. Introdução

O Paraná Digital (PRD) 1 é uma que visa disponibilizar laboratórios de informática
nas 2100 escolas da rede pública do Paraná. Hhoje 1800 laboratórios estão em operação.
Quando completado o processo, vai totalizar 44 mil computadores que vão beneficiar
1,5 milhão alunos nos 399 municı́pios do Paraná. Baseado na filosofia do software livre
e na livre distribuição do conhecimento, O PRD está em produção desde 2006 onde as
primeiras escolas da rede Estadual de Ensino do Estado do Paraná foram instaladas.

Concebido para garantir pleno funcinamento dos laboratórios, um núcleo geren-
cial controla toda a rede garantindo uniformidade, segurança e disponibilidade, além de
viabilizar o suporte de software e hardware neste grande volume de máquinas. De um
certo ponto de vista, o Paraná Digital pode ser visto como um único grande laboratório de
informática, distribuı́do em 2100 escolas.

Um mecanismo de monitoramento dos recursos de hardware e software e sua
implementação em software livre é apresentado neste texto. Trata-se de uma ferramenta
capaz de suprir a carência na disponibilidade de informações geranciais aos técnicos de
ensino. Denominado prd-estatı́stica, este mecanismo está estruturado em: gerenciamento
dos dados, modelagem e exibição de informações.

A seqüência do artigo é organizada como segue. A seção 2 descreve o modelo do
sistema Paraná Digital. Na seção 3 é dado um resumo da arquitetura do prd-estatı́stica. O
processo de extração, tradução e carga é apresentado na seção 4. O armazenamento dos
dados e a disponibilização das informações são descritos nas seções 5 e 6 respectivamente,
e por fim na seção 7 são apresentadas as considerações finais.

1http://www.c3sl.ufpr.br/pt-br/projetos prd.html



2. O Modelo do Sistema Paraná Digital
O Paraná Digital (PRD) é uma generalização do modelo adotado nos laboratórios

de informática do Departamento de Informática da UFPR[Carmo et al. 2001]. As mesmas
idéias se aplicam, embora em maior escala e de forma distribuı́da em 2100 escolas em 399
municı́pios, incluindo zona rural.

O PRD [Castilho et al. 2006] consiste de um sistema integrado de laboratórios,
cada um composto por uma servidora de processamento e até 40 terminais-X em boot
remoto. A servidora também é o ponto de gerência para o núcleo da rede, por isto contém
um conjunto de aplicativos responsáveis pela coleta e disponibilização de dados gerenci-
ais ao núcleo. Todas as escolas da rede estão conectadas a um backbone com cerca de
70% disponı́vel em fibras ópticas, o restante sendo em conexões de satélite.

Um único núcleo é responsável por garantir a consistência (através de
sincronizações diárias/agendadas) de todos os laboratórios espalhados pelo Estado e per-
mitir a gerência remota e centralizada de toda rede. Nas escolas, não existe a necessidade
de um administrador (root). Isto aumenta a segurança, uniformidade e resolve o problema
da falta de mão de obra especializada em Linux.

3. Arquitetura
O prd-estatı́stica envolve a integração de dados produzidos em forma de regis-

tros, a alimentação de uma base de dados para consulta e a geração de relatórios de
uso do parque de máquinas instalado. Dada a grande quantidade e as heterogeneidade
de dados analisados, este sistema caracteriza-se como um Sistema de BI. Business In-
telligence (BI) é o processo de coleta, organização e análise de informações que ofe-
recem suporte à tomada de decisões gerenciais. Os objetivos de um sistema de BI é
auxiliar pessoas em posições estratégicas na tomada de suas decisões referentes a algum
assunto [Kimball and Ross 2001].

A coleta, transferência e carga dos dados é feita através de shell scripts. Os dados
obtidos das escolas são carregados para uma base de dados dimensional, implementada
em PostgreSQL. Esta base é a origem de dados dos relatórios e está otimizada para per-
mitir alto desempenho na geração destes.

Todos os relatórios foram desenvolvidos usando-se o Pentaho2, que é um produto
software livre para desenvolvimento de projetos BI. Como ferramentas disponı́veis tem-
se geração de relatórios sobre bases de dados dimensionais, apresentação de dados em
forma de cubo (pivoteamento), relatórios, etc. Alguns dos benefı́cios que o Pentaho traz
em relação a outros produtos é o alto nı́vel de customização e o fato de que todos os
seus relatórios e processos são desenvolvidos através de arquivos descritores em formato
XML, permitindo assim sua alteração e melhoramentos em tempo de execução.

A Figura 1 mostra o esquema de arquitetura do prd-estatı́stica.

4. Extração, Tradução e Carga
O processo de extração, tradução e carga (ETC) no prd-estatı́stica é realizado por

uma série de shell scripts implementados em bash os quais são agrupados em três grandes

2http://www.pentaho.org



Figura 1. Arquitetura PRD-Estatı́stica

conjuntos rotulados como geração, coleta e alimentação. Estes conjuntos são dispostos
em ordem e são caracterizados por seu propósito, por sua localidade geográfica e por sua
relevância do ponto de vista computacional.

4.1. Geração de dados

Os scripts pertencentes a este primeiro conjunto encontram-se distribuı́dos nos
servidores de processamento e nos terminais dos laboratórios das escolas e são res-
ponsáveis pela geração dos dados relevantes escolhidos a priori por uma equipe res-
ponsável. No estado atual de produção (2008, janeiro) os dados extraı́dos são:

• o tempo total de uso do laboratório durante o dia;
• a quantidade de carga do(s) processador(es) da(s) servidora(s) dos laboratórios;
• a quantidade de memória usada pelos aplicativos executados pelos usuários;
• o tráfego de rede;
• o número de usuários pertencente àquele laboratório/escola.

A quantidade de tempo total do uso do laboratório é obtida através da soma do
uso individual dos usuários dos laboratórios (alunos, professores, funcionários e visitan-
tes). O tempo de uso individual de cada usuário é obtido com auxı́lio de três scripts
que substituem a tarefa antes delegada ao WTMP e ao UTMP3 pois esses dois mecanis-
mos de controle apresentam inconsistência para registrar logoff que ocorrem de maneira
anômala (logoff com CTRL+ALT+BACKSPACE por exemplo) em sistemas com boot
remoto (modelo usado no Paraná Digital).

Os scripts responsáveis pelo registro de uso dos computadores localizam-se dis-
tribuı́dos em cada terminal nos diretórios Init, PreSession e PostSession, pertencentes à
árvore de diretórios do Gnome Display Manager (GDM). Para gerar o registro de uso os
script localizados em PreSession e PostSession indicam a hora de login e logoff, respec-
tivamente, do usuário associado aquele terminal naquela data. Os logoff anômalos são

3Registra atividades de entradas e saı́das do sistema.



tratados pelo script em Init que é executado toda vez que o GDM é iniciado, se houver
a detectação de um registro associado ao terminal sem hora de logoff o script calcula a
diferença da hora de login com a hora atual se essa diferença ultrapassar um limiar T uma
hora de logoff pré-definida é usada, caso contrário, é usada a hora atual, com isso evita-se
os registros inconsistentes.

Os dados relacionados ao hardware são medidos com auxı́lio de uma ferramenta
desenvolvida pela comunidade de software livre denominada ATSAR4 a qual gera em
forma de um relatório binário dados de vários dispositivos. Os dados referentes a quanti-
dade de usuários são obtidos contando no arquivo /etc/passwd o número de usuários que
possuem um UID5 dentro de um intervalo pré-definido.

O último script deste conjunto é responsável por diariamente realizar a
consolidação dos dados gerados no dia anterior em um único arquivo e a criação de um
outro arquivo contendo um hash gerado pelo algoritmo MD5 dos dados para que o núcleo
possa verificar a sua integridade após a captura. Os dois arquivos permanecem na servi-
dora da escola durante uma semana como uma cópia de segurança.

4.2. Coleta de dados
O segundo conjunto de scripts esta localizado no núcleo centralizado da rede Pa-

raná Digital e é responsável pela coleta de dados e seus respectivos hashs de controle.
Este processo tem um caráter passivo devido ao fato do núcleo realizar a captura de dados
e não as escolas os enviarem como descrito na seção 2. Todos os dias em um horário ex-
perimentalmente definido, considerando a consolidação dos dados pelas escolas, o núcleo
realiza a cópia dos arquivos diários gerados pelas servidoras dos laboratórios como já
descritos na seção 4.1 e dos dados pendentes oriundos de algum tipo de erro no processo
em dias anteriores.

A coleta é realizada por um script responsável por executar as cópias em paralelo
e com isso otimizar o tempo desprendido para realizar tal tarefa em 2100 escolas perten-
centes à rede. O número de cópias simultâneas é obtido através da equação (1), onde Tmax

é uma aproximação do tamanho máximo de uma arquivo de dados (dados + informações
de controle), Lbanda a largura de banda da rede, Ncopias número de cópias simultâneas e
Ck uma constante de ajuste. Os erros de cópias diárias que tiveram origem de falha de
comunicação com as escolas remotas, problemas com a integridade dos dados ou de outro
fim são notificados com uma entrada composta pela escola, o dia da falha, o tipo de erro
e o número de tentativas de cópias daqueles dados em um arquivo de agendamento o qual
é tratado nos dias seguintes, se o número de tentativas ultrapassar o valor correspondente
à uma semana o administrador do sistema é notificado para uma intervenção manual.

Ncopias = bLbanda − Ck

Tmax

c (1)

As escolas que obtiveram sucesso na cópia de seus dados são registradas em um
arquivo, o qual é usado como parâmetro para um terceiro script executado uma vez por
semana responsável por remover todos os dados já capturados e presentes nas escolas
evitando, com isso desperdicio de espaço e redundância de dados.

4http://freshmeat.net/projects/atsar/
5Número único que cada usuário do pertencente ao sistema possui.



4.3. Alimentação da base
Após a finalização do processo de coleta descrito na seção 4.2, os arquivos são

armazenados em sua forma original em uma estrutura de diretórios indentificados pelo
dia e rotulados por um número único que caracteriza a escola de origem. Em seguida, um
ultimo script realiza a segmentação, validação e agrupamento dos dados para que possam
ser inseridos organizadamente na base.

Os arquivos originais copiados das escolas são compostos por vários registros dis-
postos de maneira ordenadas e separados por delimitadores que definem seu tipo e tornam
a tarefa de segmentação mais rápida. Durante o processo de segmentação é realizada a
validação dos campos que compõem cada registro e se sua integridade for ameaçada a
amostra é descartada com o objetivo de proteger a base de dados sem concistencia, caso
contrário, o registro é agrupado em um repositório contendo dados similares da mesma
e/ou de outras escolas.

Após a segmentação, verificação e classificação dos dados capturados dos labo-
ratórios, os registros são inseridos de maneira automática na base de dados.

5. Data Mart
Como os dados são coletados de arquivos de log efetuados nas estações instaladas

nas escolas, não é possı́vel descrever o modelo origem dos dados, devido a não estarem
organizados em um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGDB). Já a base de
dados destino é baseado em modelagem dimensional, visto que se trata do desenvolvi-
mento de um BI.

O modelo dimensional é baseado em dois tipos de tabelas: tabela de fatos e ta-
belas de dimensões. A tabela de fatos armazena os dados que são objeto dos relatórios,
sendo que neste trabalho foram utilizados o tempo de uso de cada estação, volume de
dados transmitido e recebido pela rede, carga de cada máquina e base de usuários cadas-
trados. As tabelas de dimensões são usadas para categorizar e classificar as informações
armanzenadas nos fatos. Neste trabalho foram usados como dimensões a Escola, Cidade,
Região, Data e Hora.

Foram feitas otimizações na organização da base de dados afim de aumentar o
desempenho das consultas. Para melhorar tempo da consulta do total de horas de uso
dos laboratórios, foi gerada mais uma tabela contendo apenas dados essenciais e já pré-
calculados. Esta otimização resultou na diminuição do tipo e do número de operações
realizadas para a geração do resultado, melhorando o tempo de resposta de aproximada-
mente 2 minutos para 2 segundos.

6. Processamento Analı́tico On-line
O objetivo do prd-estatı́stica é disponibilizar informações atualizadas através de

gráficos e relatórios, aos gestores das escolas públicas do Paraná e do Governo do Estado,
em relação ao uso de seus laboratórios.

O Pentaho foi usado neste trabalho como ferramenta de acesso aos dados do Data
Warehouse e produção de relatórios. Os relatórios desenvolvidos foram: (a) Uso de com-
putadores nas escolas; (b) Uso de memória nos servidores das escolas; (c) Carga nos
servidores das escolas; (d) Número de usuários nas escolas.



Cada um destes relatórios ainda possui três variações, a saber:
• Dados agrupados por mês;
• Dados agrupados por um perı́odo especificado pelo usuário;
• Relatório sintético, contendo informações totalizadas.

No site do prd-estatı́stica6 pode ser acessado o relatório de uso das escolas (horas)
agrupado por mês. Este relatório pode ser especializado selecionando-se um dos meses
que são mostrados, gerando o relatório agrupado por regional. Pode-se especializar a
consulta até que se consiga o relatório de uso de uma determinada escola, naquele mês,
agrupado por dia.

7. Considerações
Laboratórios de ensino exigem acompanhamento e suporte permanente.

Atualizações diárias são fundamentais, pois garantem disponibilidade e segurança Os
usuários estão sempre com as versões mais atualizadas de pacotes tais como editores
de texto, navegadores, plugins, kernel de sistema operacional, etc. No PRD, todo este sis-
tema é feito de forma automática pelo núcleo, minimizando a necessidade de intervenção
humana, que ocorre na maior parte nos casos de panes de hardware.

O sistema aqui descrito vai além disto. Ele viabiliza aos agentes de ensino (pessoal
não técnico) informações sobre o estado da rede e dos laboratórios. Permite que sejam
conhecidos dados tais como carga das máquinas, uso de memória, de disco, de rede.

Na estratégia de “dividir-para-conquistar”, garante-se que os técnicos de ensino
possam monitorar uma quantidade razoável de escolas, reportando problemas, transmi-
tindo informações às esferas superiores e atuando construtivamente junto às escolas.

De fato, a rede pública de ensino do Paraná é dividida em 32 núcleos regionais de
ensino (média de 65 escolas por núcleo). Monitorar este pequeno número é algo viável,
enquanto que monitorar a totalidade seria algo não trivial. Isto é absolutamente impor-
tante, pois permite que a rede seja escalável, com baixo custo e alta qualidade.

É preciso mencionar que apenas parte dos dados são disponibilizados através do
portal prdestatistica. Alguns dados não são públicos, servem para os admininstradores do
sistema (roots) e não para os profissionais de ensino, público alvo deste projeto. Os dados
coletados que não são públicos e servem para o controle técnico/operacional do projeto
será descrito em outro artigo, em fase de redação.
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