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RESUMO 

 

 

[Contexto] As empresas possuem uma longa história de solução de problemas 

através da criação de novas ferramentas e tecnologias de automação de processos de 

trabalho, denominadas tarefas agendadas. Com isto, cria-se uma variedade destes 

componentes os quais profissionais de tecnologia da informação precisam garantir o 

correto funcionamento. 

[Objetivo] Este trabalho visa apresentar uma ferramenta que seja capaz de monitorar 

as tarefas agendadas e expor o estado de execução de cada uma de forma unificada. 

[Método] Foi desenvolvida uma ferramenta capaz de verificar o estado de execução 

de tarefas agendadas através da obtenção e análise de seus resultados gerados. A 

verificação é realizada por meio de critérios de validação customizáveis pelo usuário. 

[Resultados] O software criado se mostrou capaz de acompanhar a execução de 

tarefas agendadas que produzem artefatos em ambientes de plataforma compatível 

com as quais ele pode acessar, fornecendo para estes casos, informações mais 

confiáveis e completas sobre o estado atual de processos automatizados em uma 

empresa. 

[Conclusões] A verificação direta das saídas das tarefas agendadas em um canal 

único de monitoramento pode ser uma solução viável para o maior controle destes 

componentes que estão difundidos em plataformas heterogêneas e que possuem 

diferentes formas de averiguação do bom funcionamento. 

 

Palavras-chave: Tarefas agendadas, monitoramento, artefato, verificação 
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ABSTRACT 

 

 

[Context] Companies have a long history of problem solving by creating new work 

process automation tools and technologies, called scheduled tasks. With this, a 

variety of these components are created, which information technology professionals 

need to ensure the correct operation. 

[Objective] This paper aims to present a tool that is able to monitor the scheduled 

tasks and expose the execution state of each one in a unified way. 

[Method] A tool was developed in order to verify the state of execution of scheduled 

tasks by obtaining and analyzing its generated results. Verification is performed 

using user-customizable validation criteria. 

[Results] The software has been shown to be able to monitor the execution of 

scheduled tasks that produce artifacts in compatible platform environments that it can 

access, providing for these cases, more reliable and complete information on the 

current state of automated processes in a company. 

[Conclusions] Direct verification of the outputs of the scheduled tasks in a single 

monitoring channel can be a viable solution for the greater control of these 

components that are diffused in heterogeneous platforms and that have different 

ways of ascertaining the good functioning. 

 
 
Keywords: Scheduled Tasks, Job Scheduling, Monitoring, Artifact, Verification 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Motivação 

 
 Em um esforço para reduzir custos, melhorar a coordenação de operações em 

larga escala e prover novos e melhores serviços, as empresas brasileiras tem 

investido em tecnologia da informação em um ritmo acelerado [1]. A cada ano novos 

sistemas e melhorias em softwares são criados em busca de automatização e 

agilidade do fluxo de trabalho. Como consequência, cresce a demanda por 

processamento contínuo de informações em grande volume e complexidade [2]. 

 A demanda apontada têm criado desafios para os profissionais e empresas de 

que atuam no ramo de TI, que por sua vez, necessitam administrar os recursos 

tecnológicos em funcionamento e ainda trabalhar em novos projetos. Organizações 

possuem vários componentes de software para administrar em plataformas 

heterogêneas, que incluem sistemas de prateleira, aplicações locais customizadas e 

integrações entre as múltiplas funções de negócio. 

 Neste contexto, a automação de processos por meio de agendamento de 

tarefas (job scheduling) configura um recurso importante e em crescente utilização 

para aumentar a produtividade das equipes. Comumente chamada de job, uma tarefa 

agendada é uma rotina de software programada para execução periódica 

desempenhando tarefas em background que normalmente não podem ser realizadas 

pelo usuário em tempo de uso de um sistema por interface gráfica [3]. Estas tarefas 

são agendadas através de uma ferramenta de agendamento de tarefas, responsável 

por controlar o calendário e o acionamento da execução. 

 Com o crescimento de tarefas agendadas dentro das empresas — que 

acompanha o crescimento de todo aparato de software em geral — o controle da 

qualidade do serviço prestado por estes componentes e a manutenção dos jobs ficam 

dificultados quando não há metodologia de manutenção e medição. 

 Em um cenário de pouca padronização destes componentes, é comum jobs 

falharem na data em que deveriam ser executadas e nenhum responsável ser 

notificado. A falha ocorrida quando somente percebida pelo cliente diretamente 

interessado no resultado do processo automático, ocasiona insatisfação com o serviço 

contratado. Dependendo da circunstância, as consequências podem ser graves para 

uma empresa quando um determinado job não executa dentro do prazo.  
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 A ausência ou deficiência de padronização de tarefas agendadas pode reduzir 

o controle das rotinas automatizadas de software, indispensáveis para a solução 

pontual, ágil e eficaz de eventuais falhas assim como aprimoramento do processo 

desenvolvido. 

  

1.2. Objetivo 

 

 O objetivo deste trabalho é desenvolver um software para a verificação de 

propriedades de execução e resultados gerados por tarefas agendadas. Esta 

verificação deve ocorrer através de consultas periódicas previamente personalizadas, 

que analisam o estado dos artefatos produzidos a fim de prover relatórios e pronta 

notificação para a equipe responsável pela manutenção. A verificação é feita 

analisando os resultados gerados por tarefas agendadas, com o intuito de oferecer 

flexibilidade e independência aos mecanismos de agendamento de tarefas. 

 Para dar maior precisão a este objetivo, é importante esclarecer que, no 

contexto deste trabalho, entende-se por propriedade de execução características 

verificáveis a respeito da execução da tarefa agendada (data de execução, tempo de 

execução, status, entre outros). Por resultado, entendem-se artefatos produzidos 

como saída da tarefa automática, podendo ser gerados corretamente ou 

incorretamente. Como exemplos de artefatos: um arquivo texto contendo uma 

extração de registros e um registro inserido em uma base de dados. 
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1.3. Organização da Monografia 
 

 Este documento está organizado da seguinte forma: 

 No capítulo 2 serão abordados os mecanismos de agendamento de tarefas 

existentes no mercado, a importância desta ferramenta e o contexto de utilização. 

No capítulo 3 será apresentado o produto desenvolvido para verificação de 

resultados gerados por tarefas agendadas, intitulado Job Watcher. 

No capítulo 4 será retratada a aplicação do software desenvolvido na indústria 

para solucionar um problema identificado, auxiliando na qualidade dos serviços de 

manutenção de sistemas corporativos. 

No capítulo 5 serão descritas as considerações finais, em que são expostas as 

principais contribuições e limitações deste trabalho, além de propostas para trabalhos 

futuros. 
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2. AGENDAMENTO DE TAREFAS 

 

2.1. Introdução 
 
 O agendamento de tarefas é a ação de agendar uma rotina de software que 

envolve um programa batch, responsável pela execução de uma determinada função, 

e um agendador de tarefas (job scheduler), que é responsável por acionar este 

programa com base em um calendário de acionamento.  

Programas batch são unidades de trabalho que executam tipicamente em 

background sem envolver interação com o usuário [3]. Quando agendados para 

execução programada, são chamados de tarefas agendadas, jobs, task ou batch jobs.  

 Neste capítulo, é descrita a fundamentação teórica a respeito dos agendadores 

de tarefas, iniciando pelo contexto de utilização. Em seguida será definido este 

segmento tecnológico por meio de suas principais subdivisões – Job Scheduler e 

Workload Automation. Posteriormente, serão exibidos alguns dos mecanismos 

existentes no mercado. 

2.2. Contexto de Utilização 

  
 Para exemplificar utilização de tarefas agendadas, a seguir são apresentados 

alguns cenários em que este recurso é utilizado para automatização de um fluxo de 

trabalho. 

As empresas precisam integrar informações entre diferentes sistemas 

corporativos, entre clientes ou entre empresas parceiras. Um método de 

desenvolvimento destas interfaces é a transferência de arquivos de dados. Em boa 

parte dos casos, são utilizados métodos em tempo real como interfaces WebService. 

Entretanto, muitas integrações não podem operar em tempo de execução devido a 

grande volume de dados ou algum outro fator que impeça a pronta manipulação das 

informações. Neste caso, poderia utilizar, como exemplo, métodos assíncronos como 

cópia de arquivos em FTP para envio e recebimento dedados de interface. 

Considerando este exemplo, a disponibilização (escrita) e recuperação (leitura) de 

arquivos pode ser realizada utilizando tarefas agendadas para que estas funções de 

entrada e saída sejam realizadas automaticamente repetidas vezes ao dia. 

 Outro exemplo amplamente praticado envolve o controle de segurança de 

credenciais de sistemas online. Muitos sites na internet permitem usuários registrar 
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contas que incluem login e senha. Por razões de segurança, é importante que a senha 

possua um prazo para expiração, por exemplo, a cada 90 dias. Para isto, cria-se um 

job que execute diariamente a fim de enviar e-mails a uma lista de usuários quando 

suas senhas estão previstas de expirar nos próximos – por exemplo – três dias. 

 Um terceiro cenário de exemplo é o de automação de relatórios. É importante 

para uma empresa ter as informações atualizadas sobre receita e margens de lucro 

para que executivos e a equipe financeira analisem. Importar todos os dados para 

criar relatórios de vendas pode ser uma tarefa muito lenta e desgastante, uma vez que 

envolve a busca de milhares de registros e junções entre muitas bases de dados. É 

mais eficiente agendar um job para executar todas as noites após o fechamento das 

vendas com o propósito de criar tabelas temporárias ou visualizações que possam ser 

usadas para montar relatórios de forma mais eficiente. Com tabelas temporárias ou 

visualizações pré-processadas, os usuários não ficam aguardando por um longo 

período de tempo para a geração dos informes. Alguns sistemas de relatórios, como o 

Crystal Reports XI, incluem um agendador de tarefa [3]. 

O mercado de automação por agendamento de tarefas é constituído de dois 

principais sub-mercados, sendo o segundo uma evolução do primeiro. Estes são os 

sistemas de agendamento de tarefas convencionais e os sistemas de automação de 

carga de trabalho distribuída (Workload Automation), como definido abaixo. 

2.3. Agendador de Tarefas (Job Scheduler) 

 

 Um agendador de tarefas (Job Scheduler) simplifica o registro de tarefas 

agendadas, através de uma interface homem-máquina para configuração do 

agendamento e gerenciamento das tarefas. Com ele, usuários têm acesso para 

controlar os jobs sem necessidade de possuir conhecimentos específicos de 

configurações de ambiente [4]. 

Inclui ferramentas que gerenciam o fluxo de carga de trabalho e aplicações em 

sistemas usando calendário ou um agendamento fixo, além de gatilhos orientados a 

eventos, como o término da execução de um job predecessor. Este mercado é limitado a 

ferramentas que atuam predominantemente em nível de aplicação. Não incluem 

balanceamento de carga de trabalho que trabalham em diferentes níveis de sistema [6]. 
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2.4. Automação de Carga de Trabalho (Workload Automation) 
 

Automação de carga de trabalho distribuída (Distributed Workload 

Automation - WLA) é a nova geração de softwares de agendamento de tarefas. Inclui 

a execução de programas em plataformas distribuídas, o que fornece uma automação 

dinâmica em servidores permitindo alocação de recursos em máquinas virtuais e 

portais na nuvem, além da orquestração de fluxo de trabalho (workflow) dos jobs [6]. 

Pode suportar múltiplas aplicações de negócio e workflows que incluem muitas 

dependências. WLA é uma estratégia compreensiva de gerenciamento de recursos na 

nuvem que entrega um controle consistente e centralizado da implantação e execução 

dos processos batch baseados em TI incluindo tanto eventos orientados a calendário 

quanto eventos orientados a ação. 

 

A empresa americana de pesquisas de mercado especializada em tecnologia 

da informação e telecomunicações, IDC, relatou em uma pesquisa de 2011 a receita 

daquele ano e a previsão para 2015 do crescimento das ferramentas de WLA.  A 

pesquisa mostrou que este sub-mercado alcançou pelo mundo uma receita de 2,66 

bilhões de dólares em 2010 e teve uma previsão de crescimento de 38,7 % durante 

um período de cinco anos. Este crescimento é conduzido por empresas especializadas 

em sistemas de gerenciamento de tarefas agendadas como a BMC Software, IBM e 

CA Technologies - que competem no mercado de automação de carga de trabalho 

(WLA –Workload Automation) [5]. 

 

 

Figura 2.1 - Receita dos mercados de automação de tarefas. Adaptado de International Data 
Corporation, IDC 
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Como visto na Figura 2.1, o sub-mercado de agendamento de tarefas (Job 

scheduling) é o maior componente do mercado total. Cresce em uma taxa de 

crescimento anual de 1,2%. Já o sub-mercado de automação de carga de trabalho 

distribuída (Distributed workload automation), apesar de representar neste período a 

menor porção do mercado total, cresce rapidamente em um taxa de crescimento 

anual de 16,7%.[5] 

Na próxima seção serão apresentados alguns dos mecanismos existentes.  Foram 

escolhidos os softwares de automação de carga de trabalho (WLA) das empresas BMC 

e CA Technologies, em que juntas, em 2012, representavam 22,3% do mercado 

segundo pesquisa feita naquele ano pela empresa Gartner. Também são apresentadas 

outras ferramentas que possuem relevância e que ajudam a fundamentar a motivação 

deste trabalho em relação ao problema da alta diversidade de tecnologias de 

agendamento de tarefas que pode haver em funcionamento dentro de uma empresa. 
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2.4. Mecanismos Existentes 

 Control-M: Control-M é um software de automação de carga de trabalho 

(WLA) obtido pela empresa BMC em 1999 através de uma aquisição da 

Israel’s New Dimension Software. Foi originalmente desenvolvido para 

mainframes IBM (OS/MS), mas foi expandido e foi também disponibilizado 

para ambientes Unix, Windows, Linux e OpenVMS [8]. É designado para 

automatização de várias funções em uma empresa, através de chamadas a 

arquivos batch, Shell scripts, invocação de stored procedures no banco de 

dados, requisições em web services e manipulação de transferência de 

arquivos dentro e fora da organização. Control-M pode agendar workloads 

em intervalos diários, semanais ou mensais. Pode também ser usado para 

responder a eventos engatilhados pré-configurados, ser chamado por 

aplicações terceiras através de API, ou ser invocado sob demanda através de 

bibliotecas em Java. Permite ainda ser integrado com aplicações como SAP e 

Oracle, para atuar como organizador de tarefas agendadas dentro destas 

plataformas. 

 AutoSys: CA Workload Automation AE (AutoSys) é uma ferramenta de 

WLA desenvolvida pela CA Technologies. Possui um agendador com 

processo muiti-thread que seleciona eventos em um Servidor de Eventos para 

processamento, editor de tarefas, console de status, desenho da arquitetura de 

fluxo de jobs, monitor de fluxo e relatórios. 

 

 

2.5. Considerações Finais do Capítulo 

 

Neste capítulo foi apresentado o segmento de agendamento de tarefas 

contemplando suas principais subdivisões e mecanismos, além de demonstrar sua 

importância no mercado através de seu franco crescimento nos últimos anos, motivado 

pela necessidade de automação de tarefas cotidianas com objetivo de diminuir os custos 

operacionais e conceder mais tempo as empresas para direcionar o foco em seus 

negócios principais. 
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No próximo capítulo será descrito a ferramenta desenvolvida neste trabalho para 

verificação do estado de funcionamento de tarefas agendadas. 
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3. SOFTWARE PARA VERIFICAÇÃO DE RESULTADOS GERADOS POR 
TAREFAS AGENDADAS 
 

3.1. Introdução 
 

A maioria das organizações constroem sistemas de software em um domínio de 

aplicação particular, repetidamente entregando variantes de produtos pela adição de 

novas características. Com o passar do tempo, os sistemas em uso há determinado 

período e desenvolvidos com tecnologia supostamente ultrapassada, tornam-se legados 

[7]. 

Em relação ao agendamento de tarefas, os legados podem se referir ao processo 

batch e ou o mecanismo de agendamento. Por isto, não é raro haver variedade de 

schedulers executando em produção. Mesmo se a empresa possuir uma ferramenta de 

vanguarda para centralizá-los – como os Workload Automation – é comum ainda existir 

tarefas agendadas não migradas para a nova tecnologia e que continuam em seu 

scheduler antigo. Isto pode ocorrer em função do grande número de processos batch que 

uma empresa pode possuir. 

Tratando-se de processos batch, pode prevalecer ainda uma obsolescência 

arquitetural na programação do script e na ferramenta de implantação. A inexistência ou 

falta de padronização de registro de log de execução de um processo torna difícil o 

rastreio de eventuais falhas. Quando uma empresa possui uma grande variedade de 

tarefas agendadas, um processo batch legado pode estar agendado por um scheduler 

diferente do mais recente homologado pela empresa. Para que a equipe de TI possa 

monitorar estes componentes distribuídos entre diversas plataformas, os profissionais 

precisariam verificar individualmente cada job consultando dentro de cada ferramenta 

de agendamento de tarefas. 

A partir do contexto acima apresentado, foi proposta uma ferramenta denominada 

Job Watcher que tem como propósito verificar o estado de execução de cada job e 

centralizar as informações, independendo do agendador de tarefas responsável pelas 

tarefas agendadas. O restante deste capítulo descreve o conceito deste software, sua 

especificação funcional, as decisões arquiteturais e a modelagem que possibilitaram sua 

implementação. 
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3.2. Job Watcher 
 

O conceito da ferramenta Job Watcher foi concebido de maneira que ela seja capaz 

de verificar o estado de execução de cada job — se falhado ou bem sucedido —

independente do scheduler ao qual ele pertence ou a sua arquitetura de software. A 

verificação do Job Watcher independe destes elementos porque analisa o resultado da 

execução tentando simular a comprovação feita por um colaborador, usando de 

consultas em registros e arquivos produzidos por jobs, ou seja, examinando o produto 

resultante do processo batch.  

Desta forma, é possível, por exemplo, identificar se um arquivo está com a data de 

atualização coerente ou se uma importação de dados em uma tabela foi feita 

corretamente através da leitura dos registros. 

 

Figura 3.1 Diagrama de implantação JobWatcher 

Como ilustrado na Figura 3.1, a ferramenta desenvolvida neste trabalho, Job 

Watcher, consulta saídas de tarefas agendadas diretamente nos servidores para os 

quais os resultados foram destinados. As informações são processadas e com elas 

alarmes são disparados para os interessados através de e-mail e/ou SMS (Single 
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Message Service). Estas informações de estado de execução são apresentadas no 

WebSite da aplicação no formato de um relatório unificado contínuo. 

Para possibilitar a leitura dos dados resultantes de tarefas agendadas nos 

servidores de produção, se faz necessário o desenvolvimento de um processo que 

seja capaz de obter estas informações no servidor. Denominamos as informações 

obtidas de artefatos, que serve de matéria prima para a análise de verificação.  

 

 

Figura 3.2 - Fluxograma macro do processo de verificação 

 

A Figura 3.2 ilustra o fluxo macro todo o processo de verificação. Com a 

condição de funcionamento habilitado, obtêm-se os artefatos acessando o servidor, 

banco de dados ou diretório de rede.Em seguida, efetua a análise conforme 

parametrização estabelecida pelos administradores da ferramenta. O resultado da 

análise é registrado, e se este for diferente do anterior, ou seja, se resultar uma 

normalização após uma anterior falha ou uma falha após uma anterior normalização, 

os administradores são notificados. 
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Também são notificados quando ocorre uma falha na obtenção do artefato, 

pois neste caso, por segurança, aquele acesso específico é desativado. Esta 

desativação deve ser imediatamente notificada, pois quando um acesso é 

desabilitado, as verificações que o envolvem ficam suspensas. 

 

 

Figura 3.3 - Fluxograma de verificação 

 

A Figura 3.3 ilustra o procedimento de obtenção de artefato e validação. Este 

fluxo exibe os meios de acesso aceitos pela ferramenta pela ferramenta e como a 

condição de validação é feita até gerar o resultado. 
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3.3. Especificação de Requisitos do Software 
 

Esta seção descreve a especificação de requisitos do software. Fazem parte 

dessa especificação os requisitos não funcionais, requisitos funcionais, a descrição 

dos atores, o modelo de casos de uso e a descrição dos casos de uso. Estes elementos 

se encontram nas subseções a seguir. 

 

3.3.1.Requisitos Não Funcionais 

Segurança RNF1: O software não deve transportar informações do 
negócio na URL de ativação das páginas 
dinâmicas (método GET).  Essas informações 
devem ser transportadas, obrigatoriamente via 
POST. 

 RNF2: Ao ocorrer um erro de execução de uma 
verificação, o processo deverá ser desabilitado, 
o erro deverá ser registrado e deverá gerar 
notificação 

 RNF3: A criação e manipulação de verificação só pode 
ser realizada por administradores do sistema 
(profissionais de TI que possuem o ambiente 
administrativo configurado desta aplicação) 

Disponibilidade RNF4: A página web de monitoramento deve operar 
24hs por dia, 7 dias por semana, com a 
possibilidade de paradas pré-programadas (que 
impeçam o acesso pelos usuários ao sistema) 
para sua manutenção ou na infra-estrutura de 
apoio (servidores, sistemas operacionais, 
SGBD, servidor web, etc.). 

 RNF5: O processo de verificação deve operar sempre 
que estiver habilitado 

Robustez RNF6: Nenhum detalhe técnico do software de 
verificação deverá ser apresentado ao usuário, 
apenas o detalhe das falhas dos jobs que foram 
verificados. 

 RNF7: As falhas de execução do processo de 
verificação devem ser originadas apenas devido 
à configuração defeituosa das verificações 
registradas. E quando ocorrer, por segurança, o 
processo deverá ser desabilitado. 
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3.3.2. Requisitos Funcionais 

Tecnológicos RNF8: O processo de verificação deve ser executado 
em rede de computadores Windows. 

 RNF9: A página web deve ser compatível com os 
navegadores Internet Explore (versão 8.0 ou 
superior), Mozila Firefox (3.0 ou superior), 
Google Chrome ou equivalente. 

 RNF10: Todos os artefatos a serem verificados devem 
ser acessíveis localmente ou através da rede de 
computadores  

 RNF11: Garantir a instalação de clientes de SGBDs na 
máquina hóspede do processo de verificação 
para que este possa acessar seus respectivos 
bancos de dados. 

 RNF12:  Possuir Oracle Client 11g instalado para acesso 
à base interna do processo de verificação. 
 

RF1: O software deve permitir ao administrador de jobs realizar o cadastro 
de grupos de verificação. 
 

 

RF2: O software deve permitir ao administrador de jobs o cadastro, 
alteração e remoção de verificações. 

 

RF3: O software deve permitir ao administrador de jobs a criação de 
diferentes regras para cada verificação. 
 

 

RF4: O software deve permitir ao administrador de jobs determinar as 
características do artefato que será verificado para cada regra. 
 

 

RF5: O software deve permitir ao administrador de jobs configurar a forma 
de acesso ao artefato a ser verificado. 

 

RF6: O software deve permitir ao administrador de jobs inclusão e remoção 
de endereços de e-mail para os quais serão destinados as mensagens 
de uma verificação. 

 

RF7: O software deve permitir ao administrador de jobs a inclusão e 
remoção de números de telefone para os quais serão destinados 
mensagens de verificação em SMS (Short Message Service). 
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3.3.4. Descrição dos atores 
 

Nome Descrição 

Processo de 
Verificação de Jobs 

Processo responsável pela obtenção de artefatos, 
validação, registro de resultados e notificação, 
com base nas regras cadastradas. 

Administrador de Jobs Usuário, profissional de tecnologia da 
informação, responsável pela manutenção de 
tarefas agendadas 

 

  

RF8: O software deve permitir ao administrador de jobs a reativação ou 
desativação do processo. 
 

 

RF9: O software deve disponibilizar um painel no qual é exibido a 
efetividade e o status de cada job cadastrado. 
 

 

RF10: O software deve ser capaz de executar as verificações dos artefatos 
conforme as regras estabelecidas. 
 

 

RF11: O software deve ser capaz de enviar mensagem de e-mail e/ou SMS 
para os endereços registrados contendo informações relativas a falhas 
ou sucesso na execução de uma tarefa agendada para os e-mails e 
números de telefones cadastrados na ferramenta. 
 

 

RF12: O acesso a um artefato registrado na aplicação deve ser 
automaticamente desativado sempre que ocorrer uma falha qualquer 
na execução. 
 

 

RF13: O software deve registrar todos os resultados das verificações, bem 
como as informações de execução do processo geral. 
 
 

 

RF14: O software deve disponibilizar função de consulta aos dados de 
execução 

 

RF15: O software deve permitir a verificação individual de um determinado 
processo, através de  solicitação do usuário  (administrador de 
job). 
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3.3.5. Modelo de Casos de Uso 
 

 

Figura 3.4 Diagrama de casos de uso 

 

3.3.6. Descrição dos Casos de Uso 
 

UC01 – Cadastrar Grupos 

Objetivo: Realizar o cadastro de grupos de verificação 

Requisitos: RF01 

Atores: Administrador de Jobs 

Prioridade: Média 

Frequência 
de uso: 

Média 

Criticidade: Média 

Trigger: O autor seleciona a opção de cadastro de grupos 
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 Os grupos são designados para classificação das áreas de sistemas dentro da 
empresa, conforme Figura 3.5 

 

 

Figura 3.5 - UC01 - Cadastro de Grupos 

UC02 – Manter acessos a artefatos 

Objetivo: Permitir o cadastro, atualização e remoção de acessos a artefatos 

Requisitos: RF05 

Atores: Administrador de Jobs 

Prioridade: Alta 

Frequência 
de uso: 

Alta 

Criticidade: Alta 

Trigger: O autor seleciona a opção Acesso a Artefatos 
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Figura 3.4 - UC02 - Página de cadastro de acessos 

 Na Figura 3.4, é apresentado o formulário para cadastro de acesso a um 

artefato, podendo ser do tipo arquivo ou banco de dados. 

 Após inserir as informações necessárias, o acesso é criado. Em seguida pode 

ser alterado através da funcionalidade de edição, conforme Figura 3.5. Dentro desta 

página do sistema, também há uma lista de acessos cadastrados, conforme Figura 

3.6. 

 

 

Figura 3.5 - UC02 - Configuração de acessos 
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Figura 3.5 - UC02 - Lista de acessos 
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UC03 – Manter verificações 

Objetivo: Permitir o cadastro, alteração e remoção de verificações 

Requisitos: RF02 

Atores: Administrador de Jobs 

Prioridade: Alta 

Frequência de 
uso: 

Alta 

Criticidade: Alta 

Trigger: O usuário seleciona a opção de Verificações 

Fluxo 
Principal: 

Conforme interação descrita nas imagens 

 

 Neste requisito, a verificação é cadastrada e alterada com as informações que 

identificam o processo, conforme figuras 3.7 e 3.8 respectivamente. 

 

Figura 3.6 - UC03 - Cadastro de verificação 



32 
 

 

Figura 3.7 - UC03 - Alteração de verificação 

 A verificação cadastrada é apresentada na lista de verificações. Entre as 

opções para cada verificação, existe o botão de acesso a regras, como destacado na 

Figura 3.9. 

 

 

 

 

 

 

UC04 – Manter Regras 

Objetivo: Permitir o cadastro, alteração e remoção regras de uma 
verificação 

Requisitos: RF03 

Atores: Administrador de Jobs 

Prioridade: Alta 

Frequência de 
uso: 

Alta 

Criticidade: Alta 

Figura 3.8 - UC03 - Acesso as regras da verificação 
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Trigger: O usuário seleciona a opção regras em uma verificação. 

 

 Ao selecionar a opção regras de uma verificação, como exemplo a verificação 

chamada ―STCortes Oracle‖, a aplicação permite a seleção do acesso ao artefato a 

ser verificado através de uma caixa de seleção. 

 

 

Figura 3.9 - UC04 - Cadastro de regras 

 

 Quando cadastradas, as regras são exibidas em uma lista com opção de 

remoção e edição. 

 

 

Figura 3.10 - UC04 - Lista de regras de uma verificação 
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UC05 - Manter configurações de artefato 

Objetivo: Permitir o cadastro, alteração e remoção regras de uma 
verificação 

Requisitos: RF02, RF03, RF04 e RF05 

Atores: Administrador de Jobs 

Prioridade: Alta 

Frequência 
de uso: 

Alta 

Criticidade: Alta 

Trigger: O usuário seleciona a opção regras em uma verificação. 

 Uma vez selecionado o acesso ao artefato, os campos referentes ao tipo são 

exibidos para preenchimento. Estes valores serão usados como configuração para 

obter as informações de resultado. O processo de verificação então faz uma análise 

deste produto através de comparação descrita na regra cadastrada. 

 

Figura 3.11 - UC05 - Configuração da regra de verificação do artefato por igualdade de valores 
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 Na Figura 3.12, é exemplificado o uso da regra de igualdade onde é 

necessário o valor obtido na coluna valor ―lgat_sucesso‖ ser sempre igual a ―1‖ para 

determinar o sucesso da regra. 

 Na Figura 3.13, a regra é feita analisando o tempo máximo de execução. Ou 

seja, considerando o exemplo da ilustração, caso a subtração entre a data corrente e a 

data do campo ―lgat_data‖ resultarem minutos, um valor menor ou igual a 30, a regra 

é cumprida satisfatoriamente, caso contrário, a execução da tarefa agendada 

verificada é tida falhada. 

 

 

Figura 3.12 - UC05 - Configuração da regra de verificação do artefato por regra de tempo 

máximo tolerado 
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UC06 - Manter emails 

Objetivo: Permitir o cadastro e remoção de endereços de email para os 
quais serão destinadas mensagens de estado de verificações 

Requisitos: RF06 

Atores: Administrador de Jobs 

Prioridade: Alta 

Frequência de 
uso: 

Alta 

Criticidade: Alta 

Trigger: O usuário seleciona a opção Emails dentro do menu Mensagens 

 

Figura 3.13 - UC06 - Cadastro de e-mails 

 

 A Figura 3.14 apresenta o formulário de cadastro de correio eletrônico dos 

usuários interessados em receber informações de falha ou normalização de tarefas 

agendadas. Para isto, existe uma caixa de seleção onde são listadas as verificações as 

quais o endereço de e-mail inserido na caixa de texto irá receber os alertas. 
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UC07 - Manter telefones 

Objetivo: Permitir o cadastro e remoção de números de telefone celular para 
os quais serão destinadas mensagens de estado de verificações 

Requisitos: RF07 

Atores: Administrador de Jobs 

Prioridade: Alta 

Frequência 
de uso: 

Alta 

Criticidade: Alta 

Trigger: O usuário seleciona a opção Telefone dentro do menu Mensagens 

 

Figura 3.14 - UC07 - Cadastro de telefones 

 

 Similar ao cadastro de e-mails, a página de telefones permite o cadastro de 

números de celular aos quais serão destinadas as mensagens de verificação de tarefas 

agendadas, conforme Figura 3.14. 
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UC08 - Executar verificações 

Objetivo: Executar processo que obtém artefatos, verificá-los conforme as 
regras e registrar o resultado deste procedimento 

Requisitos: RF10 

Atores: Processo de Verificação de Jobs 

Prioridade: Alta 

Frequência 
de uso: 

Alta 

Criticidade: Alta 

Trigger: Agendador de tarefas do Windows 

 Este requisito é implementado no processo de verificação de tarefas agendadas, 

onde não há interação com o usuário. Nele é realizado o acesso aos artefatos conforme 

configuração feita através do caso de uso UC02, em que o software acessa diretórios de 

rede ou bancos de dados para obter arquivos ou registros para aplicação das regras de 

verificações, pré-configuradas pelos casos de uso UC03 e UC04. 
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UC09 - Enviar e-mail de falha ou normalização 

Objetivo: Enviar mensagem de e-mail automática à equipe responsável 
informando o estado de tarefas agendadas de software. 

Requisitos: RF11 

Atores: Processo de Verificação de Jobs 

Prioridade: Alta 

Frequência de 
uso: 

Alta 

Criticidade: Alta 

Trigger: Processo verificador de Jobs após identificar a normalização ou 
falha precedida de um estado anterior diferente do atual. 

 O processo de verificação citado no caso de uso UC08 é responsável pelo 

envio de e-mails destinados aos endereços cadastrados do caso de uso UC06. A 

Figura 3.16 apresenta um exemplo de e-mail após a detecção de uma falha no job 

―STCortes Oracle‖. A Figura 3.17 retrata o e-mail normalização deste mesmo job. 

 

 

Figura 3.15 - UC09 - E-mail de falha 
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Figura 3.16 - UC09 - E-mail de normalização 

 

 

UC10 - Enviar mensagem SMS de falha ou normalização 

Objetivo: Enviar automaticamente SMS à equipe responsável 
informando o estado de tarefas agendadas de 
software. 

Requisitos: RF11 

Atores: Processo de Verificação de Jobs 

Prioridade: Alta 

Frequência de uso: Alta 

Criticidade: Alta 

Trigger: Processo verificador de Jobs após identificar a 
normalização ou falha precedida de um estado 
anterior diferente do atual. 
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Figura 3.17 - UC09 - Exemplos de SMS 

 A Figura 3.17 ilustra exemplos do recebimento de texto em SMS (short 

message service) em um telefone celular, as mensagens são destinadas aos números 

cadastrados a partir do caso de uso UC07.  
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UC11 - Desativar acesso a artefato por segurança 

Objetivo: Quando a verificação resulta em uma falha de execução, 
ou seja, não foi possível acessar o artefato devido a um 
erro de sistema, as verificações deste acesso devem ser 
suspensas. 

Requisitos: RF12 

Atores: Processo de Verificação de Jobs 

Prioridade: Alta 

Frequência de uso: Alta 

Criticidade: Alta 

Trigger: Processo verificador de Jobs após identificar um erro de 
execução na verificação de um artefato. 

 O acesso ao artefato será desabilitado para evitar impacto nos sistemas em 

que são feitos a verificação. Por segurança, este acesso a artefato é suspenso até que 

seja feita uma análise pelo Administrador de Jobs. A Figura 3.18, ilustra um exemplo 

em que o acesso ao artefato de nome "STCortes PMT" é desabilitado. 

 

 

Figura 3.18 - UC11 - Acesso desativado 
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UC12 - Consultar efetividade dos Jobs 

Objetivo: Disponibilizar um panorama no qual os administradores de 
tarefas agendadas possam consultar de forma rápida e fácil 
o estado e a efetividade dos processos. 

Requisitos: RF13 

Atores: Administrador de Jobs 

Prioridade: Alta 

Frequência de uso: Alta 

Criticidade: Alta 

Trigger: Acesso ao panorama 

 Este requisito visa exibir de forma resumida o estado de execução de cada 

tarefa agendada verificada pelo processo automático. Entre as informações, o estado 

da última execução (S), o clima (W), a efetividade (E), a data em que ocorreu o 

último sucesso, a data em que ocorreu a última falha e um resumo das regras 

verificadas com seus respectivos estados. Compreende-se efetividade como a 

porcentagem de verificações bem sucedidas sobre o total de verificações realizadas.  

 A Figura 3.19 demonstra o panorama de jobs, em que tarefas agendadas são 

concentradas em formato de dashboard, exibindo informações sumarizadas 

atualizadas. A Figura 3.20 contém a legenda das figuras utilizadas neste painel. 

  

 

Figura 3.19 - UC12 - Panorama de Jobs 
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Figura 3.20 – UC12 - Legenda de imagens do panorama  
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UC13 - Consultar dados de execução 

Objetivo: Exibir detalhes a cerca da verificação de um Job. 

Requisitos: RF14 

Atores: Administrador de Jobs 

Prioridade: Alta 

Frequência de uso: Alta 

Criticidade: Alta 

Trigger: Acesso a uma verificação a partir do panorama 

 São exibidos detalhes da verificação com as seguintes informações: Nome da 

verificação, Data de Execução, Tempo de Duração de Execução, Nome do Processo, 

Estado da Execução, Estado da Verificação. O resultado das regras também é 

apresentado de forma detalhada para que o usuário administrador de Jobs saiba 

identificar a regra não cumprida que teria originado a má execução. A Figura 3.21 

demonstra a página em  que são exibidas as informações técnicas de execução e 

resultados das regras da verificação de um job. 

 

 

Figura 3.21 - UC13 - Consulta de detalhes de execução 
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UC14 - Executar uma verificação direta pelo site 

Objetivo: Permitir uma verificação individual disparada através da 
interface web. 

Requisitos: RF15 

Atores: Administrador de Jobs 

Prioridade: Alta 

Frequência de uso: Alta 

Criticidade: Alta 

Trigger: Seleção da opção ―Verificar agora‖ no panorama de Jobs. 

 Este requisito foi criado com o propósito de viabilizar a verificação individual 

de uma tarefa agendada. Através de um botão na página do panorama, é possível 

disparar o processo para execução do teste de um job específico. A Figura 3.22 

ilustra a solicitação feita pelo usuário dentro do sistema. 

 

Figura 3.22 - UC14 - Acionamento da verificação individual 
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3.4. Decisões de Arquitetura e Projeto 

 

A solução criada neste trabalho é composta de uma aplicação web responsável 

pela interface homem máquina, ou seja, a configuração das verificações, um processo 

executável que funciona em plano de fundo para obtenção das informações 

configuradas, e um banco de dados ao qual ambos fazem acesso. 

A aplicação web portanto disponibiliza formulários para criação e manutenção 

das configurações de verificação, além de fornecer um painel de controle para 

centralizar as informações. Desenvolvido em linguagem C#, utiliza o framework 

ASP.NET MVC 4.5, que implementa o padrão MVC (model-view-controller).  

A camada modelo possui as regras de negócio da aplicação, nela foi 

implementado o padrão façade a fim de fornecer métodos públicos únicos e uniformes 

que encapsulam as funções embutidas no modelo. Contém uma estrutura hierárquica, 

que tratam regras negócio e repositório de dados. As classes de repositório 

implementam a interface base que descreve o CRUD (Create, Read, Update, Delete) 

correspondentes as entidades,  e, por possuírem as referências as bibliotecas de acesso à 

base, ficam responsáveis pelo controle de transação e manipulação de conexões. Todos 

estes elementos foram desenhados para corresponder as entidades do domínio que 

também estão contidas nesta camada, advindas do diagrama de classes. 

O controlador limita-se ao tratamento de requisições e respostas, conectando a 

camada de interface com o usuário (visualização) com a camada de regras de negócio e 

persistência (modelo).No framework ASP.NET MVC, deriva da classe base Controller 

e por isto, herda vários métodos e objetos nativos úteis ao projeto, como as Actions. São 

chamadas Actions os métodos no controlador que são invocados quando uma URL é 

requisitada na barra de endereços do browser.  Retornam Actions Results para a camada 

de visualização, que contêm os resultados do processamento que serão direcionados ao 

usuário pela camada de visualização.  

A camada de visualização trabalha com a view engine Razor, uma sintaxe de 

marcação que permite embutir código C#. Parte do framework MVC, Razor possibilita 

a criação de conteúdo dinâmico transferindo informações do controlador para dentro da 

camada de visualização [9]. 
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Para o layout das páginas foi utilizado o framework open-source Bootstrap para 

contribuir com páginas responsivas, que adaptam a navegadores de dispositivos moveis. 

E como linguagem de script, utilizou-se Javascript sobre frameworks JQuery (JQuery 

UI e JQuery Validation). 

O processo de verificação foi desenvolvido como um Console Application em 

C#.NET 4.0. Foi elaborado para de efetuar consulta de propriedades de arquivos 

Windows contidos em diretórios locais ou em rede, e consulta em base de dados Oracle 

ou SQLServer. A partir dos dados obtidos, este programa executa comparações pré-

configuradas – que estão inseridas na base de dados pela interface gráfica do WebSite. 

O processo conta ainda com componentes de envio de e-mail e SMS. Para envio de 

SMS, existe uma chamada a um WebService com os parâmetros número de telefone e 

mensagem. Esta chamada é feita pelo protocolo HTTP através do método GET em um 

WebService para facilitar e a integração e a implantação junto aos serviços de 

mensagem disponibilizados pelas operadoras de telefonia.  

O desenvolvimento foi pensado de forma ao ferecer uma robusta manipulação de 

exceções dado a necessidade rastrear o comportamento do sistema. As falhas devem ser 

tratadas, registradas e informadas aos interessados. As exceções são tratadas através de 

registro na base de dados seguido de notificações – através do mesmo meio disposto as 

falhas e normalizações de Jobs – e, quando ocorrer exceção no momento da inserção na 

base, os dados são registrado em arquivo texto armazenado no mesmo diretório em que 

o processo estiver hospedado. 

O software desenvolvido neste trabalho tem código-fonte aberto, está 

disponibilizado no serviço de hospedagem compartilhado GitHub, pelo endereço 

github.com/pedrohbg/Verificador.Jobs.git. Nos itens seguintes deste capítulo, serão 

apresentados as classes do domínio e entidades de persistência usadas neste projeto. 

 

 

 

 

 

https://github.com/pedrohbg/Verificador.Jobs.git
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3.5. Modelo de Classes do Domínio 
 

As entidades de domínio presentes no projeto estão representadas pela Figura 3.4. O 

modelo de relacional físico responsável pela persistência das entidades do modelo de 

classes do domínio encontra-se na Figura 3.5. 

 

Figura 3.24 - Diagrama de classes 

 

Figura 3.25 - Modelo relacional 
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3.6. Considerações Finais do Capítulo 

 

Neste capítulo foram descritas as funcionalidades, características arquiteturais e 

técnicas do projeto que viabilizaram a construção do Job Watcher. O exemplo de uso da 

ferramenta dentro de uma empresa é apresentado no capítulo seguinte. 
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4. EXEMPLO DE USO NA INDÚSTRIA 

 

4.1. Introdução 

 

 Neste capítulo é descrito o exemplo de uso do software de verificação de tarefas 

agendadas. Os jobs monitorados estão inseridos dentro do domínio de aplicações 

corporativas de manutenção da rede de energia e telemetria das distribuições Enel Rio 

de Janeiro e Ceará, antigas Ampla e COELCE. A solução se mostrou viável neste 

contexto, em que a organização possui uma estrutura de tecnologia da informação com 

base em servidores de sistema operacional Windows e dispõe de Oracle e SQL Server 

como os principais sistemas gerenciadores de banco de dados. 

 

4.2. Aplicando o Software para Verificação de Resultados Gerados por Tarefas 

Agendadas 

 

4.2.1. Contexto 
 

 Inicialmente, esta solução foi pensada a partir da necessidade percebida na área 

de suporte funcional de garantir o bom funcionamento de um processo de fechamento 

de pontos de clientes da Ampla referente ao projeto Cidade Inteligente de Búzios.  

 Cidade inteligente de Búzios é um projeto de sustentabilidade iniciado pela 

Ampla (atual Enel-RJ) no final de 2011 em Armação de Búzios - Rio de Janeiro. O 

projeto visa contribuir para metas de energia do Brasil e demonstrar a aplicabilidade dos 

principais conceitos e tecnologias de redes inteligentes em um cenário urbano [12].  

 Como parte do projeto Cidade Inteligente de Búzios, foi desenvolvida uma 

aplicação para incentivar os clientes a consumirem energia elétrica fora do horário de 

ponta. Para isto, é feita uma coleta da média geral de consumo periodicamente. Esta 

média define um perfil do cliente consumidor. Para ganhar pontos, os clientes precisam 

deslocar o percentual deste consumo de energia do horário de ponta para outras faixas 

do dia. Os pontos acumulados podem ser trocados por prêmios. 
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 Os pontos são contabilizados mensalmente por um processo automático que tem 

agendamento para execução todo dia primeiro de cada mês a fim de fazer o fechamento 

do mês anterior. Após alguns meses da inauguração do sistema, houve uma falha no 

fechamento em um dos meses que só foi identificada duas semanas após o dia primeiro 

daquele mês. Isto impactou a contabilização mensal uma vez que os valores de consumo 

não eram facilmente recuperados depois dos dias passarem. 

 

4.2.2. Protótipo Inicial 
 

Considerando a inviabilidade de um analista de TI verificar manualmente,a cada 

início de mês o bom funcionamento deste job, o autor do presente trabalhou identificou 

a oportunidade de construir uma ferramenta para notificação sobre possíveis falhas no 

processamento e criou um protótipo para atender essa necessidade. Através da 

implantação do protótipo, a verificação passou a ser feita por meio de uma consulta na 

base de dados coletando informações na tabela de pontos. Entre elas, havia a última data 

de fechamento, que foi utilizada como entrada para comparar com a data corrente e 

examinar se a diferença é maior que trinta e um dias. 

 Com esta solução, não havia mais a necessidade da equipe se preocupar com a 

perda da data de fechamento de pontos. Esse protótipo inicial facilitou o entendimento 

do ocorrido ao ponto de levar a solução do problema, e ajudou a monitorar as próximas 

execuções com a nova versão corrigida. 

 Este monitoramento mostrou-se relevante também no processo de replicação de 

incidências entre diferentes bancos de dados da empresa Enel. Existe um processo 

agendado, para execução a cada cinco minutos, que faz a replicação de registros de uma 

base de dados de incidências de média e alta tensão para outra que concentra incidências 

de baixa tensão. As incidências são protocolos de atendimento criados a partir de 

reclamações como falta de energia, estes protocolos são usados para atribuir o 

atendimento em campo ou remotamente de problemas em equipamentos da rede 

elétrica. As bases de dados são separadas porque o sistema que trata de alta e média 

tensão possui uma infra-estrutura exclusiva e diferenciada, em função de uma atenção 

especial. 
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 Este processo de replicação é disparado pela ferramenta Control-M, da BMC. 

Apesar do Control-M possuir grande capacidade de controle e monitoramento como 

descrito no Capítulo 2, a sua administração dentro da Enel é feita por uma equipe global 

especializada em infra-estrutura e job scheduling, por uma questão organizacional de 

divisão de subáreas dentro da estruturação de tecnologia da informação.  

Na prática, esta equipe trabalha separadamente da equipe de suporte funcional, 

que é especializada em um atendimento mais próximo ao negócio. A equipe de job 

scheduling (Control-M) fica a disposição para atuar caso haja uma parada do serviço de 

agendamento. Entretanto, por não conhecer funcionalmente o sistema, não atua quando 

há uma falha funcional em que o agendamento é cumprido normalmente, mas que o 

resultado da execução não é satisfatório. Assim, este erro não é notificado pela 

ferramenta de automação de carga de trabalho. 

 

4.2.3. Aplicação do Job Watcher 
 

 A especificação funcional (Seção 3.3) do JobWatcher surgiu com base na 

experiência adquirida com a criação do protótipo inicial, incorporando novas funções e 

reestruturando a arquitetura. 

 Uma vez implementado conforme a especificação, o Job Watcher foi testado 

dentro da empresa para servir a equipe de suporte funcional. Com ele, foi possível obter 

informações de estado de processos através de consultas SQL que indicam de forma 

mais confiável o bom funcionamento de um job.  

 A Figura 4.1 exibe o panorama de tarefas agendadas com seus atuais estados de 

execução, efetividade, e outras informações sobre a verificação realizada. Nela é 

apresentado o monitoramento de oito tarefas agendadas que apresentaram normalidade, 

indicada pela coluna de estado (S).  Para descrever as informações apresentadas neste 

panorama, como exemplo, o processo "STCortes Oracle" foi configurado com duas 

regras: "Sucesso na última execução" e "Execução Recente". No momento da figura, 

este processo apresentou 58,33% de efetividade, ou seja, de todas as vezes em que o job 

"STCortes Oracle" foi verificado pelo Job Watcher, 58,33% das verificações resultou 

em sucesso, com aprovação do resultado de suas duas regras. 
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Figura 4.1 - Panorama das tarefas em operação 

 

A solução possibilitou a pronta identificação de falhas ocorridas nas tarefas 

agendadas, configuradas para a verificação, que por sua vez, permitiu à equipe tomar 

ações de contingência de maneira precoce, eventualmente a tempo de corrigir problemas 

antes que o cliente perceba. 

A Figura 4.2 exemplifica a ocorrência de uma falha no processo "STCortes 

Oracle". Após a reprovação no critério de aceitação da regra "Execução Recente", o 

sistema Job Watcher envia mensagens de e-mail e SMS para notificar a equipe 

responsável conforme descrição dos casos de uso UC09 e UC10 do capítulo 3. 

 

 

Figura 4.2 - Panorama das tarefas em operação com registro de uma falha 
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4.3. Considerações Finais do Capítulo 

 

A utilização do software se mostrou viável em um contexto real. Por se tratar de 

uma ferramenta flexível, possibilitou a verificação de várias tarefas agendadas e ajudou 

a equipe fornecedora de serviços de tecnologia da informação a monitorar jobs e outras 

saídas que não tenham sido gerados necessariamente por tarefas agendadas, desde que 

estas tenham sido produzidas por alguma função de software verificável pelo meio 

apresentado. 

O capítulo seguinte contém as considerações finais do trabalho, detalhando suas 

contribuições, limitações e perspectivas de trabalhos futuros. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

5.1. Contribuições 

 Neste trabalho, foi desenvolvido um software para a verificação de propriedades 

de execução e resultados gerados por tarefas agendadas. Entre suas principais 

contribuições, destacam-se as seguintes: 

 Uma revisão sobre agendamento de tarefas num contexto prático atual; 

 A especificação funcional de um software de verificação de tarefas agendadas; 

 O software resultante, denominado JobWatcher, construído de acordo com a 

especificação documentada. O código-fonte se encontra compartilhadona 

internet pelo GitHub; 

O software desenvolvido foi utilizado para auxiliar no controle de serviços 

agendados na empresa Enel. Neste contexto, o Job Watcher proporcionou um maior 

controle sobre problemas nos serviços de software verificáveis pela ferramenta. 

 

5.2. Limitações 

 

Entre as principais limitações da ferramenta produzida, estão: 

 Dependência da plataforma Windows para funcionamento do processo de 

verificação; 

 Não disponibilização de um pacote de instalação que efetua implantação 

automática do serviço; 

 Não realização de execução de verificações paralelas; 

 As informações consultadas de arquivos se limitam a suas propriedades (data de 

criação, nome, etc). O conteúdo do arquivo não é obtido para verificação; 

 A verificação é limitada a diretórios de rede Windows, banco de dados SQL 
Server e Oracle 11g ou versão inferior. 
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5.3. Trabalhos Futuros 

 

 Adição de Plugins: Inspirado no Jenkins, serviço de integração contínua open-

source [13], é interessante permitir a extensão de funcionalidades por meio de 

plugins desenvolvidos pela comunidade. Como exemplo, a inclusão de 

diferentes tipos de acesso a dados que não existem na versão atual(conexões 

PostgreSQL, Informix, etc).  

 Verificações Multithreading: Para oferecer melhor performance e garantir 

escalabilidade à ferramenta, é importante que o software permita o 

processamento de múltiplas verificações em paralelo. 

 Integração com WLA: A exemplo do BMC Control-M, a ferramenta de 

Workload Automations disponibiliza uma interface XML contendo informações 

de processos agendados [11]. A integração poderia ser feita com a consulta 

direta a estes dados a fim de concentrar informes no modelo da ferramenta Job 

Watcher. 
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