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Introdução
•A ausência de informações de livre acesso sobre o 
público de administradores de redes do Brasil, 
utilizadores de ferramentas de monitoramento ou 
gestão

•Informações que detalhem as suas características, 
pontos de vista, interesses, necessidades e anseios.

•E em um grande grupo, a necessidade de 
identificar os perfis existentes:

Por exemplo, em engenharia de software, conhecer 
bem o usuário é essencial para uma abordagem 
“centrada no usuário”



Pesquisa de Campo
Etapas

Identificação do 
problema

• Revisão da literatura;
• Conversar com especialistas e 

pesquisadores;
• Identificar aspectos relevantes 

sobre usuários de ferramentas de 
monitoramento.

Elaboração do 
instrumento de 

coleta
• Questionário com 18 questões 

objetivas e 4 discursivas em 5 
categorias.

Recrutamento dos 
participantes

• Divulgado para Administradores 
de Redes em grupos de 
discussões e profissionais 
conhecidos no nosso grupo de 
pesquisa.

❶ ❷ ❸



Pesquisa de Campo
Etapas

Condução

• Publicação do questionário online 
durante os meses de Jun e Jul de 
2016

• Acompanhamento das respostas

Análise dos 
dados

• Importação das respostas para 
um banco de dados relacional

• Verificação de respostas 
inválidas e incoerentes

• Análise exploratória utilizando 
consultas SQL com cruzamento de 
dados

❹ ❺

70 respostas!



Pesquisa de Campo
Algumas perguntas

Quanto tempo você tem de 
experiência atuando na área 
de redes?

Você utiliza alguma ferramenta 
de monitoramento?

Você utilizara notificações por 
SMS quando algum problema 

for identificado? Aproximadamente quantos equipamentos 
de rede (switches, roteadores, hubs...) são 

de responsabilidade da sua 
gestão/administração?

Você utiliza redes SDN?



Análise dos Resultados
Faixas de experiência, atuando na área de 

redes Tamanho da empresa que atua



Análise dos Resultados
Certificações

Não possui
81.4%

Zabbix
11.5%

CISCO

2.9% 

Linux LPI
1.4%

Microsoft MCP
1.4% Oracle

1.4%



Análise dos Resultados
Ferramentas de monitoramento utilizadas



Análise dos Resultados
Quantidade de ADR vs. Quantidade de FMR utilizadas Experiência do ADR vs. Quantidade de FMR utilizadas



Análise dos Resultados

50% - Sim 50% - Não

Opinião sobre o uso de SMS

Principal razão:
Ser notificado onde quer que esteja

Principal razão:
Não preciso



Análise dos Resultados
Utilização de Redes Definidas por 

Software (SDN)Gestão de redes sem fio



Personas
•A análise dos dados da pesquisa possibilitou 
então a elaboração de Personas

•Que gera um artefato que descreve um grupo 
de usuários através de uma criação de uma 
pessoa fictícia

•Que possibilita visualizar com mais clareza os 
aspectos relevantes do grupo de usuários alvos 
de uma aplicação

•Auxiliando no desenvolvimento de software 
“centrado no usuário”

É importante destacar que uma persona não deve identificar características 
de um único usuário, e sim de um grupo alvo



Nome

Informações 
Demográficas

Comportamentos

Necessidades e 
Objetivos



Rômulo da Silva

Informações Demográficas Necessidades e Objetivos

Comportamentos

• 40 anos;
• Casado, 2 filhos, mora com a família 

em Barueri/SP;
• Formado em Processamento de Dados 

e pós-graduado em Gestão de TI;
• Trabalha com gestão de redes em 

uma empresa média/grande.

Nome

• Utiliza 4 ferramentas de monitoramento: 
PRTG Network Monitor, Cacti, ntop e o 
Zabbix;

• Utiliza softwares de monitoramento para 
identificar problemas e para fazer ajustes 
de desempenho;

• Usa notificações por SMS para alertar sobre 
problemas em serviços críticos;

• Usa os dados providos pelos softwares de 
monitoramento para reportar métricas aos 
seus superiores.

• Sempre atento a novas tecnologias de 
vendors do mercado;

• Considera muito importante estar 
informado sobre a disponibilidade de 
equipamentos de rede, informações sobre 
latência, tráfego e informações trazidas 
via SNMP de seus ativos;

• Gostaria de ter a visão em tempo real da 
sua topologia.

Persona Rômulo 
da Silva, com 
características de 
um profissional 
mais experiente



Vinícius Moreira

Informações Demográficas Necessidades e Objetivos

Comportamentos

• 29 anos;
• Solteiro, sem filhos, mora com os pais 

no Rio de Janeiro/RJ;
• Formado em Redes de 

Computadores;
• Trabalha com atividades de suporte 

técnico e administração de redes em 
uma empresa pequena/média.

Nome

• Utiliza 2 ferramentas de monitoramento: 
Zabbix e o ntop;

• Utiliza softwares de monitoramento de 
maneira reativa, que o ajuda a identificar 
problemas na sua rede;

• Não usa notificações por SMS nem por 
outros meios, entra no software de 
monitoramento regularmente para checar 
novidades.

• Se interessa por redes SDN para trazer 
mais flexibilidade à sua empresa;

• Considera muito importante estar 
informado sobre a disponibilidade de 
equipamentos de rede, informações 
específicas de serviços e de medições de 
tráfego;

• Tomar conhecimento com mais rapidez 
sobre problemas na sua rede.

Persona Vinícius 
Moreira, com 
características de 
um profissional 
menos experiente



Experimento
•Coletar a experiência do usuário (UX) com base em dois métodos:
•❶ Observação
•❷ Relatos do usuário

•Planejamos 4 tarefas:
•❶ Analisar fluxos de um roteador
•❷ Análise de congestionamento
•❸ Interface caiu (falha física)
•❹ Medição de tráfego Web

•9 Administradores de Redes participaram (Grupos das Personas)

•Ferramenta de monitoramento: NagiosXI

•Uma rede a ser monitorada (próximo slide)



Experimento



Experimento
Ocorrência de cada Coding



Experimento
Polaridade por Visualização



Experimento
Tempo (experimento todo) por grupo 

de usuário



Conclusão
•A pesquisa de campo nos possibilitou a extração de várias informações, até onde 
sabemos, esses dados são de caráter inédito

•Juntamente com a aplicação da técnica de Personas para a área de redes

•O experimento revelou deficiências nas visualizações de dados, prejudicando 
experiência ao Administrador de Redes (UX) usando ferramentas de monitoramento.



Trabalhos em Andamento
•Isso faz parte de um projeto maior onde o objetivo será atuar na melhoria de 
ferramentas de monitoramento com diretrizes que nortearão desenvolvedores, com 
boas práticas específicas para esse tipo de software e público alvo.

•Atualmente estamos elaborando recomendações com base nos estudos realizados, 
onde usaremos um template adequado (artefato de engenharia de software). E 
futuramente, testar se essas recomendações, para verificar se elas realmente 
melhoram a experiência do administrador de redes no uso de uma ferramenta de 
monitoramento.



Obrigado!

Hélio T. Oliveira - helio_net@hotmail.com

Fábio L. Verdi - verdi@ufscar.br

Luciana Zaina- lzaina@ufscar.br

Leobino N. Sampaio- leobino@ufba.br

Grupo de pesquisa LERIS:

http://leris.sor.ufscar.br/


