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Especialista em monitoramento de rede apresenta os resultados 

de testes de desempenho 

 
Estudo da Paessler sobre monitoramento de rede WMI: Windows Server 8 

e 2012 mostram desempenho fraco 
 

O WMI (Windows Management Instrumentation) é geralmente utilizado como 

standard da Microsoft, que fornece dados detalhados para o monitoramento 

centralizado de máquinas Windows. A Paessler AG, (www.br.paessler.com) 

desenvolvedor do PRTG Network Monitor, regularmente realiza testes de 

desempenho no WMI para auxiliar ativamente seus clientes na otimização de seu 

monitoramento. 

 

O WMI é essencial para que gerentes de tecnologia que administram Windows 

possam monitorar suas  máquinas tanto via conexão remota como localmente. O 

standard fornece, entre outras coisas, detalhes de dispositivos e aplicativos que 

rodam no sistema operacional da Microsoft. Para os administradores, isto permite 

o monitoramento  da CPU, do uso de memória ou do disco rígido. Contudo, o 

desempenho de aplicativos da Microsoft, como Exchange ou servidores 

SharePoint, também podem ser recuperados através do WMI. Os sensores 

especiais WMI do PRTG Network Monitor, da Paessler, utilizam esta informação 

para permitir o monitoramento de todos os componentes e parâmetros. O 

administrador, no entanto, não pode explorar todo potencial tecnológico se a 

função de WMI no sistema operacional estiver prejudicada. 

 

Durante anos, a Paessler vem realizando testes regulares de todas as versões do 

Windows para fornecer a seus clientes as melhores recomendações baseadas em 

números confiáveis. O protocolo Microsoft WMI tem seus problemas devido à sua 

complexidade. Com muitos anos de otimização, os especialistas de 

monitoramento foram capazes de aprimorar o código do programa PRTG Network 

Monitor para oferecer continuamente aos clientes as melhores condições para um 

monitoramento de rede com WMI. 

 

Monitoramento WMI com Windows 7 faz todo o sentido 

Como a Microsoft vai lançar ainda este ano o Windows 8, assim como a versão 

business do Windows Server 2012, os especialistas da Paessler fizeram uma 

análise mais detalhada sobre o desempenho de monitoramento das novas 

plataformas que utilizam o WMI. Paessler testou a última versão-beta dos dois 

sistemas operacionais e comparou com todas as versões anteriores desde o 
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Windows XP. Portanto, para cada sistema operacional, foi instalado um servidor 

de monitoramento e um client system, e na sequência, todas as combinações 

foram avaliadas. 

 

O Windows Vista e o Server 2008 R1 apresentaram resultados negativos nos 

testes prévios; as consultas por meio da aplicação WMI existente eram 

alarmantemente lentas. Já o Windows 7 mostrou um bom desempenho. A 

sequência foi mais uma vez decepcionante com o desempenho WMI para 

Windows 8 e Windows Server 2012, sendo significativamente pior do que em 

versões anteriores: cerca de 15 a 25% mais lento em um servidor de 

monitoramento e cerca de 15% no client system. Para o monitoramento de uma 

rede mais ampla, isso significa ter que usar múltiplos ‘probes’ para distribuir 

melhor a carga WMI. Como alternativa, permanece apenas um monitoramento 

com sequências de tempo mais longas. 

 

Baseado nos atuais resultados, especialistas da Paessler recomendam alguns 

passos para conseguir um monitoramento de rede bem-sucedido com WMI: 
 

1. Para instalações PRTG Core Server, Windows 2003 e Windows Server 

2008 R2 ainda são as melhores opções para um monitoramento WMI 

rápido. 

2. Para computadores que rodam o core server ou  remote probes, o uso 

do Windows Vista ou Windows Server 2008 R1 não é recomendado. 

3. Para client system, se possível, dê preferência ao Windows Server 

2008 R2 ou Windows 7. 

4. Em contrapartida, o Windows XP, Server 2003 e Server 2012 são 

menos adequados para o monitoramento clientes. 

 

Convém notar que em relação ao Windows 8 e Windows 2012 foram testadas as 

atuais versões de pré-lançamento. Portanto, é possível que haja melhorias até as 

versões finais serem lançadas. 

  

Uma vez que o protocolo WMI da Microsoft, em geral, consome muito o 

desempenho em todas as versões do Windows, a Paessler oferece como padrão o 

uso de "Remote Probes" para instalações de grande porte, a fim de distribuir a 

carga do sistema de monitoramento em vários computadores. O fabricante 

recomenda também, para o uso de sensores de WMI, intervalos de varredura um 

pouco maiores (em vez de 60 segundos) para aliviar os sistemas Windows na rede 

de forma proativa. 
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Para mais informações, acesse o blog da Paessler. 

 

Sobre a Paessler AG  

Paessler AG é líder na indústria por oferecer as soluções de monitoramento e teste de redes mais 

poderosos, acessíveis e fáceis de usar. O conjunto de software da empresa com os produtos certos 

oferece tranquilidade, confiança e conveniência para negócios de todos os tamanhos – de pequenos 

escritórios e home offices a grandes corporações, incluindo mais de 70% das empresas que figuram 

na Fortune 100.  

Baseada em Nuremberg, Bavária (Alemanha), o alcance global da Paessler inclui mais de 50 mil 

licenças vendidas e mais de 150 mil instalações ativas, incluindo seus robustos produtos freeware, 

com escritórios internacionais no Canadá, Reino Unido, Japão, Estados Unidos etc.  

Fundada em 1997, a Paessler AG continua sendo uma empresa privada e é reconhecida tanto como 

parceira de desenvolvimento da Cisco Technology quanto como parceira de aliança tecnológica da 

VMware.  

 

 
Más información: 

Paessler AG 
Bucher Str. 79a 
D-90419 Nürnberg 
 
Contacto: 

Anne Christin Braun 
Tel.: +49 911 93775-0 
Fax: +49 911 93775-409 
E-Mail: press@paessler.com 
www.paessler.com 

 


