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INTRODUÇÃO

No atual cenário mundial, a tecnologia da 

informação está ficando cada vez mais 

complexa, manuseando maior quantidade de 

informações em tempo real e seu crescimento 

está acontecendo de forma exponencial. 

(QUEIROZ, 2010)



  

INTRODUÇÃO

Infraestrutura estável e funcional 

é um dos grandes desafios de um 

datacenter para suporte à 

serviços e aplicações 

A cada dia fica maior o trabalho 

e investimento para manter 

uma infraestrutura cada vez 

mais complexa



  

INTRODUÇÃO

Uso de ferramentas adequadas no controle 
e administração de infraestrutura é 
indispensável

Uma boa ferramenta é capaz de detectar e 
alertar problemas de forma rápida e 
precisa, podendo ser reativa à incidentes

Os alertas e avisos precisam ser feitos 
através de meios de comunicação como e-
mail, alarme sonoro, mensagens 
instantânea, etc.



  

OBJETIVOS

Estudo dos processos de implementação 

realizados e os resultados da integração da 

ferramenta Telegram com o Zabbix, na Divisão 

de Redes do Ministério das Comunicações, como 

recurso de alerta em tempo real e envio de 

mensagens para celulares.



  

OBJETIVOS

Auxiliar a comunidade acadêmica, open-source e 

interessados no uso do Telegram, que é uma 

ferramenta nova, gratuita, e parcialmente livre, 

voltada para comunicação entre usuários, que 

surgiu como uma alternativa ao Whatsapp.



  

OBJETIVOS

Não é o objetivo apresentar detalhes sobre o 

Zabbix, pois outros trabalhos já o fizeram 

exaustivamente. Limita-se apenas à integração 

do Telegram, como serviço de mensagem 

instantânea para celulares, integrado ao Zabbix, 

aumentando sua possibilidade de comunicação 

de forma econômica, eficiente e segura. 



  

REFERENCIAL TEÓRICO

- O Zabbix é uma ferramenta open-source de monitoramento para 

empresas, criado pelo russo Alexei Vladishev em 1998;

– Em 2001 foi lançada a primeira versão alpha do Zabbix, a 0.1 sob a 

Licença Pública Geral ou General Public Licence em inglês e em 2004 a 

versão estável foi liberada como 1.0;

- Atualmente está na versão 2.2.5 de 17 de julho de 2014;

- Dividido em 3 módulos, sendo eles servidor, agente e proxy, 

possuindo um font-end Web de administração.



  

REFERENCIAL TEÓRICO

Funções do Zabbix envolvidas na integração:

Alertas
Função de disparo de alarmes através de mídia específica

Mídias
Meio pelo qual as mensagens de alertas são enviadas

Macros
Uma macro é uma variável que repassa valores para 
aplicação externa 



  

REFERENCIAL TEÓRICO

Funções do Zabbix envolvidas na integração:

Gatilhos
Os gatilhos (triggers) são expressões lógicas, avaliadas no 
servidor Zabbix

Ações
São operações realizadas após confirmação dos gatilhos

Scripts
Um script para um shell é um arquivo que armazena um 
conjunto de comandos para ser executado em lote, ou seja, 
sequencialmente de forma automática. (GONZAGA DE 
OLIVEIRA, 2012) 



  

REFERENCIAL TEÓRICO

O Telegram

Telegram é um aplicativo, que 

usa a combinação de mensagem 

instantânea com e-mail, para 

envio de mensagens para 

celulares, sendo uma alternativa 

ao seu concorrente Whatsapp.



  

REFERENCIAL TEÓRICO

O Telegram se destaca por ser:

- Gratuito

- Seguro

- Rápido

- Possuir interface de programação totalmente 

aberta e documentada



  

REFERENCIAL TEÓRICO

Possui código parcialmente livre

Segundo a página oficial do Telegram todo o código 

será liberado eventualmente. Inicialmente estão se 

dedicando em liberar e documentar toda a 

interface de programação e cliente que permite 

desenvolver qualquer coisa para ele.



  

REFERENCIAL TEÓRICO

Suas principais características:

- As conversas são encriptadas (protocolo MTProto);

- O histórico do chat é armazenado nos servidores em nuvem e 
pode ser acessado por qualquer quantidade de dispositivos;

- Versões para dispositivos móveis, desktop e Web;

- Envia  nota de voz, fotos, vídeos e todos os tipos de arquivos;

- Suporta até 200 pessoas por grupo criado;

- Conversas secretas encriptadas fim a fim e não armazenas.



  

REFERENCIAL TEÓRICO

Comparativo entre Telegram e Whatsapp



  

ESTUDO DE CASO

O Ministério das Comunicações é um órgão do poder 

Executivo brasileiro encarregado das políticas de 

radiodifusão, serviços postais e telecomunicações.

Seu datacenter possui:

- mais de 80 servidores;

- mais de 60 sistemas;

- mais de 120 ativos de redes (switches, access points, storages, etc.);

- atende e monitora mais de 2.000 estações de trabalho. 



  

ESTUDO DE CASO

Cenário da Divisão de Redes
do Ministério das Comunicações

Necessidade de monitoramento dos ativos com 

respostas rápidas e alerta para toda a equipe

Insuficiência na resposta de algumas soluções à 

essa demanda

Zabbix integrado com Telegram atendeu às 

necessidades



  

ESTUDO DE CASO

Ambiente utilizado na integração

- Servidor Zabbix com sistema operacional Debian Wheezy;

- Interpretador de comandos Bash;

- Zabbix versão 2.0.8;

- Número de celular dedicado para registro do serviço;

- Script desenvolvido em Shell Script.



  

ESTUDO DE CASO

Processos utilizados na integração Zabbix + Telegram

- Código fonte Telegram em https://github.com/vysheng/tg;

- Compilação e instalação conforme instrução na página;

- Registro do serviço utilizando um número de celular;

- Desenvolvimento do script para operação do Telegram;

- Configuração do script no Zabbix

https://github.com/vysheng/tg


  

ESTUDO DE CASO

Script 

Telegram

 1 #!/bin/bash 
 2
 3 ############################################################ 
 4 # Autor: Rogério Fernandes Pereira                         # 
 5 # Data: 07/05/2014  Hora: 01:27                            # 
 6 #                                                          # 
 7 # Script: tg.sh                                            # 
 8 # Função: captar as informações do Zabbix sobre incidentes # 
 9 #         e disparar para o serviço do Telegram            # 
10 #                                                          # 
11 #               Copyleft - 2014 / GPLv3                    # 
12 #                                                          # 
13 # Esse script é livre para cópias e modificações.          # 
14 #                                                          # 
15 ############################################################ 
16 
17 PROCESSO=`sudo ps ax | grep telegramID | grep -v grep | wc -l` 
18 
19 if [ $PROCESSO -eq 0 ]; then 
20    sudo screen -dmS telegramID /usr/bin/telegram -k
/etc/telegram/tg-server.pub 
21    sudo sleep 5 
22 fi   
23
24 PARA=$1 
25 OBJETO=$2 
26 DETALHES=$3 
27 DATAENV=`date +%d/%m/%Y" as "%H:%M:%S` 
28 COMPOSICAO=' Em '$DATAENV' - OBJETO: '$2' '$3 
29 
30 echo $COMPOSICAO >> /var/log/zabbix/telegram.log 
31 sudo screen -S telegramID -X eval "stuff 'msg ${PARA} ${COMPOSICAO}'\015"
32 sudo killall -9 telegramID



  

ESTUDO DE CASO

Configuração para integração (mídia)



  

ESTUDO DE CASO

Mensagem



  

ESTUDO DE CASO

Regra envio



  

ESTUDO DE CASO

Ações dos alerta



  

ESTUDO DE CASO

Resultado do envio

$1 = PARA
Número de celular

$2 = OBJETO
Assunto padrão

$3 = MENSAGEM
Mensagem padrão ou 
mensagem de recuperação



  

CONCLUSÃO

- Uso ilimitado do serviço sem custo;

- Inclusão de mais pessoas no processo de monitoramento 
simultaneamente;

- Acesso de mais pessoas às mensagens simultaneamente;

- Maior mobilidade nas respostas aos incidentes e maior 
interação entre a equipe;

- Conhecimento compartilhado para todos sobre a situação 
da infraestrutura;

- Quantidade ilimitada de caracteres para geração de 
mensagens de alerta;

- Segurança das informações dos ativos nas mensagens que 
trafegavam pela rede;



  

CONCLUSÃO

O Telegram fez uma enorme diferença 

no tratamento da comunicação entre a 

equipe de monitoramento, pois cumpriu o 

papel de agregar muitas vantagens em 

apenas uma solução, facilitando bastante a 

operacionalidade e o desempenho nas 

respostas aos incidentes.



  

CONCLUSÃO

Trabalhos futuros
Por possuir uma interface de programação de aplicação open-

source bem documentada, as possibilidades de desenvolvimento de 

novas funcionalidades para a integração do Zabbix com o Telegram são 

muitas. São exemplos dessas possibilidades, a inserção direta de 

usuários no Telegram a partir de usuários existentes no Zabbix, criação 

de grupos de alertas, envio de arquivos ou imagens, ou até mesmo 

estabelecer um chat secreto com a utilização de scripts. Se juntar tudo 

isso ao processo de documentação e compartilhamento, a 

popularidade do Telegram poderá crescer muito e a comunidade de 

desenvolvedores se fortalecer, ficando a limitação dependente da 

criatividade de cada um.
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