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RESUMO 

 

 

O monitoramento é uma importante tarefa no contexto de rede de computadores. É 
necessário possuir todos os equipamentos que compõem a infraestrutura 
monitorados, para assim, garantir o funcionamento do ambiente e consequentemente 
evitar falhas operacionais. O objetivo deste trabalho é aplicar o monitoramento em um 
modelo de gerenciamento de redes, através de uma ferramenta chamada Zabbix. Foi 
feito uma pesquisa bibliográfica sobre o assunto e com auxílio da virtualização, que 
proporciona a criação de várias maquinas virtuais, um ambiente de teste foi criado 
para demonstrar na prática o monitoramento dos recursos. Com o auxílio de gráficos 
e relatórios que as ferramentas dispõem é possível analisar aspectos de 
disponibilidade dos elementos da infraestrutura, analisar o desempenho de hardwares 
e softwares, monitorar os logs de seguranças e consequentemente identificar 
eventuais falhas de operação. O estudo foi uma excelente oportunidade de ampliar os 
conhecimentos e mostrar a importância do monitoramento em uma rede. 
 
Palavras – chave:  Monitoramento. Zabbix. Infraestrutura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Monitoring is an important task in a computer network context. It is necessary keep all 
the systems that compose the infrastructure monitored, thus ensuring full 
environmental operation and as a consequence avoid operational failures. This paper 
aims to apply the network monitoring management model using a tool named Zabbix. 
A bibliographic search was done on the subject and with the help of virtualization, that 
provides the creation of multiple virtual machines, a test environment was created to 
demonstrate in practice the monitoring of resources. With the aid of graphs and reports 
on this tools, it is possible analyze availability aspects from infrastructure elements, 
analyze the hardware and softwares performance, monitor the security logs and 
consequently identify any operation faults. The study was an excellent opportunity to 
increase the knowledge and show the importance of monitoring on a network. 
 
Keywords: Monitoring. Zabbix. Infrastructure.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As redes de computadores foram concebidas inicialmente como um meio para 

compartilhar dispositivos e serviços tornando-as parte do cotidiano como uma 

ferramenta que ofereça um conjunto de recursos imprescindíveis para os usuários. 

Atualmente, as redes de computadores atingiram todos os cenários de negócios, seja 

uma pequena, média e (principalmente) grandes empresas. Nesse ponto, a tecnologia 

é considerada um fator de investimento e não mais um fator de custo. 

 

Com a mesma proporção que a empresa cresce, a demanda por recursos 

computacionais para manterem a disponibilidade dos serviços também cresce. A falta 

de monitoramento desses recursos e serviços podem gerar uma falha grave 

ocasionando, em alguns casos, danos irreparáveis. Para evitar este tipo de problema 

e manter o ambiente de rede íntegro existem diversas práticas que precisam ser 

planejadas e aplicadas, umas delas, é o gerenciamento de redes de computadores no 

qual o monitoramento é primordial. Na gerência de redes, o monitoramento tem a 

finalidade de verificar a disponibilidade dos equipamentos, a ocorrência de acidentes 

e a capacidade de fluxo de dados, informando ao administrador características pré-

determinadas dos elementos monitorados, afim de evitar falhas operacionais que 

podem, eventualmente, prejudicar a infraestrutura. 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar um sistema de monitoramento de rede 

capaz de atuar sobre as principais áreas de gerenciamento de redes, para assim 

assegurar e monitorar a conformidade da infraestrutura. Será apresentada uma 

ferramenta chamada Zabbix, que é uma solução de monitoramento de redes robusta 

capaz de auxiliar na tratativa dos eventos que podem ocorrer na rede. Com o auxílio 

da solução é possível realizar o monitoramento dos equipamentos conectados na 
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rede, enviar notificações caso algum evento ocorra, geração de relatórios das 

informações coletadas além de mapas e telas que ajudam da visualização da 

infraestrutura como um todo. 

 

Para simular e alcançar todos os objetivos do trabalho proposto, será feito o 

uso da virtualização, no qual, serão criadas algumas maquinas virtuais que 

representarão os servidores e serviços sendo monitorados pelo Zabbix, assim, é 

possível demonstrar efetivamente como a solução irá atuar no monitoramento. 

 

1.1 Objetivo Geral 

 

Aplicar as funcionalidades do software de monitoramento Zabbix com a 

finalidade de nortear a sua utilização no ambiente de redes de computadores dentro 

do contexto de gerenciamento de redes.  

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

 Apresentar o modelo de gerenciamento de redes que será utilizado como base 

do monitoramento; 

 Criar e configurar o servidor de monitoramento Zabbix e suas dependências: 

Apache, PHP e MySQL; 

 Monitorar memória das máquinas virtuais; 

 Monitorar carga de processamento das máquinas virtuais; 

 Monitorar espaço de disco das máquinas virtuais; 

 Acessar log e geração de relatórios; 

 Configurar envio de alertas via e-mail; 

 

1.3   Metodologia 

 

O trabalho será desenvolvido com base um uma pesquisa bibliográfica, será 

criado um ambiente virtual para aplicar o conhecimento das bases textuais. O estudo 

foi realizado utilizando um ambiente virtual contendo 5 maquinas virtuais, sendo elas: 
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 UBNTSVR01 – Servidor responsável por executar todas os componentes do 

Zabbix Sever, o mesmo será instalado o Ubuntu Server 14.04. 

 

 UBNTSVR02 – Servidor que será monitorado pelo Zabbix Server utilizando o 

protocolo SNMP, o mesmo será instalado o Ubuntu Server 14.04. 

 

 MSWINSVR001 – Servidor responsável por ser o controlador de domínio e 

DNS da rede. Este servidor será um Windows Server 2012 R2 e também será 

monitorado pelo Zabbix Server. 

 

 MSWINSVR002 – Servidor monitorado pelo Zabbix Server utilizando o 

protocolo SNMP, o mesmo será o Windows Server 2012 R2. 

 

 MSWINSVR003 – Responsável por executar a função de servidor de e-mail 

para as notificações do Zabbix, o mesmo será o Windows Server 2003 R2.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 Definição de gerência de rede 

 
De acordo com PINHEIRO (2002), o gerenciamento de rede está associado ao 

controle de atividades e ao monitoramento do uso dos recursos da rede. A tarefa 

básica que uma gerência de rede deve executar envolve a obtenção de informações 

da rede, tratar estas informações possibilitando um diagnóstico seguro e encaminhar 

as soluções dos problemas. Para cumprir estes objetivos, funções de gerência devem 

ser embutidas nos diversos componentes da rede, possibilitando descobrir, prever e 

reagir a problemas. 

 

Segundo SZTAJNBERG (1996), a gerência está associada ao controle de 

atividades e ao monitoramento do uso de recursos da rede. As tarefas básicas de 

gerência em redes são: obter informações da rede, tratar estas informações 

possibilitando um diagnóstico e encaminhar as soluções dos problemas. 

 

Para RIGNEY (1996), o gerenciamento de rede é o procedimento que consiste 

em controlar todos os componentes de hardware e software da rede. 

 

2.2 Necessidade do gerenciamento de rede  

 

De acordo com SPECIALSKI, por menor e mais simples que seja uma rede de 

computadores, ela precisa ser gerenciada, a fim de garantir aos seus usuários a 

disponibilidade dos serviços a um nível de desempenho aceitável. À medida que a 

rede cresce, aumenta a complexidade de seu gerenciamento, forçando a adoção de 

ferramentas automatizadas para a sua monitoração e controle. 
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Harnedy (1997), diz que o investimento em gerenciamento pode ser justificado 

pelos seguintes fatores: 

 

 As redes e recursos de computação distribuídos estão se tornando vitais para 

a maioria das organizações. Sem um controle efetivo, os recursos não proporcionam 

o retorno que a corporação requer. 

 

 O contínuo crescimento da rede em termos de componentes, usuários, 

interfaces, protocolos e sistemas ameaçam o gerenciamento com perda de controle 

sobre o que está conectado na rede e como os recursos estão sendo utilizados. 

 

 Os usuários esperam uma melhoria dos serviços oferecidos (ou no mínimo, a 

mesma qualidade), quando novos recursos são adicionados ou quando são 

distribuídos. 

 

 Os recursos computacionais e as informações da organização geram vários 

grupos de aplicações de usuários com diferentes necessidades de suporte nas áreas 

de desempenho, disponibilidade e segurança. O gerente da rede deve atribuir e 

controlar recursos para balancear estas várias necessidades. 

 

 À medida que um recurso fica mais importante para a organização, maior fica 

a sua necessidade de disponibilidade. O sistema de gerenciamento deve garantir 

este monitoramento de disponibilidade. 

 

 A utilização dos recursos deve ser monitorada e controlada para garantir que 

as necessidades do negócio sejam satisfeitas a um custo razoável. 
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Para Janssen (2014), as necessidades de gerenciamento de rede podem ser 

justificadas como: 

 

 Disponibilidade 

 

Um serviço, quando é importante, jamais poderá estar indisponível. Ocorrendo 

um imprevisto, deverá ter contingência de recursos para manter o serviço no ar sem 

que os clientes percebam que algum problema está acontecendo. O sistema de 

gerencia de rede deverá ser capaz de registrar eventos, alertando administradores 

sobre possíveis falhas. 

 

 Planejamento de capacidade 

 

Através das métricas coletadas, pode-se planejar a capacidade que um sistema 

terá ao longo do tempo observando o histórico de utilização de recursos como 

memória, processador, discos etc. Também é importante dimensionar os recursos 

que, muitas vezes, são mal utilizados. Alguns têm muito e outros têm pouco, isso é 

chamado de subutilização de recursos.  

 

 Comportamento não usual 

 

Imagine um servidor que provê vários serviços importantes para uma empresa. 

Por exemplo, um servidor web. Neste servidor está hospedado o site da sua empresa, 

que é responsável pela loja virtual. Diariamente, vários clientes enviam e-mails sobre 

uma lentidão de acesso ao site. Sem monitoramento não terá como atuar de forma 

direta em um determinado problema. Através do monitoramento é possível identificar 

um comportamento fora do normal e identificar o que ocasionou esse comportamento. 

O monitoramento provê um norte através de gráficos e relatórios para atuar 

diretamente no problema e resolve-lo, seja fazendo upgrade de um componente de 

hardware ou corrigindo uma configuração malfeita. 
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 Segurança 

 

Quando se trata de informação, logo se pensa em segurança. Para construir 

um ambiente seguro e estável é preciso tomar algumas providências, e umas delas é 

monitorar o sistema como um todo. É através do monitoramento e da análise de logs 

que será possível obter dados importantes para ter iniciativa do que fazer se algo 

estiver anormal. 

 

2.3 NMS (Network monitor system) 

 

As redes de computadores são compostas por uma grande variedade de 

dispositivos que devem se comunicar e compartilhar recursos. Na maioria dos casos, 

a eficiência dos serviços prestados está associada ao bom desempenho dos sistemas 

da rede. Para realizar o monitoramento desses recursos e garantir a integridade dos 

elementos um conjunto eficiente de ferramentas de monitoramento automatizadas é 

necessário, sendo fundamental a utilização de técnicas padronizadas para a correta 

representação e o intercâmbio das informações obtidas. Esse conjunto de ferramentas 

são denominado Network Monitor System, ou simplesmente, Sistema de 

Monitoramento de Rede. 

 

Segundo STALLINGS (1998), um sistema de monitoramento de rede pode ser 

definido como uma coleção de ferramentas integradas para a monitoração e controle 

da rede. Este sistema oferece uma interface única, com informações sobre a rede e 

pode oferecer também um conjunto amigável de comandos que são usados para 

executar quase todas as tarefas da gerência da rede. 

 

De acordo com COMER (2001), o uso de software de monitoramento de rede 

é o mecanismo para que o administrador descubra problemas e isole sua causa.  
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Tanembaum (2003) define os componentes de um sistema de gerenciamento 

entre: 

 

 Dispositivos gerenciados: são dispositivos de hardware, como os 

computadores, roteadores e serviços de terminais, que estão conectados à rede; 

 

 Agentes: são programas que residem nos elementos da rede que devem ser 

gerenciados. Eles coletam e armazenam diversas informações de gerenciamento;  

 

 Base de informação de gerenciamento (Management Information Base – 

MIB): é uma estrutura de dados que contém uma relação dos objetos gerenciáveis. 

Os dados contidos nesta estrutura são obtidos pelos agentes e armazenados nesta 

estrutura;  

 

 Gerentes: são softwares que concentram os dados obtidos sobre os diversos 

dispositivos da rede e os disponibilizam já interpretados para o gerente da rede;  

 

 Protocolos de gerenciamento: através destes protocolos é possível 

estabelecer a interação entre os programas gerentes e agentes; 

 
 

 Interfaces gráficas com o usuário (Graphical User Interface – GUI): nelas 

a aplicação disponibiliza de forma amigável os dados e as informações para o usuário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

2.4 Áreas do gerenciamento de rede 

 

Com redes de computadores cada vez mais complexas devido ao aumento de 

serviços/aplicações, os servidores que comportam esses serviços e o usuários que 

acessam, garantir à administração e o gerenciamento se tornaram algo muito 

complexo, uma vez que se faz necessário um modelo de gerenciamento capaz de 

detectar e corrigir possíveis erros, além de monitorar e controlar o crescimento e o 

bom funcionamento dos serviços.  

 

De acordo com a ISO 7498-4, a gerência de redes pode ser classificada em 

cinco áreas funcionais: gerência de falhas, gerência de contabilização, gerência de 

configuração, gerência de desempenho e gerência de segurança. Embora esta 

classificação, geralmente, referenciada como FCAPS (Fault, Configuration, 

Accounting, Performance and Security), tenha sido desenvolvida para o modelo OSI, 

houve uma grande aceitação desta por parte dos fabricantes de hardware e software 

de rede, tanto em tecnologias padronizadas como em proprietárias. 

 

 Falhas (Fault) 

 Configuração (Configuration) 

 Contabilização (Accounting) 

 Performance (Performance) 

 Segurança (Security) 

 

De acordo com SPECIALSKI, define cada área de gerenciamento como: 

 

 Falhas 

 

Falhas não são o mesmo que erros. Uma falha é uma condição anormal cuja 

recuperação exige ação de gerenciamento e normalmente é causada por operações 

incorretas ou um número excessivo de erros. 

  

Ainda segundo o mesmo autor, para controlar o sistema como um todo, cada 

componente essencial deve ser monitorado individualmente para garantir o seu 
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perfeito funcionamento. Quando ocorre uma falha, é importante que seja possível, 

rapidamente: 

 

 Determinar o componente exato onde a falha ocorreu; 

 

 Isolar a falha do resto da rede, para que ela continue a funcionar sem 

interferências; 

 

 Reconfigurar ou modificar a rede para minimizar o impacto da operação sem o 

componente que falhou; 

 

 Reparar ou trocar o componente com problemas para restaurar a rede ao seu 

estado anterior. 

  

A gerência de falhas tem, portanto, três grandes responsabilidades: o 

monitoramento dos estados dos recursos da rede, a manutenção de cada um dos 

objetos gerenciados e as decisões que devem ser tomadas para restabelecer as 

unidades do sistema que possam apresentar problemas. O ideal é que, as falhas que 

possam ocorrer, sejam detectadas antes que os seus efeitos sejam percebidos. 

  

O impacto e a duração do estado de falha podem ser minimizados pelo uso de 

componentes redundantes e rotas de comunicação alternativas, para dar à rede um 

maior grau de tolerância às falhas. 

 

 Configuração  

 

A gerência de configuração tem como função principal controlar e monitorar as 

condições do ambiente de rede, identificando e ocasionando mudanças no estado dos 

objetos ou dispositivos gerenciados na rede, baseia-se em um processo único e claro 

de inventário.  Vejas alguns itens bastante interessantes de serem observados na 

Gerência de configuração: 
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 Instalação de novos componentes na infraestrutura; 

 

 Alteração de configurações físicas e lógicas da rede; 

 

 Manutenção da lista de equipamentos e softwares instalados; 

 

 Atualização de equipamentos; 

 

 Conexões físicas e lógicas entre dispositivos; 

 

 Modo de operação de cada dispositivo. 

 

 Contabilização 

  

Este tipo de gerência compreende um aglomerado de facilidades que permitem 

a apropriação dos custos e a tarifação em decorrência da utilização dos objetos 

gerenciados. A função principal da gerencia de contabilização é ter uma ideia clara do 

uso dos recursos na rede em uma corporação, pois com a internet, o consumo de 

dados por e-mail, mensagens instantâneas, telefonia, etc., deve ser monitorada e 

analisada para ser ter ideia do que realmente está sendo usado em prol da empresa. 

Algumas funções são delicadas e outras são de extrema importância, como: 

 

 Cobrar por serviços utilizados; 

 Planejar o crescimento da rede; 

 Detectar abusos no uso dos recursos. 

   

 Desempenho 

  

O gerenciamento do desempenho consiste na monitoração das atividades e 

controle dos recursos através de ajustes e trocas, possibilitando a obtenção de 

informações para avaliar o comportamento dos recursos da rede através de 

determinados parâmetros como: nível de utilização, perfil de tráfego, existência de 
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gargalos, tempo de resposta, latência (atrasos), disponibilidade, níveis de QoS, 

perdas de pacotes, entre outros. 

  

Para tratar estas questões, o gerente deve focalizar um conjunto inicial de 

recursos a serem monitorados, a fim de estabelecer níveis de desempenho. Isto inclui 

associar métricas e valores apropriados aos recursos de rede que possam fornecer 

indicadores de diferentes níveis de desempenho. Muitos recursos devem ser 

monitorados para se obter informações sobre o nível de operação da rede. 

Colecionando e analisando estas informações, o gerente da rede pode ficar mais 

capacitado no reconhecimento de indicadores de degradação de desempenho. 

  

Estatísticas de desempenho podem ajudar no planejamento, administração e 

manutenção de grandes redes. Estas informações podem ser utilizadas para 

reconhecer situações de gargalo antes que elas causem problemas para o usuário 

final.  

 
O gerenciamento de desempenho, portanto, é importante não só para garantir 

a qualidade de serviço necessária às aplicações, como também para assegurar que 

ela possa ser atingida com os menores custos. Pode-se por meio do gerenciamento 

de desempenho adequar os meios de comunicação utilizados pelos usuários às suas 

reais necessidades, auxiliando o gerente da rede a antecipar-se aos usuários na 

manutenção dos níveis de desempenho dos serviços oferecidos. 

  

 Segurança 

  

O gerenciamento da segurança provê facilidades para proteger recursos da 

rede e informações dos usuários, que devem estar disponíveis apenas para usuários 

autorizados. É necessário que a política de segurança seja robusta e efetiva e que o 

sistema de gerenciamento da segurança seja, ele próprio, seguro. 

 

O gerenciamento de segurança trata de questões como: 

 

 Geração, distribuição e armazenamento de chaves de criptografia; 
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 Manutenção e distribuição de senhas e informações de controle de acesso; 

 

 Monitoração e controle de acesso à rede ou parte dela e das informações 

obtidas dos nós da rede; 

 

 Coleta, armazenamento e exame de registros de auditoria e logs de segurança, 

bem como ativação e desativação destas atividades. 

 

2.5 SNMP (SIMPLE NETWORK MANAGEMENT PROTOCOL) 

 

2.5.1 Protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol) 

 

O protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol), descrito pela RFC 

1157, é um protocolo da camada de aplicação designado para facilitar a troca de 

informações de gerenciamento entre dispositivos de rede, ele é padronizado pelo 

IETF, uma organização aberta que define os padrões para a Internet. Usando os 

dados transportados pelo SNMP, os administradores de rede podem gerenciar mais 

facilmente o desempenho da rede, encontrar e solucionar problemas e planejar com 

mais precisão uma possível expansão da rede. (RFC 1157, Protocolo SNMP, Acesso 

em fevereiro, 2016). 

 

O SNMP é um protocolo relativamente simples e robusto, porém 

suficientemente eficiente para resolver os difíceis problemas apresentados quando 

se deseja monitorar redes complexas e com maior quantidade de equipamentos. 

  

É um protocolo que requer pouco processamento para os dispositivos 

gerenciados. Tarefas mais complexa de processamento e armazenamento de dados 

são de responsabilidade do sistema gerenciador (NMS). Poucas funções de 

gerenciamento são pertinentes aos recursos gerenciados. 

 

De acordo com CORREA (2004), o SNMP é o protocolo mais utilizado em 

gerenciamento de redes e permite que uma ou mais máquinas na rede sejam 
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designadas como gerentes de rede. Esta máquina recebe informações de todas as 

outras da rede, chamadas de agentes, e através do processamento destas 

informações, pode gerenciar toda a rede e detectar facilmente os problemas 

ocorridos. As informações coletadas pela máquina gerente estão armazenadas nas 

próprias máquinas gerenciada em uma tabela chamada MIB (Management 

Information Base). Nesta base estão gravadas todas as informações necessárias 

para o monitoramento deste dispositivo, através de variáveis que são requeridas pela 

estação gerente. 

 

2.5.2 Agentes e Gerentes 

 
O modelo de monitoramento SNMP é estruturado basicamente sobre 3 (três) 

elementos, definidos por:  o gerente, o agente e a biblioteca de dados com 

informações dos dispositivos gerenciados, a MIB, de acordo com a RFC 3411. 

 

O agente é um programa que é instalado e executado nos dispositivos 

gerenciados, seja esse dispositivo um computador, um switch, roteador ou qualquer 

outro equipamento que suporte o protocolo SNMP. De acordo com SPECIALSKI, 

Todos os equipamentos da rede, que fazem parte do sistema de gerenciamento, 

possuem um conjunto de software destinado às tarefas de coletar informações sobre 

as atividades relacionadas com a rede, armazenar estatísticas localmente e responder 

aos comandos do centro de controle da rede. 

  

O gerente é um “programa” que é executado sobre o software de 

monitoramento de rede (NMS). De acordo com OLIVEIRA (2007), o gerente é um 

software que possibilita a captura de valores de parâmetros junto aos agentes, que 

por sua vez são chamados de elementos gerenciados quando possuem o software de 

armazenamento dos parâmetros citados.  

 

2.5.3 MIB (Management Information base) 

 

A MIB é o conjunto dos objetos gerenciados que traz todas as informações 

necessárias para o gerenciamento. Ela contém uma lista de variáveis, denominadas 

de objetos, e seus respectivos atributos. O principal requisito para o correto 
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funcionamento do gerenciamento é a estrutura da MIB contemplar os recursos 

disponíveis do equipamento gerenciado e estes recursos poderem ser lidos pelo 

gerente de rede. Por este motivo surgiu a necessidade de padronizar uma lista de 

objetos, que deu origem a MIB. 

 

Para Kurose e Ross (2006) uma MIB pode ser considerada um banco de dados 

virtual de informações que guarda objetos gerenciados, cujos valores, coletivamente, 

refletem o “estado” atual da rede. 

 

De acordo com MELLO (2000), a função básica da MIB é estabelecer quais 

valores podem ser gerenciados no dispositivo. O SNMP permite a extensão destes 

valores padrões adicionalmente com valores específicos para um agente particular 

pelo uso de MIB privados. Diretivas emitidas pelo gerenciador da rede a um agente 

SNMP consistem nos identificadores de variáveis de SNMP (chamados identificadores 

da MIB ou variáveis da MIB) junto com instruções para adquirir o valor do identificador 

ou fixar o identificador para um novo valor.  

 

2.5.4 Funcionamento do protocolo SNMP 

 

O funcionamento do protocolo SNMP é relativamente algo simples de se 

entender. O software “gerente” que está sendo executado sobre o NMS solicita a 

informação ao agente de algum dispositivo gerenciado. O agente, por sua vez, procura 

essa informação em sua base de dados, a MIB, e responde ao gerente com essa 

informação solicitada. 

 

A RFC 1156 descreve o processo da seguinte forma, “o SNMP é um protocolo 

de gerenciamento típico de redes TCP/IP, da camada de aplicação que facilita o 

intercâmbio de informação entre os dispositivos de rede. O agente SNMP consulta as 

informações armazenadas por uma base de dados denominada MIB, que procura 

abranger todas as informações necessárias para gerenciar a rede. O SNMP também 

possibilita aos administradores de rede gerir o seu desempenho como também 

encontrar e resolver problemas, e planejar o crescimento desta. ” A Figura 01 exibe 

o funcionamento do protocolo SNMP. 
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Figura 01 – Funcionamento SNMP. 

 

      Fonte: Cisco, SNMP. Acesso em dezembro, 2015. 
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3 DESENVOLVIMENTO 

 

 

3.1 Zabbix 

 

3.1.1 Visão geral do zabbix 

 

De acordo com a documentação oficial do produto, o Zabbix é uma solução de 

nível empresarial, de código aberto e com suporte a monitoração distribuída. Foi 

criado por Alexei Vladishev e atualmente é mantido e suportado pela Zabbix SIA. 

(Zabbix, Zabbix Documentação, Acesso em fevereiro, 2016). 

  

O Zabbix é um software que monitora vários parâmetros da rede, dos 

servidores e da execução de serviços. Utiliza-se de um mecanismo flexível de 

notificação que permite configurar alertas por e-mail para praticamente qualquer 

evento. As notificações permitem que se reaja rapidamente à problemas no ambiente. 

O Zabbix oferece recursos de relatórios e visualização de dados armazenados. Isso 

faz com que seja uma ferramenta ideal para planejamento de capacidade. 

 

Os relatórios e estatísticas e seus parâmetros de configuração, estão 

acessíveis através de interface web. O uso de uma interface garante a possibilidade 

de avaliar o estado da rede e a disponibilidades dos servidores a partir de qualquer 

local. Quando corretamente configurado pode desempenhar papel importante na 

infraestrutura de monitoramento. Estas características se aplicam tanto a pequenas 

organizações com poucos servidores quanto para grandes empresas, com milhares 

de servidores. 
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Zabbix é livre de custos. É desenvolvido e distribuído através da licença pública 

GPLv2. Isso garante que seu código-fonte seja distribuído e esteja disponível para o 

público em geral. 

 

3.1.2 Arquitetura do Zabbix 

 

De acordo com a documentação do Zabbix, a arquitetura do produto é 

composta por: Servidor, Banco de armazenamento, Internet Web, Agente e Proxy 

(Opcional).  O Quadro 01 apresenta os detalhes de cada componente na estrutura do 

Zabbix. 

 

Quadro 01 – Arquitetura Zabbix. 

Servidor 

 

Servidor Zabbix é o componente 

central da solução e, em ambientes 

centralizados, os agentes enviam os 

dados coletados (sobre integridade, 

disponibilidade e estatísticos) para ele. 

Banco de armazenamento 

 

Todas as informações de 

configuração e os dados recebidos pelo 

Zabbix são armazenados em um sistema 

gerenciador de banco de dados (SGBD). 

Interface Web (GUI) 

 

Para acesso rápido, e a partir de 

qualquer dispositivo, a solução é 

composta por uma interface web.  

Agente 

 

O Agente Zabbix é instalado nos 

servidores alvo da monitoração e pode 

monitorar ativamente os recursos e 

aplicações locais. 

Fonte: Zabbix, Zabbix Componentes. Acesso em fevereiro, 2016. 
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A Figura 02 ilustra a arquitetura da solução. 

 

Figura 02 – Arquitetura Zabbix. 

 

Fonte: Zabbix, Zabbix Arquitetura. Acesso em fevereiro, 2016. 

 

3.1.3 Principais recursos 

 

Zabbix é uma solução de monitoração integrada, que provê diversos recursos 

de monitoração em um único sistema. Abaixo é descrito as principais características 

do mesmo.  

 

A coleta de dados 

 Verificações de disponibilidade e desempenho; 

 Coleta de dados com intervalos personalizados; 

 

Definição de limites flexíveis 

 Criação de limites flexíveis, chamados de triggers, referenciando valores do 

banco de dados da monitoração; 

 

 

 

https://www.zabbix.com/documentation/2.4/manual/config/items
https://www.zabbix.com/documentation/2.4/manual/config/triggers
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Alertas altamente configuráveis 

 O envio de notificações pode ser configurado por tipo de mídia, com ou sem 

escalonamento de destinatários; 

 Podem incluir comandos remotos automáticos; 

 

Gráficos em tempo real 

 Qualquer item numérico armazenado pode gerar gráficos sob demanda, sem 

planejamento anterior necessário; 

 

Diversas opções de visualização 

 Capacidade de definir gráficos personalizados combinando vários itens em 

uma única apresentação; 

 Mapas de rede; 

 Telas customizadas e apresentações de slides para uma visualização em 

padrão de painel de controle; 

 Visão de alto nível (negócio) dos recursos monitorados; 

 

Histórico e armazenamento de dados 

 Os dados são armazenados em banco de dados; 

 Processo interno de limpeza de dados antigos; 

 

Descoberta de rede 

 Descoberta automática de dispositivos na rede; 

 Autorregistro dos agentes; 

 Autodescoberta de sistema de arquivos, interfaces de rede e itens SNMP; 

 

Interface de gerenciamento web 

 Acessível a partir de qualquer local; 

 Log de auditoria; 

 

Arquitetura de agente totalmente expansível 

 Pode ser instalado tanto em Windows quanto em Linux; 

Pronto para ambientes complexos 

https://www.zabbix.com/documentation/2.4/manual/config/notifications
https://www.zabbix.com/documentation/2.4/manual/config/visualisation/graphs/simple
https://www.zabbix.com/documentation/2.4/manual/config/visualisation
https://www.zabbix.com/documentation/2.4/manual/installation/requirements#database_size
https://www.zabbix.com/documentation/2.4/manual/discovery
https://www.zabbix.com/documentation/2.4/manual/web_interface
https://www.zabbix.com/documentation/2.4/manual/concepts/agent
https://www.zabbix.com/documentation/2.4/manual/distributed_monitoring
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 Monitoração remota é feita facilmente com o apoio de um Proxy Zabbix; 

 

3.1.4 Principais funções do monitoramento 

 

O Zabbix agrupa diversas funções e configurações, porém, pode-se defina-las 

em quatro etapas fundamentais, definidas por: a coleta de dados, o armazenamento 

dos dados, os alertas e notificações e a visualização dos dados coletados. 

 

 Coleta de dados 

 

Essa é a principal função do Zabbix, basicamente é responsável por coletar 

todos os tipos de informações pertinentes aos elementos gerenciados. Qualquer tipo 

de informação coletada é denominado item.  

 

 Armazenamento dos dados 

 

Os dados coletados são armazenados em uma base de dados relacional e não 

tem limite para armazenamento. Logicamente, o limite é estipulado de acordo com o 

espaço em disco disponível no mesmo. Os dados coletados poderão ser reutilizados 

a qualquer momento para gerar gráficos ou relatórios históricos. 

 

 Alertas e notificações 

 
Após ter o dado coletado e armazenado é preciso criar meios de notificações 

para caso algum evento ocorra na rede. O administrador precisa receber as 

notificações e tomar as devidas providencias para a correção do evento. As 

notificações podem ser feitas por vários métodos, entre eles: envio de e-mails, SMS, 

mensagem via WhatsApp, Telegram ou gerar apenas um log. 

 

 

 

 

 

https://www.zabbix.com/documentation/2.4/manual/concepts/proxy
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 Visualizações de dados coletados 

 

A última função primordial é a visualização de alto nível que o Zabbix provê, 

onde é possível verificar os alertas através de um painel de controle, verificar mapas, 

gráficos e dados históricos para análise. 

 

3.2 Requisitos 

 

3.2.1 Plataforma suportada 

 
O Quadro 02 representa quais são os sistemas que suportam a instalação do 

Zabbix Server e Agent. Por questões de segurança, sistemas UNIX são os únicos 

sistemas que permitem a instalação do Zabbix Server.  

 

      Quadro 02 – Plataformas suportadas. 

Plataforma Zabbix Server Zabbix Agent 

Linux (Ubuntu, CentOS, Debian) X X 

IBM AIX X X 

FreeBSD X X 

NetBSD X X 

OpenBSD X X 

HP-UX X X 

Mac OS X X X 

Solaris X X 

Windows: 2000, Server 2003, XP, 
Vista, Server 2008, 7, 8, Server 
2012 

  X 

             Fonte: Zabbix, Zabbix Requerimentos. Acesso em fevereiro, 2016. 

 
Os valores ilustrados na tabela acima são com base na versão atual do Zabbix 2.4.x 
no momento que este trabalho foi desenvolvido. 
 

3.2.2 Requisitos de hardware 

 
Em todos os cenários de implantação de TI, seja a implantação de software, 

uma infraestrutura física, mudanças entre servidores, desenvolvimento de um site ou 

qualquer outro serviço de TI, são realizadas de acordo com as diretrizes de gestão de 
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projeto. A parte mais importante de um projeto é, sem dúvida alguma, o planejamento 

do mesmo.  

 

Em se tratando da implantação do Zabbix, a configuração do hardware para a 

instalação é totalmente proporcional ao que será monitorado na infraestrutura. O fator 

de planejamento é fundamental nesta etapa. Antes de qualquer instalação é primordial 

que seja realizada uma análise da infraestrutura e documentado quais são os 

equipamentos e serviços que justificam o monitoramento do mesmo. Por exemplo, 

não existem razões para monitorar a estação de trabalho de um usuário, porém, caso 

essa estação de trabalho seja responsável por algum processo crítico da empresa, 

pode ser justificável o monitoramento dela. 

  

De acordo com a documentação oficial do produto, o Quadro 03 ilustra os 

recursos recomendados para cada ambiente. Destaque para a coluna “Hosts 

monitorados”, que recomenda a configuração de hardware por hosts monitorados. É 

importante salientar que o termo “hosts”, neste caso, implica em qualquer 

equipamento monitorado na rede. 

 

Quadro 03 – Requisitos de Hardware. 

Ambiente Plataforma CPU/Memória Base de dados 
Hosts 

Monitorados 

Pequeno CentOS 
Virtual 

Appliance 
MySQL InnoDB 100 

Médio CentOS 
2 CPU 

cores/2GB 
MySQL InnoDB 500 

Grande 
RedHat 

Enterprise 
Linux 

4 CPU 
cores/8GB 

RAID10 MySQL 
InnoDB or 
PostgreSQL 

>1000 

Muito 
Grande 

RedHat 
Enterprise 

Linux 

8 CPU 
cores/16GB 

Fast RAID10 
MySQL InnoDB 
or PostgreSQL 

>10000 

       Fonte: Zabbix, Zabbix Requerimentos. Acesso em fevereiro, 2016. 

 

Os valores ilustrados na tabela acima são com base na versão atual do Zabbix 2.4.x 

neste trabalho. 
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3.2.3 Requisitos de softwares 

 

Os requisitos de softwares podem sofrer alterações de acordo com a versão de 

instalação do Zabbix, para este trabalho serão apresentados os requisitos para a 

versão 2.4.5, devido ser considerado a versão mais estável do produto na data de 

realização deste trabalho. 

 

Para requisitos de banco de dados, especificamente. O Quadro 04 ilustra quais 

bancos de dados podem ser utilizados na instalação. 

 
Quadro 04 – Banco de dados suportados. 

 

Software Version 

MySQL 5.0.3 or later 

Oracle 10g or later 

PostgreSQL 8.1 or later 

SQLite 3.3.5 or later 

IBM DB2 9.7 or later 
Fonte: Zabbix, Zabbix Requerimentos. Acesso em fevereiro, 2016. 

 

O Quadro 05 ilustra os demais requisitos de softwares. 

      

Quadro 05 – Requisitos de softwares. 

Software Version 

Apache 1.3.12 

PHP 5.1.6 

PHP GD 2.0 

Navegador Qualquer navegador WEB 

Fonte: Zabbix, Zabbix Requerimentos. Acesso em fevereiro, 2016. 

 

3.2.4 Ambiente utilizado 

 
Por não possuir todos servidores físicos necessários para a realização dos 

testes com o Zabbix e simular um ambiente real de monitoramento, foi essencial o uso 

da tecnologia de virtualização. Através desta tecnologia, foi possível elaborar o 

cenário contendo os servidores sendo monitorados.  
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O foco deste trabalho não é virtualização, porém, de acordo com WILLIANS 

(2007), a virtualização pode ser definida como uma metodologia que permite a divisão 

de um único computador físico em diversos computadores virtuais independentes 

entre si. Isso possibilita que em um mesmo computador físico sejam executados dois 

ou mais sistemas operacionais com total independência entre si. 

 

A ferramenta utilizada para criar o cenário de ambiente virtual foi o XenServer, 

na versão 6.5, uma solução da Citrix para virtualização Open Source. A Figura 03 

exibe os 05 servidores criados dentro da estrutura do XenServer para realizar os 

testes com o Zabbix.  

 
Figura 03 - XenServer – Máquinas virtuais. 

 
   Fonte: Autoria, 2016. 

 

O Quadro 06 ilustra a configuração de cada máquina virtual utilizada para o 

estudo e operação do Zabbix. Foi utilizado o banco de dados MySQL, por ser a 

plataforma que a própria desenvolvedora do produto, a Zabbix SIA, recomenda para 

os mais diversos cenários. 

Quadro 06 – Configurações máquina virtual. 

Maquinas virtuais Memória Disco CPU Sistema Operacional 

UBNTSVR01 1 GB 30GB 2 vCPU Ubuntu Server 14.04 

UBNTSVR02 512 MB 30GB 1 vCPU Ubuntu Server 14.04 

MSWINSVR001 1 GB 30GB 2 vCPU Windows Server 2012 R2 

MSWINSVR002 1 GB 30GB 1 vCPU Windows Server 2012 R2 

MSWINSVR003 512 MB 30GB 1 vCPU Windows Server 2003 R2 
Fonte: Autoria, 2016. 
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3.3 Monitoramento de rede 

 

Como abordado, o monitoramento é uma entre as atividades mais importantes 

dentro de uma infraestrutura, é através desta tarefa que será realizado o 

monitoramento de todas as informações dos recursos de infraestrutura que sustentam 

o negócio da empresa, sejam elas: servidores, impressoras, roteadores, switch e 

qualquer outro equipamento que esteja conectado à rede.  O monitoramento precisa 

ser tratado como uma tarefa crítica e exige um profundo conhecimento da rede como 

um todo, por esta razão, como já mencionado é necessário todo um trabalho de 

planejamento e documentação da infraestrutura da rede para validar, efetivamente, o 

que deve ou não ser monitorado.  

 

A principal função do Zabbix é o monitoramento propriamente dito, ou seja, 

através do seu funcionamento é possível coletar informações dos equipamentos da 

rede. Para o Zabbix, quaisquer informações coletadas de algum equipamento 

gerenciado são caracterizadas como item. Para ilustrar, em qualquer rede de 

computador uns dos principais equipamentos monitorados são os servidores, que são 

responsáveis por prover um determinado serviço para a empresa, seja um serviço de 

banco de dados, um sistema ou qualquer outro tipo de aplicação. Através do 

monitoramento pode-se obter qualquer tipo de informação, como: processamento em 

tempo real, operação dos disco rígido, memória, interfaces de rede, serviços e 

aplicações. 

 

Abaixo, seguem alguns exemplos de informações de hardware e software que 

são comuns em cenários de monitoramento. Apesar de parecer por muitas vezes, 

simples, não é difícil encontrar casos de empresas que tiveram grande danos 

financeiros por falhas do monitoramento desses recursos.  

 
 Disco rígido: monitoramento de espaço livre nos volumes dos discos, espaço 

utilizado, espaço total, leituras e escritas em disco, falhas de leitura/escrita nos 

discos. 

 
 Memória: memória disponível, memória total, memória utilizada por processo, 

taxa de leitura e escrita. 
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 Processador: Carga de trabalho do processador, tempo de ociosidade, 

memória swap, carga de processamento por aplicativo, por usuários e pelo sistema. 

 
 Rede: recursos que estão consumindo maior tráfego de rede, taxa de 

download, taxa de upload, disponibilidade – saber se o computador está ou não 

conectado à rede. 

 
 Serviços: serviço responsável pela execução dos bancos de dados, serviços 

de redes e qualquer outra aplicação sendo executado no servidor. 

 
 Banco de dados: monitoramento de transações SQL, tamanho da base de 

dados, usuários conectados, executar consultas para extrair valores e falhas de 

acessos. 

 
 Auditoria/Segurança: monitoramento de logs de acesso a aplicações, log de 

eventos, acesso a arquivos. 

 
Para facilitar o gerenciamento, o Zabbix permite agrupar os itens em um grupo 

especifico que são chamados de “template”. Através do agrupamento de itens em 

“templates”, a estrutura de monitoramento fica melhor organizada, facilitando assim, 

a adição de novos equipamentos a serem monitorados. A Figura 04 ilustra a criação 

de alguns grupos de templates. 

 
Figura 04 – Grupo de hosts. 

 

           Fonte: Autoria, 2016. 
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Para realizar a coleta informações dos equipamentos, o Zabbix permite utilizar 

de várias formas, as principais são:  

 

 Zabbix Agent: pequeno software instalado no computador gerenciado. 

Normalmente é mais utilizado para monitorar servidores (Windows ou Linux). 

 

 Protocolo SNMP: Normalmente utilizado para monitorar equipamento de rede 

como: Switchs e Roteadores. Porém, pode se utilizar o mesmo protocolo para o 

monitoramento de servidores (Windows ou Linux).  

 

As Figuras 05 e 06 ilustram, respectivamente, o monitoramento de alguns itens 

em um sistema operacional Windows Server 2012 R2 e Ubuntu Server 14.04. 
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Windows Server 2012 R2 

 

Figura 05 – Monitoramento Windows Server. 

 

  Fonte: Autoria, 2016. 
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Ubuntu Server 14.04 LTS 

 

Figura 06 – Monitoramento Ubuntu Server. 

 

Fonte: Autoria, 2016. 
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3.4 Triggers e eventos 

 
A tradução literária para trigger, no português, seria gatilho. Entretanto, este 

termo é tão frequentemente utilizado em sua forma no inglês que será abordado desta 

forma. 

  

O conceito de trigger (gatilho) remete a banco de dados, esta é a nomenclatura 

adotada para a execução automatizada de procedimentos sempre que um evento 

acontecer. No Zabbix não é diferente, as triggers são limites configuráveis para 

representar situações que requerem atenção. 

 

As triggers realizam um papel fundamental dentro da estrutura de 

monitoramento, são responsáveis por criar as condições de alertas, por exemplo: É 

comum uma empresa possuir em sua infraestrutura um servidor de arquivos, talvez 

seja de interesse do administrador da rede monitorar o espaço livre desse servidor e 

quando o espaço livre alcançar 10%, o Zabbix irá ativar a trigger e gerar um evento 

para esse caso. 

  

 As triggers precisam ser definidas através de um limite aceitável de operação 

para o conjunto de recursos, como por exemplo: quantidade de espaço livre em disco 

rígidos, quantidade de memória em uso e/ou disponível, estados de execução dos 

bancos de dados (executando/parado), serviços de aplicações (apache/jboss), 

conectividade de links de dados, operação de portas de switchs e qualquer outro 

elemento crítico na rede. E este é o único meio de ser alarmado caso o limite definido 

seja estourado. 

  

Para exemplificar, no exemplo abaixo foi criada uma trigger para alertar quando 

o processamento da CPU for maior (ou igual) à 80%. Com auxílio de um software de 

Stress, foi iniciado um processo para alavancar o processador a 100% de utilização, 

assim a trigger foi alarmada.  
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A Figura 07 ilustra a trigger disparada: 

 
Figura 07 – Visualização da trigger disparada. 

 

Fonte: Autoria, 2016. 

 

A Figura 08 ilustra o evento que foi gerado: 

 
Figura 08 – Visualização do evento gerado. 

 

Fonte: Autoria, 2016. 

 

A trigger pode ser classificada de acordo com sua importância, o Quadro 07 

apresenta as severidades que podem ser utilizadas na classificação. 

Quadro 07 – Classificação de trigger. 

Severidade Definição Cor 

Not classified Severidade desconhecida Cinza 

Information Para informação Azul claro 

Warning Ser alarmado Amarelo 

Average Problema mediano Laranja 

High Problema alto, importante. Vermelho 

Disaster Situações de desastre. Vermelho "brilhante" 

 Fonte: Zabbix, Zabbix Trigger. Acesso em março, 2016. 
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3.5 Notificações 

 

Uma vez que o ambiente está monitorado e todas as triggers estão criadas, é 

necessário criar as notificações, ou seja, os alertas para o administrador. As 

notificações agem como uma ação a se fazer quando uma trigger for disparada, ou 

seja, quando o limite configurado for alcançado ou ultrapassado. O Zabbix pode 

realizar vários tipos de notificações, como por exemplo: notificação por e-mail, por 

SMS, via WhatsApp, via Telegram ou simplesmente gerar um Logs. 

 

O mais comum dos cenários é o envio de e-mail, porém, o uso do What’sApp 

e/ou Telegram como forma de notificação vem se tornando cada vez mais funcional, 

devido a sua praticidade e flexibilidade.  

 

Aproveitando o exemplo citado acima, onde foi criado uma trigger para caso o 

processamento superar 80%, assim que o limite for atingido será enviado um e-mail 

ao administrador alertando sobre a sobrecarga de processamento. A Figura 09 ilustra 

o cenário. 

Figura 09 – E-mail de notificação. 

 

           Fonte: Autoria, 2016. 
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Uma prática comum é o escalonamento, por exemplo, assim que o processador 

superar os 80% de uso, será enviado um e-mail ao administrador da rede. Caso não 

seja resolvido em 10 minutos, será enviado uma mensagem no What’sApp, decorrido 

10 minutos da última mensagem e não tiver retorno, será enviado um e-mail para o 

coordenador de TI. Dessa forma, é possível criar notificações mais precisas e flexíveis. 

 

3.6 Apresentação dos dados 

 

De fato, aquilo que não é medido, não pode ser controlado. A apresentação 

dos dados é responsável por prover recursos ao administrator para avaliarem todos 

os dados que estão sendo coletado do ambiente. O Zabbix possui basicamente 4 

recursos para a visualização de conteúdo, são elas: Gráficos, Telas, Mapas e Slide 

Show. 

 

 Gráficos  

 

O principal recurso para a visualização dos dados. Os gráficos são importantes 

pois tornam compreensíveis e analisáveis todo o fluxo de dados coletados em um 

tempo determinado. 

 

 Na Figura 10 é ilustrado um gráfico em relação ao processamento de CPU. A 

linha tracejada diz que existe uma trigger configurada para caso o processamento 

chegar a 80%. 

 

Figura 10 – Gráfico de monitoramento de CPU. 

 

Fonte: Autoria, 2016. 
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Na Figura 11 é ilustrado um outro aspecto importante que pode causar vários 

problemas principalmente em aplicação como banco de dados. É exibido o consumo 

de memória RAM pelo servidor. A linha tracejada é trigger definida para alterar caso 

o consumo de memória alcance 90% da memória total. 

 

Figura 11 – Consumo de memória em uso. 

 
Fonte: Autoria, 2016. 

 

Na Figura 12 é ilustrado a disponibilidade do servidor através do ping. A linha 

tracejada é trigger definida para alertar caso o servidor ficar offline. 

 

Figura 12 – Disponibilidade do servidor

 
Fonte: Autoria, 2016. 
 

 

 Mapas  

 

Como o próprio nome sugere, mapas é um recurso que permite exemplificar 

todos os elementos monitorados através de ícones que facilitam o entendimento da 

infraestrutura. Um exemplo comum da utilização desse recurso é a criação de 

elementos que caracterizam os servidores e os recursos de hardware dos mesmos, 

como: consumo de memória, processamento e disco rígido. As Figuras 13 e 14, 

ilustram, respectivamente, a criação de Mapas. 
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Figura 13 – Mapa de monitoramento dos servidores. 

 

Fonte: Autoria, 2016. 

 

Figura 14 – Mapa de monitoramento de recursos. 

 

Fonte: Autoria, 2016. 
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 Telas 

 

Com o recurso de telas, o Zabbix permite agrupar, principalmente, vários 

gráficos e mapas em uma única tela, facilitando assim, a visualização das informações 

como um todo. Pode-se utilizar inúmeras outras opções para a criação de telas, como: 

trigger, eventos e até mesmo mapas. A Figura 14, exibe um exemplo de uma tela 

criada para o próprio servidor do Zabbix (Ubuntu Server). 

 

Figura 14 – Tela de exibição de gráficos. 

 

Fonte: Autoria, 2016. 

 

 Slide Show 

  

 Este recurso permite criar uma apresentação de gráficos e telas em forma de 

slides, similar ao PowerPoint. Normalmente é utilizado para expor em grandes telas 

de TV para acompanhar durante o dia o monitoramento dos dados. O recurso é muito 

simples de utilizar, basta selecionar todos os gráficos e telas e determinar o tempo 

(em segundos) que irão alterar.  
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3.7 Auto discovery e Low Level Discovery (LLD) 

 

Auto discovery (descobrimento automático) e Low Level Discovery 

(Descobrimento de baixo nível) são dois recursos muito uteis em cenários grandes. 

Ambos são responsáveis por facilitar alguns processos como: criação de host 

(equipamento a ser monitorado) e itens (o que monitorar desse equipamento). 

 
Em uma infraestrutura muito complexa, cadastrar os elementos, um a um, pode 

ser uma tarefa que demande muito tempo e se torne muito cansativo. Tendo isso em 

mente, o auto discovery, como o próprio nome sugere, permite que através de uma 

forma totalmente transparente e automática os hosts sejam cadastrados no Zabbix 

para serem monitorados. Economizando tempo e esforço. 

 

Como dito, o auto discovery permite cadastrar os hosts automaticamente, 

porém, seria muito exaustivo cadastrar itens por itens de cada host. Para ilustrar, 

suponha que um determinado computador tenha as unidades C: D: E: e F: com o 

recurso do Low Level Discovery é possível reconhecer e cadastrar esses itens 

automaticamente. Pode-se aplicar LLD em itens, gráficos e trigger. 

  

Ambos recursos se complementam e caso usado corretamente na 

infraestrutura são capazes de reduzir os esforços na adição de hosts e itens. É 

importante ressaltar que o conhecimento é o limite, pois os recursos são facilmente 

integrados a scripts (powershell, visual script, shell script, python, php) no qual, pode-

se obter quaisquer outras informações de um elemento monitorado. 
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4 CONCLUSÃO 

 

 

A ideia principal do trabalho foi propor uma solução capaz de auxiliar na 

gerência da rede, especificamente, no monitoramento das diretrizes de um modelo de 

gerência de rede. Para isso, foi apresentado o modelo de gerência, no qual diz que é 

necessário ter o gerenciamento de 5 áreas, são elas: falhas, configuração, 

contabilidade, desempenho e segurança. O objetivo do trabalho proposto foi 

apresentar uma solução que através do monitoramento poderia atuar no 

gerenciamento de rede, de acordo com o modelo.  

 

No gerenciamento de falhas, foi possível monitorar aspectos de hardware e 

software dos hosts monitorados. Para que as falhas ocorrerem foi feita uma simulação 

de stress de CPU e parada a execução de alguns serviços. Com o auxílio das trigger 

e alertas do Zabbix, foi possível alertas as falhas e corrigir os problemas. 

 

No gerenciamento de configuração, foi possível determinar a capacidade de 

hardware dos hosts monitorados, como: Memória, CPU e disco rígido. Também foi 

possível monitorar as aplicações e serviços como: Apache, AD e banco de dados. 

 

No gerenciamento de contabilização, foi possível monitorar o uso de internet 

da rede para validar se realmente a operadora estava entregando a largura de banda 

contratada, outros aspectos de contabilização monitoradas: capacidade de 

armazenamento de dados em um repositório de arquivos. 

 

  No gerenciamento desempenho: foi feito o monitoramento da utilização dos 

itens (disco rígido, memória, cpu e serviços) em um determinado período de tempo. 

Esse tipo de análise ajuda a identificar gargalhos e/ou picos na operação.  
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No gerenciamento de segurança, foi possível monitorar logs de segurança nos 

servidores monitorados, Windows e Linux. Ajudando a assim, na tratativa de falhas de 

segurança. 

 

Um outro ponto forte deste trabalho é em estar trabalhando com uma tecnologia 

totalmente livre para seu uso, evitando qualquer investimento alto para ter essa 

solução em produção. Depois de vários testes realizados com o Zabbix, destacam-se 

alguns pontos a favor e contras ao uso da solução. 

 

Prós: Ferramenta Open Source, gerenciamento centralizado, interface web 

amigável, várias formas de obter informações dos equipamentos, totalmente 

integrável com outras soluções (Active Directory, sistemas de ticket, sistema de 

inventario), vários recursos para apresentação dos dados (telas, gráficos e mapas), 

integração com vários tipos de scripts (powershell, shell script, python, bat, vbs e php). 

 

Contras: A interface de gerenciamento web (GUI), apesar de amigável, ainda 

precisa ser melhorada, não possui recursos para realizar a criptografia entre a 

comunicação de agente e gerente, não possui de forma nativa a integração à e-mail 

autenticado (precisa ser feito via script). 

 

Recentemente, em fevereiro de 2016, foi lançado a versão estável do Zabbix 

3.0 (vale lembrar que no trabalho foi utilizado a versão 2.4), no qual, corrige todos os 

pontos contras que foram mencionados. O Zabbix 3.0, apesar de já estar na versão 

estável, ainda não é recomendável para o uso em ambiente de produção, pois ainda 

pode apresentar pequenos erros.  

 

Por fim, o monitoramento é algo realmente muito importante e precisa ser 

tratado como tal. O Zabbix se mostrou uma ferramenta robusta e caso implantado 

seguindo as premissas de gerenciamento de rede pelo modelo FCAPS, é capaz de 

suportar qualquer cenário de redes de computadores, desde os mais simples até os 

mais complexos e dinâmicos.  
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