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Criando um template no Zabbix 1.8.7

No  tutorial  disponível  no  link 
http://zabbixbrasil.org/files/Tutorial_de_instalacao_do_Zabbix_1-8-3.pdf foi  mostrado 
como  instalar  o  servidor  Zabbix  e  no  tutorial  disponível  no  link 
http://zabbixbrasil.org/files/Tutorial_de_instalacao_do_agente_Zabbix.pdf foi  mostrado 
com instalar o agente. A instalação de stes dois componentes é pré-requisito para este 
tutorial.

Este  tutorial  ensina  a  criar  um  template  de  monitoramento  no  Zabbix.  É  algo 
simples  para  mostrar  como  funciona  e  deixar  você  livre  para  criar  templates  mais 
avançados de acordo com as suas necessidades. 

Também  sugiro  a  leitura  do  manual  do  Zabbix 
(http://www.zabbix.com/documentation/pt/1.8/complete) para aprender mais. 

1- Crie um template. 

Acesse a aba Configuração => Templates. Clique no botão Criar Template.

• Dẽ um nome ao template. Ex.: Template_Ubuntu. 
• Informe o nome do grupo de hosts para este template ou selecione um que já 

existe. 
• Clique no botão Salvar. 

Figura 1: Criando um template de monitoramento. 

2- Crie uma aplicação. 

Na  página  de  templates,  localize  o  template  recém  criado  e  clique  sobre 
Aplicações. 

http://www.zabbix.com/documentation/pt/1.8/complete
http://zabbixbrasil.org/files/Tutorial_de_instalacao_do_agente_Zabbix.pdf
http://zabbixbrasil.org/files/Tutorial_de_instalacao_do_Zabbix_1-8-3.pdf


Figura 2: Criando uma aplicação. 

Na página de Aplicação, clique no botão Criar Aplicação. 

• Dẽ um nome a aplicação. Ex.: CPU. 
• Clique no botão Salvar. 

3- Adicione Itens a aplicação. 

Ao lado do nome da Aplicação recém criada, clique em Itens.

Figura 3: Criando um item.

Na página de itens, clique no botão Criar Item. 

Exemplo de configuração do item.

• Descrição: CPU $2 time ($3) 
• Tipo: Agente Zabbix 
• Chave: system.cpu.util[,idle,avg1] 
• Tipo de informação: Numérico (fracionário)
• Intervalo de atualização: 10 segundos 
• Aplicação: CPU 
• Clique no botão Salvar. 



Figura 4: Configurando um item.

4- Criando um gráfico .

Na página de templates, localize o template recém criado e clique sobre Gráficos. 

Figura 5: Criando um gráfico. 

Na página de Gráficos, clique no botão Criar Gráfico. 

• Dẽ um nome ao gráfico. Ex.: CPU 
• No campo Itens, clique no botão Adicionar. Será aberta uma janela pop-up. 
• No campo Parâmetro, clique no botão Selecionar. No campo Grupo, selecione a 



opção Templates. No campo Host selecione o nome do template criado e depois 
selecione o item CPU idle time (avg1). 

• Clique no botão Adicionar .
• Depois clique no botão Salvar e o gráfico ficará como mostrado na Figura 6. 
• Depois clique em Salvar.

Figura 6: Criando um gráfico.

5- Associando o template ao host .

Acesse  o  menu  Configuração  >  Hosts.  Associe  um  dos  hosts  existentes  ao 
template recém criado ou cadastre um novo host e associe ao novo template. 

Figura 7: Associando um host ao template recém criado.

Depois disso acesse o menu  Monitoramento > Gráficos,  selecione o grupo, o 
host e o gráfico que criado. Ele deve ficar semelhante ao mostrado na Figura 8.



Figura 8: Visualizando o gráfico do template recém criado.

É isso! Agora ajuste o template de acordo com suas necessidades. :-)
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