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RESUMO
O trabalho aqui apresentado objetiva integrar softwares de NMS (Network
Management System) com software de ITSM (Information Technology Service
Management) dentro da metodologia ITIL (Information Technology Infrastructure
Library). São objetos de estudo os softwares de gerenciamento de redes Nagios e
Zabbix e o software de Gerenciamento de serviços OTRS (Open-source Ticket Request
Management). Na presente produção, será mostrado o cenário atual de um Órgão
Público, no qual está implementado o sistema integrado com OTRS e Nagios. Não
obstante, a solução não supre a necessidade de controle dos incidentes gerados, por não
associar os Itens de Configuração (IC) ao chamado, em caso de falha. Para tanto, o
projeto visa a integração do OTRS com o Zabbix, respeitando acordos de nível de
serviços. Assim como conseguir maior agilidade na tratativa do incidente gerado pela
indisponibilidade do serviço, ao associar e monitorar os itens de configuração da rede
do Órgão, seguindo a ordem: abertura de chamado, vincular IC, modificar estado do IC
e fechamento do chamado com controle efetivo. Como resultados, serão apresentados a
melhoria no atendimento aos acordos de nível de serviço, manutenção e disponibilidade
do serviço, automatização e controle dos incidentes, bem como as notificações das
respectivas resoluções.

Palavras-chave: Metodologia, ITIL, ITSM, NMS, integração, OTRS, Nagios,
incidente, Itens de Configuração, associar, chamado, falha, serviço, Zabbix, controle,
implementação, acordo de nível de serviço, disponibilidade.
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ABSTRACT
The work presented here aims to integrate softwares of NMS with ITSM within
the ITIL methodology. The objects in study are Nagios and Zabbix, network
management softwares, and OTRS, a Service Management software. In the actual
production, will be shown the current scenario of a Public Agency, which is
implemented a system integrating OTRS and Nagios. However, the solution does not
supply the need to control the incidents that were generated in failure cases, because it
was not associated to the Configuration Items to the ticket. Therefore, the project
objective to integrate OTRS with Zabbix, relating to the service levels agreement. Also,
achieve greater agility in solving the incident generated by the unavailability of the
service as well, associating and monitoringthe configuration items (CI) of the Organ
network, following the order: Open new ticket, link CI, changing state of the CI and
close the ticket with effective control. As results, it will be shown improvement in
attendance to service level agreements, maintenance and service availability,
automation and control of incidents and notifications of the respective resolutions.

Keywords: methodology, ITIL, ITSM, NMS integration, OTRS, Nagios,
incident, configuration items, associate ticket, failure, service, Zabbix, control,
implementation, service level agreement, availability.
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CAPÍTULO 1.

INTRODUÇÃO

1.1 APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA
O cenário atual do Órgão Público, objeto do estudo e solução aqui apresentada, possui
sistemas de Gerenciamento dos Serviços de Tecnologia da Informação (ITSM) e de Sistema
de Monitoramento de Redes (NMS) baseado na integração de dois softwares livres: OTRS e
Nagios. O OTRS é o software de ITSM e o Nagios de NMS.A integração desses dois
softwares não supriu as necessidades do Órgão, por não haver associação entre oNagios e
Itens de Configuração (IC) provenientes da base de dados do OTRS. Logo, tem-se somente a
abertura do chamado a partir da indisponibilidade de um serviço no OTRS, sem o vínculocom
o IC referente ao serviço,apenas monitoramento dos ativos na rede com o Nagios. Ou seja,
existe a monitoração do IC e acompanhamento da tratativa do incidente, mas não há
atualização automática do IC ao resolver a inconsistência.
Para tanto, deseja-se realizar a integração do OTRS com Zabbix, outro software de
NMS, a fim de conseguir associar e monitorar todos os ICs da rede do Órgão, seguindo a
ordem: abertura de chamado, vincular IC, modificar estado do IC e fechamento do chamado
com controle efetivo. Para obter sucesso, a integração depende de uma implementação
estruturada de acordo com uma metodologia, no caso, ITIL – Information Technology
Infrastructure Library. A escolha do Zabbix foi dada por possuir interface integrada de
administração, inclusão de mapas encadeados, monitoração e visão dos serviçose vinculação
dos ativos via webservice.
Nesse trabalho serão tratadas as modificações, implementações, personalizações e
integrações nas versões específicas dos softwares: OTRS 4, Nagios 4.0.7 e Zabbix 2.4. E no
que se trata da metodologia de boas práticas, será utilizada a versão 3 da ITIL, aplicada aos
processos de Gerenciamento da Transição do Serviço e Gerenciamento da Operação do
Serviço, no que se refere à integração proposta e tratamento dos ICs.
Com a aplicação das boas práticas do ITIL, obter-se-á a integração entre as bases de
dados do OTRS e Zabbix, permitindo a alteração do estado do IC e fechamento de chamados
automaticamente, com controle efetivo no que concerne a itens de configuração (IC) e o
monitoramento da rede?
1.2 OBJETIVOS DO TRABALHO
O objetivogeraldestetrabalho é aperfeiçoar os processos de abertura e fechamento de
chamados referentes aos incidentes em Itens de Configuração (ICs).
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1.2.1 Objetivos Específicos
Definir parâmetros do sistema ITSM OTRS– InfrastructureTechnology Service
Management Open-source Ticket Request System–;
Definir os requisitos para integração dos softwares OTRS e Nagios, OTRS e
Zabbix, o SLA (Service Level Agreement) e parâmetros de rede e desempenho
a serem monitorados pelos softwares de NMS –NetworkMonitoring System.
Definir a quantidade de Máquinas Virtuais (Virtual Machines)para alimentação
da base de dados do OTRS;
Verificar a partir dos Incidentes gerados em ICs a atuação do software de NMS
(Zabbix);
1.3 JUSTIFICATIVA E IMPORTÂNCIA DO TRABALHO
A utilização de ferramentas que seguem a metodologia ITIL permite uma melhor
definição dos serviços. Os Softwares livres possuem menor custo relacionado à aquisição –
gratuita –, avanço no desenvolvimento e implantação de soluções rápidas, suporte facilitado
com grupos de desenvolvedores externos (nos casos de softwares de código aberto), e
capacitação interna, além de detentores do conhecimento das ferramentas (como é o
caso),para aplicação da solução propostanoÓrgão Público. Softwares livres com o código
aberto permitem o desenvolvimento e implementação de novos módulos e integrações, para
melhorar a eficiência dos softwares(ARAÚJO, 2009).
O Órgão Público possuía o software de gerenciamento de redes (NMS) Nagios, mas a
não havia a implantação do software de gerenciamento de serviços (ITSM) OTRS. Logo, não
havia controle dos prazos para solução e validação das soluções. O que impede a criação de
métricas dos atendimentos realizados. Após a implantação do OTRS e a integração deste com
o Nagios, viu-se a necessidade de aprimorar a abertura de chamados e controle da solução das
inconsistências.
Com a implantação do NMS Zabbix, em substituição ao Nagios, pretende-se promover
eficiência no desempenho das requisições associadas ao monitoramento da rede, pela
integração do OTRS com o Zabbix, objetos deste trabalho.
1.4 METODOLOGIA
No desenvolvimento do trabalho serão utilizados conceitos e práticas de metodologias
de mercado –com referências no Capítulo de Referencial Teórico – associadas à metodologia
seguida pelo autor para a implementação –descrita no Capítulo de Desenvolvimento. Para o
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correto desenvolvimento e implementação, algumas ações, delimitações de escopo e
levantamento de dados são realizados, conforme a seguir:
Nesse projeto, serão limitados os serviços de Backup Corporativo TSM –
Tivoli Storage Manager –,indicadores de Infraestrutura e Monitoramento de
Infraestrutura (Nagios), eGerenciamento de Serviços de TI (OTRS).
Validação dos Serviços, Requisições de Serviço, ativos de rede e modelo de
rede de computadores do Órgão, referente ao Serviço de Produção de TI,
exclusivamente o serviço de Backup Corporativo;
Instalação e Implementação dos softwares OTRS, Nagios e Zabbix no
ambiente do CentOS 7;
Implementação da integração do software Zabbix com linguagem de
programação PHP;
Levantamento dos SLAs do departamento de Serviço de Produção de TI;
Levantamento do catálogo de Banco de Dados de Gerenciamento da
Configuração (CMDB – Configuration Management Data Base);
Utilização dos Sistemas Operacionais Linux e Windows, de gerenciador de
máquinas virtuais (VMWARE WORKSTATION 12 PLAYER), de Servidores de
Rede de Computadores e de computadores para apresentação da integração dos
sistemas;
Identificar metodologias e métricas para análise dos SLAs (Acordo de Nível de
Serviço);
Identificar Metodologia e Métrica para verificação dos Níveis de Satisfação
Usuário/Cliente de acordo com o atendimento à demanda requerida;
Assegurar manutenção e disponibilidade do serviço (Operacional, Técnico e
Específico).
Apresentação de resultados mediante demonstração do uso da solução,
relatórios com métricas avaliadas e estatísticas.
1.5 RESULTADOS ESPERADOS
Atender os incidentes dentro dos prazos estabelecidos nos Acordos de Níveis
de Serviço (SLA);
Mensurar e gerar estatísticas do tempo de atendimento aos Acordos de Níveis
de Serviço (SLA) entre os tipos de serviço requeridos;
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Definir processos que permitam assegurar a Manutenção e Disponibilidade do
serviço de acordo os SLAs definidos no Modelo de Métricas de
Disponibilidade da Tecnologia da Informação (MMDTI): Operacional, Técnico
e Específico, com base nos conceitos de ITIL.
Integrar e comparar o desempenho das ferramentas OTRS com Nagios e OTRS
com Zabbix em concordância com a metodologia ITIL.


Verificar o fluxo de dados na rede com a atuação dos softwares
integrados para validar que a integração com o Zabbix não afeta a rede,
assim como a integração com o Nagios. Assim como a comparação
entre as duas integrações.



Comprovar a hipótese de baixo fluxo de dados ou fluxo inferior ao da
integração com Nagios, por medição.



Analisar os dados de medição dos prazos de atendimento a incidentes
de cada integração: OTRS com Nagios X OTRS com Zabbix.



Analisar a solução com desempenho influenciado pelo fator humano:
usuário bem treinado e usuário mal treinado.

Mostrar tempo e tratativas de incidentes de diferentes tipos de fechamento em
cada uma das integrações: Solução de Contorno, com êxito, sem êxito e
rejeitados.
Apresentar resultados mediante demonstração do uso da solução, relatórios
com métricas avaliadas e estatísticas.
1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO
O desenvolvimento do trabalho é dividido em capítulos, estes elementos textuais serão
descritos a seguir: O Capítulo 1 é composto pela introdução aos assuntos tratados, descrição
dos objetivos gerais e específicos envolvidos, motivação do trabalho, escopo definindo a
abrangência do mesmo, metodologia e resultados esperados. O capítulo 2 expõe o problema a
ser resolvido e a fundamentação teórica utilizada para a execução do projeto. O capítulo 3
exibe referencial teórico que fundamenta as metodologias escolhidas para realização do
estudo, tanto para ITIL quanto para as ferramentas selecionadas a fim de apresentar a
resolução do problema exibido. O capítulo 4 explica o desenvolvimento da solução proposta,
o levantamento de recursos, indicadores e métricas de definição do SLA e Rede, descrição
dos equipamentos utilizados, o processo de instalação das ferramentas, a implementação de
modelo reduzido referente ao do Órgão Público, explica o desenvolvimento da solução de
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integração das ferramentas e detalhamento das funções da integração. O Capítulo 5 engloba
os testes, resultados e discussão do projeto. O enfoque é nos resultados das integrações
iniciando com breve descrição das etapas específicas de cada ferramenta, explicação e
validação dos testes de integração e do desempenho do impacto na rede durante a execução
das tratativas nos incidentes, avaliação das integrações, resultados da aplicação da solução
comparando as duas integrações, apresentação do SLA do Órgão Público após a implantação
do OTRS, avaliação global (vantagens, desvantagens, limitações e ganhos da solução
proposta) e apontamento dos dificultadores. Por fim, o Capítulo 6 apresenta as conclusões
finais e sugestões para possíveis trabalhos futuros.
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CAPÍTULO 2.

APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO
A Tecnologia da Informação (TI) surgiu com a intensão de fornecer melhoria,
eficiência e eficácia dos serviços disponibilizados. Define-se pelo conjunto de atividades e
soluções

resultantes

dos

recursos

computacionais

para

produção,

transmissão,

armazenamento, segurança, acesso e utilização dessas informações (KENN, 1996). Em suma,
permite o aperfeiçoamento dos processos de entrega de serviços, os quais são geridos pela
Governança de TI, que garante o alinhamento da TI ao negócio do cliente de acordo com a
infraestrutura e aplicações. O termo Infraestrutura de TI inclui todos os ativos (hardware,
software e redes), os quais são indispensáveis para o desenvolvimento, teste, monitoramento,
controle, suporte e entrega de serviços, com exceção de pessoal, processo e documentação
associada(OGC, OFFICE OF GOVERNMENT COMMERCE, 2011).
A Governança em TI possui vários modelos voltados às melhores práticas dos
processos de TI. Nesse trabalho será estudada e aplicada a metodologia baseada na Biblioteca
de Infraestrutura de Tecnologia da Informação, conhecida por ITIL – Information Technology
Infrastructure Library. Este é um importante gerenciador de serviços de TI (ITSM Information Technology Service Management), encontra-se na versão três(OGC, OFFICE OF
GOVERNMENT COMMERCE, 2011), e foi desenvolvida pela iniciativa do Governo
Britânico

com

a

fusão

das

empresas

CCTA

e

OGC

–

Central

Computer

andTelecommunicationsAgency/Office of GovernmentCommerce–. O objetivo era assistir aos
clientes do setor público britânico na atualização das atividades de procurement (obtenção),
melhoria dos serviços e organização dos processos de TI, pela modernização das licitações
governamentais e agregar valor ao uso do dinheiro público. Ao empregar os melhores casos
de sucesso e práticas de várias organizações, tanto públicas quanto privadas, para
fundamentar a gestão de serviços de TI. Toda a documentação gerada é incluída em uma
biblioteca como ―Código de Práticas‖ afim de fornecer serviços de TI com eficácia e
eficiência (MAGALHÃES, 2007). A figura 2.1 ilustra o ciclo de melhoria contínua da
metodologia comentada acima, para definir as estratégias de serviço a fim de atender a cada
ciclo, melhor os requisitos dos clientes.

22

Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas – FATECS
Engenharia de Computação

Figura 2.1 – Visão geral da Metodologia ITIL (MOREIRA, 2015)

Dentro dos conceitos da metodologia ITIL, o Serviço é um meio de fornecer valor aos
clientes, facilitando a obtenção de resultados que eles desejam, sem que tenham que arcar
com a propriedade de determinados custos e riscos. E o Incidente é a interrupção não
planejada de um serviço de TI ou uma redução da qualidade de um serviço de TI ou a falha de
um item de configuração que ainda não afetou o serviço (OGC, OFFICE OF
GOVERNMENT COMMERCE, 2011).
O Gerenciamento de Serviços de TI (ITSM) visa à implantação e gerenciamento da
Qualidade dos Serviços de TI de forma a atender as necessidades de Negócio. O ITSM é feito
pelos provedores de serviço de TI por meio da combinação de pessoas, Processos e
Tecnologia da Informação. O ITSM propõe a unificação das diversas áreas de TI, desde o
levantamento de requisitos, desenvolvimento de software, monitoramento de equipamentos e
sistemas em produção, os quais necessitam de gerenciamento por meio da manutenção dos
parâmetros de qualidade, tempo e custo para atendimento dos serviços dentro dos Acordos de
Nível de Serviço (SLAs) –Service LevelAgreement– definidos.(CHIARI, 2015)
2.2 FERRAMENTAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO BASEADAS NO ITIL
Existem vários softwares de gerenciamento de serviços de TI gratuitos e de código
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aberto baseados na metodologia ITIL, dentre eles, o OTRS – Open-source Ticket Request
System –, instrumento de análise nesse trabalho. Esse é um software livre de controle e
manutenção dos chamados abertos pelo usuário, baseado na metodologia ITIL para utilização
de boas práticas na resolução de incidentes, que são definidos pela interrupção do serviço.
(OGC, OFFICE OF GOVERNMENT COMMERCE, 2011). Esse software possui o
gerenciamento de serviços por filas (setores) com SLAs definidos (RICHIERI, 2015).
Serviços são as atividades realizadas para trazer valor ao cliente, que ao sofrerem alguma
interrupção, tem-se a abertura de um incidente para sua resolução a fim de normalizar o
serviço: e-mail, rede, aplicativos, etc (OGC, OFFICE OF GOVERNMENT COMMERCE,
2011).
Não obstante, precisa-se verificar, além do gerenciamento dos atendimentos aos
chamados, qual o impacto do software na rede interna de computadores e como automatizar
certos serviços e alertas de incidentes para certos ativos.
Esse gerenciamento e monitoramento de redes de computadores podem ser executados
por ferramentas gratuitas de NMS (Network Monitoring System – Sistemas de Monitoramento
de Redes). Essas ferramentas relatam qualquer diminuição de tráfego ou falha (incidente) nos
ativos e notifica o usuário definido como administrador da rede. Das inúmeras ferramentas de
NMS existentes, esse trabalho apresentará o Nagios e o Zabbix, por serem as mais
conceituadas para integrar com os sistemas de controle e manutenção dos atendimentos dos
incidentes, no caso deste trabalho, o OTRS.
O Nagios é um software de NMS criado originalmente com o nome de Netsaint em
1996 por Ethan Galstad e é, atualmente, mantido por ele e uma equipe de desenvolvedores,
que ativamente mantém plugins oficiais e não oficiais. A ideia inicial era que o Nagios,
através de arquivos .bat (Batch ou arquivo de lote) no MS-DOS, executasse pings em
dispositivos de rede. Mas como o sistema ficaria limitado, deu-se a continuidade na
plataforma Linux, para tornar o sistema mais robusto e granular a fim de desenvolver plugins
integrados com os módulos de rede como SNMP, HTTP, e FTP entre outros. (JÚNIOR,
2016). O Nagios é um executor de tarefas através de comandos parametrizados em seus
arquivos de configuração. É uma ferramenta de código aberta distribuída sobre a licença GPL
(General PublicLicense), de monitoramento tanto de hosts quanto de serviços, alertando a
ocorrência de qualquer incidente ou resolução do mesmo.
Em resumo, O Nagios é utilizado para monitorar hosts e serviços com o objetivo de
informar o administrador de redes de problemas encontrados no ambiente antes que seus
clientes sejam afetados pelas indisponibilidades. Foi desenvolvido em linguagem C, Perl e
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Shell para ser executado em sistemas operacionais Linux, mas também pode ser instalado na
maioria dos sistemas operacionais UNIX-LIKE como FreeBSD, OS X e Solaris. É mantido
sob a licença GPL – open-source, com interface de gerenciamento via web (NAGIOS,
2016).
Suas principais características são: Monitoramento de aplicação, serviços, sistemas
operacionais e componentes de infraestrutura; API (ApplicationProgramming Interface) para
desenvolvimento de sistemas customizados; Cliente / proprietário; Suporte ao protocolo
SNMP (Simple Network Management Protocol); Visão centralizada de todos os sistemas
monitorados; Informações detalhadas dos componentes monitorados na interface web; Rápida
detecção de problemas na infraestrutura; Alertas via e-mail e SMS; Alertas personalizáveis
para envio diretamente para a pessoa responsável; Base de conhecimento para problemas e
situações conhecidas; Configurações de eventos para ações pré-configuradas, como reiniciar o
serviço ao surgir o problema; Planejamento de infraestrutura para o acompanhamento do
envelhecimento tecnológico; Paradas programadas, para o sistema não enviar alertas nesses
períodos; Relatórios para acompanhamento de SLAs; Histórico de envio de alertas e
notificações; Suporte a plugins de terceiros; Multiusuário web com níveis de acesso.
(ARAÚJO, 2009)
Além disso, o Nagios possibilita a monitoração de diversos itens: serviços de rede
(SMTP, POP3, HTTP, NNTP, PING); recursos de um elemento como utilização de CPU,
espaço em disco e utilização de memória, processos em execução e arquivos de log; fatores
climáticos como temperatura; arquitetura que permite a utilização de plugins desenvolvidos
pela comunidade da Internet; habilidade de definir ações proativas no caso de
indisponibilidades; interface WEB para visualização de problemas(MENASCÉ, 2005).
Essa

ferramenta

atende

as

seguintes

áreas

funcionais

de

gerenciamento:

Gerenciamento de Falhas, Gerenciamento de Desempenho, Gerenciamento de Segurança,
Gerenciamento de Contabilidade, Gerenciamento de Configuração.
A licença open source do Nagios o torna um aplicativo gratuito, de fácil acesso (pode
ser encontrado na Internet), e permite a utilização de plugins para atender as necessidades do
administrador de redes(JOSEPHSEN, 2013).
O outro software de NMS utilizado será o Zabbix. É uma ferramenta de
monitoramento de rede que permite acompanhar o desempenho e disponibilidade dos serviços
e ativos de rede, desde aplicações envolvidas na rede, até inúmeros equipamentos que são
ligados a ela, tais como servidores, hosts, switches, e roteadores. A ferramenta de NMS coleta
informações dos dispositivos, além de gerenciar e monitorar todas as informações
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requisitadas, armazena em um banco de dados SQL (Structured Query Language) ou até
mesmo Oracle (ZABBIX - SCRIPTS, 2015). Ele foi desenvolvido usando a linguagem PHP
(Personal Home Page ou Hypertext Preprocessor), em 2001, disponibilizando ao usuário uma
linguagem web com suporte a banco de dados. Esse software adota uma licença Open Source,
baseadas nas funcionalidades do Nagios e do Cacti, com suporte a praticamente todos os
sistemas operacionais(GEREMIAS, 2010).
O Zabbix é dividido em três partes distintas:
Servidor Zabbix: responsável pela coleta e armazenamento dos dados;
Agente Zabbix: responsável por repassar todas as informações que foram
coletadas do sistema operacional no qual o servidor está rodando;
Interface Zabbix: a estrutura que permite o administrador interagir e
administrar o sistema.
Suas principais características são: Gerenciamento centralizado; Acesso
centralizado a informações; Número ilimitado de proxies; Monitoramento em tempo real;
Monitoramento de alertas de disponibilidade e integridade; Alertas via SMS, e-mail,
mensagem instantânea e via script configurado; Log de auditoria; Visualização, através
de abas web e mapas; Execução e comandos remotos; Suporte a serviços de TI
hierárquico; Relatório em tempo real de SLAs; Facilidade de integração com sistemas de
terceiros; Modelos pré-configurados de hosts; Facilidades de compartilhamento de
modelos; Sistema de auto busca de dispositivos a serem monitorados; Monitoramento de
páginas web. (CELUPPI, 2009).
As ferramentas descritas gerenciam dispositivos. De acordo com (KUROSE,
2010):
―Um dispositivo gerenciado é um equipamento de rede, pode ser um hospedeiro, um
roteador, uma ponte, um hub, uma impressora ou um modem. No interior do
dispositivo gerenciado pode haver diversos objetos gerenciados. Estes são, na
verdade, as peças de hardware (...) e os conjuntos de parâmetro de configuração
para as peças de hardware e software(...) Esses objetos gerenciados têm informações
associadas a eles que são coletadas dentro de uma Base de Informações de
Gerenciamento MIB (Management Information Base)‖.

2.3 DESCRIÇÃO DETALHADA DO PROBLEMA
De acordo com a descrição do cenário atual do Órgão Público em questão, a
implantação do software OTRS de ITSM previu a integração total com o softwareNagios
de NMS. Não obstante, as alterações automáticas nos Itens de Configuração (IC) da base
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de dados do OTRS não foram efetuadas com êxito. O esperado era que, ao ocorrer a
interrupção de um serviço (incidente), o softwareNagios fosse notificado pelo OTRS com
a abertura de um chamado, com SLA específico, e posteriormente o próprio
Nagiosmodificasse o estado do IC automaticamente.
A primeira etapa citada está validada, porém, na segunda etapa – a alteração do
estado do IC pelo Nagios e fechamento automático do chamado notificando o usuário
atendente – não se obteve êxito. Para suprir esta necessidade será integrado o OTRS com
o softwareZabbix.
De acordo com o cenário atual, pode-se ter maior eficiência no desempenho do
monitoramento da rede a partir da automatização do monitoramento dos ativos do Órgão. Pois
a cada incidente o serviço permanece parado e com a resolução desse, o serviço volta à
atividade, sendo que o fechamento do chamado é realizado manualmente. Mas, dependendo
do ativo, se este puder ter seu estado modificado automaticamente, junto com o fechamento
do chamado, o serviço estará em funcionamento mais rápido e conciso, ao evitar a
intervenção do usuário. Dessa forma, é possível gerar uma análise de impacto de acordo com
a manutenção da disponibilidade do serviço, pela integração de softwares livres de controle de
incidentes e de monitoramento de redes.
Todos os softwares citados são de arquiteturas livres, códigos abertos e gratuitos.
Foram selecionados baseados em sítios de internet destinados à premiação de softwares
comercializados de acordo com a metodologia ITIL, como o ―Pink Elephant – Knowledge
Translated In Results”. ITSM & Bussiness Management Training and Consoulting. A
implementação também está baseada nessa sistemática, por visar a melhoraria do
desempenho, eficiência, manutenibilidade e disponibilidade dos serviços.
A seguir as figuras, 2.2 e 2.3, apresentam imagens das interligações em um ambiente
com Nagios implementado. A figura 2.2 é fictícia mostrando como o software deveria reagir.
A imagem da figura 2.3 mostra um ambiente de acordo com o caso real analisado, em Órgão
Público, na qual estão apontamentos instantâneos de ICs com statusdown, em vermelho, e up,
em verde.
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Figura 2.2 – Visão fictícia do Nagios;ISPADMIN, 1999.

A figura 2.3 apresenta a ideia da ação do Nagios monitorando os ativos de redes, de
todos os nós a partir do nó central, subdividindo a rede em diferentes roteadores até a ponta,
mantendo as notificações dos ativos com estado de up, em verde, e os ativos com estado
down, em vermelho. Coletando, constantemente, as informações sobre os ativos
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Figura 2.3 - Funcionamento do Nagios implementado. Órgão Público

Esta figura foi retirada do sistema do Órgão em estudo, apresentando alguns dos
inúmeros ativos controlados pelo Nagios. Sendo esses ativos variados entre pastas de VMs,
roteadores, switches, servidores, banco de dados, closets, entre outros. Como o Nagios tem
uma janela na qual demora 5 minutos para envio de mensagem e o OTRS necessita de até 5
minutos para validar e-mails de notificação, ocorre um delay de até 10 minutos, até o
fechamento de um incidente. Na integração proposta, do Zabbix com o OTRS, a comunicação
entre as ferramentas será feita pelo web service, de forma instantânea e automática, sem delay,
no momento da abertura e no momento do fechamento de chamado, a partir da verificação de
estado de up ou down de um ativo.
Nos próximos capítulos serão apresentados os fundamentos teóricos, bases
metodológicas alinhadas com o ITIL, ferramentas usadas no desenvolvimento e as
especificações e configurações utilizadas na integração proposta neste trabalho, buscando
aperfeiçoar os processos de abertura e fechamento de chamados referentes aos incidentes em
Itens de Configuração (ICs).
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CAPÍTULO 3.

REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 DEFINIÇÕES DA METODOLOGIA ITIL
A metodologia ITIL (Information Technology Infrastructure Library) apoia o
desenvolvimento da infraestrutura de TI como fator crítico no sucesso de uma organização.
Promove, em suma, o aprimoramento dos processos, redução de riscos e custos, frameworks
de processos e melhores práticas baseadas em casos de sucesso. Essas melhorias ocorrem com
o alinhamento dos serviços com as necessidades do negócio, entendimento dos requisitos para
planejar e prover os serviços dentro das expectativas(HANNA, 2011).
A ITIL é uma ferramenta de ITSM e define o Gerenciamento de Serviços como:
conjunto de pessoas, processos, ferramentas para assegurar a qualidade do serviço
previamente acordado. Agrupam-se as atividades em processos para facilitar o controle e
manter os parâmetros de eficácia e eficiência. Os benefícios da integração equivalente, em
termos de importância, desse conjunto são a melhoria da qualidade e suporte de serviços,
confiabilidade, segurança e restauração, visão mais clara da capacidade anual,
acompanhamento de desempenho e melhorias para a geração de Informações gerenciais,
gerenciamento das expectativas, divisão igualitária da carga de trabalho, motivação da equipe,
qualidade e rapidez nas entregas (aumento da satisfação do cliente), redução dos custos pela
otimização operacional dos processos internos – especialmente em longo prazo –, realização
de múltiplas mudanças com agilidade e segurança(OGC, OFFICE OF GOVERNMENT
COMMERCE, 2011).
Para a ITIL o serviço é um meio de entregar Valor ao cliente ao facilitar as saídas
requeridas por este, sem onerá-lo com riscos e custos específicos. Utiliza-se essa definição
para serviço principal, serviço de TI ou pacote de serviço(ITIL FOUNDATION, 2013). O
valor do serviço é definido pela combinação de Utilidade e Garantia: a primeira é a
funcionalidade

oferecida

por

um

produto

ou

serviço

atender

uma

necessidade

particular/requerida; e a segunda é a disponibilidade de um serviço a partir da necessidade,
dentro dos SLAs (acordos de nível de serviço) definidos para manutenção da continuidade e
segurança com as capacidade e confiabilidade requeridas. (HANNA, 2011). Isso também
determina a Qualidade dos serviços, dada a entrega e manutenção dos requisitos.
A geração de valor baseado no alinhamento das necessidades e a prestação do serviço,
exemplificado na figura 3.1, possibilitam a alavancagem da contribuição da área de TI na
geração de valor para a organização
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Figura 3.1 - Valor de TI. (MAGALHÃES, 2007).

A figura 3.1 compara a valorização dos serviços em função do tempo da inclusão da
ITIL. A figura mostra o aumento do valor do serviço para o cliente (incremento da receita),
concomitantemente ao aumento da eficiência, a partir do alinhamento da equipe, requisitos do
cliente (quanto aos serviços) e entregas. Não obstante, a figura expõe que o custo do serviço é
reduzido, com aumento da eficiência e, novamente, aumento do valor do serviço para o
cliente. Em suma, têm-se o melhor alinhamento dos serviços prestados e a redução do custo
do serviço. Esses parâmetros agregam renda para a empresa e geram aumento da eficiência.
Dos objetivos da implantação da ITIL no Órgão, destacam-se: Alinhamento dos
serviços de TI com as necessidades atuais e futuras do negócio, a fim de planejar e prover os
serviços dentro das expectativas do cliente. Após o alinhamento dos serviços de TI, busca-se a
qualidade do serviço pela melhoria contínua – avaliação contínua dos processos a cada ciclo,
adaptando-os para atendimento aos objetivos – e consistência nas entregas. Por conseguinte,
tem-se a redução dos custos pela elaboração correta da implementação do projeto dentro dos
requisitos definidos e expectativas controladas. Assim pode-se atingir maior eficácia e
eficiência nos processos, que são, respectivamente, a relação entre qualidade do serviço e os
requisitos levantados, e os resultados obtidos pelos recursos empregados – rendimento. Além
disso, a adoção das melhores práticas – evitar o retrabalho (custo operacional) e aplicação de
casos de sucesso –, mostrou-se promissor.
A figura 3.2 mostra a interatividade dos processos de TI descritos na ITIL e o conceito
de Central de Serviços que será detalhado mais adiante. Na figura, a organização como um
todo desde a área de TI de forma macro ao gerenciamento de incidente, configuração, de
mudança, de problema, liberação, para o usuário; gerenciamento de nível de serviço, de
relacionamento, financeiro, de continuidade, da capacidade e de disponibilidade para o
cliente. Nesse trabalho não serão apresentados todos os tipos de gerenciamento relacionados à
implantação da metodologia ITIL, e sim as práticas da ITIL aplicadas na integração proposta.
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Figura 3.2 - Modelo de referência dos processos de TI. (MAGALHÃES, 2007)

A figura 3.3 representa a melhoria de um processo de TI com aplicação da ITIL, que
visa a redução do TCO (Total Cost of Ownership – Custo Total da Posse). A figura mostra o
processo de melhoria contínua, no qual a partir da etapa de Análise e Planejamento, tem-se a
aplicação de melhoria pela validação de uma implementação e o gerenciamento posterior. Por
ser um ciclo, que pode ser iniciado com o planejamento, feitas as melhorias, a implementação,
com a consequente validação, gerenciamento e análise.

Figura 3.3 - Processo de cálculo do TCO; (MAGALHÃES, 2007)

A metodologia ITIL possui várias definições para elaboração de um Projeto: Descrição
detalhada de um empreendimento a ser realizado, de forma colaborativa envolvendo pesquisa
e planejamento para atingir um objetivo particular de acordo com as solicitações do cliente e
acompanhamento dos avanços tecnológicos. Visa gerir o projeto para ter conformidade no
planejado, executado e controlado(MAGALHÃES, 2007).

32

Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas – FATECS
Engenharia de Computação
A estrutura da ITIL é instruída pela obediência às conformidades dos índices de
qualidade ISO/IEC20000/2005, com a padronização da terminologia, baseia-se na criação e
manutenção de códigos de protocolo de acordo com a OGC– Oficial Government Commerce
do Reino Unido – como citado anteriormente.

Figura 3.4 - Gestão de Serviços de Processos, (ISO, 2012)

A figura 3.4 mostra a integração da Central de serviço com as entregas dos serviços,
Lançamentos, Resoluções e Relacionamentos, dentro da ISO 20000. A ITIL possui algumas
premissas:Alinhamento dos serviços de TI com os requisitos atuais e futuros;Ambientes
complexos de expansão contínua;A TI é imprescindível para o negócio;Maximização do
desempenho

e

minimização

dos

custos:

Gerenciamento

da

Disponibilidade

do

serviço;Redução dos custos e riscos;Justificativa para retorno sobre os investimentos: o
serviço agrega valor ao negócio; conformidade com as leis e regulamentos do país;
manutenção da seguridade das informações(ISO, 2012).
A metodologia preza por alguns resultados não palpáveis:Servir de inspiração para
melhorias em TI;Sugestão de alcance do projeto (resultados positivos); Sugestão de uso dos
processos e práticas de sucesso(GUERREIRO, 2016).
3.1.1 Gerenciamento de Serviços de TI
Os conceitos relatados são mostrados na figura 3.5, na qual estão relacionados os
módulos da ITIL:
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Figura 3.5 - ITIL. (MAGALHÃES, 2007).

A ITIL é dividida em cinco grandes etapas que são nomeadas de Ciclo de Vida do
Serviço: Estratégia de Serviço, Gerenciamento de Desenho de Serviço, Gerenciamento da
Transição de Serviço, Gerenciamento da Operação de Serviço e Gerenciamento de Melhoria
Contínua de Serviço. Cada uma das etapas possui vários processos dependentes para a
manutenção do ciclo de vida do serviço e garantia de valoração do negócio, conforme
ilustrado na figura 3.6.
Um processo é o conjunto de atividades a fim de alcançar um objetivo, sendo as
entradas e saídas previamente definidas (GUERREIRO, 2016). Os processos explicados serão
apenas aqueles sustentados pelo OTRS e possíveis de serem implementados no Órgão
Público: Mudanças e Conhecimento, que são etapas do ciclo de vida de Gerenciamento da
Transição do Serviço; Incidentes, Problemas e Requisição de Serviço, pertencentes ao ciclo
de vida do Gerenciamento da Operação do Serviço. Tais processos encontram-se em destaque
na figura 3.6. Isto se justifica, devido a que a proposta de integração, visando o
aperfeiçoamento dos processos de abertura e fechamento de ICs estão relacionados com estes.
No caso desse estudo, alguns dos processos abaixo das etapas de ciclo de vida em vermelho
(Transição de Serviço) e azul claro (Operação de Serviço).
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Figura 3.6 - Etapas e Processos do ciclo de vida do Serviço (GUERREIRO, 2016)

Na figura 3.6 é apresentado o ciclo de vida do negócio, que é composto pelos cinco
ciclos de vida do Serviço: (i) A Estratégia de Serviço com os processos de Gerenciamento de
Demanda e Gerenciamento de Relacionamento de Negócio; (ii) O Desenho de Serviço com os
processos de Coordenação do Desenho, Gerenciamento de Nível de Serviço, Gerenciamento
do Catálogo de Serviços, Gerenciamento da Disponibilidade, Gerenciamento da Capacidade,
Gerenciamento de Fornecedor, Gerenciamento de Segurança da Informação e Gerenciamento
da Continuidade dos Serviços; (iii) A Transição de Serviço com os processos de Planejamento
e suporte de Transição, Gerenciamento de Mudanças, Gerenciamento da Liberação e Entrega,
Gerenciamento do Conhecimento, Avaliação da Mudança, Gerenciamento da Configuração e
Ativos do Serviço e Validação e Teste de serviço. (iv) A Operação de Serviço com os
processos de Gerenciamento de Evento, Gerenciamento de Incidente, Gerenciamento de
Problema, Gerenciamento de Acesso, Cumprimento de Requisição; e as funções Central de
Serviços, Gerenciamento Técnico, Gerenciamento de Aplicações e Gerenciamento de
Operações; (v) A Melhoria Contínua dos Serviços com os processos Melhoria em 7 etapas,
Medição de Serviço e Relato de Serviço. (GUERREIRO, 2016)(ANDRADE, 2016)
3.1.2 Estratégia de Serviços
O propósito dessa etapa é orientado pelos quatro passos: Perspectiva, Posição, Plano e
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Padrão. O primeiro define a visão e direção do negócio; o segundo, especifica o mercado de
competição do provedor de serviços; o terceiro, designa as formas de o provedor de serviços
alcançar a visão descrita na perspectiva; e em quarto, estabelecimento das maneiras
fundamentais e distintas de realização das atividades, baseadas nas decisões e ações.
(GUERREIRO, 2016)
No estudo da metodologia ITIL, percebe-se que a etapa de Desenho de Serviço
também são definidos 4P‘s, descoincidentes dos 4P‘s da Estratégia de Serviços: Pessoas,
Processos, Produto e Parceiros(GUERREIRO, 2016). O primeiro define os papéis e
responsabilidades de todas as partes envolvidas para a utilização dos recursos; O segundo, são
os processos para o Gerenciamento de Serviços TI; O terceiro, refere-se aos serviços,
tecnologias e ferramentas para entregar e suportar os serviços de TI; e por último, as parcerias
estratégicas. (ANDRADE, 2016). Essa etapa não será detalhada nesse trabalho.
A etapa de Estratégia de Serviço explica o significado de Valor tanto do serviço
quanto para o Negócio, a percepção do valor pelo cliente, define a utilidade e garantia, explica
a lógica de criação de valor, mostra os ativos de serviço, definição do Plano de Atividades de
Negócio, a visão geral de Risco, explica sobre seus processos – dos quais somente serão
explicados nesse trabalho aqueles que forem utilizados pela ferramenta de gerenciamento de
serviços –. (GUERREIRO, 2016)
A figura 3.7 elucida como o cliente percebe o valor de um serviço. Esse é dado pelas
preferências e percepções do cliente referentes aos resultados de negócio entregues, de acordo
com os acordos de nível de serviço estipulados (SLAs). Mensura-se o valor pela relação entre
o quanto os serviços ajudam o cliente na obtenção dos resultados esperados dentro dos
objetivos, missão, visão e negócio do cliente (ITIL FOUNDATION, 2013).

Figura 3.7 - Geração de Valor de acordo com o cliente (GUERREIRO, 2016)
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Entretanto, pela percepção dos ganhos e perdas a partir do uso dos serviços, o cliente
tem a percepção líquida do valor econômico de um serviço. Sendo este, sempre menor do que
somente os ganhos.
A criação do Valor, como visto na figura 3.8, é definida pela união da utilidade –
desempenho ou remoção de restrições – e garantia – disponibilidade, capacidade,
continuidade e segurança –. A primeira gera adequação ao propósito e a segunda promove
adequação ao uso do serviço (ITIL FOUNDATION, 2013).

Figura 3.8 - Processo de geração de Valor (GUERREIRO, 2016)

Da mesma forma, a figura 3.9 mostra os ativos de serviço: conjunto de Habilidades
(gerenciamento, organização, processos e quantitativo de colaboradores) e Recursos
(informações, aplicativos, infraestrutura e conhecimento/experiência) necessários para
geração de valor. Este, para os ativos de uma organização, é dado pela união dos recursos –
garantem o fornecimento do serviço – e habilidades – transforma os recursos em serviços.
(ITIL FOUNDATION, 2013)

Figura 3.9 - Detalhamento de Valor para os ativos da organização. (GUERREIRO, 2016)

O Plano de Atividades de Negócio visa a geração de padrões e perfis de carga de
trabalho, usados para auxiliar o provedor de serviços de TI no entendimento e planejamento
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dos diferentes níveis de atividade de negócio. (ITIL FOUNDATION, 2013)
O Risco é a possibilidade de um evento causar perdas e danos, ou afetar garantia do
serviço. A Visão geral de Risco visa, pela vulnerabilidade de um ativo, determinar a
probabilidade de ocorrência da diminuição do nível de serviço e qual seria o impacto desse
incidente. O risco pode ser definido, também, pela incerteza de se atingir o resultado, sendo
responsabilidade do Gerenciamento de Riscos a criação de contramedidas (ITIL
FOUNDATION, 2013).
3.1.3 Transição de Serviço
Essa etapa possui processos bem definidos, sendo eles: Provisão de estrutura
consciente e criteriosa para avaliar a habilidade de serviço e perfil de risco, conhecimento e
informação de qualidade; Definição e manutenção da integridade da base de ativos de serviço
e configurações classificadas; Planejamento e gestão da capacidade e dos recursos usados no
empacotamento, construção, teste e implantação de uma liberação em produção; e Provisão de
procedimentos de construção e implantação eficientes (GUERREIRO, 2016).
Como objetivos dessa etapa, listam-se os principais: Garantia da satisfação do cliente,
usuários, equipe de gerenciamento de serviço; Planejar e gerir os recursos para inserção de
serviço novo ou alteração de um que esteja em ambiente de produção, de acordo com os
termos de custo, prazo e qualidade; Garantir o mínimo de impacto imprevisível nas operações,
serviços em produção e cliente; Provisão de planos concisos para alinhamento dos
stakeholders aos provedores de serviço (GUERREIRO, 2016).
Para tanto, o provedor de serviços necessita do completo entendimento dos riscos
antes e depois da Mudança, garantir confiança durante toda a mudança, e, em suma, ser
responsável pelo Conhecimento e informação dos ativos e serviços (ITIL FOUNDATION,
2013).
Dessa forma, o processo habilita o provedor de serviço a agregar valor para o Negócio.
Ou seja, pela realização de mudanças com sucesso, avaliação de risco e impacto melhoradas,
alinhamento entre os requisitos de negócio durante a mudança, estimativas de SLAs mais
assertivas, aumento da produtividade e adaptabilidade tanto às tendências de mercado quanto
às alterações de requisito do negócio (GUERREIRO, 2016).
Essa etapa do ciclo de vida do serviço é composta por quatro processos de
gerenciamento: (i) de Mudança, (ii) de Configuração e Ativo de Serviço, (iii) de Liberação e
Implantação e (iv) de Conhecimento. Entretanto, no Órgão Público em estudo, somente foram
implantados os módulos de Gerenciamento de Mudanças (i) e do Conhecimento (iv). Tão
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logo, serão apresentados somente esses dois módulos nesse trabalho.
3.1.3.1 Gerenciamento de Mudança
O Gerenciamento de Mudanças (GM) visa a redução de riscos na infraestrutura de TI e
impactos provenientes de interrupções nos serviços. Para tanto, deve-se assegurar a utilização
de métodos padronizados para administrá-las. Em contrapartida, esse processo pode resultar
em um incidente caso não seja executado corretamente. Logo, é necessário a notificação ao
Gerenciamento de Incidentes para fiscalização de todas as mudanças planejadas. E assim,
validar o relacionamento dos incidentes à uma mudança com constante comunicação ao
processo de Gerenciamento de Mudanças, caso seja necessária a execução do processo de
retrocesso (back out) (OGC, 2011).
Esse processo envolve ações que resultam em novo status para os itens de
configuração envolvidos, Requisição de Mudança (RDM). Esta é uma solicitação de alteração
em algum componente da TI, são modificações sistêmicas de alto impacto que muitas vezes
exigem a indisponibilidade de alguns serviços por um período de tempo pré-determinado.
Novamente, todos os detalhes devem ser registrados no histórico para melhorar o atendimento
e precisão do BDGC (OLIVEIRA, 2015). O BDGC é a Base de Dados de Gerenciamento da
Configuração, e é constituída pelos Itens de Configuração (ICs) empregados no
aprovisionamento e gerenciamento dos serviços de TI (MAGALHÃES, 2007). O IC é o
componente relacionado à infraestrutura de TI, seja ele lógico, físico ou compostos por outros
ICs (MAGALHÃES, 2007).
A aplicação do gerenciamento de mudança objetiva atender às requisições de mudança
solicitadas pelo negócio, entregando valor e, concomitantemente, protegendo o provedor de
serviços de incidentes e retrabalho. Para tanto, é preciso registrar, avaliar, autorizar, priorizar,
planejar, testar, implantar, documentar e revisar cada solicitação.
A execução desse processo deve ser realizada por um software de ITSM (no caso
desse projeto, o OTRS), o sistema de BDGC deve ser criado previamente para determinar
rapidamente a prioridade de cada incidente, manutenção de histórico, equidade de
conhecimento da equipe da Central de Serviços a fim de evitar a ação de escalara solicitação e
estabelecimento dos níveis hierárquicos, levando sempre em consideração o balanceamento
entre a necessidade e o impacto (BON, 2011).
O processo prioriza as seguintes atividades: Desenvolver e implementar um processo
para registrar, avaliar e priorizar de forma consistente as solicitações de mudança; Avaliar
criticamente o impacto e priorizar mudanças baseadas em necessidades do negócio; Assegurar
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que qualquer mudança crítica e emergencial siga o processo aprovado; Autorizar mudanças;
Gerenciar e disseminar informações relevantes relacionadas a mudanças (OLIVEIRA, 2015).
A figura 3.10 relaciona as entradas e saídas do processo de Gerenciamento da
Configuração. Para tais tomadas de decisões é necessário a criação do Comitê de Controle de
Mudança e o Comitê de Controle de Mudança/ Comitê de Emergência. O primeiro é
responsável pela análise dos impactos, constituído pelo Gerente de mudanças, técnicos e
stakeholders e o segundo é formado para gerir problemas graves, apenas composto pelo
gerente de mudanças e técnicos responsáveis pela implementação (BON, 2011).

Figura 3.10 - Exemplificação do Gerenciamento de Mudança. (OLIVEIRA, 2015).

O processo de Gerenciamento de Mudanças tem ligação muito próxima com Projeto,
pois, dependendo da complexidade da mudança, o desenvolvimento desta será tratado como
um projeto dentro da organização(BON, 2011). A figura 3.11 ilustra as atividades pertinentes
ao Gerenciamento de Mudanças e do Gerenciamento de Projetos, respectivamente, levando
em consideração a necessidade de iniciar o processo de retrocesso (backuot).
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Figura 3.11 - Atividades de Gerenciamento projeto relacionadas às de Gerenciamento de Mudanças. (BON,
2011).

Conforme a figura 3.12 mostra, o Gerenciamento de mudança está ligado a vários
outros processos da ITIL, em diferentes etapas, nas quais ele possa ser requisitado. Em
corroboração com a figura anterior (3.11), explicita-se novamente a integração direta com o
processo de gerenciamento de projetos.

Figura 3.12 – Alinhamento do Gerenciamento de Mudanças com os outros módulos. (GUERREIRO, 2016)

O Gerenciamento de Mudanças (GM) possui 6 atividades: (i) Criação e registro da
RDM, (ii) Revisão da RDM – Requisição de Mudança –, (iii) Avaliação da Mudança, (iv)
Autorização da Mudança, (v) Coordenação da Implantação e (vi) Revisão e encerramento
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(GUERREIRO, 2016).
Primeiramente, (i) a Criação e Registro da RDM dispões de identificação única e pode
executada por qualquer usuário ou área de negócio, sendo documentado no SGC (Serviço de
Gerenciamento da Configuração) todo o seu ciclo de vida, e dependendo do impacto e escopo
da mudança, essa etapa fornece todas as informações (GUERREIRO, 2016). Por conseguinte,
(ii) ocorre a revisão do preenchimento da RDM, podendo haver devolução ao solicitante em
caso de reprovação da RDM (GUERREIRO, 2016).
Em sequencia, (iii) Avaliação da Mudança exige o raciocínio das atividades baseado
no conceito de 7 R‘s, do inglês: (i) Raise – Quem requisitou a mudança? –, (ii) Reason – Qual
a razão? –, (iii) Return – Qual o retorno esperado após a mudança? –, (iv) Risks – Quais os
riscos envolvidos? –, (v) Resources – Quais são os recursos necessários para realizar a
mudança? –,(vi) Responsable – Quem será o responsável por construir, testar e implantar a
mudança? – e(vii) Relationship – Qual a relação entre essa mudança e outras? –
(GUERREIRO, 2016).
Para exemplificar a quarta atividade, (iv) Autorização, a figura 3.13 exibe os níveis de
aprovação de acordo com o risco, tipo e abrangência da RDM, sendo a autorização formal do
nível específico.

Figura 3.13–Autorização de Mudança. (GUERREIRO, 2016)

Seguindo o cronograma das atividades da GM, na atividade de (v) Coordenação e
implantação, a RDM é encaminhada à equipe técnica responsável pela validação das
mudanças, e, se necessário, aplicação do plano de remediação citado anteriormente. (processo
de retrocesso) (GUERREIRO, 2016). E para finalizar, a (vi) Revisão e encerramento verifica
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se os resultados desejados foram alcançados, quais os efeitos colaterais, satisfação dos
clientes e stakeholders, manutenção dos prazos e custos, a atuação do processo de retrocesso
(caso tenha sido empregado), avaliação do impacto e encerramento da RDM com registro na
ferramenta (GUERREIRO, 2016) – no caso, OTRS.
3.1.3.2 Gerenciamento do Conhecimento
Este processo possibilita a tomada de decisões com informações fidedignas e melhoria
da eficiência, pois é responsável pelo compartilhamento das perspectivas, ideias, experiência,
informações e disponibilidade destas quando necessário (GUERREIRO, 2016).
Esse processo está imbuído com o Sistema de Gerenciamento do Conhecimento de
Serviço, como mostra a figura 3.14, para a tomada de decisão com informações fidedignas: na
parte inferior, Dados, que é a coleção discreta de dados do evento; Informação, gerada pela
contextualização dos dados; Conhecimento, a composição e síntese das experiências táticas,
ideias, valores e julgamentos; e Sabedoria, que provê o discernimento final sobre o evento
com a compreensão contextual e aplicativa para fornecer um julgamento sólido
(GUERREIRO, 2016).

Figura 3.14–Pirâmide do Sistema de Gerenciamento do Conhecimento dos Serviços. (GUERREIRO, 2016)

O Sistema de Gerenciamento do Conhecimento de Serviço é composto pelo Sistema
de Gerenciamento de Configuração, que por sua vez é alimentado pelos dados dos ICs
armazenados no Banco de Dados de Gerenciamento da Configuração, como mostra a figura
3.15 (GUERREIRO, 2016).
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Figura 3.15 –SGCS (GUERREIRO, 2016)

3.1.4 Operação de Serviço
A etapa Operação de Serviço no ciclo de vida do serviço visa coordenar e realizar as
atividades e processos necessários para fornecimento e gerenciamento dos serviços dentro dos
SLAs. Tendo como objetivos a entrega e suporte aos serviços diários e gerenciar a tecnologia
relacionada, bem como, a garantia da melhoria dos serviços(GUERREIRO, 2016).
Nessa etapa que o cliente tem a percepção do valor do Serviço, logo a qualidade da
entrega é determinística, pois esta, sendo realizada com excelência, traz eficiência na
execução dos outros processos do negócio. Outro ponto é a execução dos processos e
atividades para a produção dos objetivos estratégicos e planos de negócio (GUERREIRO,
2016).
Essa etapa do ciclo de vida do serviço é composta por cinco processos de
gerenciamento: (i) de Evento, (ii) de Incidente, (iii) de Problema, (iv) de Acesso e (v)
Cumprimento de Requisição. Entretanto, no Órgão Público em estudo, somente foram
implantados os módulos de Gerenciamento de Incidente (i), de Problema (ii) e Cumprimento
da Requisição (v). Logo, serão apresentados somente esses três módulos nesse trabalho.
3.1.4.1 Gerenciamento de Incidente
Um Gerenciamento de Serviços de TI baseia-se na monitoração dos níveis de serviço,
escalar os incidentes conforme a necessidade e tratamento dos mesmos eficaz e eficiente, a
fim de entregar o serviço de acordo com os SLAs. Nesse trabalho, este módulo será o mais
reativo, pois iniciará a atuação a partir dos incidentes levantados tanto por usuários quanto por
ferramentas de monitoramento – Nagios e Zabbix, como objetos de implementação nesse
trabalho. Esse processo é vital para a manutenção da agilidade dos serviços de TI e é base
para o processo de Gerenciamento de Problemas. (FILHO, 2012)
O processo de Gerenciamento de Incidentes visa restaurar os serviços o mais rápido
possível com o mínimo de interrupção, de forma a reduzir impactos negativos nas áreas de
negócio(GUERREIRO, 2016). A partir da resolução dos incidentes o mais rápido possível,
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restabelecendo o serviço normal dentro do prazo acordado nos ANS (Acordo de Nível de
Serviço – SLA); Manutenção da comunicação dos status dos incidentes aos usuários;
Escalonar os incidentes para os grupos de atendimento para cumprimento do prazo de
resolução; Avaliar os incidentes e as possíveis causas, mantendo o processo de
Gerenciamento de Problemas informado. Este é responsável pelo diagnóstico identificando a
causa raiz.(MAGALHÃES, 2007).
Esse módulo é a base da ITIL e extremamente abrangente, podendo incluir aspectos
que afetem os serviços ao cliente tais como:Falha de hardware, erro de software, solicitações
de informações, solicitação de mudança de equipamento, troca de senha, inclusão de novos
funcionários, solicitação de suprimentos e problemas de desempenho (ANDRADE, 2016).
Para exemplificar, a figura 3.16 mostra como o gerenciamento de incidentes se conecta aos
outros módulos para atingir os objetivos da etapa de operação de serviço:

Figura 3.16 – Integração do GI com os outros módulos(GUERREIRO, 2016)

O processo descrito nesse módulo possui como entrada o Incidente e a saída a
resolução deste. A obtenção do recurso pode ser realizada com auxílio da Base de Erros
Conhecidos como uma solução de Contorno, que não é a resposta requerida, entretanto retira
o serviço do estado de parado. Os ICs estão cadastrados no BDGC para auxiliar na
identificação de relação do item com o incidente, problema ou requisição de mudança (COX,
2004).
A literatura explana sobre ordenação de processamento das atividades de
Gerenciamento de Incidentes: primeiramente pelas etapas de Detecção e Registro do
Incidente, e Classificação e Suporte Inicial (primeiro nível de suporte), que auxiliarão na
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definição do incidente ser uma requisição de serviço. Caso seja, executar-se-á o procedimento
de requisição de serviços. Em caso negativo, serão executados os passos subsequentes:
Investigação e Diagnóstico, Solução e Restauração, e Fechamento do Incidente (Segundo e
Terceiro níveis de suporte). Todas as operações possuem responsabilidade pelo incidente, são
monitoradas e acompanhadas, havendo comunicação constante entre as atividades
(GUERREIRO, 2016).
A fase de Detecção e Registro do Incidente pode ser realizada por um softwareonline,
como será demonstrado nesse projeto com o OTRS, que visa reduzir o gargalo na central de
serviço, melhorando o atendimento do incidente dentro do SLA pelos analistas de suporte.
Além de manter o registro de todas as atividades ocorridas no incidente, desde sua detecção
ao fechamento, como histórico. Essa funcionalidade permite a identificação de tendências de
ocorrências e problemas, bem como a geração de informações gerenciais usufruídas pela
etapa seguinte: Classificação e suporte inicial. As informações gerenciais apoiam a base de
dados de erros conhecidos, a qual pode ser utilizada nas etapas de resolução do incidente
(BON, 2007).
Um conceito importante para se ter um correto gerenciamento de incidentes é a
Prioridade. Esta é composta pela junção do Impacto e Urgência. De acordo com a quantidade
usuários afetados com a interrupção do serviço, define-se o impacto do incidente. É a
Criticalidade, queestabelece a importância do serviço de TI em relação ao negócio da empresa
por ele suportado (HANNA, 2011). E a velocidade de solução define o conceito de Urgência
(BON, 2007). Na tabela 3.1 está representado o código da prioridade de acordo com o prazo
de solução:
Tabela 3.1 – Tabela de Prioridade para ITIL. Adaptado da fonte; (VERNAY, 2014).

Código de Prioridade

Descrição

Prazo para solução

1

Crítico

1 hora

2

Alto

8 horas

3

Médio

24 horas

4

Baixo

48 horas

5

Planejado

Planejado

As figuras 3.17 e 3.1 mostram matrizes de impacto e urgência, conforme duas fontes
consultadas. Em ambas, têm-se a definição da Prioridade pela união da matriz de Impacto e
Urgência. Ou seja, se a Prioridade é Crítica, com prazo de solução de até 01 hora e código de
prioridade igual a 1 (conforme a tabela 3.3), o Impacto e a Urgência são altos; Assim como a

46

Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas – FATECS
Engenharia de Computação
prioridade pode ser média, código 3, com prazo de solução de até 24 horas, sendo a
combinação da matriz: Impacto baixo e a Urgência alta ou Impacto alto e Urgência baixa.
Dando, assim, subsídio para a definição de prioridade dos incidentes:

Figura 3.17- Impacto pela Urgência de acordo com o ITIL; Fonte (FRANSBER, 2012)

Figura 3.18 –Impacto pela Urgência de acordo com o ITIL; (VERNAY, 2014)

A etapa de Investigação e Diagnóstico do incidente está relacionada ao escalar o
incidente, caso a Central de Serviços não puder resolver um incidente. As figuras 3.19 e 3.20
explicam sobre as formas de escalar um incidente.A importância na manutenção do histórico
de atividades é vital para as melhores práticas, seja nas etapas de classificação ou nas etapas
de resolução. Consecutivamente, a fase de Solução do incidente e Restauração do Serviço
trata da implementação da resposta de contorno ou definitiva e verificação da necessidade de
abertura de Requisição de Mudança ao Gerenciamento de Mudança. Em caso de solução
assertiva, encaminha-se para a etapa seguinte, Fechamento de Chamado, na qual atualizam-se
os detalhes do incidente e comunica-se o usuário sobre o resultado (MAGALHÃES, 2007).
O monitoramento dos níveis de suporte e comunicação sobre a restauração dos
serviços de TI dentro do Acordos de Nível de Serviço (ANS – SLA), atendendo os
procedimentos de escalamento, são os resultados obtidos pela Central de Serviço que moldam

47

Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas – FATECS
Engenharia de Computação
o vínculo entre esta e o Gerenciamento de Nível de Serviço (OGC, 2011).
Em relação à etapa de investigação e diagnóstico, a figura 3.19 ilustra os diferentes níveis
de suporte para a resolução de um incidente, ou seja, como o mesmo pode ser escalado de
acordo com os níveis de atendimento. O Escalamento é definido pelo não atendimento dos
serviços dentro dos SLAs. A Central de Serviços, nesse caso, notifica o Gerenciamento do
Nível de Serviço a fim de alcançarem os prazos determinados. O escalamento é dado por dois
tipos: (i) Hierárquico e (ii) Funcional. O primeiro (i), no caso de exigência de aprovação ou
maior poder de decisão, será escalado para a chefia ou gerência. O segundo (ii), pela
competência ou especificidade da solução. A figura 3.8 mostra como escalar o incidente de
forma funcional dos serviços (GUERREIRO, 2016):

Figura 3.19 – Níveis de serviço de suporte à resolução de um incidente. (BON, 2011)

Outra visão de como escalar os serviços é a forma hierárquica mostrada na figura 3.20.
Como todo processo envolvendo ITIL prioriza o entendimento por todas as áreas, cada uma
deve entender os níveis de atendimento e suas respectivas hierarquias, assim como as trocas
de informações entre os diferentes setores para reduzir o retrabalho(COX, 2004).
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Figura 3.20 - Escalada de incidente; Fonte (VERNAY, 2014)

Conforme ilustram as figuras acima, o primeiro nível de suporte é a Central de
Serviços, a qual possui responsabilidade de registro, classificação, roteamento, resolução e
fechamento dos incidentes.O segundo e terceiro níveis de suporte são responsáveis pela
investigação, diagnóstico, e recuperação dos incidentes. Os grupos de segundo níveis terão
conhecimento técnico mais profundo sobre o assunto, tais como programadores, consultores,
analistas de negócio, administradores de rede. O grupo de terceiro nível poderá ser formado
pelos fornecedores de Softwares ou Hardware.
Como a metodologia ITIL prioriza o afunilamento do atendimento em apenas um
departamento, a citada Central de Serviço, esta é proprietária do chamado na sua abertura e
responsável pelo seu fechamento. Logo, ela deve ser comprometida aos SLAs e os escalar até
reestabelecer a condição de normalidade do ativo. Esse é o fundamento de responsabilidade
pelo incidente, monitoração, acompanhamento e comunicação, conforme citado acima, é uma
atribuição de todas as etapas, mas ainda mais relevante à Central de Serviços(BON, 2011).
3.1.4.2 Gerenciamento de Problema
O processo de Gerenciamento de Problema é o responsável pela resolução definitiva e
prevenção das falhas por trás dos incidentes que afetam o funcionamento normal dos serviços
de TI, minimizar o impacto de incidentes que não podem ser prevenidos (GUERREIRO,
2016). Isto inclui assegurar que as falhas serão corrigidas, prevenir a reincidência das mesmas
e realizar uma manutenção preventiva que reduza a possibilidade de que venham a ocorrer
(MAGALHÃES, 2007).
Um Problema é a causa raiz de um ou mais incidentes, logo, antes do registro de um
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problema, existem inúmeros incidentes relacionados a uma inconsistência desconhecida.
Sendo a diferença entre incidente e problema: o incidente pode ser encerrado com uma
solução de contorno com o registro de um problema; já o problema somente pode ser
encerrado com uma solução definitiva (GUERREIRO, 2016). Essa solução pode ser um Erro
Conhecido – problema com solução documentada –, que está armazenada no Banco de Dados
de Erros Conhecidos (histórico de tratativas para executar um diagnóstico mais rápido e
resolução em caso de recorrência) (GUERREIRO, 2016).
O propósito do processo de gerenciamento de Problemas é minimizar a interrupção do
serviço por meio da investigação de causa raiz de um ou mais incidentes que impactam nos
serviços a fim de manter o atendimento aos SLAs. Visa: registrar, rastrear e resolver
problemas operacionais; investigar a causa raiz de todos os problemas importantes e definir as
soluções para os problemas operacionais identificados. O Gerenciamento de problemas é
acionado pelo gerenciamento de incidentes, a partir da superação das competências desta
(OLIVEIRA, 2015).
Para solucionar o problema são utilizados o BDGC, os Erros Conhecidos eas Soluções
de contorno, como mostrado na figura 3.21 a seguir:

Figura 3.21 - Entradas e Saídas do Gerenciamento de Problemas. (OLIVEIRA, 2015).

Para exemplificar os fatores que podem afetar a qualidade, resultando em um
Problema, utiliza-se o diagrama de Ishikawa – causa-efeito ou espinha de peixe – abaixo,
como um brainstorming de melhoria do produto, serviço ou processo. Na ponta da espinha é
colocado o problema identificado, em cada ramificação são colocadas as possíveis áreas que
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estão resultando no problema. Cada causa possível é testada, até chegar à raiz, desta forma
identificando qual é o motivo ou o Erro que gerou o problema.

Figura 3.22-Diagrama de Ishikawa (Causa e efeito). Fonte: (BOURDETTE, 2011)

Na figura 3.22, exemplifica-se o processo para o caso de um problema gerado a partir
de um erro humano na falha de inclusão da data de pagamento, o que ocasionou
inconsistência na sequência do sistema automatizado, como uma procedure de banco de
dados, não geração de interface gráfica, e consequente falha no acesso da página de
pagamento à folha de pagamento.
3.1.4.3 Cumprimento da Requisição
Esse processo visa gerenciar o ciclo de vida de todas as requisições de serviço pelo
fornecimento tanto de canal de comunicação aos usuários que solicitam e recebem serviços
padrões quanto de informações sobre os serviços disponíveis e como os obter, auxiliar nas
orientações gerais e receber o feedback sobre a requisição de serviço. Esta é definida por uma
solicitação de informação, mudança padrão (baixo risco e custo) ou acesso aos serviços
(GUERREIRO, 2016).
3.2 DEFINIÇÕES DO VMWARE WORKSTATION 12 PLAYER
O VMWare é uma infraestrutura que fornece três categorias de softwares para
virtualização, desde ambientes desktop a ambientes de Data Centers: gerenciamento e
automação, infraestrutura virtual e plataformas de virtualização. O VMWare é um espaço de
aplicação dentro de um Sistema Operacional (SO) Hospedeiro, e utiliza as características de
hardware desse SO Hospedeiro com o intuito abstraí-los em atributos virtualizadas para
usufruto do SO Visitante(VMWARE, 2016). E será utilizada neste trabalho para a
implementação da solução em nível reduzido, permitindo demonstrar a integração proposta e
automatização de abertura de chamados de incidentes de configuração, tratativas e
fechamento.
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A virtualização define-se pelo processo de execução de vários sistemas operacionais
em um equipamento, sendo cada ambiente um computador independente.Ela ocorre em nível
deprocessador, baseado na captura e virtualização das instruções privilegiadas a serem
executadas pela camada de software VMM – Virtual Machine Manager –, enquanto o
processador hospedeiro efetua, diretamente, as outras orientações.(VMWARE, 2016)
O suporte para os diversos dispositivos é fornecido pelo próprio sistema operacional
hospedeiro. Para ter acesso aos dispositivos, o VMWare instala um driver de dispositivo, o
VMDriver. Este driver modifica o estado da placa de rede para promíscuo, recebendo todos
os quadros ethernet, e cria uma ponte (modo bridge), que encaminha os quadros para o
sistema hóspede ou para a máquina virtual especificada(VMWARE, 2016).
O Acesso do VMWare ocorre pela instalação de um driver especial que permite
contornar a dificuldade de suportar um amplo conjunto de dispositivos, assim, permite um
acesso mais rápido aos mesmos.
Decidiu-se pela utilização de várias VMs, de acordo com a literatura, pois há fatores
vantajosos como: Primeiramente pela segurança, manutenção do serviço e recuperação de
dados a partir de um desastre, pois ao definir ferramentas e requerimentos de segurança
específicos para cada ambiente e para a máquina física hospedeira, selecionar qual é o melhor
ambiente de execução e sistema operacional mais adequado para cada serviço, tem-se a
redução da vulnerabilidade de um serviço sem detrimento dos demais. Além disso, em caso
de desastre é possível à recuperação dos dados de cada VM independentemente, redução de
incompatibilidade por conta do hardware, redução de downtime (menor manutenção, troca e
maior disponibilidade do serviço). Outro fator de grande peso para qualquer projeto é o
quesito de custos. Estes são diminuídos pelo menor número de equipamentos utilizados,
simulação de redes internas e heterogêneas(VMWARE, 2016).
Outros fatores são a virtualização, Instalação, adaptabilidade e migração. A
virtualização de ambientes permite a atenuação tanto de energia elétrica e térmica quanto pela
manutenção de dispositivos e espaço. Os processos de instalação são simplificados, porque há
realocação de recursos entre as máquinas virtuais. Já a adaptabilidade, dá-se pela reposição
dinâmica de recursos do hardware entre as VMs (redução do tempo de ociosidade do
hardware) e balanceamento das cargas. E por último, pela utilização de diferentes Sistemas
Operacionais, a migração entre plataformas para melhor obter o desempenho de forma
transparente. (MENASCÉ, 2005)
Porém, algumas desvantagens são presentes na Segurança, Gerenciamento, Acesso
Físico e Desempenho. Para a primeira, de acordo com NielMacDonald, especialista de
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segurança da Gartner: ―Se o sistema operacional hospedeiro das máquinas virtuais tiver
alguma vulnerabilidade, todas elas possuem a mesma insegurança‖. O VMWare possui uma
camada de software chamada VMM – Virtual Machine Manager – que permite o
gerenciamento do host de virtualização, redes e recursos de armazenamento para criar e
implantar máquinas virtuais e serviços nas nuvens privadas criadas. E por conta dessa camada
de software, todas as VMs estão submetidas às mesmas fraquezas da máquina
hospedeira.(MENASCÉ, 2005).
Outras inferioridades são: dificuldade de gerenciamento da criação, monitoramento e
configuração das instâncias das VMs. Por exemplo: acesso físico direto dos periféricos
(placas ou dispositivos de USB), e pela falta de medida de desempenho dos ambientes
virtualizados. Para este, falta de um parâmetro de medição da manutenção da qualidade do
serviço pela quantidade de inúmeras VMs executadas por um processador, e excesso de uso
da memória RAM. (MENASCÉ, 2005).
Não obstante, pretende-se a criação do ambiente virtual para demonstrar os objetivos
do projeto. Pois existe a impossibilidade de reprodução do ambiente completo em outro local
que não seja o órgão público.
3.3 DEFINIÇÕES DO SISTEMA OPERACIONAL CENTOS 7
O sistema operacional CentOS foi desenvolvido em 2004 originalmente como um
artefato baseado nos artefatos da cAos Linux – uma distribuição da Linux –, mas interno dos
desenvolvedores desse sistema operacional (S.O). (SMITH, 2016)CentOS é o acrônimo de
Community

EnterpriseOperational

System

–

S.O.

Empresarial

desenvolvido

pela

Comunidade.É uma versão gratuita do Red Hat Enterprise Linux – sistema operacional
primordial da Linux –, uma derivação do código fonte do Red Hat com total compatibilidade
binária a todos os pacotes de software da Linux, concordância às regras de funcionamento do
sistema operacional Red Hat e mesmo nível de segurança. (CONSUL ASSISTENT
GENERAL, 2016)
As maiores diferenças estão na possibilidade de remoção das marcas e artes gráficas
do CentOS oriundo sistema operacional primordial, e ao suporte que, por ser gratuito,
depende da comunidade (fóruns, e-mails, FAQs e Suporte Comercial). (MADEIRA, 2008)
O CentOS é desenvolvido por pequenos grupos da comunidade, mas a manutenção é
proveniente do CentOS Project, o qual é responsável pela atualização do sistema operacional.
O mesmo acontece com a validação dos artefatos desenvolvidos pela comunidade e pelas
liberações vindas do Red Hat, que são inseridas no repositório do CentOS. (CONSUL
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ASSISTENT GENERAL, 2016)
Em 2014, com patrocínio da Red Hat, o CentOS Project pôde desenvolver junto com a
Equipe de Padronização e Codificação Aberta da Red Hat.A união teve o intuito de ajudar a
estabelecer uma plataforma melhor adaptada aos desenvolvedores de código aberto, os quais
integram diferentes tecnologias tanto dentro do sistema operacional quanto ao redor dele.
(MADEIRA, 2008)
O Repositório é o local de se realiza o download dos pacotes de instaladores dos
conjuntos de arquivos que servem para instalação de certo aplicativo, no caso desse trabalho,
o Nagios, OTRS e Zabbix
Para toda a instalação e implementação envolvendo máquinas virtuais, como garantia
do melhor desempenho e manutenção do sistema, utiliza-se a inserção de códigos no terminal
do sistema operacional (SO). Como este é um sistema de código aberto, existem constantes
atualizações e melhorias no SO. Para usar qualquer alteração efetuada por outros usuários na
base do sistema operacional Linux CentOS 7, é necessário atualizar a base com os códigos
apresentados no ANEXO 1(ver inclusão de hiperlink).
3.4 DEFINIÇÕES DO OTRS
O OTRS é um sistema do tipo Service Desk embutido com módulos de gerenciamento
de serviços (ITSM) de acordo com as boas práticas sugeridas pelo framework ITIL. Dentre os
nove processos da ITIL (gerenciamento de Incidentes, da Configuração, de Problemas, de
Mudanças, de Liberação, de Nível de Serviço, da Disponibilidade, da Capacidade, da
Continuidade dos Serviços de TI e Financeiro de serviço de TI), o OTRS possui, homologado
pela PinkElephant, em sua base cinco desses processos: de Incidentes, da Configuração, de
Problemas, de Mudança, Nível de Serviço; e três subprocessos de gerenciamento: do
Conhecimento, Requisição e Catálogo. (REGÔ, 2013).
Esses subprocessos estão, respectivamente, associados aos processos de gerenciamento
da Configuração, de Mudanças e de Nível de Serviço, os quais estão descritos no capítulo de
metodologia (4.1.2; 4.1.4; 4.1.6).
De acordo com Empresa Unirede (UNIREDE, 2016), o OTRS é homologado em
Gerenciamento de Gestão de Processos de TI dentro da ITIL com: (i) Gerenciamento de
Incidentes, (ii) de Problemas, (iii) Cumprimento da Requisição, (iv) Gestão de Mudança e do
(v) Conhecimento:
Em (i), o sistema OTRS tende a minimizar o impacto nos negócios através da
gravação eficiente do incidente e de processamento, manutenção de um CMDB (ou BDGC)
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integrado para análise de incidentes e automação inteligente (promove rápida recuperação)
com:(i.a) O mapeamento flexível de workflowsde incidente-gestão, processos de serviços e
estruturas; (i.b) Definição de Papéis e estrutura baseada em grupo com acessos específicos,
como os níveis dos técnicos atendentes de nível 1, 2 ou 3 (similar ao Suporte); (i.c)
Categorização da prioridade e criticalidade; (i.d) Registo automático incidente como um
bilhete (ticket) e envio de e-mails desde a criação do incidente até a sua resolução; (i.e)
Acesso ao cruzamento das informações de itens de configuração (IC) o CMDB; (i.f)
Associação do incidente aos ICs, serviços, artigos das FAQs, outros chamados de incidentes
filho ou problema.
A etapa descrita em (ii), à integração total com o CMDB, o que proporciona a
associação entre os processos com a troca instantânea de informações de interdependência dos
serviços, infraestrutura ICs e clientes. Dessa forma, simplifica-se a identificação de
incidentes, análise da solução, recuperação rápida e facilitada pelo compartilhamento de
conhecimentos (evita problema de recorrência do incidente e retrabalho na solução). O
Gerenciamento de problemas ocorre quando inúmeros chamados são abertos tem a mesma
causa raiz (único incidente). A fim de solucionar um problema, o OTRS promove a (ii.a)
priorização de forma rápida e intuitiva, a qual define a necessidade de cada serviço de TI;
(ii.b) O compartilhamento das informações realizado pela disponibilização do ―know-how‖
entre os processos, utilização de erros conhecidos e soluções de contorno pelo BDGC; (ii.c)
Notificação automática baseadas em eventos de indivíduos e grupos envolvidos; (ii.d)
Relatórios de gestão problema atuais e desempenho global de gerenciamento de problemas.
O terceiro processo citado, (iii) Cumprimento da Requisição, mostra como o OTRS é
desenvolvido para suporte aos processos de solicitação de atendimento pelas permissões de
rápida resposta concedidas aos atendentes. Como este tem acesso às informações sobre a
disponibilidade de serviços, podem executar o atendimento e realizar mudanças de baixo risco
a fim de se manter os níveis acordados. Além da atuação do atendente, o sistema integra
recursos de atendimento com gerenciamento de nível de serviço e gerenciamento de
mudanças. Com isso, obtém a perspectiva em tempo real dos status da configuração de uma
infraestrutura de TI, dada por: (iii.a) Solicitações de serviço de roteamento automático e
manual, pela organização de serviços; (iii.b) Modelos de resposta para uma gestão eficiente de
pedidos recorrentes; (iii.c) Criação de tickets de incidentes ou solicitações de mudança
atrelados ao pedido de serviço inicial; e, (iii.d) Mecanismo automático de acompanhamento
de solicitações de serviços existentes. Esse processo está intimamente ligado ao
Gerenciamento de Nível de Serviço.
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A aplicação do módulo de Gestão de Mudanças (iv) visa o atendimento às
necessidades dos negócios de TI, que ocorrem de forma recorrente, pela realização de
qualquer alteração na infraestrutura de TI. Um sistema de gerenciamento de mudanças
resiliente e padronizado é fundamental para garantir a sobrevivência dos negócio de TI aos
processos críticos. Existem várias etapas para implementação desse módulo, dentre elas:
(iv.a)o provisionamento de modelos de mudança; (iv.b) gestão de status, condições e relações
lógicas entre os serviços, os ICs, as mudanças e artigos do BDGC; (iv.c) visão geral,
rastreamento e monitoramento de mudanças atuais e registradas no histórico.
Dentro do módulo de Gerenciamento da Configuração, conforme citado, existe a etapa
de Gestão do Conhecimento (v). Atualmente, as atualizações são cada vez mais rápidas, e
cabe a essa etapa a gravação, pesquisa e manutenção dos progressos do conhecimento, a fim
de disponibilizar à equipe. Dessa forma, reduz-se os tempos de resposta do atendente e
melhorar a qualidade do serviço. Para aplicação dessa fase é necessário: (v.a) integração da
base de conhecimento com o mapeamento das resoluções; (v.b) otimização dos registros
existentes; (v.c) constante avaliação dos artigos para melhoria da qualidade; (v.d) acesso
direto à base de dados (casos de sucesso); (v.e) utilização do BDGC para aplicação de solução
de contorno (glossário do OTRS disponível na tabela 4.2); e (v.f) disponibilização das
informações para os clientes (FAQs).
Além dos processos de gerenciamento da ITIL, o OTRS trabalha conforme os
conceitos de Central de Serviços, ponto inicial da metodologia. Nesse item, a ferramenta
fornece controle de chamados e solicitações, comunicação entre a equipe atendente e o
solicitante por e-mail, acompanhamento eescalação de demandas para níveis especializados
de suporte, controle de prioridade e outros.
Outros pontos fortes são a maleabilidade, modularidade, possuir interface web,
robustez,diversas formas de configuração e parametrização. O software já é utilizado por
milhares de organizações, em todo o mundo, permitindo transparência e colaboração entre as
equipes de suporte.A ferramenta é desenvolvida pelo OTRS Group, empresa alemã com filiais
e parceiros em todos os continentes.
OTRS permite que a organização delegue responsabilidades em requisições e
mantenha registro das comunicações sobre eles com as informações relatadas em notas tanto
para gerenciamento de requisições quanto para reclamações, suporte, reporte de problemas,
etc.(OTRS, 2016)
Algumas funcionalidades exploradas no capítulo 4 desse trabalho são o controle de
chamados, manipulação, alerta aos responsáveis, modificação de usuário responsável,
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abertura de chamados via e-mail ou por ferramentas de NMS (Nagios e Zabbix), em caso de
falha de algum equipamento. Desta forma, as informações permanecem centralizadas e
permitem a criação de um banco de soluções que pode ser disponibilizado via WEB.(OTRS,
2016). Além dessas, pode-se utilizar o OTRS para geração de relatórios baseados nos SLAs e
criação de calendários para cada fila de atendimento.
A tabela 3.2 mostra quais são os termos mais utilizados na ferramenta e usados nesse
trabalho:
Tabela 3.2 - Descrições das siglas e termos do OTRS. Fonte: Manual de atendente do OTRS do Órgão Público.

Siglas e

Descrição detalha

Termos
Chamado
Criticalidade

Default
Estado
(status)

Ticket de atendimento.
Associada a cada serviço de TI, estabelece a importância deste serviço em
relação ao negócio da empresa por ele suportado.
Algumas funcionalidades possuem, por padrão, um valor previamente inserido.
Logo, pode-se omitir a inclusão ou alteração do valor inicial.
Situação atual se um chamado, serviço ou item de configuração.
 Novo: chamado criado na interface de cliente, esperando atendimento –
ainda não houve nenhuma tratativa do Atendente.
 Aberto: chamado criado na interface de cliente, com alguma tratativa do
Atendente, ou chamado aberto pela interface de atendente e já direcionado
para a fila de atendimento adequada.
 Lembrete de pendente: Adiciona-se um lembrete ao chamado para notificar o

Estados
possíveis do
Chamado

usuário que o atendente necessita de informações complementares para dar
continuidade ao atendimento. Neste caso, por padrão, a contagem do SLA
sofre uma pausa até que o usuário responda a notificação. Quando a resposta
do usuário for efetuada via interface de cliente, o sistema automaticamente
alterará o estado do chamado para Aberto. Caso contrário (resposta efetuada
por telefone ou e-mail) o próprio atendente deverá alterar o estado do
chamado e dar continuidade ao atendimento.
 Redirecionado: Ocorre quando a responsabilidade de um Chamado pertence
à outra(s) área(s) da Empresa e não à área indicada. Nesse caso, é enviado
um e-mail à área responsável com a descrição do chamado e o mesmo é
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fechado como ―Redirecionado‖.
 Fechado com êxito: Chamado atendido e solucionado. Este chamado pode
ainda ser reaberto caso o mesmo problema volte a ocorrer.
 Fechado com Solução de Contorno: O serviço está novamente disponível e
em operação normal após a utilização de uma solução de contorno, pois a
causa raiz do incidente ainda não foi descoberta.
 Fechado sem êxito: quando não há solução disponível por limitação de
recursos da área.
 Rejeitado: Quando o usuário cliente não possui qualificações para o pedido,
não é aceito pela Gerência competente, o chamado não é aplicável, ou
conteúdo da solicitação do chamado indevido.
 Pendente de Autofechamento Positivo: Utilizado quando o atendente resolve
o chamado e pela simplicidade da questão supõe que o problema foi
solucionado. Se o usuário não se manifestar em um determinado prazo (24
horas por default), o estado do chamado passa automaticamente para
―fechado com êxito‖.
 Pendente de Autofechamento Negativo: Utilizado quando o usuário abre um
chamado

com

conteúdo

inadequado

(em

desacordo

com

normas

institucionais), ou para o qual não tem autorização. O atendente pode
notificar o cliente. Se o usuário não se manifestar em um determinado prazo
(24 horas por default), o estado do chamado passa automaticamente para
―Rejeitado‖.
Filas de

Áreas de suporte que agrupam atendentes especializados nas diversas

Atendimento tecnologias que suportam os serviços de TI.
Impacto
Incidente
Item de

Quantidade de usuários afetados.
Qualquer evento que não seja parte da operação padrão de um serviço e que
causa, ou pode causar, uma interrupção ou redução na qualidade daquele serviço.
Ativos de um ambiente computacional, que englobam todos os componentes de

Configuração hardware e software que sustentam os serviços de TI oferecidos ao cliente.
Atendente que pode acompanhar a evolução do atendimento de um chamado de
Monitor

propriedade de outro atendente. O monitor de um chamado é informado a cada
tratativa que o chamado recebe. Mantem apenas o direito de leitura dos artigos, e
não tem acesso de escrita nem movimentação do mesmo.
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Prioridade
Problema
Proprietário
do Chamado

Responsável
pelo
Chamado

Serviços de
TI

Composto pela Criticalidade e Impacto de um chamado e determinará a ordem
de tratativas dentro das filas de atendimento.
Causa raiz de um ou mais incidentes relacionados.
Atendente que está solucionando o chamado e possui direitos de alteração de
todos os atributos de chamado, bem como de execução de tratativas como envio
de emails e notificações a clientes e atendentes
É possível associar um segundo atendente como responsável pelo chamado, o
qual terá as mesmas prerrogativas do proprietário sobre o chamado. Utilizado
quando for necessária a ação de outro atendente para realizar testes e interagir
com o usuário cliente em sincronia com o proprietário do chamado.
Conjunto de atividades de TI que agregam valor ao negócio das empresas.
Sistemas de TI, compostos por hardware, software, pessoas e processos, que
sustentam o negócio de uma empresa.
Service Level Agreement (Acordo de Nível de Serviço) – acordo definido entre

SLA (ANS)

clientes e prestadores de serviço sobre tempo limite para início de atendimento,
tempo máximo para solução de problemas, qualidade do serviço prestado,
horário de disponibilidade dos serviços, etc.

3.5 REQUISITOS DAS FERRAMENTA DE MONITORAMENTO
Toda ferramenta de monitoramento deve seguir os seguintes dez passos, por padrão de
qualidade de acordo com RameshNatarajan– Desenvolvedor Linux(NATARAJAN, 2010):
Monitoramento Universal: Não implementar um monitoramento para hardware
e outro para software, apenas uma solução para monitorar quase todos os
sistemas e serviços de TI. Um bom NMS deve providenciar um framework que
inclua plugins para o requerido monitoramento, tanto para Sistemas
Operacionais (Linux, Windows), Recursos de Computador (UCP, HD,
memória, Processos) ou Equipamentos de Redes (switches, roteadores, VPN,
firewalls).
Notificações de Alerta eficientes: Assinatura individual ou de grupos de acesso
(ACL – Access ControlList) para sistemas ou serviços a fim de determinar
quem são os administradores dos mesmos. Dessa forma, pode-se notificar o
administrador e este tomar uma ação antes de qualquer outro envolvimento a
partir do estado do sistema ou serviço for Warninge Critical. A notificação
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deve ser possível por vários métodos: e-mail, SMS, etc. Ainda, pode ter o
Monitoramento Granular para indicar a frequência do monitoramento, quantas
reentradas em caso de falha, quantidade de notificações de falha, métodos de
notificação, etc.
Painel de instruções via Web: apresentação da saúde, dos incidentes e alertas
de todos os sistemas monitorados pela rede, a fim de afunilar os incidentes a
hosts individuais ou serviços específicos.
Escalar Incidentes: Deve fornecer a possibilidade de notificação dos gerentes a
partir da não tomada de decisão do mantenedor do sistema na ocorrência de um
incidente dentro de um período estipulado.
Monitoramento e Escalabilidade distribuída: Deve ser capaz de monitorar
vários servidores e serviços sem afunilamento das tarefas. Esse suporte
distribuído junto com a monitoração de inúmeros sistemas comunicantes a um
servidor central de monitoramento.
Relatórios variados: Deve ser capaz de gerar diferentes relatórios, como:
Disponibilidade, tendências, relatórios de notificação para administradores do
sistema. Deve prover estatísticas de monitoramento independentes do intervalo
de datas.
Aplicação com Integração Externa (API): Deve prover uma estrutura
(framework) a ser utilizada por aplicação externa ao atualizar o estado (status)
do sistema ou serviço monitorado. Gerando detalhes suficientes para a
integração da solução dos Fornecedores externos. Quanto mais extensível for a
estrutura, maiores as soluções fornecidas, mais reutilizável por diferentes
companhias que irão adicionar mais implementações ao NMS.
Solução de código aberto: São completamente testadas e revisadas pela
comunidade a fim de descobrir qualquer problema de segurança. Ao escolher a
ferramenta de NMS com código aberto, verificar o histórico e tempo de
implantação no mercado, quanto maiores, melhor. Porque a intenção é expor
todos os sistemas críticos para o software de monitoramento, logo é preciso
uma ferramenta confiável.
Suporte comercial e por Comunidade: Para implementações de grande porte é
preferível que haja suporte oficial e segurado por uma companhia,
especialmente com suporte comercial.
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Facilidade de uso e aprendizado: As ferramentas de NMS devem ser de fácil
implementação e aprendizado, sendo a solução da implementação de fácil
abstração e correto funcionamento.
As ferramentas de NMS apresentadas nesse trabalho possuem, por padrão, todas as
configurações citadas, pois estão cotadas entre os melhores softwares de NMS open-source e
gratuitos.
3.6 DEFINIÇÕES DO NAGIOS
O Nagios faz o mapeamento de controle dos ativos de rede do Órgão em estudo, visa
em manter o desempenho dos serviços pela monitoração, análise e alertas constantes de
possíveis incidentes nas redes de computadores. (PALHARES, 2007). Conforme citado no
item 2.1 Contextualização, a escolha desse software ocorreu, primeiramente, por ser um NMS
de código aberto, pela sua configuração ser baseada na organização hierárquica dos objetos,
abranger arquitetura de cliente/servidor (PALHARES, 2007), e por suprir os requisitos de
ferramentas de NSM citadas no item 3.5.
O Nagios, de acordo com (PONTUAL, 2009), não foi construído como uma peça
monolítica de software a fim de dispor de todas características de monitoração requeridas
tanto para um ou mais equipamentos quanto para categorias de aplicações. Por ter a licença,
GNU v2 (General Public License Version 2) e prover condições legais para modificação de
seu código fonte, a estrutura modular da ferramenta permite a interoperabilidade com outras
aplicações. Essa, intercorre pela integração simplificada e extensibilidade das funções em prol
do atendimento às demandas do cliente. A sua instalação contém em torno de dez arquivos de
configuração, mas gera mais de uma centena de parâmetros e diretivas nas etapas de
monitoração, verificação, detecção de falhas, possíveis ações corretivas e notificações.
Para exemplificar, o tipo de checagem subdivide-se em Passivo e Ativo, sendo o
primeiro iniciado apenas por execução de um programa ou uso de arquivos de comandos
externos com a passagem dos parâmetros de monitoramento; ocorre normalmente de forma
remota quando há a situação de impossibilidade de se passar pelo firewall ou liberar uma
porta de acesso. O segundo, ativo, é o padrão do Nagios, o qual executa comandos
diretamente no servidor da ferramenta para captura das estruturas de dados das máquinas
remotas (NRPE – Nagios Remote Plug-in Executor) com o uso do daemon (lógica do
monitoramento e escalonador) inserido na máquina monitorada. (NAGIOS, 2016)
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A solução de integração do Nagios com o OTRS, implementada no Órgão utiliza a
monitoração dos ativos com a notificação de incidentes por meio de envio de e-mail pelo
protocolo de controle SNMP (Simple Network Management Protocol).
3.7 DEFINIÇÕES DO ZABBIX
O Zabbix é uma ferramenta de monitoramento de redes (NMS) como o Nagios, porém
com algumas vantagens, tanto por ser mais novo e com todas as aplicabilidades do seu
antecessor, quanto pela alta integração com o ambiente monitorado por scripts e APIs. A
ferramenta propende pela manutenção da disponibilidade e verificação do desempenho das
aplicações, ativos e serviços de redes. (JÚNIOR, 2016).
De acordo com (SAYDAM, 1996):
―Gerenciamento de rede inclui o oferecimento, a integração e a coordenação de
elementos hardware ou de software, até mesmo humanos. Esses, para monitorar,
testar, consultar, configurar, analisar, avaliar e controlar os recursos de rede, e de
elementos, para satisfazer às exigências operacionais, de desempenho e qualidade de
serviço em tempo real e custo razoável.‖

Logo, é fundamental utilizar os conceitos de arquitetura de gerenciamento:
centralizada, hierárquica e distribuída. (FARREL, 2011). A arquitetura Centralizada é
definida por: todo o controle do gerenciamento é realizado por uma única estação responsável
pela geração de alerta, coleta e administração das informações, banco de dados único e
indicada para redes que ocupam uma área geográfica não muito extensa (LANs).
A arquitetura hierárquica é definida por: um servidor principal que centraliza as
informações dos dispositivos gerenciados no ambiente, porém com um conjunto de outros
servidores gerentes, que podem atuar como clientes deste servidor central, sendo as tarefas de
gerência divididas entre os tipos servidor e cliente. Os dados são armazenados de forma
centralizada. É uma arquitetura com menor capacidade individual dos servidores e realiza a
gerência de ambientes com grande quantidade de dispositivos. (FARREL, 2011)
A arquitetura distribuída é definida pelo controle do gerenciamento ser realizado por
diversas estações espalhadas pela rede, em geral, do tipo WANs. Possui a mesclagem das
características das duas arquiteturas citadas anteriormente. Entretanto independe de sistema
único, possui replicação das bases de dados nas diferentes estações, com monitoramento
distribuído. O modelo é ponto-a-ponto sem hierarquização e centralização da base de dados e
das aplicações. Cada servidor tem a visão geral da rede e é responsável por um segmento da
rede de forma individual. (FARREL, 2011)
O Zabbix combina características das arquiteturas citadas acima, Não depende de um
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sistema único / Replicação das bases de dados, Tarefas distribuídas, Monitoramento
distribuído, Utiliza-se de vários servidores num modelo pontoa-ponto, em que não há
hierarquia entre eles e nem centralização da base de dados, Cada servidor é responsável
individualmente por uma parte (ou segmento) da rede gerenciada, mas possui uma visão da
rede inteira, Aplicações descentralizas.
Segundo (TANENBAUM, 2011)ativossão todos os componentes da rede que criam,
processam,armazenam, transmitem ou descartam dado. O gerenciamento proposto, via web
service, visa a comunicação com o servidor principal para armazenamento das informações
sobre os switches, roteadores, computadores, máquinas virtuais, etc (ativos de rede).
Com os dados sendo coletados, serão criados gráficos em tempo real para a
monitoração visual dos recursos da rede, como tráfego referentes a cada sala, utilização de
recursos de servidores, mapa visual da rede, etc. Isso permite a avaliação do crescimento da
demanda de algum serviço e o planejamento de uma mudança de acordo com as boas práticas
da ITIL. (FILHO, F. L. P., 2013).
3.8 DEFINIÇÕES DA LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO PHP
A linguagem de programação PHP – HiperText Preprocessor –, foi criada em 1994,
por Ramus Lerdof e altamente utilizada pelos sistemas baseados em UNIX (predecessor do
Linux). Foi reformada com a inclusão de suporte a banco de dados DBM, MySQL,
Postgres95, cookies, funções de apoio ao usuário, entre outros, no ano de 1997 com apoio dos
desenvolvedores (PHP, 2015).
Essa linguagem é bastante utilizada como ferramenta de desenvolvimento web, por ser
uma linguagem com código aberto (open source). O PHP, é executado diretamente pelo
servidor, de forma completamente transparente para o usuário final, que recebe somente o
código HTML gerado. (PHP, 2015). Além disso, por ser uma linguagem de codificação
facilitada – sua criação foi deliberadamente similar às linguagens C e PERL –, orientada a
objeto, e muito utilizada para desenvolvimento de páginas web – o que permite o apoio da
comunidade de desenvolvedores de ferramentas gratuitas e open source.
A linguagem de programação utilizada para criar o código de integração, foi o PHP –
HiperText Preprocessor –, por ser a linguagem base do software de NMS Zabbix,
desenvolvimento de aplicações presentes e atuantes no lado do servidor, capazes de gerar
conteúdo dinâmico na web (ARRIGONI, 2016).
Os conceitos e fundamentos abordados no capítulo 3, assim como a metodologia
descrita, serão usados como subsídio para a construção dos capítulos seguintes:
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Desenvolvimento, Resultados e Conclusão.
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CAPÍTULO 4.

DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO INTEGRADA

Inicialmente o Órgão Público não possuía controle dos tempos de resolução de
incidentes nos serviços. Entretanto, já havia implantado no local o Nagios, para
monitoramento dos ativos na rede. A partir da inconsistência em um serviço, acionava-se a
área responsável pela manutenção do mesmo via e-mail, telefone ou pessoalmente. Em
seguida, a equipe solucionava a inconsistência e relatava na base de dados, quando necessário.
Entretanto, muitas resoluções de incidentes não obtiveram registro. Apesar dos registros
serem ou não atualizados, era necessário a consulta ao serviço para verificar qual a situação
do mesmo. Com o OTRS, é necessário a verificação do estado de normalidade do serviço para
validação humana da solução aplicada de forma assertiva.
Dessa forma, a normalização do serviço não tinha o controle de resolução real, por
mais que houvesse SLAs de outros Serviços (área, figura 4.1) da Coordenação definidos por
contrato. Outro fator impactante está relacionado aos serviços dependentes de mantenedores
terceirizados. Esses acabavam por ter registro interno do tratamento de incidentes, sendo
disponibilizado apenas o tempo de solução indicado pelo mantenedor. Esse tempo acaba
sendo extremamente variável, pois dependia de fatores como: a palavra do atendente para
indicação do horário de resolução e do contato do atendente ao usuário para informar que o
serviço havia retornado à normalidade.
Além do mais, como era controlado o pedido de resolução do incidente, sendo que este
notificava vários usuários e todos esses poderiam contatar a área responsável pelo suporte ao
serviço? Ocorriam muitas notificações para o mesmo incidente, o que gera excesso de gasto
pelo retrabalho.
Para melhorar o entendimento do processo de implantação do projeto do OTRS, a
figura 4.1 mostra o organograma fictício do Órgão público para elucidar a hierarquia das
Secretarias, Coordenações e Serviços para implantação do OTRS.
Na figura supracitada nota-se a existência de várias Coordenações e Secretarias
responsáveis pelo funcionamento do Órgão, e que precisam estar integradas. A implantação
do sistema cabe ao Serviço de Produção, área subordinada à Coordenação de TI da Secretaria
de TI, indicados, respectivamente, em verde, anil e azul. O êxito do mesmo promoveu a visão
de implantação em toda a Coordenação. Após um ano de testes e melhorias, o projeto tende a
ser implantado em toda a empresa, indo de coordenação em coordenação. Isso demora por
haverem diversos softwares e culturas de atendimento e suporte para serem levantados e,
posteriormente, vinculados ao OTRS e à Central de Serviço (software interno de suporte ao
usuário).
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Figura 4.1 - Organograma fictício. Fonte: Autor

Conforme informado anteriormente, o Nagios foi o primeiro software a ser implantado
dentre os três em estudo. O seu vínculo com o OTRS é nativo e realizado via SNMP com o
envio de e-mail. Durante a implantação do sistema de ITSM, pelo envolvimento holístico dos
Serviços da Coordenação de TI (figura 4.1) foi necessário o entendimento e validação dos
processos de cada Serviços envolvido, logo melhorias foram implantadas junto ao
desenvolvimento.
Dentre as melhorias, levantou-se a necessidade de novo software de NMS para
aprimorar o autoatendimento, pela apresentação das funcionalidades e boa avaliação no
Gartner Group (GARTNER GROUP, 2017). A ferramenta que melhor atendeu aos requisitos
da área foi o Zabbix. A partir dessa escolha, foi necessário iniciar o vínculo entre os sistemas
de ITSM e NMS. Conforme supracitado nos capítulos anteriores, definiu-se a utilização da
funcionalidade web service para comunicação entre elas. Para tanto, pelo Zabbix ser
desenvolvido na linguagem de programação PHP, o módulo de integração foi desenvolvido na
mesma linguagem.
Os processos de implantação das ferramentas foram realizados em datas distintas.
Primeiramente, em meados de 2006, implantou-se o Nagios para monitoramento de uma
máquina virtual responsável pela notificação de inconsistências via MIB SNMP (Management
Information Base Simple Network Management Protocol), pela equipe da área Serviço de
Suporte a Equipamentos Servidores de Rede, conforme indicado na figura 4.2.
Posteriormente, com a equipe da área Serviço de Produção de TI, levantou-se a
necessidade de melhoria nos processos de atendimento aos incidentes da Coordenação de
Infraestrutura de TI com o OTRS, indicado na figura 4.2. Após a implantação do OTRS,
verificou-se a integração com o Nagios, a qual é nativa e via SNMP, mantendo todas as
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configurações já realizadas no Nagios até a implantação do OTRS.
Por fim, para realizar melhorias no serviço de autoatendimento, o Serviço de Produção
de TI realizou estudos das ferramentas de NMS atuais e, de acordo com as necessidades,
elaborou-se a Requisição de Mudança (RDM), com estudo da possibilidade de integração com
o OTRS.
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Figura 4.2 - Processo de implementação das ferramentas no Órgão Público. Fonte: Autor.
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4.1 APRESENTAÇÃO GERAL DA SOLUÇÃO PROPOSTA
O projeto se baseia na criação de Máquinas Virtuais (VM) para retratar o ambiente
real e o implementar de acordo com as especificidades do Órgão Público, utilizando os
softwares: OTRS, Nagios e Zabbix. Sendo que na época em que se iniciou o estudo (março de
2016), a integração do OTRS com o Nagios já estava implantada e em funcionamento no
Órgão. A outra integração, OTRS com Zabbix, é a proposta de mudança com melhorias, e
foco principal desse trabalho. O primeiro software é usado para verificação, medição,
gerenciamento e tratativas dos incidentes a fim de manter a disponibilidade do Serviço,
levando em consideração os prazos definidos no SLAs. O segundo para monitoramento da
rede e demonstração da integração com o OTRS via e-mail. E por último, o terceiro, também
para monitoramento da rede e demonstração da integração com o OTRS, mas com diferente
comunicação entre os sistemas (via web service) e funcionalidades não incluídas
anteriormente.
Nesse trabalho serão apresentadas as integrações de softwares de automatização da
abertura de chamados referente a incidentes ocorridos na rede ou nos ativos de Órgão Público.
Os softwares serão integrados de dois a dois: primeiramente OTRS e Nagios (cenário atual);
posteriormente, OTRS e Zabbix (solução proposta). Após as duas integrações, serão medidos
os desempenhos da integração avaliando o tráfego de informações na rede interna do Órgão;
os tempos de resposta para cada software de NMS para alertar os usuários do software de
controle e manutenção do serviço, OTRS, e o atendimento aos SLAs. Deve-se atentar que
existe a solução de integração do Nagios com o OTRS e qualquer alteração, dentro da Etapa
de Transição de Serviços da ITIL, é necessário avaliação, validação, teste e homologação de
acordo com o Gerenciamento de Mudanças (figura 3.10).
A representação do OTRS será baseada na criação de uma VM na qual será definida a
interface dos diferentes grupos de acesso (ACL) eseus referentes papéis, permissões dos
grupos, filas de atendimento de diferentes níveis de acesso, inclusão dos serviços e ativos,
inclusão do SLA, associação dos serviços ao SLA, população da base de dados de itens de
configuração (ativos) baseados na hierarquia dos dados utilizada no Órgão, associação dos
ativos aos serviços, manutenção e monitoramento dos serviços de acordo com os SLAs, por
parte do OTRS. Serão criadas redes fictícias interligando as máquinas virtuais para
demonstrar o monitoramento dos ICs do OTRS tanto pelo Nagios quanto pelo Zabbix.
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Para as VMs do Nagios e do Zabbix serão inseridos os parâmetros de monitoramento
dos ICs do OTRS. Sendo que para o primeiro a integração é nativa do ITSM, utilizando o
módulo chamado System Monitoring, o qual permite a integração com chamadas telefônicas e
e-mails (nesse projeto será limitada a comparação com a integração via e-mail).(NAGIOS
ENTERPRISES & OTRS, 2012)
A comunicação do OTRS com o Nagios é nativa. Porém as explorações realizadas na
funcionalidade OTRS SYSTEM MONITORING não atenderam as necessidades do Órgão,
quanto a abertura, acompanhamento de solução e fechamento automático de ICs.(OMMEN,
2010).
O System Monitoring é a forma de comunicação nativa entre o OTRS e o Nagios.
Funciona da seguinte forma: O Nagios monitora os ativos cadastrados na rede e na base de
dados do OTRS e a partir de algum alarme, abre-se um chamado com o IC específico. No
caso de um switch, por exemplo, perder conectividade, ou seja, ficar em estado de DOWN, o
Nagios envia e-mail de notificação para o OTRS. Por conseguinte, este abrirá um chamado
para resolução de incidente na fila do administrador dos ativos. Entretanto, o Nagios não
notifica ao administrador que o chamado já está aberto e a cada novo ciclo de verificação do
Nagios, se o estado do IC permanecer como incidente, aquele abre mais um chamado sem
verificar corretamente a existência de outro chamado ou apenas notificar a permanência do
estado do IC com uma mensagem interna (chamada de Nota). No caso de uma resolução
correta do incidente, o chamado é fechado no OTRS e, automaticamente, o IC fica com estado
de UP no monitoramento do Nagios. Este estado significa que o IC voltou ao seu estado
normal de funcionamento. Entretanto, não foi possível realizar a seguinte automação: ao
executar verificação contínua no ativo, e perceber que o IC está com estado normalizado, o
Nagios não consegue fechar o chamado referente ao ativo.
E a proposta de integração do OTRS com o Zabbix, relacionando os itens de
configuração com o monitoramento da rede, sendo definido: à detecção de um incidente, criase um chamado no OTRS relacionando a esse o IC com estado alterado para Incident. Caso o
Zabbix detecte alguma normalização no estado do IC, modificará o estado deste para
Operational mantendo o chamado em aberto. Também está antecipada a verificação de
chamado aberto para o mesmo IC para não haver duplicidade de chamados, caso um
atendente tenha criado o chamado antes da varredura dos ICs pelo Zabbix.
Além dessa funcionalidade, a solução prevê a verificação dos ICscadastrados no
BDGC.Caso o mesmo não esteja cadastrado no sistema, será enviada junto com o corpo do
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chamado (descrição) uma mensagem de cadastramento do IC, sem a adição de relacionamento
deste ao chamado.
Em suma, ambas integrações são similares quanto à notificação e alerta de ativos com
status do tipo down(incidente). Entretanto as integrações se diferem na atualização do estado
do IC, sendo esta ação possível utilizando o código de integração entre o Zabbix e OTRS.
Além do mais, o código de integração permite a verificação de existência do chamado e IC
relacionado (conforme supradito), no caso negativo para ambos, abre-se um novo chamado
para o incidente e um chamado para a criação do IC requerido. Porém, mesmo com as
alterações de valor nos itens de configuração no BDGC do OTRS, não são modificados os
estados dos chamados abertos pelo incidente relatado. Com a integração, simplifica-se a
atuação do atendente no sistema pela sua automatização desde o vínculo com os ICs,
verificação de existência do chamado, de existência do IC, assim como a criação do chamado
e do IC, se necessário, e a abertura do chamado e validação do fechamento do mesmo. Não
obstante, é impossível prever a capacidade proativa do atendente.
Como a solução não é oriunda da ferramenta de ITSM, foi necessário a criação de uma
rotina na linguagem de programação PHP, pois o software Zabbix é baseado nesta. Os
detalhes da implementação serão apresentados posteriormente, no item 4.6 Implementação.
A figura 4.3 mostra a topologia utilizada para a demonstração da solução. Como
supracitado, a solução será implementada em ambiente reduzido com máquinas virtuais
representando os softwares Nagios, OTRS e Zabbix, hosts de teste, rede interna cabeada da
instituição e computadores do laboratório da instituição de ensino.

Host de teste

Bloco 5 - Link Aggregate 2Gb fiber

Switch Gigabit

Máquina virtual do OTRS
172.22.50.143

Máquina física para OTRS

Máquina virtual do Nagios
172.22.50.145

Máquina física para Zabbix

Máquina virtual do Zabbix
172.22.50.19

Máquina física para Nagios

Figura 4.3 - Modelo experimental reduzido relativo ao real. Fonte: Autor
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4.1.1 Levantamento de dados e Recursos
Para a implementação da solução de forma reduzida, de acordo com estudos e
confirmação por entrevista ao pessoal responsável pelo Serviço de Produção de TI do Órgão,
serão necessários, minimamente, 03 VMs, 01 host de teste, rede cabeada, sinal WiFi (ou
roteamento de rede privada via telefone móvel). As entrevistas foram realizadas em reuniões,
por telefone e por conversação, pois o autor era colaborador da equipe.
Para verificação do impacto na rede será utilizado o software Nettraffic
(TECMUNDO, 2017), a manutenção e atendimento aos tempos definidos nos SLAs serão
realizados pelo próprio OTRS (item 4.2 Definição dos SLAs), verificação de envio e
recebimento de e-mail de acordo com os gerenciamentos de capacidade, disponibilidade e
desempenho de rede citados no item 4.3 Indicadores e Métricas de Rede.
Para validação da Requisição de Mudança (RDM), dentro da metodologia ITIL, usa-se
a Avaliação da Mudança baseado no conceito de 7 R‘s: (i) Raise, (ii) Reason, (iii) Return, (iv)
Risks, (v) Resources, (vi) Responsable e (vii) Relationship(GUERREIRO, 2016) – citado no
capítulo 3:
(i)

Raise – Quem requisitou a mudança?
a. Gestor do Serviço de Produção de TI.

(ii)

Reason – Qual a razão?
a. Melhorias no Autoatendimento pelo fator de qualidade e deficiências entre
as ferramentas de NMS.

(iii)

Return – Qual o retorno esperado após a mudança?
a. Melhorias no autoatendimento pela facilidade de uso da ferramenta e
automatização das tratativas nos chamados referentes aos ativos de rede.

(iv)

Risks – Quais os riscos envolvidos?
a. Estabilidade da solução;
b. Sobrecarga da VM do Zabbix pela configuração descentralizada;
c. Sem contrato de suporte técnico.

(v)

Resources – Quais são os recursos necessários para realizar a mudança?
a. Desenvolvimento de código de integração entre as ferramentas de ITSM e
NMS.

(vi)

Responsable – Quem será o responsável por construir, testar e implantar a
mudança?
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a. Técnicos da área Serviço de Produção de TI.
(vii)

Relationship – Qual a relação entre essa mudança e outras?
a. A primeira integração no Órgão Público foi entre o Nagios e OTRS. Todos
os ativos de rede estão vinculados ao monitor de rede, o Nagios. O Zabbix
terá a mesmo parque de monitoramento, paulatinamente, substituindo o
Nagios.

A criação dessa RDM não foi proveniente de algum incidente, somente foram
observadas outras ferramentas que poderiam trazer melhorias e agregar valor aos serviços do
Órgão, conforme citado no item 3.1.3.1 Gerenciamento de Mudança, processo da etapa
Transição de Serviço.
4.2 METODOLOGIA DA IMPLEMENTAÇÃO
Conforme informado na seção do capítulo1, item 1.4, o projeto se limita a monitorar
os serviços de Backup Corporativo TSM da área Serviço de Produção de TI do Órgão
Público, com indicadores de Infraestrutura e Monitoramento de Infraestrutura com as
ferramentas Nagios e Zabbix, eGerenciamento de Serviços de TI com o OTRS.
Com a instalação e implementação dos softwares OTRS, Nagios e Zabbix no ambiente
do CentOS 7, de acordo com os anexos 1, 2 e 3, pode-se realizar a integração das ferramentas.
Para tanto, é necessário implementar primeiramente o OTRS para inserção dos
Serviços de cada departamento, ativos de rede e modelo reduzido de rede de computadores do
Órgão (catálogo de Banco de Dados de Gerenciamento da Configuração, além dos atendentes,
filas, permissões, prioridades.
Em sequência, implementar a integração do software Zabbix com o OTRS em
linguagem de programação PHP, testar e validar de acordo com os requisitos apontados no
item ―4.3 Indicadores e Métricas‖ para verificar os incidentes. Nesta seção estão detalhados os
SLAs de cada departamento por serviço.
Deve-se identificar Metodologia e Métrica para verificação dos Níveis de Satisfação
Usuário/Cliente de acordo com o atendimento à demanda requerida dentro dos prazos
definidos nos SLAs; Assegurar manutenção e disponibilidade do serviço (Operacional,
Técnico e Específico), e impacto da comunicação na rede.
E por fim, apresentar os resultados mediante demonstração do uso da solução,
relatórios com métricas avaliadas e estatísticas dos tempos de atendimento em relação aos
SLAs e impacto na rede.
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4.3 INDICADORES E MÉTRICAS DE SLA E REDE
De acordo com os parâmetros tanto dos sistemas quanto das integrações definidos no
capítulo 3, essa etapa trata de especificar os Acordos de Nível de Serviço – SLAs – e
parâmetros de rede para a comunicação entre as ferramentas (ocorrência de incidentes em ICs
e a atuação do Zabbix).
Como o Órgão público em estudo não possuía controle dos prazos de atendimento
posterior à implantação do OTRS, os Acordos de Níveis de Serviço foram levantados de
acordo com os prazos médios de resolução de incidentes de backup de TSM do Órgão Público
e com a matriz impacto x prioridade, presente na tabela 3.1 e figuras 3.17 e 3.18.
Os padrões de rede foram obtidos por medição e conferidos com o Gerente de
Produção de TI, com a taxa de transmissão média de 20Mbps e taxa de transmissão de pico de
50Mbps, sendo esses valores referentes à banda reservada para a aplicação. Pra verificação de
manutenção desse padrão, serão utilizados os itens 4.3.2, 4.3.3 e 4.3.4, Gerenciamento da
capacidade, da disponibilidade e desempenho da rede, respectivamente.
Como os dados são sigilosos, nenhuma informação sobre prestadores de serviço ou
máquinas serão divulgados.
4.3.1 SLA
Os SLAs do serviço de backup de TSM são definidos pela média dos prazos para
reestabelecimento da normalidade do serviço após um incidente e a matriz de impacto X
prioridade supracitados. No ambiente em que se realizou o estudo, o SLA de abertura e
fechamento do chamado é: 02 horas para resposta inicial e 24 horas para solução, após a
abertura do chamado. O tempo de resposta inicial é um prazo mínimo para o atendente iniciar
o atendimento do chamado, se esse prazo for estourado, o chamado é escalado com
notificação em forma de nota no próprio chamado. Esse SLA foi definido e padronizado para
os serviços da Coordenação de TI.
4.3.2 Gerenciamento da Capacidade de Rede
A Tabela 4.1 fornece os cálculos de indicadores e métricas para Gerenciamento da
Capacidade da Rede baseado na largura de banda, média de unidade de medida de
transmissão e disponibilidade de tráfego (ANDRADE, PEIXOTO e MANIÇOBA, 2014):
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Tabela 4.1 - Gerenciamento de Capacidade;(ANDRADE, PEIXOTO e MANIÇOBA, 2014)

Indicadores

Descrição

Largura de banda

Métricas

Retornar capacidade de tráfego
em cada link de rede secundário
e do link principal.

Média de Unidade de

Informar a média de tamanho

Medida de Transmissão máximo

das

unidades

que

passam pela rede
Disponibilidade

de Verificar e separar o uso da rede

Tráfego

por tipos de tráfego.

As incógnitas são: L a média geral da largura de banda definida pela somatória das
diferentes bandas medidas (L1, L2, etc) e n, a quantidade de itens medidos. M é a média da
unidade de transmissão, x a média de grupos de unidades e t o total de pacotes. DRé a
distribuição de tráfego, C é a categoria do tráfego (IP normal, fragmentado, ou não-IP), e CH,
a carga da rede. Sendo que deve-se atingir de 20MBps de média e 50MBps de pico, conforme
levantado no Órgão.
4.3.3 Gerenciamento da Disponibilidade de Rede
A Tabela 4.2 mostra os cálculos de indicadores e métricas para Gerenciamento da
Disponibilidade da Rede baseado no link de rede, aplicações e dispositivos (ANDRADE,
PEIXOTO e MANIÇOBA, 2014). Nas fórmulas da tabela 4.2, os termos TSA e Downtime
são, respectivamente, Tempo de Serviço Acordado e período de indisponibilidade do serviço.
As incógnitas D, A e E são, Disponibilidade do Link, Disponibilidade das Aplicações e
Disponibilidade dos Dispositivos, nesta ordem.

75

Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas – FATECS
Engenharia de Computação
Tabela 4.2 - Gerenciamento de Disponibilidade;(ANDRADE, PEIXOTO e MANIÇOBA, 2014)

Indicadores
Link de Rede

Descrição

Métricas

Indicar o comportamento dos eventos
queda, retorno, pausas dos meios de
transmissão.

Aplicações

Indicar o comportamento dos eventos
queda, retorno, pausas das aplicações.

Dispositivos

Indicar o comportamento dos eventos
queda, retorno, pausas dos dispositivos.

4.3.4 Gerenciamento do Desempenho de Rede
A Tabela 4.3 auxilia na definição dos cálculos de indicadores e métricas para
Gerenciamento de desempenho da Rede baseado na carga de rede, distribuição de protocolos
e Throughput (ANDRADE, PEIXOTO e MANIÇOBA, 2014). Nas fórmulas da tabela 4.3, os
termos P, Pc, Dp, tp,TH e Cr são, respectivamente, Carga de Rede, Carga de processamento
suportada, Distribuição de Protocoos, Throughtput e Carga de tráfego Real da rede:
Tabela 4.3 - Gerenciamento de Desempenho; (ANDRADE, PEIXOTO e MANIÇOBA, 2014)

Indicadores
Carga de Rede

Descrição

Métricas

Mostrar a carga de processamento
suportada pelos ativos de rede.

Distribuição dos Utilização do link de acordo com os
Protocolos

principais protocolos.

Throughput

Carga de tráfego real da rede.

4.4 DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
Nesse item serão descritos todos os equipamentos usados para a execução desse
trabalho, desde os computadores usados para início das implementações e testes finais, hosts e
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suas respectivas Máquinas Virtuais (VMs) e a rede cabeada utilizada para a realização dos
testes.
4.4.1 Descrição dos computadores
Para a realização dos testes foi utilizado, primeiramente o laptoppessoal com as
seguintes características: Processador Intel® Core™ i3-M370 CPU, com clock de 2,4GHz,
8GB de memória RAM, sistema operacional Windows professional 7 de 64bits. Ao verificar a
necessidade de testes simultâneos, o ambiente virtualizado foi repassado para o laboratório de
redes do Centro de Ensino UniCEUB. Para tanto, as máquinas hospedeiras das máquinas
virtuais foram: Processador Intel® Core™ i7-4790 CPU, com clock de 3,6GHz, 16GB de
memória RAM, sistema operacional Windows 8.1 Enterprise de 64bits; essas serão as
máquinas utilizadas para a apresentação.
4.4.2 Descrição dos hosts e VMs
As máquinas virtuais criadas foram:
Para teste de abertura e fechamento de chamado a partir do incidente:
Descrição do VMWARE Workstation 12 Player: Versão 12, memória RAM de
8GB, Host do laptop pessoal: Windows 7 Professional, 64bits. (Observa-se que
todos os sistemas operacionais instalados são o Linux CentOS7).
Para realizar as configurações específicas de cada sistema e mantê-los no ar:
Descrição do VMWARE Workstation 12 Player: Versão 12, memória RAM de
16GB, Host dos computadores do laboratório de redes do UniCEUB para
apresentação: Windows 8.1 Enterprise, 64bits.
o A VM com o sistema OTRS possui: 4 processadores, memória RAM
de 6GB, HD de 10GB, adaptador de rede Bridge (que permite a
comunicação entre as VMs).
o A VM com o sistema Nagios: 2 processadores, memória RAM de 4GB,
HD de 20GB, adaptador de rede Bridge.
o A VM com o sistema Zabbix: 2 processadores,memória RAM de 4GB,
HD de 30GB, adaptador de rede Bridge.
4.4.3 Descrição da rede cabeada do ambiente de implantação
A topologia da rede cabeada do ambiente de implantação do modelo reduzido está
representada na figura 4.4. Sendo ela proveniente do CPD (Centro de Processamento de
Dados) do campus do Centro Universitário de Brasília (UniCEUB) e distribuída por fibra
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ótica para os diversos blocos de ensino. O laboratório de redes do bloco 5 possui rede cabeada
com par trançado UTP CAT 5e, com estações conectadas a switch fastethernet Gigabit,
associando os computadores à rede. Os IPs são: 172.22.50.145 para o Nagios, 172.22.50.143
para o OTRS e 172.22.50.19 para o Zabbix.

Figura 4.4 - Descrição da rede cabeada do Bloco 5. Fonte: Equipe de Infraestrutura de redes do UniCEUB.

4.5 INSTALAÇÃO DOS SOFTWARES
Nessa seção serão apresentadas as instalações do software virtualizador VMWARE
Workstation 12 Player, do sistema operacional CentOS 7, dos sistemas de monitoramento de
redes (NMS) Nagios e Zabbix, e do sistema de gerenciamento de TI (ITSM) OTRS.
As escolhas dos respectivos softwares e sistemas deu-se pela conformidade ao
ambiente do Órgão Público selecionado para estudo. Ao iniciar os estudos, os itens que já
estavam implantados no Órgão Público eram o VMWARE, CentOS 7 e Nagios. O OTRS e o
Zabbix estão em processo de implementação com algumas funcionalidades na base de dados
de produção.
As três VMs possuem passos similares, inicialmente, e instalações singulares para
cada software (Nagios, OTRS e Zabbix), que serão demonstrados nos itens subsequentes.
4.5.1 Instalação do VMWARE Workstation 12 Player e SO CentOS 7
Para instalar a máquina virtual em uma máquina física, realizaram-se os seguintes
passos:

(i)

Fazer

o

download

pelo

site

da

empresa

VMWARE:

http://www.vmware.com/products/workstation/workstation-evaluation; (ii) Iniciar o setup e
criar nova máquina virtual; (iii) O VMWARE retorna a janela de seleção do local onde está
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instalada a Imagem (disc image file) do sistema operacional Linux CentOS7 como sistema
operacional das máquinas virtuais, utilizando como sistema operacional da máquina física
hospedeira o Windows 7 (Professional e Enterprise Edition ); (iv) Especificar o quantidade de
memória RAM. HD, quantidade de processadores e formas de rede da VM. Todas as etapas
foram realizadas três vezes, uma para cada software.
Após a instalação do VMWARE e criação da VM com o sistema operacional CentOS
7, foram necessárias algumas configurações. (i) Primeiramente, utilizar o comandos:
,

,

, para ativação do usuário root (super

usuário com todas as permissões) e inserir a senha definida na instalação da VM, iniciar a
atualização do repositório, configurar as ferramentas de instalação, respectivamente. Em
sequência, (ii) usar o comando

, para ativar permissões de

instalação nosetenforce (SELinux) para ―permissive‖. (iii) Desabilitar o firewall para permitir
acesso

aos

repositórios

com

os

comandos:

ou

e
e

.
Para a criação de cada VM foi necessário associar o Sistema Operacional Linux
CentOS7 e adicionar dos repositórios deste os seguintes itens: Web Server (Apache), Banco
de Dados MySQL e Linguagem de programação PHP, conhecidos pelo acrônimo LAMP –
Linux, Apache, MySQL e PHP . Após a instalação de cada um, os mesmos foram testados.
Assim, foi possível dar continuidade à instalação dos sistemas de NMS e ITSM nas
respectivas máquinas virtuais.
4.5.2 Instalação do Nagios
O software Nagios está em ambiente de produção no Órgão Público desde 2006, logo,
a validação de todos os parâmetros instalados e ferramentas vinculadas a ele não são escopo
desse estudo.
Portanto, a Máquina Virtual referente ao ambiente reduzido, instalada pelo autor do
projeto para demonstração da integração do Nagios com o OTRS, está no estágio inicial, sem
nenhuma melhoria implementada pelo Órgão. Pois, para validação da integração com o
OTRS, somente são imprescindíveis criação de hosts de teste, e-mail vinculado ao Nagios e
OTRS, e instalação do pacote de monitoramento System Monitoring no OTRS. Para
instalação do Nagios foram utilizados tutoriais da internet descritos no anexo 1.
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4.5.3 Instalação do OTRS
A implantação do software no Órgão Público está em evolução desde março de 2016.
Estão implementados os seguintes módulos: Incidentes e Requisição de Serviços.Na
instalação padrão do OTRS não estão disponíveis os módulos de BDGC (Base de Dados de
Gerenciamento da Configuração), System Monitoring (para vincular ao Nagios) e Web Service
(para integração com o Zabbix). Após a instalação do OTRS foi necessário pesquisarsobre a
instalação individual dos pacotes no site do distribuidor oficial do OTRS, conforme as etapas
dos tutoriais da internet descritos no anexo 2.
4.5.4 Instalação do Zabbix
O software Zabbix foi implantado no ambiente de produção do Órgão no final de
2015. Atualmente todos os Serviços (áreas) da Coordenação de TI usam o Zabbix para
monitoramento dos seus serviços específicos. Logo, existem várias formatações e mapas de
monitoração diferenciados.
Como o propósito desse trabalho é mostrar a integração entre o Zabbix e OTRS, o
escopo será limitado, o que não restringe as capacidades da ferramenta. Sendo assim, é
imprescindível a criação de hosts de teste, e-mail vinculado ao Zabbix e OTRS, e instalação
do pacote de monitoramento Web Service no OTRS. Para instalação do Zabbix foram
utilizados tutoriais da internet descritos no anexo 3.
4.6 IMPLEMENTAÇÃO DE MODELO REDUZIDO
O presente estudo visa apresentar uma versão minimizada do cenário atual, para
validação da integração das ferramentas em ambiente controlado por quatro máquinas
virtuais, sendo três delas para implementação dos sistemas de NMS e ITSM e a quarta para
testes da geração automática de incidentes, conforme a figura 4.3. A monitoração dos ativos
de rede do Órgão público é extensa, com diversos hosts. Nesse trabalho somente serão
monitorados os hosts do Nagios, OTRS, Zabbix e um de teste. Pois a partir da assertiva de
monitoramento, abertura de chamado a partir do incidente e tratativa do mesmo, referente a
um host, o mesmo ocorre para vários ativos monitorados.
Primeiramente, realizou-se a implementação do Nagios com a criação de usuários,
hosts e mapas dos ICs similares, em versão reduzida, por conta do tamanho do acervo
monitorado no Órgão Público e limitações físicas das máquinas virtuais.
Por conseguinte, implementou-se o OTRS com as filas, grupos, atendentes, SLAs,
permissões, definição da matriz de prioridade e impacto, inclusão dos ativos (ICs), criação do
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CMBD, instalação dos pacotes de Gerenciamento do sistema (Catálogo Geral, Gerenciamento
de Mudança, Gerenciamento da configuração, Gerenciamento de Nível de Serviço,
Importação e Exportação), System Monitoring, Web Service, e inclusão do código de
integração com o Zabbix.
Em terceiro, implementou-se o Zabbix com suas funcionalidades: criação de usuário,
definição dos hosts, permissionamento, definição dos ativos a serem monitorados, desenho de
mapas e inclusão dos parâmetros de integração de web service, assim como a inserção do
código de integração com o OTRS.
E por último, a criação do host de teste para testar os impactos na rede, tempo de aviso
e tratativa de incidente dentro do SLA definido.
Para manutenção da igualdade entre os sistemas implantados no Órgão Público e o
modelo reduzido, realizou-se:
(i)

No software de ITSM: inclusão das mesmas classes e configurações no sistema
de ITSM (OTRS);

(ii)

Nos Nagios: as configurações de alertas;

(iii)

No Zabbix: as configurações de alertas, os parâmetros do código de integração
e Mídia.

Apesar das diferenças físicas e das configurações dos softwares, o código de
integração entre o OTRS e Zabbix funciona com as configurações básicas dos softwares,
desde que sejam alterados alguns parâmetros imprescindíveis: (i) Nome do IC, ID do IC,
Estado do IC (incidente); (ii) no caso de IC com dependência (explicado no item 4.7), deve-se
inserir seus respectivos ICs dependentes – pois o código verifica a árvore hierárquica –.
Foram realizadas modificações nas ferramentas de acordo com os tutoriais
pesquisados e descritos nos subitens a seguir.
4.6.1 Implementação do Nagios
Para a monitoração de ativos de rede, é necessário indicar os níveis de alerta e,
posteriormente, garantir o encaminhamento dos e-mails para o servidor de correto (autorizar o
IP do Nagios no servidor de correio e evitar erros de filtragem e bloqueio das mensagens).
Foi necessário implementar o postfix como servidor de e-mail para permitir a
comunicação entre a VM de NMS com a VM de ITSM. Para tanto, foram realizados os passos
de implementação conforme o (UNIXSTICKERS, 2015). Para visualização dos e-mails
(webmail)foi instalado o Squirrelmail.
(i)

Criando host no servidor Nagios: vi /etc/hosts; Inserir a URL do OTRS
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(ii)
Instalar o postfix: yum install postfix
(iii)

Acessar o servidor do Nagios, alterar o arquivo no campo e-mail e reiniciar o
―postfix‖:
a. vim /etc/postfix/main.cf
b. relayhost = 172.22.50.14 (referente ao host do OTRS)
c. /etc/init.d/postfix reload

(iv)

Habilitar o envio de e-mail pelo Nagios com alteração dos arquivos
―templates.cfg‖ e ―contacts.cfg‖
a. Acessar o templates.cfg e modificar os parâmetros de checagem: ―vim
/usr/local/nagios/etc/objects/templates.cfg‖
i)

check_interval: Período de 5 minutos para checagem dos
hosts.

ii)

retry_check_interval:

Período

de

checagem

após

a

identificação de incidente.
iii)

max_check_attempts: Quantidade checagem antes de emitir
notificações aos atendentes responsáveis.

iv)

notification_interval: Intervalo de notificação

v)

notification_period: Período que está habilitada a notificação

vi)

notification_options: Opções de notificações por status do
ativo (―u‖ para unknown, ―r‖ recovery, ―d‖ down), tanto para
o host e para o serviço.

b. Acessar o contacts.cfg e modificar os parâmetros de notificação: ―vim
/usr/local/nagios/etc/objects/contacts.cfg‖
i)

host_notification_optins; Opções de notificação por status do
host.

ii)

service_notification_options: Opções de notificação por status
do serviço.

(v)

Editar o core do postfix: /etc/postfix/main.cf
a. Expor a linha 77: myhostname = server1.unixmen.local
b. Expor a linha 85: mydomain = unixmen.local
c. Expor a linha 101: mydomain = unixmen.local
d. Expor a linha 115: inet_interfaces = all
e. Expor a linha 121: inet_protocols = all
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f. Expor a linha 166: #mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain,
localhost
g. Expor a linha 167: mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain,
localhost, $mydomain
h. Expor a linha 266: mynetworks = 172.22.0.0/24, 127.0.0.0/8
i. Expor a linha 421: home_mailbox = Maildir/
(vi)

Reiniciar o postfix: systemctl enable postfix / systemctl restart postfix

(vii)

Criar usuário Nagios

(viii) Instalar o TelNet: yum install telnet
(ix)

Verificar envio de e-mail: ls /home/Nagios/Maildir/new/

(x)

O envio de e-mail se dá pelo comando: echo "Corpo do email" | mail -s "Titulo
do Email" nagios@unixmen.local
a. A

verificação

do

mesmo:

cat

/home/sk/Maildir/new/(IDdaMensagem).(CodigoVerificador).server1.unix
men.local
Para a instalação do Squirrelmail, utilizou-se o mesmo tutorial anterior
(UNIXSTICKERS, 2015), com os passos detalhados abaixo:
(i)

Instalação: yum install squirrelmail;

(ii)

Realizar as alterações nas configurações gerais do webmailEntrar nas
configurações: cd /usr/share/squirrelmail/config/ e alterá-las com o comando
./conf.pl;

(iii)

Selecionar a opção 1: Organization Preferences
a. Alterar o nome da organização, salvar e retornar.

(iv)

Selecionar a opção 2: Server Settings
a. Alterar o Domain localhost pelo mesmo localhost do OTRS;
b. Alterar o envio de e-mail para Sendmail;

(v)

Criar um host virtual no Apache com o comando vi /etc/httpd/conf/httpd.conf
a. Inserir os parâmetros no diretório e reiniciar o serviço de rede:
i)

Alias

/webmail

/usr/share/squirrelmail;

<Directory

/usr/share/squirrelmail>; Options Indexes FollowSymLinks;
RewriteEngine On; AllowOverride All; DirectoryIndex
index.php; Order allow,deny; Allow from all; </Directory>.
(vi)

Acessar o webmail pelo browser com o ip do host
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a. 172.22.50.14/webmail
Após a configuração do Nagios para vínculo com o OTRS via e-mail Com posterior
modificação do OTRS de acordo com (OMMEN, 2010), descrita no item seguinte (4.6.2
Implementação do OTRS).
Modificou-se

o

diretório

de

alertas

do

Nagios

com

o

comando

―vim

/usr/local/nagios/etc/objects/zabbix.cfg‖ para inclusão de monitoramento do servidor Zabbix.
Dessa forma, pode-se realizar o teste da integração do Nagios com o OTRS via System
Monitoring.
A configuração do Nagios para utilização do módulo System Monitoring foi realizada
conforme o Anexo 4 – CÓDIGOS DE CONFIGURAÇÃO DO SYSTEM MONITORING, de
acordo com o tutorial iniciado na configuração do OTRS (OMMEN, 2010), supracitado, com
as alterações de e-mail do host OTRS.
(i)

A figura 4.5 mostra os hosts cadastrados via código no Nagios:

Figura 4.5 - Hosts cadastrados via código. Fonte: Autor.

(ii)

A figura 4.6 mostra a tela de Acompanhamento do serviço do Nagios, sendo
esse cadastrado via código com alteração manual dos diretórios:
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Figura 4.6 - Visão do acompanhamento dos serviços. Fonte: Autor.

(i)

A figura 4.7 mostra os Serviços cadastrados para monitoramento:

Figura 4.7 - Visão dos serviços cadastrados. Fonte: Autor.

4.6.2 Implementação do OTRS
Para utilização do sistema é necessário instalar os pacotes imprescindíveis para
utilização do OTRS. Assim como configurar os atendentes, grupos e papéis, o vínculo entre
eles, os atendentes e seus serviços baseados nos ICs. A figura 4.8 mostra onde realizar essas
configurações.
Na aba Administração e no item Gerenciamento do Atendente (canto esquerdo
superior). Para modificar as filas, usa-se o item Configurações de Fila (canto esquerdo
inferior). A criação de clientes e seu vínculo com os serviços é realizada no item
Gerenciamento de Clientes (no centro superior). Para alterações no chamado, inclusão de
itens de configuração, definição das classes do Catálogo Geral, criação de Serviços, definição
das Prioridades e criação de campos dinâmicos, utiliza-se o item Configurações de Chamado
(centro inferior da figura 4.8). Para configuração das contas de e-mail são realizadas
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alterações no item Configurações de E-Mail (canto superior direito). Para criação da matriz de
Prioridade (Criticidade e Impacto), alteração das configurações do sistema, instalação do web
service, Importação /Exportação de arquivos e Gerenciamento dos Pacotes, é necessário
acessar o item Administração do Sistema (canto direito inferior).
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Figura 4.8 - Visão geral da Administração da Ferramenta. Fonte: Autor.
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Conforme supra dito, como a versão inicial do sistema não possui pacotes, realizou-se
o processo de instalação dos Pacotes pela opção Gerenciamento de Pacotes foi instalado o
pacote ITSM do OTRS, diretamente do site oficial (OTRS, 2017), foram instalados os
módulos de Gerenciamento de incidente, de problema, de mudanças, de nível de serviço,
pacote do System Monitoring, pacote das configurações básicas do OTRS (core), conforme
mostra a figura 4.9.
(i)

O ITSM acessa os pacotes ITSM Core, que são os pacotes de configuração de
Catálogo de Serviços, Gerenciamento de Mudanças, Incidentes, Problema,
Nível de Serviço e System Monitoring;

(ii)

GeneralCatalog: permite alterar o catálogo geral e inserir novas classes de
configuração dos ativos;

(iii)

ITSMChangeManagement: é o pacote para habilitar o Gerenciamento de
Mudanças para realização de pedidos de Requisição de Mudança;

(iv)

ITSMConfigurationManagement:permite o acesso ao Banco de Dados de
Gerenciamento da Configuração;

(v)

ITSMIncidentProblemManagement: permite o gerenciamento dos incidentes e
problemas relacionados aos ICs monitorados pelas ferramentas de NMS.

(vi)

ITSMServiceLevelManagement:o gerenciamento de Nível de Serviço.

(vii)

System Monitoring:permite o vínculo do OTRS com o Nagios. Esse pacote é
uma extensão com funcionalidades específicas para vincular o monitoramento
dos ativos.

Figura 4.9 - Instalação dos Pacotes essenciais. Fonte: Autor.
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Após a instalação dos pacotes, foram criados os Atendentes para cada sistema: um
para executar as tarefas de configuração do OTRS denominado Otrsfinal, um para
atendimento aos chamados abertos referente à monitoração do Nagios, o Nagiosfinal, e o
último para os chamados de monitoração do Zabbix, o Zabbixfinal. Para validação das
atividades dos atendentes são necessárias a criação de papéis, grupos e relacioná-los. Definiuse (i) os papéis como Notificação do Nagios e Notificação do Zabbix; (ii) os Grupos como
teste atendente Nagios e teste atendente Zabbix. O relacionamento entre os papéis e grupos foi
realizado de acordo com o nome de cada sistema: atendente Nagios com papel de notificação
do Nagios no grupo de teste do Nagios. O mesmo com o Zabbix.
Foi cadastrado somente uma fila para recebimento dos incidentes relatados pelas
ferramentas de NMS, denominada ―Junk‖. Sendo que cada atendente recebe as notificações
desde a abertura até a finalização das tratativas no chamado.
As Filas de atendimento foram alteradas com inclusão dos e-mails dos atendentes
específicos: Nagios, Zabbix e Otrsfinal, Os atendentes dos monitores de rede usam o
calendário 24x7 e o Otrsfinal o calendário 2. Os e-mails de notificação e resposta é
otrs@unixmen.com para os softwares de NMS.
Foi incluídoapenas um cliente, ZabbixfinalC, com um Serviço de monitoração de
ativos para ambos.
Foram definidos os Acordos de Nível de Serviço (SLAs) de acordo com o item 4.3.1
desse trabalho.
Para validação da integração, foi alterado o código original na função BuscaIC para
validar os itens de configuração Network, Computer e Hardware. Os itens de configuração
foram criados hierarquicamente nessas classes: Hardware depende de Computer, que por sua
vez depende de Network. Ou seja, Hardware é subclasse de Computer e este é subclasse de
Network.
No chamado, foram incluídos os itens de configuração, definição das classes do
Catálogo Geral, definição das Matriz de Prioridades (tabela 3.7 e figura 3.17 e 3.18) de
atendimento dos chamados, apenas para conformidade das configurações realizadas no ITSM
do Órgão Público.
Para configuração das contas de e-mail são realizadas alterações no item
Configurações de E-Mail (canto superior direito).
Para criação da matriz de Prioridade (Criticidade e Impacto), alteração das
configurações do sistema, instalação do web service, Importação /Exportação de arquivos e
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Gerenciamento dos Pacotes, é necessário acessar o item Administração do Sistema (canto
direito inferior).
Para as integrações foram necessárias as instalações dos pacotes extras System
Monitoring e Web Service, do Nagios e Zabbix, respectivamente.
Para o funcionamento correto do pacote System Monitoring foi necessário modificar o
núcleo das configurações de e-mail no grupo Administração do Sistema, campo
Configurações do Sistema.
(i)

Selecionou-se

a

opção

Core::PostMaster,

campo

―PostMaster::PreFilterModule###00-SystemMonitoring‖.
a. Alterou-se os valores <FromAddressRegExp> conforme o campo
<From:>, para serem aceitos pelo filtro do Nagios, sendo definido por
default<‗nagios@mysystem.com‘>.
(ii)

Selecionou-se a opção Nagios::Acknowledge, para alteração dos valores:
a. campo <Nagios::Acknowledge::Type>, como ―Pipe‖ (com o uso desse
parâmetro, o Nagios e OTRS devem estar com os mesmos logins de acesso
para o tipo de usuário Agente, ou seja, os mesmos agentes no OTRS devem
estar cadastrados no Nagios e vice-versa.
i)

Para criação de usuários no Nagios, usa-se o comando
<htpasswd /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users Nagios> no
terminal do Nagios

ii)

Para criação de usuários no OTRS, é necessário clicar no
campo Atendente, criar o usuário e vinculá-lo a uma fila de
atendimento.

(iii)

Para vincular o usuário Nagios (atendente no sistema OTRS e agente no
sistema Nagios), é necessário, no mesmo campo citado acima, selecionar os
campos abaixo, com o nome e senha definidos para o usuário Nagios:
a. <Nagios::Acknowledge::HTTP::User>
b. <Nagios::Acknowledge::HTTP::Password >

A combinação do Host ao serviço identifica a mensagem enviada em caso de
ocorrência de incidente no IC. A integração permite a criação de novo chamado no OTRS ou
anexação de mensagem ao chamado (denominada Nota) se o chamada ainda estiver aberto (IC
com estado de incidente e atendente em execução da tratativa, dentro dos SLAs). E, se o
chamado for fechado e ocorrer novo incidente (ou a aplicação de solução de contorno não for
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efetiva), abre-se novo chamado.
A inclusão das funções do programa de integração das ferramentas (OTRS e Zabbix)
foi realizada manualmente pela geração de arquivos com o conteúdo específico de cada
função separados. Posteriormente, realizou-se o upload dos arquivos pelo comando Importar
Web Service (Import web service). Como resultado, obteve-se a configuração da figura 4.10
abaixo:

Figura 4.10 - Integração via Web Service com Zabbix. Fonte: Autor.

Foi necessário implementar o postfix como servidor de e-mail para permitir a
comunicação entre a VM de NMS com a VM de ITSM.
Para manutenção da igualdade entre a VM e sistema implementado no Órgão Público,
foram realizadas alterações nas configurações da ferramenta, conforme supracitado, aba
Administração, item Administração do Sistema, na opção Configuração do Sistema:
(i)

Modificou-se as classes do Catálogo Geral no item ―ITSM service::type‖:
a. Criados: Grupo de Serviço Técnico (agrupamento lógico para aplicativos
hospedagem, banco de dados, rede, infraestrutura física e monitoramento),
Grupo de Serviço de Negócio (agrupamento lógico para aplicativos,
desktops, backup), Projeto, Requisição de Serviço.

(ii)

Inclusão de parâmetro de preenchimento obrigatório para o campo serviço na
abertura do chamado. Pela seleção da opção Ticket e pesquisa da configuração
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―Frontend::Agent::Ticket::ViewPhoneNew‖:
a. Atribuído

―yes‖

para

o

campo:

Ticket::Frontend::AgentTicketPhone###ServiceMandatory
b. Desabilitado o campo dinâmico ―Data de Vencimento‖ com o valor 0
(zero) atribuído ao campo.
(iii)

Na opção Ticket, a configuração foi alterada para permitir o envio de notas
externas. Essa foi realizada pela alteração dos botões Pendente, Responsável,
Proprietário, Prioridade e Fechar
a. A configuração ―Frontend::Agent::Ticket::ViewPending‖ cede a permissão
de envio de nota externa para a opção ―Pendente‖;
i)

A opção ―AgentTicketPending###ArticleType‖ campo noteexternal foi alterado para o parâmetro 1 (um). Este permite o
envio de Pendente por Nota Externa.

b. A opção ―Frontend::Agent::Ticket::ViewClose‖ modifica o status do
chamado para fechado
i)

A

opção

―Ticket::Frontend::AgentTicketResponsible###ArticleTypes‖
campo note-external foi alterado para o parâmetro 1 (um).
Este permite o envio de Pendente por Nota Externa.
(iv)

Alterar Configurações em: Ticket -> Frontend::Agent::Ticket::MenuModule
a. Desmarcar os seguintes itens:
i)

―Ticket::Frontend::MenuModule###315‖ – AddtlITSMField

ii)

―Ticket::Frontend::MenuModule###460‖ – Delete

iii)

―Ticket::Frontend::MenuModule###470‖– Spam

iv)

―Ticket::Frontend::MenuModule###318‖–
ITSMChangeAddFromTemplate

v)

―Ticket::Frontend::MenuModule###420‖ – Decision

4.6.3 Implementação do Zabbix
Para a validação da integração é necessário estar logado com perfil de Administrador.
As figuras de 4.10 a 4.18 mostram os passos na configuração e implementação do Zabbix.
(i)

instalar o cURL:
a. pelo comando: yum install curl

(ii)

Copiar os scripts de alerta para o diretório correto:
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a. cp /root/OtrsNewTicketIC_v4.php /usr/lib/zabbix/alertscripts
b. cp /root/ MidiaZabbix2OTRS.php /usr/lib/zabbix/alertscripts
(iii)

Dar o permissionamento aos scripts:
a. . chmod 755 /usr/lib/zabbix/alertscripts/*.php

Para dar continuidade é necessário a criação de Midiae Action:
(i)

Criar Midia: clicar na aba Administração, selecionar a opção Tipos de Mídia e
clicar no botão Criar nova Mídia:

Figura 4.11 - Criação de Mídia. Fonte: Autor.

(ii)

Adicionar a nova Mídia (MidiaZabbix2OTRS.php):

Figura 4.12 - Edição da Mídia. Fonte: Autor.

(iii)

Criar Action: clicar na aba Configuração, selecionar a opção Ações e clicar no
botão Criar Ação
a. Configurar a Ação conforme requerido: retornar o nome do ID
(HOST.NAME) e ID do IC (ITEM.KEY) no título do chamado (campo
assunto):
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Figura 4.13 - Configuração da Ação. Fonte: Autor.

(iv)

Editar as Condições:

Figura 4.14 - Inserção de Condições da Ação. Fonte: Autor.

(v)

Formatar as Ações para envio de e-mail aos usuários selecionados:

Figura 4.15 - Formatação de envio de e-mail. Fonte: Autor.

94

Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas – FATECS
Engenharia de Computação
(vi)
Foi incluído o host Nagios para teste como IC monitorado pelo Zabbix, com a
sua respectiva URL (172.22.50.140), para ser realizada a monitoração e teste
de abertura de chamado, bem como as alterações de estado do IC (os testes
foram realizados em vários ambientes, logo as URLs foram alteradas em cada
ambiente):

Figura 4.16 - Inclusão de hosts no Zabbix. Fonte: Autor.

Posteriormente, foram configurados os usuários:
(i)

Acessar a aba Configurações, selecionar opção Usuários, selecionar a
visualização de Usuários (o sistema retorna por default a configuração de
Grupo de Usuário) e clicar no botão Criar Novo:

Figura 4.17 - Visão de Grupo de Usuário e Usuário. Fonte: Autor.

(ii)

Formatar o usuário com o nome Sistema OTRS.

(iii)

Definir acesso à Mídia Chamado OTRS :
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Figura 4.18 - Vincular usuário à Mídia. Fonte: Autor.

Em sequência, deve-se acessar o OTRS e alterar as configurações de Web Service,
inserindo o código do programa de integração pela própria ferramenta.
4.7 DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO DA INTEGRAÇÃO DAS FERRAMENTAS
O código de integração entre as ferramentas OTRS e Zabbix foi desenvolvido pela
equipe de produção de TI do Órgão Público, a qual o autor do projeto estava presente, gerar a
solução da integração. A codificação é realizada na linguagem de programação PHP por ser a
mesma na qual o sistema de monitoração Zabbix é implementado. Dada à sua complexidade,
o desenvolvimento do código foi dividido, assim como os testes para validação do requerido.
As partes de maior contribuição do autor do projeto focaram nas funções de integração
com o banco de dados MySQL, de busca dados do IC e de Alteração do status do IC,
alocação das chamadas das funções pelo programa principal e teste do programa por
completo. Sendo assim, a sua construção foi um esforço em conjunto.
A descrição do código de integração está apresentada no Apêndice 1 desse estudo. Nas
figuras seguintes (4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24 e 4.25), estão detalhadas as atividades do
programa a partir da verificação de um incidente no IC. Estão em forma de organograma de
atividades com uso da ferramenta de BPMN Bizagi, baseadas no entendimento do autor sobre
todo o funcionamento do programa principal e suas funções em separado. Foram validadas
pela equipe de produção envolvida no projeto.
O processo descrito abaixo são as etapas de verificação e modificação tanto do
chamado aberto a partir de um incidente em um ativo de rede quanto as alterações necessárias
para comunicação entre as duas ferramentas. No mapeamento apresentado abaixo, explicitamse as ações de criação de chamado, verificação de existência de chamado para o mesmo Item
de Configuração (IC) para não haver duplicidade, necessidade de alteração do status do IC, e
verificação de modificação do status do IC para o fechamento automático do chamado. A
nomenclatura ―serviço‖, nas descrições subsequentes, está relacionado aos conceitos da ITIL.
A figura 4.19 indica o programa principal com as respectivas funções de acordo com
as requisições sistêmicas. Inicia-se a aplicação armazenando os dados do IC verificado em
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estado de incidente em vetores, respectivamente, nome do IC, o próprio IC e estado do IC
(status).
O programa recebe os valores do IC: Nome, ID e estado (status). Verifica-se se possui
a substring ―APLIC-‖, pois os ICs do Órgão que estão monitorados pelo Zabbix possuem o
nome com o prefixo citado (não é necessário para o modelo reduzido). O programa verifica se
existe alguma substring, referente a um serviço que tenha um serviço-pai (hierarquicamente
superior). Caso exista, o sistema altera o nome do IC com inclusão do prefixo ―APLIC-‖, cria
o chamado, insere no título do chamado o nome do IC e insere no título ―detectado‖. Se não
possuir serviço-pai, o sistema realiza as etapas citadas, com inclusão do serviço e IC e item
com estado de incidente.
A figura 4.20 explora a função BuscaIC, na qual é iniciada a pesquisa do nome e
classe do IC. Se houver algum erro, o sistema retorna o conteúdo no chamado; senão, é
executado o comando de inclusão dos dados do IC no chamado. Se houver alguma
inconsistência, a função retorna os resultados os valores inseridos para o programa principal;
senão, verifica se existe algum outro IC com mesmo ID. Caso isto ocorra, a função emite sinal
de erro de inclusão das informações do IC. Se não houver outro IC com mesmo ID, a função
altera as informações do vetor e retorna o resultado para o programa principal.
Em sequência, o sistema armazena o ID do IC vinculado ao IC Servidor para a função
BuscaIC. De forma recursiva, o programa verifica se o IC possui subclasses: Aplicativo e
Instância de Software (em ordem hierárquica). Caso o IC não possua subclasse, inicia-se a
Função BuscaIC e aguarda resultado do IC do tipo Servidor (a descrição da função BuscaIC
está na figura 4.20). Entretanto, se o IC tiver subclasse, o sistema chama a função BuscaIC e
insere os valores na subclasse Aplicativo. Verifica novamente se esta possui a subclasse
inferior. Em caso positivo, inicia-se a função BuscaIC e insere os valores na subclasse
Instância de Software. Em caso negativo, o programa mantém os dados do IC do tipo
Aplicativo.
Na figura 4.23 está o processo da função BuscaDadosIC, a qual pesquisa o IC, usuário
e senha de acesso pela URL, cria campo ―Status Final do IC‖ (Deploy state – DeplState) e
utiliza os dados do IC em formato XML. O sistema verifica se existe alguma inconsistência,
se sim, envia-se mensagem com os dados atuais do IC; se não, executa o comando de
alteração dos dados do IC. Se ocorrer algum erro, a função informa os dados atuais do IC,
senão, insere a string decodificada (pelo json_decode – JavaScript Object Notation), insere os
valores decodificados do ―StatusFinal do IC‖ e ―Classe do IC‖. Assim, a função retorna o link
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para o programa principal.
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Figura 4.19 – Programa Principal com chamada das funções de validação da abertura automática de chamado. Fonte: Autor.
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Figura 4.20 – Função BuscaIC. Fonte: Autor.

Figura 4.21 – Função BuscaDadosIC. Fonte: Autor.

Logo após o recebimento do retorno da função, o sistema verifica o status do IC
rotineiramente, pois se o mesmo não for ―incidente‖, verifica-se o ID do IC e inicia a função
AlteraIC (descrita na figura 4.24) e finaliza as tratativas no chamado, alterando sua fila para
―chamados atendidos‖ (o status do IC fica ―Operational‖); se sim (status do IC é incidente),
insere-se os valores dos parâmetros no campo descritivo do chamado e verifica se o chamado
para o IC já existe pela função BuscaChamado (descrita na figura 4.22), de acordo com o ID.
A figura 4.22 explica o processo da função BuscaChamado, que pesquisa qual o
chamado em abertura pelo usuário, senha e status do título provenientes da URL (Uniform
Resource Locator). Logo após, pelo comando cURL (transferência de dados pela sintaxe de
chamadas pela URL, permite a conexão e comunicação com diferentes servidores e diferentes
protocolos – presente em todas as funções citadas) modifica o título do chamado e insere o
nome do usuário, e status no OTRS. O sistema verifica se existem inconsistências, em caso
afirmativo, o sistema retorna para o programa principal o título inicial do chamado; senão,
executa o comando de modificação do título do chamado. Se houver algum erro no comando,
o sistema retorna a mensagem com resultado da execução. Se não houver erros, a função
verifica se existe outro chamado com mesmo nome. Se houver, finaliza a função; senão, a
função retorna o título do chamado modificado para o programa principal.
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Figura 4.22 – Função BuscaChamado. Fonte: Autor.

Prosseguindo, ao receber o valor da função BuscaChamado do tipo ―FALSE‖, o
sistema emite uma mensagem de existência do chamado. Caso o retorno da função
BuscaChamado seja diferente de ―FALSE‖, emite-se mensagem de não existência do chamado
e inicia a função CriaChamado (figura 4.23). Nesse passo, o sistema verifica se o ID do
chamado é o mesmo do IC, em caso negativo, finaliza o operação. Senão, verifica a
possibilidade de inserção dos dados no banco de dados MySQL, pelo ID do chamado. Se o ID
estiver

errado,

finaliza-se

o

programa.

Se

estiver

correto,

inicia-se

a

função

InsereDependênciaMySQL (figura 4.25), com a chamada da função Altera IC,
subsequentemente. Dessa forma, são finalizadas as tratativas no chamado e o mesmo é
incluído na fila de atendimento com o status do IC igual a ―Incidente‖.
A figura 4.23 explicita a função CriaChamado já com todos os parâmetros requeridos
pelo OTRS, com inserção do título do incidente, tipo ―Incidente‖, fila, cliente, status Aberto
(tipo de estado do chamado descrito na tabela 3.2 – Descrições das siglas e termos do OTRS),
prioridade com valor ―Normal‖, e conteúdo dos artigos (forma de comunicação sobre a
tratativa do chamado). A função verifica se ocorreu alguma inconsistência, em caso
afirmativo, informa-se o conteúdo do chamado; senão, executa o comando de alteração do
chamado. Caso ocorre algum erro, o sistema é informado com o resultado da execução. Sem
erros detectados, a função altera o vetor para haver consistência na criação do chamado. Antes
de finalizar, a função checa se existe algum outro chamado com mesmo número, se houver, o
sistema informa erro de criação do chamado com os dados do vetor anterior; se não tiver
chamado com mesmo número, insere-se o valor no vetor e envia resposta para o programa
principal.
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Figura 4.23 – Função CriaChamado. Fonte: Autor.

A figura 4.24 explicita a função AlteraIC, a qual modifica o status do IC antes e
depois do incidente. Para tanto, a função pesquisa o ID, classe e status do IC. No caso de
alguma inconsistência, informa-se os dados atuais do IC; senão, executa o comando de
alteração do status do IC. Novamente, verifica-se se ocorreu algum erro, em caso positivo,
informa-se os dados alterados do IC, senão, informa-se o ID do IC, verifica-se a existência de
outro IC com mesmo ID, se houver outro IC com mesmo ID, a função retorna o erro de
alteração do vetor com as informações do IC. Se não houver outro IC com mesmo ID, alterase o vetor com as informações do IC e envia a resposta para o programa principal. Essa
função pode ser executada de duas maneiras divergentes: quando o estado inicial do IC for
―incidente‖ ou quando o estado do IC for ―operacional‖. Para o primeiro caso, essa função
será

executada

após

a

função

CriaChamado

e

a

função

da

figura

4.25

InsereDependenciaMysql. Para o segundo caso, a função AlteraIC é executada e as tratativas
no chamado são finalizadas, sendo o chamado incluído na fila de chamados atendidos (no
OTRS).

Figura 4.24 – Função AlteraIC. Fonte: Autor.

A figura 4.25 mostra todo o processo de validação do banco de dados MySQL com o
OTRS, definindo os parâmetros do OTRS e do banco, inserção das dependências do banco,
validando a correta conectividade (com envio de mensagem no caso de falha ou relatório de
conexão bem sucedida, verificação do nome correto de banco (com envio de mensagem de
erro com o nome específico do banco), inserção dos dados do IC no banco (identificadores de
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objeto, acerto, tipo, status, data de criação e usuário requisitante), verificação de inserção
correta dos dados (com envio de erro no caso de inconsistência nos dados do IC), finalizando
a atividade de validação de conexão com banco de dados com envio de link escalando a
requisição automática para o programa principal.

Figura 4.25 – Definição do Banco de dados do MySQL. Fonte: Autor.

4.7.1 Detalhamento das funções em PHP
Nesse tópico serão explicadas as funções que dão suporte à toda funcionalidade do
programa principal pela ordem que são requeridas pelo sistema. O código de integração é o
mesmo tanto no modelo reduzido quanto no projeto do Órgão (conforme citado anteriormente
na seção 4.6 Implementação do Modelo Reduzido). As funções são: BuscaIC, BuscaDadosIC,
BuscaChamado, CriaChamado, InsereDependenciaMysql, AlteraIC.
(i)

function BuscaIC($nome_ic,$classe){
a. Descrição:Essa função é iniciada após a criação do Título do chamado para
inserir o nome do IC com estado de Incidente. Ela possui chamada
recursiva para definir a subclasse mais inferior do IC (Network, Computer
e Hardware). Conforme citado no item4.6.2, a função original foi alterada,
por exemplo, o IC Network possui uma subclasse chamada de Computer,
que por sua vez possui a subclasse Hardware. Esta função busca o ID do IC
dado o seu nome e sua classe. Usada para inserir uma futura dependência
entre o chamado e o IC, caso ele exista em alguma classe.
b. exec: executa o programa externo. (THE PHP GROUP, 2001)
i)

Executa a função cURL pelo comando ―$cmd‖ com os
parâmetros do chamad: pesquisa IC, com seu nome e classe.

c. strpos: Encontra a primeira ocorrência de uma string. (THE PHP GROUP,
2001)
i)

Pesquisa o ID do IC.

d. str_replace: substitui todas as ocorrências de uma string de procura por

103

Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas – FATECS
Engenharia de Computação
uma string de substituição (THE PHP GROUP, 2001).
i)

Altera o vetor com a inclusão de vírgulas entre os parâmetros
do Chamado e remove as chaves ( {} ).

e. explode: divide a string em outras strings. (THE PHP GROUP, 2001)
i)

Insere o dois-pontos (:) entre as strings.

f. %20: referente a um espaço na tabela ASCII (W3SCHOOLS, 1999)
g. %2F:referente a uma barra ( / ) na tabela ASCII (W3SCHOOLS, 1999)
(ii)

function BuscaDadosIC($id_ic, &$classe_ic, &$estadodpl_ic){
a. Descrição: Essa função é iniciada após a função BuscaIC retornar o valor
do identificador do IC. Verifica a classe e estado final do IC (estado
deploy). Após a verificação de existência de determinado IC na base o
OTRS, esta função busca dados complementares do IC como, por exemplo,
o estado de deploy do IC.
b. json_decode: decodifica a string proveniente de um objeto JavaScript
(THE PHP GROUP, 2001).
i)

A função json_decode insere os dados decodificados do
estado atual do IC (current deploy state) e a classe,
provenientes do comando cURL.

(v)

function BuscaChamado($titulo){
a. Descrição: A função BuscaChamado é inicializada quando o estado do IC é
Incidente. E verifica qual o chamado pelo título de busca. Função que
busca um chamado dado um determinado título. Usada para verificar se já
não existe um chamado para o incidente de um serviço de um IC.
b. str_replace: altera o título do chamado proveniente da url e adiciona
espaçamento com o parâmetro ―%20‖.
c. strpos: Verifica se o título do chamado está vazio,

(vi)

function CriaChamado($titulo,$fila,$cliente,$msg){
a. Descrição: A função CriaChamado é acionada somente se não houver outro
chamado com mesmo título e ID do IC. É composto por título, fila, cliente
e descrição do chamado proveniente do OTRS.
b. strpos: verifica se o ID do IC é válido.
c. str_replace: remove as chaves e insere vírgulas entre os parâmetros do
vetor.
d. explode: insere vírgula no primeiro vetor auxiliar, insere dois-pontos no

104

Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas – FATECS
Engenharia de Computação
segundo vetor auxiliar. Com a função ―end‖, insere o primeiro vetor
auxiliar no final do segundo vetor auxiliar.
e. end: faz o ponteiro interno do vetor apontar para o seu último elemento
(THE PHP GROUP, 2001).
O sistema requer a garantia de conexão com o banco de dados MySQL pela função
InsereDependenciaMysql, pelo ID do chamado e ID do IC. Pois a alteração do statusdo IC
também tem que ocorrer no banco de dados. Isso ocorre somente após a criação do chamado,
no caso de o IC estiver com status ―Incidente‖ e não houver outro chamado aberto com os
dados do IC.
(vii)

function InsereDependenciaMysql($ticket_id, $ic_id){
a. Descrição: A função é acionada se o ID do IC for diferente de zero, ou seja,
o ID existir. Nesse caso, após a execução da função CriaChamado, a
função InsereDependenciaMysql cria a relação entre o IC e o chamado
(ticket).
b. A fórmula abaixo mostra a inserção de relacionamento do IC com o banco.
Os valores do chamado (ID, a chave, Tipo, estado, data da criação, usuário
que criou).
c. $sql= "INSERT INTO LINK_RELATION (SOURCE_OBJECT_ID,
SOURCE_KEY,

TARGET_OBJECT_ID,

TARGET_KEY,TYPE_ID,STATE_ID, CREATE_TIME, CREATE_BY)
VALUES ('2','".$ic_id."',1,'".$ticket_id."','5','1','".$hoje."','1')";
i)

‗2‘: indica que SOURCE_OBJECT_ID é do tipo chamado.

ii)

SOURCE_KEY é ID do IC.

iii)

‗1‘: indica que TARGET_OBJECT_ID é do tipo IC.

iv)

TARGET_KEY é o ID do chamado (ticekt).

v)

‗5‘: Caractere de dependência do tipo ―Relevant To‖.

vi)

‗1‘: indica que o STATE_ID é incidente.

vii)

CREATE_TIME é a data de criação do IC ($hoje).

viii)

‗2‘: ID do usuário criador do chamado, no caso, ID = 2.

(viii) function AlteraIC($id_ic,$nome_ic,$classe_ic,$estadoinc_ic,$estadodpl_ic){
a. Descrição: A função pode ser iniciada em dois casos: se o status do IC não
for incidente e no caso de o status ser incidente. Em ambos os casos, a
função recebe os dados do IC (ID, estado inicial, estado final e classe) e,
pela verificação de alteração de status proveniente da string gerada pelo
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comando cURL, altera o estado final (estadodpl_ic)
i)

No primeiro caso,após a criação de relação entre IC e o
chamado. O estado final do IC (estadodpl_ic) é Operacional.

ii)

No segundo caso, após a criação de relação entre IC e o
chamado. O estado final do IC (estadodpl_ic) é incidente.

b. strpos: Verifica a string e valida a alteração entre as variáveis $resp e
$needle.
Todas as especificações levantadas, atribuições e alterações das ferramentas,
descrições de atividades e detalhamento de ações foram necessárias para a correta
implementação da solução. No próximo capítulo serão apresentados os cenários, simulações e
resultados das integrações das ferramentas de NMS com a de ITSM para a notificação
automática dos incidentes e tratativa dos mesmos.
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CAPÍTULO 5.

TESTES, RESULTADOS E DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO

PRÁTICA DO MODELO PROPOSTO
Neste capítulo serão realizados os testes das integrações das ferramentas de NMS com
a de ITSM para a notificação automática dos incidentes e tratativa dos mesmos, e teste do
desempenho da rede durante a execução das integrações, apresentação dos resultados dos
testes das integrações citadas e o impacto das mesmas.
Para a geração dos resultados foi necessário realizar testes das integrações.
Primeiramente, um teste da integração do Nagios com OTRS e, posteriormente, dois testes da
integração do Zabbix com o OTRS, descritas nos itens 5.1 e 5.2, respectivamente. E por
último, serão apresentados os resultados de impacto dessas duas integrações na rede,
conforme o item 4.3.4.
Os testes foram realizados no laboratório 5001 do UniCEUB, com as descrições
citadas no capítulo anterior, no período de abril a junho de 2017. Para todos os testes foi
necessário ligar todas as máquinas virtuais e usar o usuário root.
Nota-se que todas as configurações e testes realizados exigem as alterações dos IPs
para a correta comunicação das ferramentas:
(i)

Nos diretórios do Nagios:
a. vim /usr/local/nagios/etc/objects/zabbix.cfg (colocar o IP do Zabbix)
b. vim /etc/postfix/main.cf (colocar o IP do otrs)
c. vim /etc/hosts

(ii)

Nos diretórios do Zabbix:
a. vim /usr/lib/zabbix/alertscripts/OtrsNewTicketIC_v4.php (colocar o IP do
OTRS)
b. vim /etc/hosts

(iii)

Na interface do Zabbix (http://172.22.50.144/zabbix/index.php)
a. alterar o IP do Nagios

(iv)

Nos diretórios do OTRS
a. vim

/etc/postfix/main.cf

(colocar

o

próprio

IP

no

mynetworks

172.22.0.0/24, 127.0.0.0/8)
b. vim /etc/host (inserir o IP do OTRS para recebimento de e-mail)
5.1 TESTE DE INTEGRAÇÃO DO NAGIOS E OTRS
Para validar a integração, o Nagios está preparado para monitorar o host do servidor
Zabbix e notificar o OTRS a partir da verificação de status ―Down‖, o que indica o estado de
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Incidente do Item de Configuração.
O Nagios está com a configuração básica de monitoramento, similar ao do Órgão
Público, com a verificação a cada cinco (05) minutos de todos os hosts cadastrados. O OTRS
possui a checagem e e-mails recebidos a cada cinco (05) minutos, por default. Ou seja, a
verificação de abertura de chamado a partir de incidente de um IC monitorado ocorre em até
dez (10) minutos.
Esse teste valida tanto a criação do servidor de e-mail para vincular o OTRS ao nagios
via System Monitoring (apêndice 4), quanto a abertura do chamado, que somente é realizada
via envio de e-mail para abertura de chamado automaticamente, nesse caso.
Para verificação de envio de e-mail utilizou-se o código:

A figura 5.1 mostra o envio de e-mail com o remetente e destinatário corretos, nos
campos ―Para: root@unixmen.local‖ e ―De: nagios@unixmen.com‖, com o código:

Figura 5.1 – Envio de e-mail do host Nagios para o host OTRS. Fonte: Autor.

Utilizou-se código Iptables (ferramenta da interface do usuário que permite a criação
de regras de firewall e NATs) para bloquear o acesso à rede, logo o servidor Zabbix fica sem
conectividade e o Nagios, ao monitorá-lo, verifica que o Zabbix está em estado de ―Down‖.
Foi realizado a inserção do código no servidor do Zabbix para derrubá-lo.

Os parâmetros significam:
(i)

-A: regra em corrente (chain);

(ii)

INPUT: aplicar regras aos pacotes de entrada do host;
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(iii)

-s: source;

(iv)

-j: ação.

(v)

DROP: derrubar o servidor.

Resumindo, o comando indica a inserção de regra queda (DROP) na rede do IP
especificado.
Após a aplicação do comando iptables, o Zabbix não recebe mais comunicação com a
internet. Dessa forma, após os cinco minutos de monitoração, o Nagios percebe a modificação
de estado do servidor Zabbix, conforme mostra a figura 5.2:

Figura 5.2 – Host do Zabbix com restrição de acesso à rede. Fonte: Autor.

Instantaneamente, envia e-mail de notificação para o host OTRS e abre-se o chamado
no OTRS, automaticamente, como mostra a figura 5.3. Observar o remetente e destinatário
―nagios@nagios.localhost‖ e ―nagios@unixmen.com‖, respectivamente. Isso informa que o
host Nagios notificou o host do OTRS via e-mail.

Figura 5.3 – Chamado aberto após recebimento de e-mail. Fonte: Autor.

Verificou-se que a integração foi realizada com sucesso. Com o System Monitoring
configurado com o servidor de e-mail postfix, o Nagios verificou o estado de incidente do IC
Zabbix, alertou o OTRS via e-mail na caixa de entrada nagios@unixmen.com (via
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webmailSquirrel), o OTRS abriu o chamado e iniciou a contagem do SLA.
Após a abertura do chamado, foi realizada a limpeza dos parâmetros do iptables com o
comando “iptables -F” (-F indica flush). Dessa forma, o Zabbix volta a ter acesso à rede e o
Nagios verifica que o IC está em estado de “Up”.
No teste realizado em laboratório pelo autor do projeto, a configuração realizada com
o System Monitoringpermitiu o fechamento do chamado no OTRS e limpeza da caixa de
entrada do e-mail (webmail). Essa atuação dos sistemas não ocorreu quando a integração do
Nagios com o OTRS foi implantada no Órgão, conforme explicado no capítulo 2. Ou seja, foi
possível a integração completa nos testes do autor.
Entretanto, um dos requisitos do Órgão é a validação da tratativa ocorrida pelo
atendente do chamado, mesmo que o IC retorne à atividade sem alguma ação externa do
atendente, o que significa uma solução de contorno.
5.2 TESTE DE INTEGRAÇÃO DO ZABBIX COM OTRS
Foram realizados dois testes, o primeiro somente com a abertura de chamado a partir
da verificação do host Nagios (IC monitorado), alteração do status do IC de Operacional para
Incident, e alteração do status do IC de Incident para Operacional. O segundo teste prossegue
com a execução do primeiro teste e verifica a existência de chamado aberto para o mesmo IC,
e, por último, alteração manual do estado do IC de Operacional para Incidente e consequente
abertura automática de novo chamado pelo Zabbix.
Os testes foram realizados por linha de código para simular a desativação de um item
de configuração da rede monitorada.
5.2.1 Teste Piloto – Validação da Integração
Neste teste foi realizado a criação do IC denominado Nagios, inserção dos IPs para
monitoração do IC, alteração do status do IC de Operacional para Incident, a abertura de
chamado a partir da verificação do host Nagios, e alteração do status do IC de Incident para
Operacional.
Primeiro, validou-se a integração via código e, para segunda validação de abertura de
chamado, alterou-se o estado do incidente manualmente. Durante a validação da integração,
realizou-se a verificação de detecção de chamado aberto, relacionado ao mesmo IC.
Após

as

configurações

supracitadas,

executou-se

o

comando:

―cd

/usr/lib/zabbix/alertscripts‖. Para permitir a entrada no diretório no qual está o código de
integração do Zabbix com o OTRS.
Para a inserção de estado de incidente no IC monitorado (host Nagios) via código,
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ativou-se o código dentro do diretório ―alertscripts‖ pelo comando:

O comando indica o nagios como o IC, incident como o status do IC, o parâmetro
―icmpping‖ está relacionado ao ping de monitoramento, e o nome do arquivo de vínculo entre
o OTRS e Zabbix via web service é OtrsNewTikectIC_v4.
O resultado da execução do código de verificação da integração, em forma de código
na tela do terminal da aplicação, que o código informa que o IC está com status de incidente.
O retorno do sistema é imediato e retorna as mensagens: (i) IC encontrado (significa que o IC
está cadastrado no OTRS e vinculado ao Zabbix); (ii) Status do IC é produção; (iii) Chamado
aberto.
Tabela 5.1–Código resultante referente ao IC encontrado. Fonte: Autor.

curl

-s

-k

"https://172.22.50.14/otrs/nph-

genericinterface.pl/Webservice/ITSM/ConfigItemSearch?UserLogin=Zabbixfinal&Password=apolo00
1" -H "Content-Type: application/json" -d "{\"ConfigItem\":{\"Name\":\"nagios\", \"Class\":
\"Network\"}}"

-X

POST{"ConfigItemIDs":""}curl

-s

-k

"https://172.22.50.14/otrs/nph-

genericinterface.pl/Webservice/ITSM/ConfigItemSearch?UserLogin=Zabbixfinal&Password=apolo00
1" -H "Content-Type: application/json" -d "{\"ConfigItem\":{\"Name\":\"nagios\", \"Class\":
\"Computer\"}}" -X POST{"ConfigItemIDs":["1"]}IC encontrado: 1

A

tabela

5.1

informa

o

código

de

―

retorno
‖,

após

refere-se

aplicar
ao

IC

o

comando
encontrado.

Explica-se cada parte do código resultante abaixo:
(i)

O comando cURL verifica a conexão pela URL, login do Usuário atendente
(UserLogin) Zabbix Final, com a senha do usuário (Password):
a. URL:"https://172.22.50.14/otrs/nphgenericinterface.pl/Webservice/ITSM/ConfigItemSearch?UserLogin=Zabbixfi
nal&Password=apolo001" -H;
b. login do Usuário atendente: UserLogin=Zabbix Final;
c. Senha: Password=apolo001

(ii)

Aplicação com JavaScript (json) como o tipo de conteúdo do vetor:
a. Content-Type: application/json" -d

(iii)

Os dados do IC (nome igual a nagios, Classe igual Computer) e argumento [1]
indicativo de “IC encontrado”
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a. Dados do IC: "{\"ConfigItem\":{\"Name\":\"nagios\", \"Class\":
\"Computer\"}}" -X POST;
i. \":{\"Name\":\"nagios\";
ii.

\"Class\": \"Computer\";

b. ID do Item de Configuração:{"ConfigItemIDs":["1"]}IC encontrado: 1;
Tabela 5.2 - Código resultante referente aos Dados do IC. Fonte: Autor.

curl

-s

-k

"https://172.22.50.14/otrs/nph-

genericinterface.pl/Webservice/ITSM/ConfigItem/1?UserLogin=Zabbixfinal&Password=apolo001"{"
ConfigItem":[{"CurInciState":"Operational","ConfigItemID":"1","InciStateType":"operational","CurI
nciStateType":"operational","Number":"0222000001","CreateBy":"2","LastVersionID":"34","DeplSta
te":"Production","CurDeplState":"Production","CreateTime":"2017-062017:03:04","DefinitionID":"6","VersionID":"34","DeplStateType":"productive","Class":"Computer",
"InciState":"Operational","CurDeplStateType":"productive","Name":"nagios"}]}classe_ic: Computer
estadodpl_ic:Production

A tabela 5.2 mostra o código resultante do comando de integração, com os dados do
IC:
(i)

O comando cURL aplica as mesmas verificações supracitadas e retorna os dados
do IC (estado atual igual incidente) do item acima, o código abaixo informa
a. Estado inicial do IC é Operacional:
ConfigItem":[{"CurInciState":"Operational","ConfigItemID":"1","InciStateTy
pe":"operational","CurInciStateType":"operational};
b. Dados de Tipo, Classe, Estado inicial e nome do IC:
DeplStateType":"productive","Class":"Computer","InciState":"Operational","
CurDeplStateType":"productive","Name":"nagios"}]}classe_ic: Computer
estadodpl_ic:Production

Tabela 5.3 - Código resultante referente a abertura de chamado. Fonte: Autor.

curl -s -k "https://172.22.50.14/otrs/nphgenericinterface.pl/Webservice/ITSM/Ticket?UserLogin=Zabbixfinal&Password=apolo001&States=o
pen&Title=\"%nagios%2Ficmpping%20detectado!%\""{}Chamado inexistente! Criando chamado...

A tabela 5.3 informa o que o chamado para o incidente é inexistente e o sistema cria
automaticamente o chamado vinculando o IC. Explica-se cada parte do código resultante
abaixo:
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(i)

Dados de busca do chamado com estado igual a aberto, título referenciando o host
nagios : States=open&Title=\"%nagios%2Ficmpping%20detectado!%\""
a. O chamando não detectado e o sistema cria automaticamente, vinculando o IC:
“{}Chamado inexistente! Criando chamado...”

Tabela 5.4 - Código resultante referente a abertura de chamado. Fonte: Autor.

curl -s -k "https://172.22.50.14/otrs/nphgenericinterface.pl/Webservice/ITSM/Ticket?UserLogin=Zabbixfinal&Password=apolo001" -H
"Content-Type: application/json" -d "{\"Ticket\":{\"Title\":\"Incidente no item de configuração
nagios/icmpping detectado!\",
\"Type\":\"Incident\",\"Queue\":\"Junk\",\"State\":\"open\",\"Priority\":\"3
normal\",\"CustomerUser\":\"ZabbixfinalC\"},\"Article\":{\"Subject\":\"Incidente no item de
configuração nagios/icmpping detectado!\",\"Body\":\"Incidente no item de configuração
nagios/icmpping detectado!\",\"ContentType\":\"text\/plain;charset=utf8\"}}" -X
POST{"ArticleID":"47","TicketNumber":"2017062002000014","TicketID":"14"}Chamado 14
criado!Conexão bem sucedida ao mysqlINSERT INTO link_relation (SOURCE_OBJECT_ID,
SOURCE_KEY, TARGET_OBJECT_ID, TARGET_KEY, TYPE_ID, STATE_ID,
CREATE_TIME, CREATE_BY) VALUES ('2','1','1','21','5','1','20.06.17','2')

A tabela 5.4 mostra que o chamado é aberto com o Título vinculando o IC nagios.
(i)

Dados do chamado: tipo Incidente, na fila Junk, com a prioridade determinada
e usuário cliente especificado (ZabbixfinalC).
a. "{\"Ticket\":{\"Title\":\"Incidente no item de configuração nagios/icmpping
detectado!\",\"Type\":\"Incident\",\"Queue\":\"Junk\",\"State\":\"open\",\"Pr
iority\":\"3 normal\",\"CustomerUser\":\"ZabbixfinalC\"}

(ii)

Adiciona também, uma nota ao chamado com os dados do chamado,
informando que o chamado está criado:
a. Article\":{\"Subject\":\"Incidente no item de configuração nagios/icmpping
detectado!\",\"Body\":\"Incidente no item de configuração nagios/icmpping
detectado!\",\"ContentType\":\"text\/plain;charset=utf8\"}}"

-X

POST{"ArticleID":"47","TicketNumber":"2017062002000014","TicketID"
:"14"}Chamado 14 criado!
(iii)

Prossegue com a validação da função Insere Dependência com banco de dados
MySQL:
a. Conexão bem sucedida ao mysql: ―INSERT INTO link_relation‖
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O chamado foi aberto com êxito, como mostra a figura 5.4, com estado do IC igual
Incidente (em vermelho):

Figura 5.4 - Chamado criado. Fonte: Autor.

Após

a

criação

do

chamado,

―

ao

executar

novamente

o

comando

‖, o sistema retorna os dados da

tabela 5.5:
Tabela 5.5 - Código resultante referente a chamado existente. Fonte: Autor.

curl -s -k "https://172.22.50.14/otrs/nphgenericinterface.pl/Webservice/ITSM/Ticket?UserLogin=Zabbixfinal&Password=apolo001&States=o
pen&Title=\"%nagios%2Ficmpping%20detectado!%\""{"TicketID":["14"]}chamado aberto!

O sistema verifica se existe chamado em estado de aberto, com o mesmo IC vinculado.
E, nesse caso, o sistema informando a existência de chamado relacionado ao IC com estado de
incidente. Assim, finaliza a aplicação. O código retorna o estado do chamado, Título e ID do
chamado:
(i)

Estado do chamado:States=open;

(ii)

Título do chamado: Title=\"%nagios%2Ficmpping%20detectado!%

(iii)

ID do chamado: "{"TicketID":["14"]}chamado aberto!

Ao continuar com o teste, depois da verificação de abertura de chamado, o IC
permanece com estado de incidente, conforme a figura 5.5. E iniciou-se a modificação de
estado do IC via código.
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Figura 5.5–IC com estado de incidente. Fonte: Autor.

Com a manutenção do estado do IC pôde-se testar a alteração do status para
Operacional, via código, no mesmo diretório supracitado. O código é similar ao anterior, com
a diferença no estado final do IC (operational):

A figura 5.6 informa que o estado do IC foi alterado pela cor verde e descrição
Operacional.

Figura 5.6–Alteração de status do IC via código. Fonte: Autor.

O teste de integração do OTRS com o Zabbix via web service foi realizado com êxito,
tendo a abertura do chamado com estado do IC igual a incidente e possibilidade de
modificação do estado do IC para operacional, mantendo a estado do chamado como aberto.
Sendo assim, testou-se aalteração do estado manualmente e alerta automático do
Zabbix, ao verificar a mudança de estado do IC. A figura 5.7 mostra o IC com estado
Operacional e a figura 5.8 mostra como alterar de forma manual o estado para Incidente.
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Figura 5.7– IC com estado Operacional. Fonte: Autor.

Para alterar o estado do IC, o OTRS abre uma janela de edição. Modificou-se o estado
do Item de Configuração para ―Incidente‖ e validou-se a edição com o botão ―enviar‖:

Figura 5.8 – Tela pop-up de edição do IC. Fonte: Autor.

O status do IC é alterado para Incidente, como mostra a figura 5.9:

Figura 5.9 - estado inicial de teste manual.Fonte: Autor.

Automaticamente, o Zabbix visualiza a mudança de estado, como mostra a figura
5.10, e abre um chamado com o IC e o novo estado, indicado na figura 5.11. Para isso ocorrer,
é necessário que o chamado anterior esteja fechado, senão é enviada a mensagem no terminal
do OTRS com aviso de ―chamado existente!‖ (conforme mencionado no item 4.7).
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Figura 5.10 - visão do Zabbix monitorando o Nagios.Fonte: Autor.

Chamado aberto automaticamente após alteração manual do estado do IC e
monitoração do Zabbix, como mostra a figura 5.11:

Figura 5.11 - Chamado aberto automaticamente pelo Zabbix. Fonte: Autor.

5.3 TESTE DE DESEMPENHO DA REDE EM FUNÇÃO DO FLUXO DA TRATATIVA
DOS INCIDENTES
A verificação do impacto na rede foi realizado com auxílio da ferramenta Nettraffic,
sendo dividida entre as verificações de atuação do Zabbix monitorando o host nagios em
comunicação com o OTRS via web service e as verificações de atuação do Nagios
monitorando o host zabbix em comunicação com o OTRS via System Monitoring.
5.3.1 Zabbix e OTRS via Web Service
Primeiramente configurou-se a ferramenta Nettraffic para visualizar as alterações da
rede somente para a máquina virtual do Zabbix, como mostra a figura 5.12:
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Figura 5.12 - Configurações de interface. Fonte: Autor.

Logo em seguida, testou-se a atuação do envio de link de comunicação entre o Zabbix
e OTRS, ao aplicar o código ―

‖, para

abertura de chamado no OTRS e modificação do estado do IC para incidente. Como resposta,
obteve-se o pico de menos de 1,2Bps (B/s), conforme mostra a figura 5.12:

Figura 5.13 - Pico de rede para abertura de incidente e modificação de estado do IC. Fonte: Autor.

Posteriormente, modificou-se o estado do IC para operacional com o código ―
‖, e obteve-se o valor de até 5Bps
(B/s) como mostra a figura 5.14:

Figura 5.14 - Pico de rede para alteração de estado do IC no chamado aberto. Fonte: Autor.

Com o próprio Zabbix é possível verificar se a rede no host foi realmente desabilitada,
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como mostra a figura 5.14. Esta apresenta a monitoração do host nagios pelo NMS Zabbix,
pela verificação do ―ping‖ inicialmente igual a 1 (um) e após aplicar o código citado acima, o
―ping‖ vira 0 (zero) na rede, até a reativação do IC (operacional), ao decorrer da habilitação
do monitoramento conforme mostra o horário no eixo horizontal (de 20 horas e 21 minutos
até 20 horas e 44 minutos):

Figura 5.15 - Monitoramento do nagios pelo Zabbix. Fonte: Autor.

5.3.2 Nagios e OTRS via System Monitoring
Ao verificar o impacto na rede pela atuação no Nagios monitorando o host Zabbix, o
primeiro passo foi igual ao teste anterior, configurando a ferramenta Nettraffic, como mostra a
figura 5.16:

Figura 5.16 - Configurações de interface. Fonte: Autor.

Logo após, realizou-se a abertura de chamado ao indicar estado de incidente (pela
restrição de acesso à rede) ao aplicar o código ―iptables -A INPUT (URL do Zabbix) -j
DROP‖. Como resultado de envio de link do Nagios para o OTRS pelo System Monitoring,
obteve-se a figura 5.17, com 2Bps (B/s) de pico de rede.
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Figura 5.17 - Pico de rede após abertura de chamado pelo Nagios. Fonte: Autor.

Ao realizar a aplicação do código ―iptables -F‖ e liberar o acesso à rede para o host
Zabbix, o Nagios fecha o chamado no OTRS e limpa a caixa de e-mail. Como resultado,
obteve-se 1Bps (B/s) de pico de rede, como mostra a figura 5.18:

Figura 5.18- Pico de rede após fechamento de chamado pelo Nagios. Fonte: Autor

5.4 AVALIAÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO OTRS COM O NAGIOS
A integração do Nagios com o OTRS é nativa, via SNMP, utilizando comunicação por
e-mail com o protocolo IMAP. O delay de varredura dos ativos e a atualização da base com os
novos statusdos ICs monitorados é de até cinco (05) minutos. Adicionado a este tempo, têmse o envio dos e-mails e recebimento dos mesmos pelo OTRS, que por sua vez, também
necessita varrer a base de dados de gerenciamento da configuração (local de armazenagem
das informações dos ICs vinculados aos serviços), ações que demandam até cinco (05)
minutos. Tendo um total de até 10 minutos para a notificação do Nagios ao OTRS e a abertura
do chamado com o status do IC para a fila correta de acordo com o serviço associado ao IC.
Foi possível a criação de novo chamado no OTRS ao ser verificado pelo Nagios o
estado de incidente (down) do host de teste. Entretanto, de acordo com a implementação no
Órgão Público, o Nagios, ao verificar – a cada cinco (05) minutos – que o IC permanece em
estado de down, aquele abre novo chamado, sem validar a existência de chamado sobre o
mesmo IC. Outro impactante se refere ao envio de e-mail em todas as verificações para o
atendente, o que, novamente, se o IC ainda estiver com estado de incidente.
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Conforme comentado no item 5.1, a integração foi completa, tendo notificação via email, abertura de chamado e fechamento do mesmo após a alteração de acesso à rede. E,
apesar dessa integração ter sido mais completa que a realizada no Órgão Público, o Nagios
não avisa sobre o fechamento do chamado e não insere nenhuma tratativa, apenas fecha o
chamado, além de excluir o e-mail da caixa de entrada do webmail. De acordo com o Órgão, é
necessário a intervenção humana para verificação das tratativas e validação das ações
realizadas.
5.5 AVALIAÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO OTRS COM O ZABBIX
A integração foi realizada com êxito. Os requisitos foram atendidos para validar a
integração de acordo com as funções busca do Item de Configuração, busca de dados do IC,
busca de chamado, abertura de chamado, alteração do estado do IC, e, por último, Inserção de
dependência com o Banco de Dados.
E, como o código é mutável, pode-se aplicar a qualquer forma de configuração do
CMDB (Base de Dados de Gerenciamento da Configuração), desde que mantidas as
validações das hierarquias e estados dos Itens de Configuração, bem como as filas dos
atendentes, nomes dos clientes, e dependência com banco de dados.
5.6 AVALIAÇÃO DO FLUXO DE TRÁFEGO NA TRATATIVA DE INCIDENTES –
Conforme supracitado no item4.3, os padrões de rede do Órgão Público apresentam a
taxa de transmissão média de 20Mbps e taxa de transmissão de pico de 50Mbps. Não
obstante, os resultados das comunicações foram de 1,2Bps (B/s) e 5Bps (B/s) de taxa de pico
para envio de link por web service, e 2Bps (B/s) e 1Bps (B/s) de taxa de pico para envio de email pelo System Monitoring. Logo, nenhuma das integrações causam impacto significativo
na rede.
5.7 COMPARAÇÃO DAS INTEGRAÇÕES OTRS COM NAGIOS E OTRS COM
ZABBIX
Ambas as integrações foram bem sucedidas. Com a integração do Nagios e OTRS
obteve-se maior sucesso do que a própria implementação do Órgão Público, entretanto, a
automatização impede a validação do fechamento do chamado pelo atendente, os tempos de
delay entre a verificação dos ativos e o envio de e-mail para o OTRS (de 10 minutos no total)
e a customização da ferramenta Nagios via código. Sendo esses os maiores impactantes da
utilização da integração. Vale ressaltar que essa integração no Órgão Público não foi possível
realizar o fechamento do chamado e a cada verificação o Nagios abre novo chamado para o
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mesmo IC em estado de incidente.
Já a integração do Zabbix com o OTRS foi possível total controle dos estados do IC
pelas notificações do sistema aos atendentes, validação do fechamento do chamado pelo
atendente, mesmo se o estado do IC for alterado de incidente para operacional nas seguintes
verificações, e as verificações da existência de IC cadastrado no OTRS e de chamado aberto
para o IC.
5.8 APRESENTAÇÃO DOS SLAS DO ÓRGÃO PÚBLICO APÓS A IMPLANTAÇÃO DO
OTRS
Nessa seção será apresentado como a atuação do sistema de ITSM provê melhorias no
Gerenciamento de Nível de Serviço, conceito da metodologia ITIL citado no item 3.1.4.1.
Para tanto, os colaboradores do Órgão Público forneceram os dados dos chamados abertos na
ferramenta OTRS, desde a sua implantação. Os dados são da área fictícia denominada Serviço
de Produção de TI (conforme a figura 4.1) referente ao serviço de Backup corporativo, em
concordância com a apresentação da metodologia (tem 1.4).
Ao tratar as informações fornecidas, gerou-sea tabela 5.6Relação de chamados abertos
e tempo de solução, referente aos tempos de solução dos incidentes. Nesta, estão explicitadosa
quantidade de chamados abertos (111) desde a implantação da ferramenta OTRS, o maior
tempo de solução de incidente (1571 minutos), o menor tempo de solução de um incidente (01
minuto), a média dos tempos de atendimento para a normalização do serviço de Backup
Corporativo (413,50 minutos) e o respectivo desvio-padrão (398,82 minutos).
Tabela 5.6 – Relação de chamados abertos e tempo de solução

Descrição
Quantidade de chamados
Maior tempo de solução (minutos)
Menor tempo de solução (minutos)
Média de tempo de solução (minutos)
Desvio-padrão

Valor
111
1571
1
413,50
398,82

Com os mesmos dados fornecidos, gerou-se o gráfico 5.2 ―Tempo de solução em
minutos‖. Dado que os chamados abertos devem ser solucionados dentro do SLA definido de
120 minutos de resposta inicial mais 1560 minutos para solução do incidente. Percebe-se que
somente um chamado estourou o SLA e apenas por 11 minutos, sendo os outros 110
solucionados dentro do SLA. No gráfico 5.2 estão apresentados os chamados abertos desde a
implantação do OTRS no Órgão, sendo a mais antiga com 733 dias e 5 horas (tabela no
Apêndice 3).
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Gráfico 5.1 - Tempo de solução em minutos. Fonte: Autor.
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5.9 AVALIAÇÃO GLOBAL
Anterior à implantação do OTRS para gerenciamento dos serviços, controle dos
prazos para solução e validação das soluções, não havia validação e acompanhamento das
atividades de resolução dos incidentes. As solicitações eram realizadas via e-mail entre os
colaboradores internos e externos da equipe entrevistada. Não há formas de recuperação e
criação de métricas dos atendimentos realizados, até mesmo porque várias resoluções não
eram registradas, somente comentadas ―boca-a-boca‖.
Após a implantação do OTRS, percebeu-se a necessidade de automação da verificação
dos serviços de backup. Para tal fim, utilizou-se a integração do OTRS com o Nagios, via
System Monitoring. Essa não compreendeu os requisitos do Órgão. Não obstante, nos testes
aqui apresentados, conseguiu-se uma vinculação das ferramentas mais profunda. E, mesmo
assim, não atendeu-se um requisito do Órgão: fechamento automático do incidente a partir da
percepção de modificação do estado do IC,proveniente do monitoramento do Nagios, sem
indicação de tratativa, notificação ou mesmo inclusão de solução de contorno.
Com a integração do OTRS com o Zabbix, utilizando o código em php, obteve-se o
resultado esperado. Este sendo a abertura de chamado a partir da verificação de estado de
incidente do ativo monitorado, verificação de chamado aberto para o mesmo IC, alteração de
estado do IC, e abertura de chamado ao modificar o estado do IC manualmente.
A aplicação da solução possibilita todas as tratativas previstas: Busca do Item de
configuração, busca dos dados do IC, verificação de existência de chamado para o IC com
estado de incidente, criação de chamado com o IC vinculado em caso de inexistência de
chamado posteriormente criado, alteração do estado do IC, seja esse como incidente ou como
operacional, e inserção de dependência com o banco de dados MySQL.
Como a abertura de chamado é automatizada para os ICs monitorados pelas ferramentas
de NMS, o atendente tem uma visão mais rápida do incidente e possibilidade de resolução
dentro do SLA definido de 24 horas com 2 horas de resposta inicial.
Dessa forma, pode-se gerar o Valor para o serviço de Backup Corporativo, conforme
explicado no item 3.1.2 Estratégia de Serviço, e mostrado na figura 5.19. Nesse caso, a
integração atinge o conceito de utilidade pela manutenção do desempenho dos serviços,
trazendo propósito para o serviço. E atinge, também, o conceito de garantia pela manutenção
da disponibilidade, capacidade, continuidade e segurança dada pela agilidade na resolução dos
incidentes, o que promove adequação ao uso do serviço.
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Figura 5.19 - Processo de geração de Valor (GUERREIRO, 2016)

Sobre o fluxo de dados gerados pelo processo de tratamento de incidentes, verificou-se
que o mesmo, para ambas integrações, não gera grande quantidade de tráfego. Conforme
medido no item 5.3, 5Bps (B/s) para a comunicação via web service e 2Bps (B/s) para a
comunicação via System Monitoring.
5.10 AVALIAÇÃO DAS DIFICULDADES
Inicialmente levantou-se os requisitos para criação de ambiente reduzido e fictício do
ambiente real e de grande porte, entretanto não há possibilidade de divulgação de dados ou de
acesso remoto por haver dados sigilosos. Logo, foi necessário a criação de todos os
parâmetros com diferentes nomes e cada vínculo com os nomes rasurados.
Em geral, os dificultadores das instalações foram relacionados a diferentes tutoriais
tanto com as mesmas versões requeridas dos softwares (OTRS 4.0.9, Nagios 4.0.7 e Zabbix
2.4) e sistema operacional (CentOS 7) quanto com distintas combinações dos softwares e S.O.
(por exemplo: OTRS 4.0.9 para CentOS 5; Nagios 3.5 para CentOS 5; Zabbix 3 para CentOS
7), Isso causou muitos erros e problemas de ajustes, por haverem diferentes diretórios e
especificações de configuração das ferramentas em cada tutorial. Outro dificultador foi a falta
de back up das VMs na versão gratuita do VMWARE e a constante preocupação em desligar
as VMs sem corromper algum arquivo.
O processo de instalação do Nagios teve o maior número de erros por existirem várias
versões da ferramenta e bancos de dados, até poder encontrar a consistência nos tutoriais. Este
problema ocorreu pela indicação diversas criações de diretórios para instalação de pacotes e
consequente duplicidade de dados. E também, alguns códigos disponibilizados estavam com
diferentes lexemas, por exemplo: ―—‖ no lugar de ―--‖.
Por existirem várias versões com variadas funcionalidades, cada tutorial indicava uma
versão para o Nagios e outras para os bancos de dados, além de diferentes plugins em

125

Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas – FATECS
Engenharia de Computação
ambientes desativados (comando wget). Neste caso, houve a necessidade de pesquisar um
ambiente específico no repositório e, a partir da versão dos parâmetros imprescindíveis
(plugins), definir a versão de instalação do Nagios e seu respectivo banco de dados para
compatibilidade do software com o server, banco de dados e pacotes.
Ao fim da instalação com êxito, percebeu-se que a mesma possui pouca interatividade
com o usuário e todas as alterações são realizadas em forma de código, o que dificulta a
atualização da base de dados mapeada. Além disso, os próprios mapas criados são
customizados também por código, como uma matriz bidimensional.
Além disso, a administração da ferramenta Nagios é basicamente realizada por linha
de código, o que demanda conhecimento, constante pesquisa aprofundada para resolução de
qualquer inconsistência com a utilização de fóruns capacitados e o fórum oficial da
ferramenta. E não há visão dos itens de configuração, somente ao entrar no diretório
específico e verificar linha a linha os dados de cada IC e o serviço ao qual está vinculado.
Toda alteração no Nagios é realizada via código com modificações de diretórios específicos
para cada pacote ou serviço fornecido (de forma manual).
Outro forte dificultador foi a instalação do Servidor de e-mail para vincular o Nagios
com o OTRS, pois foram necessárias várias etapas descritas em anexo, além das
inconformidades dos tutoriais citadas.
Conforme supracitado, para a instalação do OTRS, existem várias versões da
ferramenta e SO usado e, o site oficial habilita facilmente os pacotes para a versão 5, mas para
o OTRS 4 ou anterior, tem que entrar nas subastas dos repositórios e selecionar o arquivo
específico. Ainda assim, alguns pacotes não foram aceitos pela versão 4.0.9. Em especial o
pacote de Gerenciamento de Mudanças (CMBD), que ao provocar erro, foi necessário criar
outra VM, desde a instalação do SO até as configurações feitas no OTRS>
Para a instalação do Zabbix, foi utilizado somente um tutorial e houveram dois erros
na utilização do comando rpm para utilizar o Fping e o Ikesemel dos respectivos sites e eles
estavam

indisponíveis.

Para

tanto,

foram

usados

os

sites:

(https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/i/iksemel-1.4-6.el7.x86_64.rpm
http://ftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/dag/redhat/el7/en/x86_64/rpmforge/RPMS/fping-3.101.el7.rf.x86_64.rpm).

e
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CAPÍTULO 6.

CONCLUSÃO

6.1 CONCLUSÕES
A partir da análise da integração durante os testes realizados nas ferramentas, ressaltase que o código de integração entre os sistemas OTRS e Zabbix pode ser utilizado em
qualquer outra ferramenta de monitoramento de redes, com as devidas alterações. Dessa
forma, a análise pode ser feita, não necessariamente sobre a integração do OTRS e Zabbix
pela integração do OTRS e Nagios, e sim pela comparação entre o módulo System Monitoring
(para integrar OTRS e Nagios) e a integração via desenvolvimento de código PHP com uso do
módulo web service.
Sendo assim, a escolha do Zabbix é justificada pelas qualidades superiores dessa
ferramenta, citadas no capítulo 3 seção 3.7, além do aumento de controle, redução do tempo
de atendimento e consistência dos chamados abertos com os mesmos alertas dos referentes
ICs. Além de o Zabbix possuir melhor interface, aprendizado intrínseco da ferramenta,
disponibiliza layout de fácil acessibilidade
No fim, a facilidade de compreensão, interatividade e utilização do Zabbix pelos
usuários são os diferenciais. E, a comunicação via Web Service,permite maiores
possibilidades, pois dependem apenas de conhecimento de lógica de programação e validação
dos requisitos para implementação de mudanças. Todas as alterações dependem da versão do
OTRS.
O Objetivo foi alcançado, a integração do Zabbix com OTRS mostrou-se mais sucinta,
eficiente e facilitada do que a integração do Nagios com OTRS, sem que se houvesse impacto
na rede durante a execução dos testes.
Sobre as diferenças levantadas no Órgão Público, com o atendimento aos serviços sem
sistema de controle e com a implantação do ITSM OTRS, utilizando a metodologia ITIL, os
chamados foram, em suma, atendidos dentro do prazo estabelecido pelo SLA, conforme visto
nos gráficos 5.1 e 5.2, para o serviço de Backup Corporativo.
A solução permite a visualização das alterações de estado do IC e consequente
fechamento do chamado pelo atendente como Solução de Contorno, com êxito, sem êxito e
rejeitados. E, em concordância com os objetivos específicos, o impacto na rede é desprezável,
mantendo a estabilidade dos outros serviços que dependam da disponibilidade total da rede.
6.2 SUGESTÃO PARA PRÓXIMOS TRABALHOS
Ao realizar estudos específicos das ferramentas pode-se ampliar a integração para a
Inclusão de abertura de chamado via mobile e, posteriormente, completar as etapas da
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metodologia ITIL, como: vincular os módulos de requisições de serviço e requisições de
mudança.
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ANEXO 1 – CÓDIGOS DE INSTALAÇÃO DO NAGIOS 3.5
A instalação do Nagios requer a linguagem de programação PHP e o servidor
Apache. Para tanto, foi necessário a realização dos seguintes passos:
# yum install -y httpd php
Para o funcionamento do Nagios, é necessária a inclusão de algumas
bibliotecas presentes no repositório do Linux:
# yum install -y gccglibc glibc-common make gdgd-devel net-snmp
Para impedir de executar o Nagios como Root (super usuário, relativo a
administrador da base), adicionou-se o usuário ―nagios‖:
# useradd nagios
Para permitir a execução de comandos externos pela interface web, inseriu-se o
comando:
# usermod -G # groupaddnagcmd
# usermod -G nagcmd nagios nagcmd apache
Criou-se um diretório para armazenamento do conteúdo a ser baixado no
próximo passo:
# mkdir ~/nagios
# cd ~/nagios
Baixou-se os arquivos presentes nas URLs:
o #wgethttp://prdownloads.sourceforge.net/sourceforge/nagios/nagios4.0.7.tar.gz
o #wgethttp://www.nagios-plugins.org/download/nagios-plugins2.0.3.tar.gz
Como os arquivos estavam compactados, foram extraídos com o comando:
o # tar zxvf nagios-4.0.7.tar.gz
o # tar zxvf nagios-plugins-2.0.3.tar.gz
Para executar os scripts de configuração, foi necessário entrar no diretório do
Nagios:
o # cd nagios-4.0.7
o # ./configure --with-command-group=nagcmd
Para compilar e instalar os scripts, realizar a compilação com os comandos:
o # makeall
o # makeinstall
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Para instalação dos scripts, arquivos de configuração e execução das linhas de
comando, com os códigos:
o # make install-init
o # make install-commandmode
o # makeinstall-config
Para dar continuidade à instalação é preciso alterar manualmente os dados na
pasta de objetos do Nagios, modificando o email criado de forma default.:
o # vim /usr/local/nagios/etc/objects/contacts.cfg
A alteração dos dados da aplicação inicia com o comando ―esc+i‖, para
conseguir realizar inserção no diretório – forma de edição dos componentes.
Modificar o e-mail de nagio@localhost para um da escolha do administrador –
nagioseotrs@gmail.com. Para salvar as alterações e sair da tela de
configuração, uso-se o comando ―esc+:x‖
Para habilitar o componente web do Nagios, usa-se o comando
o # makeinstall-webconf
Mudar a senha do administrador para a específica do autor por:
o # htpasswd -s -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.usersnagiosadmin
Reiniciar o serviço do apache para validar as alterações:
o # systemctl restarthttpd.service
Instalação de pluggins do Nagios pelos comandos:
o # cd ~/nagios/nagios-plugins-2.0.3
o # ./configure --with-nagios-user=nagios --with-nagios-group=nagios
o # make
o # makeinstall
Verificar se existem erros com o código, conforme indicado na tabela 1:
o # /usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
Prosseguir na instalação do software não pode conter erros ou avisos, conforme
indicado no retorno da pesquisa, descrito na tabela abaixo:
o # chkconfig –add nagios
o # chkconfig –level 35 nagios on
Iniciar o serviço do Nagios:
o # systemctl start nagios.service
Para acessar o Nagios:
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o No navegador (browser): 192.168.91.134/nagios
Tabela 1: Retorno positivo de continuação da instalação do Nagios
Nagios Core 4.0.7
Copyright (c) 2009-present Nagios Core Development Team and Community Contributors
Copyright (c) 1999-2009 Ethan Galstad
Last Modified: 06-03-2014
License: GPL
Website: http://www.nagios.org
Reading configuration data...
Read main config file okay...
Read object config files okay...
Running pre-flight check on configuration data...
Checking objects...
Checked 8 services.
Checked 1 hosts.
Checked 1 host groups.
Checked 0 service groups.
Checked 1 contacts.
Checked 1 contact groups.
Checked 24 commands.
Checked 5 time periods.
Checked 0 host escalations.
Checked 0 service escalations.
Checking for circular paths...
Checked 1 hosts
Checked 0 service dependencies
Checked 0 host dependencies
Checked 5 timeperiods
Checking global event handlers...
Checking obsessive compulsive processor commands...
Checking misc settings...
Total Warnings: 0
Total Errors:0

140

Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas – FATECS
Engenharia de Computação
ANEXO 2 – CÓDIGOS DE INSTALAÇÃO DO OTRS 4.0.9
Tutorial de instalação:
A instalação do OTRS é dependente de pacotes EPEL:
o yum install epel-release
Instalação do MySQL:
o rpm

–Uvh

http://dev.mysql.com/get/mysql-community-release-el7-

5.noarch.rpm
Instalação do MySQL Server:
o yum -y install mysql-community-server
Alteração dos parâmetros de banco de dados mínimos para usar o OTRS.
Entrar na pasta:
o vi /etc/my.cnf
Inserir os dados subsequentes na guia [mysqld] os seguintes itens:
max_allowed_packet=48M
query_cache_type=1
query_cache_limit=1M
query_cache_size=32M
innodb_log_file_size=512M
innodb_log_buffer_size=8M
Adicionar o MySQL à inicialização do sistema e iniciar o banco de dados:
o /usr/bin/systemctl enable mysqld
o /usr/bin/systemctl start mysqld
Instalação de segurança do MySQL
o /usr/bin/mysql_secure_installation
o Com o usuário root, inserir ‗y‘ para todos os campos.
Habilitar acesso ao usuário root do OTRS para todas as tabelas do MySQL
o Mysql -u root -p -h 172.22.50.14
Iniciando a instalação do OTRS com pacotes essenciais do Linux:
o yum

install

-y

mysqlhttpdmod_perl

mlocatewget

make

perl-Crypt-SSLeay.x86_64

Format-DateParseperl-DBD-MySQL

gccgdgd-develphpperl-DateTime-

perl-Digest-SHA

perl-Digest-

SHA1 perl-GD perl-GDGraphperl-GDTextUtilperl-Net-* perl-TimeHiResperl-XML-* perl-LDAP sendmail-cfperl-CPAN perl-Test-Simple
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perl-YAML
Instalando toda a biblioteca do OTRS:
o yum -y install "perl(Archive::Tar)" "perl(Crypt::Eksblowfish::Bcrypt)"
"perl(Mail::IMAPClient)"

"perl(PDF::API2)"

"perl(Template::Stash::XS)"

"perl(Template)"

"perl(Text::CSV_XS)"

"perl(Time::Piece)" "perl(YAML::XS)" "perl(Encode::HanExtra)"
Modificar o diretório para inserção dos pacotes do OTRS:
o cd /opt/
Acessar os pacotes e descompactar os arquivos no diretório específico:
o wget http://ftp.otrs.org/pub/otrs//otrs-4.0.7.tar.gz
o tar -xvzf otrs-4.0.7.tar.gz
Mover o OTRS para outra pasta:
o mv otrs-4.0.9 otrs
Adição de pacotes do OTRS:
o ln -s otrs-4.0.7 otrs
o useradd -d /opt/otrs/ -c 'OTRS user' otrs
o perl -MCPAN -e 'install YAML::XS'
o perl -MCPAN -e 'install Text::CSV_XS'
o perl -MCPAN -e 'install PDF::API2'
o perl -MCPAN -e 'install Mail::IMAPClient'
o perl -MCPAN -e 'install Crypt::Eksblowfish::Bcrypt'
Instalar o modulo:
o DBD::Pg com o commando: yuminstall ―perl (DBD::Pg)‖
Inclusão de usuário no OTRS (o mesmo pode ser feito para outros usuários):
o useradd -d /opt/otrs/ -c ‗OTRS user‘ otrs usermod -G apache otrs
Alterações no núcleo do OTRS:
o # copy config file
o cd /opt/otrs
o cp Kernel/Config.pm.dist Kernel/Config.pm
o cd Kernel/Config/ && for foo in *.dist; do cp $foo `basename $foo
.dist`; done && cd ../../
o # copy all crontab dist files
o cd /opt/otrsfor foo in var/cron/*.dist; do mv $foo var/cron/`basename
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$foo .dist`; done
Instalação dos arquivos de Inicialização
o install

-m

755

scripts/redhat-rcotrs

/etc/rc.d/init.d/otrs

install -m 644 scripts/redhat-rcotrs-config /etc/sysconfig/otrs
o # copy apache2-httpd.include.conf to /etc/httpd/conf.d/zzz_otrs.conf
o install

-m

644

scripts/apache2-httpd.include.conf

/etc/httpd/conf.d/zzz_otrs.conf
Iniciar o Apache
o systemctl enable httpd
o systemctl start httpd
Acessar a pasta root e instalar os arquivos de configuração para o OTRS:
o cd /opt/otrs/
o cp Kernel/Config.pm.dist Kernel/Config.pm
o cp Kernel/Config/GenericAgent.pm.dist
Kernel/Config/GenericAgent.pm
Configurar o Apache:
o ln -s /opt/otrs/scripts/apache2-httpd.include.conf
/etc/httpd/conf.d/z_otrs.conf
Permissões de acesso aos arquivos:
o /opt/otrs/bin/otrs.SetPermissions.pl

--otrs-user=otrs

--web-

group=apache --admin-group=root /opt/otrs
Reiniciar o Apache: systemctlrestarthttpd
Habilitar atividades do OTRS que rodam em segundo plano:
o cd /opt/otrs/var/cron
o for foo in *.dist; do cp $foo `basename $foo .dist`; done
o /opt/otrs/bin/Cron.sh start otrs
o Reiniciar o servidor para efetuar as alterações: shutdown -r now
Verificar a instalação com êxito no link: 192.168.91.136/otrs/index.pl
Alterar as configurações iniciais de banco de dados, e-mail, senha inicial do
super usuário e inicializar o sistema.
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ANEXO 3 – CÓDIGOS DE INSTALAÇÃO DO ZABBIX 2.4
Preparação do Repositório do Zabbix:
Instalação das dependências, MySQL (mesmos passos do Anexo 2):
o wget

http://repo.mysql.com/mysql-community-release-el7-

5.noarch.rpm
o rpm -ivh mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm
o ls -l /etc/yum.repos.d/mysql-community*
o Instalação de todas as dependências listadas no código acima: yum
install -y OpenIPMI.x86_64 net-snmp.x86_64 unixODBC.x86_64 java1.7.0openjdk-headless.x86_64 dejavu-sans-fonts gcc.x86_64 mysqlcommunityserver.x86_64

mysql-community-devel.x86_64

libxml2-

devel.x86_64 net-snmpdevel.x86_64 libssh2-devel.x86_64 OpenIPMIdevel.x86_64 libcurl-devel.x86_64 java-1.7.0-openjdk-devel.x86_64
httpd php.x86_64 php-mysql.x86_64 php.x86_64 php-mysql.x86_64
php-devel.x86_64 php-xml.x86_64 php-cli.x86_64 php-bcmath.x86_64
php-mbstring.x86_64 php-gd.x86_64
o Instalação do Fping, para escanear os hosts na rede:


rpm

-ivh

ftp://ftp.univie.ac.at/systems/linux/dag/redhat/el7/en/x86_64/da
g/RPMS/fping-3.10-1.el7.rf.x86_64.rpm
o Instalar o Iksemel:


rpm

-ivh

https://centos.pkgs.org/7/epel-x86_64/iksemel-1.4-

6.el7.x86_64.rpm.html
Instalação oficial do Zabbix:
o Acessar o repositório dos arquivos:


wget

http://repo.zabbix.com/zabbix/2.4/rhel/7/x86_64/zabbix-

server-2.4.3-1.el7.x86_64.rpm


wget

http://repo.zabbix.com/zabbix/2.4/rhel/7/x86_64/zabbix-

server-mysql-2.4.3-1.el7.x86_64.rpm


wget

http://repo.zabbix.com/zabbix/2.4/rhel/7/x86_64/zabbix-

web-2.4.3-1.el7.noarch.rpm


wget

http://repo.zabbix.com/zabbix/2.4/rhel/7/x86_64/zabbix-

web-mysql-2.4.3-1.el7.noarch.rpm
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o Descompactar

todos

os

arquivos:

rpm

-ivh

http://repo.zabbix.com/zabbix/2.4/rhel/7/x86_64/zabbix-2.4.31.el7.x86_64.rpm

rpm

-ivh

http://repo.zabbix.com/zabbix/2.4/rhel/7/x86_64/zabbix-agent-2.4.31.el7.x86_64.rpm

rpm

-ivh

http://repo.zabbix.com/zabbix/2.4/rhel/7/x86_64/zabbix-get-2.4.31.el7.x86_64.rpm

rpm

-ivh

http://repo.zabbix.com/zabbix/2.4/rhel/7/x86_64/zabbix-java-gateway2.4.3-1.el7.x86_64.rpm

rpm

-ivh

http://repo.zabbix.com/zabbix/2.4/rhel/7/x86_64/zabbix-sender-2.4.31.el7.x86_64.rpm

rpm

-ivh

zabbix-server-2.4.3-1.el7.x86_64.rpm

zabbix-server-mysql-2.4.3-1.el7.x86_64.rpm rpm -ivh zabbix-webmysql-2.4.3-1.el7.noarch.rpm zabbix-web-2.4.3-1.el7.noarch.rpmmysql
Procedimentos do banco de dados MySQL:
Habilitar e inicializando o serviço do banco de dados:
o systemctl enable mysqld.service; systemctl start mysqld.service
Chegar o status e se o banco foi habilitado:
o systemctl status mysqld.service | grep Active; systemctl list-unit-files -type service | grep mysqld.service
Habilitar acesso ao usuário root do OTRS para todas as tabelas do MySQL
o Mysql -u root -p -h 172.22.50.14
Acesso com super usuário para ajustar as propriedades do banco
o Mysql –u root
Realizar as alterações necessárias: Criar banco, dar a permissão de acesso
(sendo o acesso ao e-mail zabbixeotrs@gmail.com e senha do super usuário). E
finalizar edição:
o mysql> create database zabbixdb character set utf8 collate utf8_bin;
o mysql> grant all privileges on zabbixdb.* to zabbixuser@localhost
identified by '123456';
o mysql> exit
Criarção de schema de banco:
o cd /usr/share/doc/zabbix-server-mysql-2.4.3/create/
o # mysql -uroot zabbixdb < schema.sq
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o # mysql -uroot zabbixdb < images.sql
o # mysql -uroot zabbixdb < data.sql
Adicionar parâmetros de configuração do Zabbix: (esc+i para inserção e
esc+:+x para salvar)
o vi /etc/zabbix/zabbix_server.conf
o

Alterar as linhas específicas com os dados do MySQL:


DBHost=localhost



DBName=zabbixdb



DBUser=zabbixuser



DBPassword=123456

Habilitar e inicializar o serviço do Servidor do Zabbix:
o systemctl enable zabbix-server.service
o systemctl start zabbix-server.service
Verificar se está ativo:
o systemctl status zabbix-server.service | grep Active
Executar os três passos anteriores para o Agente do Zabbix-Server:
o systemctl enable zabbix-agent.service
o systemctl start zabbix-agent.service
o systemctl status zabbix-agent.service | grep Active
Executar os três passos supracitados para o serviço do java
o systemctl enable zabbix-java-gateway.service
o systemctl start zabbix-java-gateway.service
o systemctl status zabbix-java-gateway.service | grep Active
Verificar habilitação de todos os serviços:
o systemctl list-unit-files --type service | grep zabbix
Ajustando o forntend do Zabbix
Configuração do PHP (esc+i para inserção e esc+:+x para salvar):
o vi /etc/php.ini
o Alterar os itens:


max_execution_time 300



post_max_size 16M



max_input_time 30



date.timezone America/Sao_Paulo
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Instalar os serviços do Apache:
o systemctl enable httpd.service
o systemctl start httpd.service
o systemctl status httpd.service | grep Active
o systemctl list-unit-files --type service | grep httpd
Liberação do firewall:
o firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http firewallcmd --permanent --zone=public --add-service=https firewall-cmd -permanent --zone=public --add-service=mysql
o systemctl restart firewalld.service
Verificação de erros no log e reinicialização do Zabbix:
o tail -f /var/log/zabbix/zabbix_server.log
o reboot
Acesso à interface web: 192.168.91.135/Zabbix
o Definição inicial da ferramenta acessando com o super usuário
o Checagem dos pré-requisitos
o Configuração do banco de dados
o Detalhamento do Servidor
o Instalação final
o Acesso com usuários para customização da ferramenta.

147

Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas – FATECS
Engenharia de Computação
ANEXO 4 – CÓDIGOS DE CONFIGURAÇÃO DO SYSTEM MONITORING
Inclusão de contato pela alteração dos grupos de hosts ou serviços, com o
comando: vim /etc/objects/contacts.cfg, adicionando as linhas seguintes:
define contact
{
contact_name otrs@unixmen.com
contactgroups admins
use generic-contact
alias Postmaster
host_notification_period 24×7
service_notification_period 24×7
host_notification_options d,u,r,n
service_notification_options w,u,c,r,n
host_notification_commands notify-host-by-email
service_notification_commands notify-service-by-email
email otrs@unixmen.com
}
define contactgroup
{
contactgroup_name admins
alias Nagios Administrators
members nagiosadmin,otrs@unixmen.com
}

O Nagios requer a atuação de programas externos pelo envio do comando
―command‖ ―services‖ e indicação do ―host‖. Logo é necessário acessar o
diretório de contatos e adicionar o comando: vim /etc/objects/contacts.cfg,
adicionando as linhas seguintes:
define command
{
command_name check_otrs
command_line /opt/otrs/bin/otrs.NagiosCheck.pl -c $ARG1$ -N
}
define service
{
use generic-service
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host_name otrs
service_description OTRS Number of Tickets
check_command check_otrs!
/opt/otrs/Kernel/Config/NagiosCheck.pm
}
define host
{
host_name otrs
use generic-host
alias Postmaster
address @myaddress
max_check_attempts 4
checks_enabled 1
active_checks_enabled 1
passive_checks_enabled 1
check_interval 1
process_perf_data 0
retain_status_information 1
retain_nonstatus_information 1
notification_interval 1
contact_groups admins
notification_period 24×7
notification_options d,u,r
notifications_enabled 1
stalking_options o,d,u
}

Adicionar permissão ao usuário pelo comando ―vim /etc/objects/cgi.cfg‖ e
alterar os campos:
use_authentication=1
authorized_for_system_information
authorized_for_configuration_information
authorized_for_system_commands
authorized_for_all_services
authorized_for_all_hosts
authorized_for_all_service_commands
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authorized_for_all_host_commands

Reiniciar o Nagios com o comando ―systemctl restart Nagios‖;
Configurar o envio e recebimento de e-mail no diretório do OTRS pelo
comando ―vim /opt/otrs/bin/PostMasterMailbox.pl‖.
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APÊNDICE 1 – CÓDIGO DE INTEGRAÇÃO DO ZABBIX COM O OTRS
#!/usr/bin/php
<?php
// Modulo de integracao entre o sistema de NMS Zabbix (2.4) e o de ITSM OTRS (4.0.7).
// Utiliza recursos de WEB SERVICE do OTRS para cadastro, consulta de chamados e acessa
diretamente o MySQL para criação de dependências entre IC e os referentes chamados.
// Necessita dos módulos do MySQL no PHP para o Zabbix. Mais detalhes em
https://www.zabbix.com/documentation/2.0/manual/installation/install_from_packages
// Por Paulo Ricardo Carneiro Abrahão, Carlos Tavares e Pedro Chagas Pestana
// Versão 1 - 04/2016 - Integração utilizando o Banco de Dados Oracle.
// Versão 2 - 02/05/2016 - Acrescido os itens junto ao nome do IC. Testa se o item tem o
substring "APLIC-" e substitui o nome do IC caso positivo
// Versão 3 - 12/05/2016 - Integração utilizando o Banco de Dados MySQL.
// Versão 4 - 09/04/2017 - Modifição de acordo com alteração do PHP e MySQL

define("DEBUG","true");
define("USER_OTRS","Zabbixfinal"); // verificar o usuário
define("PASS_OTRS","apolo001"); // senha: apolo001
define("URL_OTRS","http://172.22.50.14/otrs/nph-genericinterface.pl/Webservice/ITSM");
// alterar de acordo com a porta utilizada.
define("FILA_OTRS","testeintegracaozabbix"); //verificar fila
define("CLIENTE_OTRS","ZabbixfinalC");// usuário do tipo cliente para zabbix
define("USER_MYSQL","otrs");
define("PASS_MYSQL","jTs6qB4h0JgDI3Zl");
define("URL_MYSQL","172.22.50.14"); //192.168.115.137
define("DB_NAME_MYSQL","otrs");

function InsereDependenciaMysql($ticket_id, $ic_id){
$link = mysql_connect(URL_MYSQL, USER_MYSQL, PASS_MYSQL);
if (!$link) {
die('Não foi possível conectar: ' . mysql_error());
}
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echo 'Conexão bem sucedida ao mysql';
if (!mysql_select_db(DB_NAME_MYSQL, $link)) {
echo 'Não foi possível selecionar o banco de dados '.DB_NAME_MYSQL;
exit;
}
$hoje = date("d.m.y");
$sql

= "INSERT INTO link_relation (SOURCE_OBJECT_ID, SOURCE_KEY,

TARGET_OBJECT_ID,

TARGET_KEY,

TYPE_ID,

STATE_ID,

CREATE_TIME,

CREATE_BY) VALUES ('2','".$ic_id."','1','".$ticket_id."','5','1','".$hoje."','2')";
echo $sql."\n";
$result = mysql_query($sql, $link);
if (!$result) {
echo "Erro do banco de dados, não foi possível inserir no banco de dados\n";
echo 'Erro MySQL: ' . mysql_error();
exit;
}
mysql_close($link);
}
function BuscaChamado($titulo){
$titulo_url=str_replace(" ","%20",$titulo);
$cmd="curl

-s

-k

\"".URL_OTRS."/Ticket?UserLogin=".USER_OTRS."&Password=".PASS_OTRS."&States=
open&Title=\\\"%".$titulo_url."%\\\"\"";
if(DEBUG)echo $cmd."\n";
$resp=exec($cmd);
if(DEBUG)echo $resp;
if(strpos("{}",$resp)!==FALSE)return(FALSE);
else return(TRUE);
}

function CriaChamado($titulo,$fila,$cliente,$msg){
$cmd="curl

-s

\"".URL_OTRS."/Ticket?UserLogin=".USER_OTRS."&Password=".PASS_OTRS."\"
\"Content-Type:

application/json\"

-d

-k
-H

\"{\\\"Ticket\\\":{\\\"Title\\\":\\\"".$titulo."\\\",
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\\\"Type\\\":

\\\"Incidente\\\",

\\\"Queue\\\":\\\"".$fila."\\\",\\\"State\\\":\\\"open\\\",\\\"Priority\\\":\\\"3
normal\\\",\\\"CustomerUser\\\":\\\"".$cliente."\\\"},\\\"Article\\\":{\\\"Subject\\\":\\\"".$titulo."\
\\",\\\"Body\\\":\\\"".$msg."\\\",\\\"ContentType\\\":\\\"text\/plain; charset=utf8\\\"}}\"

-X

POST";
if(DEBUG)echo $cmd."\n";
$resp=exec($cmd);
if(DEBUG)echo $resp;
if(strpos($resp,"TicketID")!==FALSE){
$resp2=str_replace(array("{","}","\""),array("","",""),$resp);
$resp_array_aux=explode(",",$resp2);
$resp_array_aux2=explode(":",end($resp_array_aux));
// retorna o TickeID
echo "Chamado ".$resp_array_aux2[1]." criado!\n";
return($resp_array_aux2[1]);//posição 1 do array
}else{
echo "Erro na criação do chamado:\n ".$resp."\n";
return(false);
}
}

function BuscaIC($nome_ic,$classe){
$cmd="curl

-s

-k

\"".URL_OTRS."/ConfigItemSearch?UserLogin=".USER_OTRS."&Password=".PASS_OTR
S."\"

-H

\"Content-Type:

application/json\"

-d

\"{\\\"ConfigItem\\\":{\\\"Name\\\":\\\"".$nome_ic."\\\", \\\"Class\\\": \\\"".$classe."\\\"}}\" -X
POST";
if(DEBUG)echo $cmd."\n";
$resp=exec($cmd);
if(DEBUG)echo $resp;
if(strpos($resp,"ConfigItemIDs")!==FALSE){
$resp2=str_replace(array("{","}","\"","[","]"),array("","","","",""),$resp);
$resp_array_aux=explode(":",$resp2);
if($resp_array_aux[1]!="")return($resp_array_aux[1]);
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else return(FALSE);
}else return(FALSE);
}

function AlteraIC($id_ic,$nome_ic,$classe_ic,$estadoinc_ic,$estadodpl_ic){
$cmd="curl

-s

-k

\"".URL_OTRS."/ConfigItem/".$id_ic."?UserLogin=".USER_OTRS."&Password=".PASS_O
TRS."\"

-H

\"Content-Type:

application/json\"

-d

\"{\\\"ConfigItem\\\":{\\\"Name\\\":\\\"".$nome_ic."\\\",\\\"InciState\\\":\\\"".$estadoinc_ic."\\\"
,\\\"DeplState\\\":\\\"".$estadodpl_ic."\\\",\\\"Class\\\":\\\"".$classe_ic."\\\",\\\"CIXMLData\\\":
{\\\"\\\":\\\"\\\"}}}\" -X POST";
if(DEBUG)echo $cmd."\n";
$resp=exec($cmd);
if(DEBUG)echo $resp;
$needle="ConfigItemID\":\"".$id_ic;
if(strpos($resp,$needle)!==FALSE)return(true);
else return(false);
}

function BuscaDadosIC($id_ic, &$classe_ic, &$estadodpl_ic){
$cmd="curl

-s

-k

\"".URL_OTRS."/ConfigItem/".$id_ic."?UserLogin=".USER_OTRS."&Password=".PASS_O
TRS."\"";
if(DEBUG)echo $cmd."\n";
$resp=exec($cmd);
if(DEBUG)echo $resp;
$resp_json=json_decode($resp,true);
$estadodpl_ic=$resp_json['ConfigItem'][0]['CurDeplState'];
$classe_ic=$resp_json['ConfigItem'][0]['Class'];
}
//______________________________PRINCIPAL__________________________________
if($argc!=4){
echo "\nParâmetros inválidos! Use ".$argv[0]." <nome_ic><item_ic><estado_ic>\n";
exit(0);
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}
$nome_ic=$argv[1];
$item_ic=$argv[2];
$estado_ic=$argv[3];
if(strpos($item_ic,"APLIC-")===0){
// Criara chamado com somente o nome do item com problema - Deve ter IC correpondente
na base do OTRS
$nome_ic=str_replace("APLIC-","",$item_ic);
$titulo="Incidente no item de configuração ".$nome_ic." detectado!";
$titulo_busca=$nome_ic."%20detectado!";
}else{ // Criara chamado com o nome do IC + item com problema
$titulo="Incidente no item de configuração ".$nome_ic."/".$item_ic." detectado!";
$titulo_busca=$nome_ic."%2F".$item_ic."%20detectado!";
}
$id_ic=BuscaIC($nome_ic,"Network");//Servidor
if(!$id_ic){
$id_ic=BuscaIC($nome_ic,"Computer"); //Aplicativo
if(!$id_ic){
$id_ic=BuscaIC($nome_ic,"Hardware"); //InstanciaSW
}
}
if($id_ic){
if(DEBUG)echo "IC encontrado: ".$id_ic."\n";
BuscaDadosIC($id_ic, $classe_ic, $estadodpl_ic);
if(DEBUG)echo "classe_ic: ".$classe_ic." estadodpl_ic:".

$estadodpl_ic."\n";

}
if($estado_ic=="incident"){
$conteudo=$titulo;
$ticket_existe=BuscaChamado($titulo_busca);
// $ticket_existe=FALSE;
if(!$ticket_existe){
echo "Chamado inexistente! Criando chamado...";
$ticket_id=CriaChamado($titulo,FILA_OTRS,CLIENTE_OTRS,$conteudo);
if($id_ic){
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if($ticket_id)InsereDependenciaMysql($ticket_id, $id_ic);
AlteraIC($id_ic,$nome_ic,$classe_ic,"Incident",$estadodpl_ic);
}
}else if(DEBUG)echo "chamado já existente!\n";
}else{ //IC voltou ao estado normal
if($id_ic)AlteraIC($id_ic,$nome_ic,$classe_ic,"Operational",$estadodpl_ic);
}
?>
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APÊNDICE 2 – CÓDIGO DE MÍDIA ENTRE ZABBIX E OTRS
#!/usr/bin/php
<?php
/*Faz a chamada do programa que cria os tickets no OTRS. Parametriza o ASSUNTO da
Midia para a chamada do script
Chamada configurada

na Action do

Zabbix:

Assunto

padrao:

"{HOST.NAME}

{ITEM.KEY1} incident". Assunto da recuperação "{HOST.NAME} {ITEM.KEY1}
operational"
Exemplo de chamada deste script: ./MidiaZabbix2OTRS.php otrs 'nms2 icmpping incident' ''
Onde 'nms2 icmpping incident' é o assunto e '' é a mensagem padrão (vazia).
Desenvolvido por: Paulo Ricardo Carneiro Abrahão e Pedro Chagas Pestana
Versão 1 - 05/2016*/
define("LOG","/tmp/log.txt");
define("SCRIPT","/usr/src/zabbixbot/OtrsNewTicketIC_v4.php");

$msg="--- ".date("d/m/Y H:i:s")." ---\nChamado: ";
for($i=0;$i<$argc;$i++)$msg.=$argv[$i]." ";
$msg.="\n";

$assunto_zabbix=explode(" ",$argv[2]);

$cmd=SCRIPT." ".$assunto_zabbix[0]." ".$assunto_zabbix[1]." ".$assunto_zabbix[2];
echo $cmd."\n";
$msg.="Comando gerado: ".$cmd."\n";

$msg.="Resposta exec: ".exec($cmd)."\n";

$cmd="echo '".$msg."' >> ".LOG;
echo $cmd."\n";

exec($cmd);
?>
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APÊNDICE 3 – RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO DOS DESENHOS DE
DIAGRAMAS DE PROCESSO DO PROGRAMA PRINCIPAL
Nesse relatório estão declaradas, pelos participantes da produção do programa
principal e das funções do código de integração do Zabbix com o OTRS, as validações do
entendimento, desenho dos Diagramas de processos do programa principal e suas respectivas
funções.
1) O processo descrito na figura 4.21 está em acordo com as execuções e tratativas
executadas pelo programa principal?
Sim.
2) Os processos da função BuscaIC, descrito na figura 4.22 está correto?
Sim.
3) Os processos da função BuscaDadosIC, descrito na figura 4.23 está correto?
Sim.
4) Os processos da função BuscaChamado, descrito na figura 4.24 está correto?
Sim.
5) Os processos da função CriaChamado, descrito na figura 4.25 está correto?
Sim.
6) Os processos da função AlteraIC, descrito na figura 4.26 está correto?
Sim.
7) Os processos da função InsereDependenciaMySQL, descrito na figura 4.27 está
correto?
Sim.
8) As descrições das funções que complementam o código de integração descritas no
item 4.7.1 Detalhamento das Funções em PHP, está de acordo com a atuação das
funções para execução correta do código de integração do Zabbix com o OTRS?
Sim.

