


• MONITORANDO COM ZABBIX E CRIATIVIDADE



O Palestrante 

Formado em Ciência da computação

Pós-Graduado em Gestão e 

Governança de TI

MBA em Gestão Estratégica de 

Negócios

Pós-Graduando em Cloud 

Computing

17 anos

Gerente de Divisão de 

Soluções de Monitoração



Serpro.gov.br



Habilidades Imprescindíveis

⚫ Inteligência emocional

⚫ Comunicação

⚫ Foco em resultado / solução

⚫ Liderança

⚫ Criatividade

⚫ Trabalho em equipe

⚫ Capacidade de resolver problemas complexos

⚫ Flexibilidade

⚫ Autogestão

⚫ Empatia
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Processo de desenvolvimento de uma 
solução criativa





CASE 1: Isolamento de Localidade de rede - Desafio

⚫ Isolamento da localidade

⚫ Localidades remotas 

indisponíveis

⚫ Geração de múltiplos 

incidentes

⚫ Excesso de trabalho 

manual

⚫ Gestão de Incidentes

⚫ Necessidade de relatório 

para prestação de contas



CASE 1: Isolamento de Localidade de rede - Solução

⚫ Eventos de falhas dos 

circuitos

⚫ Trigger complexa detecta o 

isolamento

⚫ Ação automática com scripts 

em escalonamento

⚫ Números de incidentes 

gerados e informação de 

isolamento



⚫ Informa isolamento nas 

localidades remotas

⚫ Script identifica os RI’s gerados 

das localidades remotas

⚫ Script interage com o IBM/SCCD

⚫ Gestão dos incidentes filhos

⚫ Relatórios com as informações 

detalhadas

RI/XXX01

RI/XXX02 RI/XXX03

RI/XXX04

RI/XXX05



CASE 2: Descoberta de interfaces por descrição

BACKBONE_XXX ACESSO_YYY CONEXÃO_ZZZ



CASE 2: Descoberta de interfaces por descrição - Desafio

BACKBONE_XXX ACESSO_YYY CONEXÃO_ZZZ

⚫ Monitora disponibilidade

⚫ Abre incidente

⚫ Coleta tráfego

⚫ Coleta erros/descartes

⚫ Monitora disponibilidade

⚫ Coleta tráfego

⚫ Coleta erros/descartes

⚫ Monitora 

disponibilidade



CASE 2: Descoberta de interfaces por descrição - Solução

⚫ Definido padrão de descrição de interfaces 

com o time de rede

⚫ LLD SNMP por palavra-chave na descrição da 

interface

⚫ Regras distintas com perfis de monitoração 

específicos

⚫ Todas as regras no mesmo template





CASE 3: Tratamento de erros de execução de backups



CASE 3: Tratamento de erros de execução de backups - Desafio

Premissas:

⚫ Erros de jobs de backup devem ser tratados até determinado horário;

⚫ 99% dos erros de backup devem ser tratados dentro do prazo;

⚫ Gerar relatório de indicador.

Desafios:

⚫ Identificar eventos de erros e sucessos de jobs de backup por política e por 

servidor;

⚫ Contabilizar os backups tratados e não tratados dentro dos prazos estabelecidos;

⚫ Permitir descartes de eventos da contabilização;

⚫ Gerar relatório de indicador.



CASE 3: Tratamento de erros de execução de backups - Solução

Ações:

⚫ Tratamento de SNMP Traps com pré-processing:

⚫ Geração de eventos detalhes do erro de backup;

⚫ LLD customizada para recebimento de eventos (itens trapper):

⚫ Arquivo gerado pelo Backup Server com lista de clientes e políticas;

⚫ Ação automática para gerar evento por cliente / política:

⚫ zabbix_sender

⚫ Customização de interface para listagem e tratamento dos eventos;

⚫ Relatório em formato PDF.





CASE 4: SLA de Infraestrutura de rede local



CASE 4: SLA de Infraestrutura de rede local - Desafio

⚫ Medir disponibilidade da infraestrutura da rede local 

de cada localidade;

⚫ Considerar a disponibilidade do servidor Domain 

Controller e do Switch Core;

⚫ Desconsiderar momentos de indisponibilidade 

simultânea dos dois hosts;

⚫ Centenas de localidades;

⚫ Gerar relatório com os dados de SLA e eventos 

relacionados.



CASE 4: SLA de Infraestrutura de rede local - Solução

⚫ Uso de campo de inventário para 

identificar tipo do host;

⚫ Automação de criação de 

dependência de triggers;

⚫ Automatização da árvore de serviços por 

script via API;

⚫ Interface customizada para exibição dos 

dados;

⚫ Geração de relatório de SLA e eventos por 

script via API.





CASE 5: Criação padronizada de períodos de manutenção



CASE 5: Criação padronizada de períodos de manutenção - Desafio

⚫ Falta de conhecimento técnico das áreas envolvidas na Gestão de Mudanças;

⚫ Heterogeneidade e complexidade dos ambientes;

⚫ Necessidade de um padrão de criação de períodos de “blecautes”;

⚫ Desonerar equipes técnicas com procedimentos processuais;



CASE 5: Criação padronizada de períodos de manutenção - Solução

⚫ Análise detalhada das características de cada serviço;

⚫ Padronização de informações na ferramenta de monitoração (Zabbix);

⚫ Integração com ferramenta de ITSM (IBM SCCD) via API;

⚫ Interface customizada no Zabbix e processamento dos dados via API;

⚫ Tratamento do ticket no ITSM;

⚫ Criação da janela de manutenção no Zabbix;





JUST FOR FUN!



Geolocalização: Previsão do Tempo (OpenWeather)



“Aliando criatividade e conhecimento técnico, 

as oportunidades se tornam quase infinitas.”

Ramos, Luciano



https://www.linkedin.com/in/luciano-souza-ramos/



OBRIGADO

Luciano Ramos
Luciano.ramos@serpro.gov.br
ramosluci57@gmail.com
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