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Abstract. Considering the need for monitoring that modern computer networks
demand, the goal is to explore the research field of tools that offer solutions for
this type of problem. To do so, brief bibliographical research is conducted and a
case study scenario is implemented. Thus, it is observed that it was possible to
build a monitoring scenario with dashboards and notifications, using tools such
as Docker, Zabbix, Grafana, and Telegram, which allows us to conclude that
this study area is promising and has potential for new studies and applications.

Resumo. Considerando a necessidade de monitoramento que as redes de com-
putadores modernas demandam, objetiva-se explorar o campo de pesquisa de
ferramentas que oferecem soluções para esse tipo de problema. Para tanto,
procede-se com uma breve pesquisa bibliográfica e a implementação de um
cenário para estudo de caso. Desse modo, observa-se que foi possı́vel cons-
truir um cenário de monitoramento com dashboards e notificações, utilizando
ferramentas como Docker, Zabbix, Grafana e Telegram, o que permite concluir
que essa área de estudo é promissora e possui potencial para novos estudos e
aplicações.

1. Introdução
Quanto maior for uma rede de computadores, mais vulnerável a enfrentar problemas
que causem indisponibilidade ela estará, devido a sua vasta gama de dispositivos co-
nectados. Essa expansão, tanto de dispositivos como de equipamentos de rede, faz com
que os serviços de tecnologia da informação que atuam nessas organizações e que de-
pendem da rede para seu funcionamento, tenha um nı́vel de disponibilidade maior, tor-
nando evidente a necessidade de gerenciamento [Silva et al. 2016]. O monitoramento
da rede é muito importante para mantê-la funcionando bem e saber sua atual condição
[Mardiyono et al. 2020]. Pode-se dizer que o objetivo fundamental do monitoramento da
infraestrutura da organização é impedir que a rede fique indisponı́vel, identificando de
modo rápido e confiável as informações necessárias sobre os equipamentos e tornando
possı́vel encontrar e mitigar ameaças ao ambiente em suas fases iniciais ao invés de
descobri-los após terem causado um problema grave ao ambiente.

Este trabalho tem como finalidade o levantamento de informações acerca da
criação de um ambiente de monitoramento, assim como a entrega de um ambiente funci-
onal como produto final.
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O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta
breves descrições da proposta e do cenário desenvolvido, a Seção 3 descreve os resultados
obtidos após a implementação e utilização do cenário. E por fim, tem-se a Seção 4 apre-
sentando uma breve discussão e a conclusão do trabalho, com informações para trabalhos
futuros.

2. Descrição do Projeto Proposto
2.1. Soluções Existentes
Quando se fala sobre soluções existentes para monitoramento de redes, são encontradas
diversas empresas que prestam consultoria para criar sistemas de monitoramento para
grandes redes de lojas, varejistas, sites governamentais, etc. Empresas que sentem a ne-
cessidade de manter o seu sistema totalmente disponı́vel costumam contratar estes pro-
fissionais para estudar seus ambientes e criar seus próprios produtos de monitoramento,
o qual após criado pode ser monitorado pela própria empresa que contratou o serviço,
através de treinamento de seus profissionais de TI sobre as ferramentas que serão utili-
zadas, ou pela própria empresa de consultoria contratada, que cobrará uma mensalidade
pelos serviços.

Outro cenário possı́vel para comparação das soluções existentes é a presença de
ferramentas de monitoramento pagas. Neste cenário, destaca-se o PRTG, da empresa PA-
ESSLER, uma ótima ferramenta para monitoramento de ativos como equipamentos rote-
adores, servidores, serviços, máquinas virtuais, bancos de dados, etc., e ganhou o prêmio
de “Gartner Customers Choice 2020” como o software da modalidade mais usado pelos
consumidores. A grande desvantagem aqui é que seu preço de aquisição é extremamente
alto e sua taxa de renovação da manutenção anual também, ainda mais se considerando
que ele é cotado em dólar.

Por fim, também existem alguns trabalhos acadêmicos que tratam sobre monitora-
mento de redes, como é o caso do estudo de [de Camargo et al. 2020], que faz uma análise
detalhada sobre o sistema de rede sem fio de uma universidade utilizando-se de diversas
ferramentas, dentre elas, o Zabbix, um sistema focado em monitoramento de redes, prin-
cipalmente através do protocolo de monitoramento SNMP e o Grafana, uma ferramenta
para criação de gráficos e dashboard, para visualização de dados de diversas ferramentas,
sendo uma delas o Zabbix.

É possı́vel observar que na temática do monitoramento de redes tem-se basica-
mente duas vertentes: empresas que vendem um software que elas mesmo produziram e
empresas que dão consultoria na implementação de softwares de código aberto. No caso
das empresas que vendem seus próprios softwares, há uma grande desvantagem de se ficar
preso aos recursos disponı́veis nele, além de ter que investir na ferramenta. Tais softwares
não costumam suprir as necessidades especı́ficas de um cliente único, pois isso afeta o
seu produto como um todo e eles dão enfoque para a criação de recursos que resolverão
os problemas da maioria dos clientes. Já no caso das empresas de consultoria, elas con-
seguem uma maior liberdade para criar produtos especı́ficos para cada cliente, por isso é
difı́cil fazer um comparativo em detalhes entre soluções existentes com a proposta neste
projeto. Como os softwares utilizados são de código aberto, basta que a pessoa tenha a
expertise sobre o sistema para que realize suas próprias alterações conforme a necessidade
do cliente.
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2.2. Cenário
Levando em conta a criação do ambiente de monitoramento de ativos, instalou-se
um sistema operacional onde está hospedado o serviço do Docker, para criação de
contêineres, um tipo de virtualização que vem ganhando destaque no mercado de tecno-
logia [Datadog 2018]. Para a instalação deste sistema operacional, foi criado um servidor
virtual sobre um cluster de virtualização, um hipervisor VMWare do tipo 1. A Figura
1 demostra a composição do cenário desenvolvido, com os contêineres criados através
do Docker, em um servidor base com sistema operacional Linux Ubuntu, sendo execu-
tado em um cluster de virtualização baseado em VMware, são indicadas as portas para
comunicação de cada contêiner.

Figura 1. Esquema da Infraestrutura do Ambiente

Após a configuração de cada um dos serviços, iniciou-se a criação dos sensores
de monitoramento referente a cada um dos recursos a serem monitorados no Zabbix e a
criação de seu dashboard no Grafana para melhorar sua visualização. Ao final da criação
do ambiente, também foram criados os usuários de acesso, com diferentes tipos de acessos
e que conseguem visualizar distintos sensores, dependendo de seu nı́vel de acesso.

3. Resultados
Após a criação e configuração de todo o ambiente utilizando os passos descritos na seção
anterior, pode-se observar que todos os serviços propostos foram criados e estavam sendo
executados. Na Figura 2, é possı́vel ter um exemplo de como ficam organizados os dis-
positivos e a notificação de problemas existentes em cada um deles, também pode-se ob-
servar a data de inı́cio do problema, o tempo de duração e as ações que já foram tomadas
como tentativas de resolução.

Através do Zabbix pode-se configurar quais são os equipamentos que se deseja
monitorar e de qual forma. É possı́vel, por exemplo, monitorar algum recurso ou dispo-
sitivo utilizando o serviço de SNMP do equipamento, e consegue-se também realizar o
monitoramento de servidores e máquinas em toda a sua estrutura utilizando um agente do
Zabbix instalado no equipamento.
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Figura 2. Interface inicial do Zabbix Web

Foi realiza uma integração do Zabbix com a ferramenta de mensagens instantâneas
Telegram, para envio de notificações em tempo real. A configuração de comunicação com
o Telegram para envio de mensagens depende da criação de um Bot para a realização
da sincronização com o Zabbix. Bots são aplicativos de terceiros executados dentro do
Telegram. Os usuários podem interagir com os bots, enviando-lhes mensagens, comandos
e solicitações “inline”. Os desenvolvedores podem controlar os bots usando solicitações
HTTPS para a API de Bot [TheTelegramTeam 2021]. A Figura 3 mostra como os usuários
finais enxergam o trabalho que foi realizado pelas ações e operações do Zabbix através do
Telegram.

Figura 3. Exemplo de notificação gerada

Após a configuração da estrutura do Grafana foi realizada a criação dos dashbo-
ards para monitoramento dos serviços. Durante o processo da criação de um dashboard
alimentada pelo Zabbix, faz-se a seleção da fonte de dados e se tem uma série de opções a
serem configuradas. O dashboard de monitoramento do servidor de arquivos da empresa
traz uma visão bastante interessante acerca da utilização dos diretórios pelos colabora-
dores. Esse dashboard foi desenvolvida com o intuito de se conseguir ter uma visão
detalhada de cada um dos diretórios presentes no servidor de arquivos da empresa e ver
em qual deles o crescimento está ocorrendo de forma exagerada. A Figura 4 mostra esse
dashboard.

Outra informação interessante a se observar é a respeito da quantidade de pessoas
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Figura 4. Volumetria da Raiz do Servidor de Arquivos

trabalhando em regime de teletrabalho, ou em inglês home office em diversos momentos
do ano, essa informação foi obtida através da construção de um dashboard apropriado. A
Figura 5 nos mostra a visão da quantidade de pessoas conectadas no serviço em diferentes
momentos do ano.

Figura 5. Dashboard de colaboradores em regime de teletrabalho, ou home office

Para observar e se precaver de possı́veis ataques ou tentativas de intrusão em nossa
rede, também foi configurado um dashboard que mostra, em tempo real, os dados cole-
tados pelo firewall de borda sobre as requisições que estão sendo enviadas e recebidas
pela rede, quais os endereços de origem e destino, qual protocolo está tentando trafegar,
de qual paı́s e cidade esse tráfego está vindo, dentre outras informações. Os dados são
enviados pelo firewall de borda da empresa e tratados pelo Graylog, e então trazidos ao
Grafana para gerar as visualizações necessárias aos responsáveis pela verificação de ano-
malias na rede. A Figura 6 exemplifica o funcionamento desse dashboard, e quais são os
dados possı́veis de serem observados através dela.

4. Considerações Finais
Os principais desafios considerados neste projeto foram a respeito da estruturação da rede
de monitoramento destes serviços, visto que eles precisavam comunicar-se entre si através
de placas virtuais no servidor Docker, onde as aplicações são executadas, e também pre-
cisam receber placas das diferentes redes virtuais em que os dispositivos da empresa tra-
fegam, sem que isto interferisse na segregação da rede ou diminuir a qualidade do tráfego
entregue.
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Figura 6. Monitoramento das requisições enviadas e recebidas pelo firewall

Outro ponto que trouxe uma complexidade maior ao desenvolvimento do sistema
foi referente as notificações dos problemas da rede aos responsáveis. Essas notificações
precisavam ocorrer via e-mail e mensagens instantâneas Telegram, e problemas mais gra-
ves precisam ser notificados através de ligações automáticas para estas pessoas através
de um sistema que precisava ser criado no servidor Asterisk. Com esta notificação, o
administrador ou o operador de rede não precisa abrir a aplicação de monitoramento de
rede a todo momento, porque se houver uma interrupção na rede, o Zabbix envia automa-
ticamente a notificação ao Telegram para que os técnicos saibam da sua existência sem a
necessidade de abrir o aplicativo [Mardiyono et al. 2020].

Ao término do desenvolvimento do cenário neste trabalho, muitos itens já fica-
ram pré-configurados no ambiente e que podem ser reutilizadas, como é o exemplo dos
modelos que foram construı́dos no Zabbix, que podem servir para a utilização de moni-
toramento de novos servidores conforme a demanda surgir, e as ações de notificação que
também já servem como um layout padrão, sendo apenas realizar uma cópia da ação e
configurá-la para o novo dispositivo necessário. Os próximos passos para a continuidade
dizem respeito a continuar o mapeamento da topologia da rede como um todo, para a
criação de mapas vivos no Grafana.

Ainda há muito a se explorar na ferramenta e diversas implementações ainda po-
dem ser feitas. Com a constante evolução do ambiente, é cada vez mais necessário que
se mantenha o controle do cenário como um todo, a fim de garantir a disponibilidade, pi-
lar básico da segurança da informação, e melhoria nos tempos de resolução de eventuais
problemas.

Referências
Datadog (2018). 8 surprising facts about real Docker adoption — Datadog.

de Camargo, L. F., Moraes, A., Dias, D. R. C., and Brega, J. R. F. (2020). Information
visualization applied to computer network security. In Computational Science and Its
Applications – ICCSA 2020, pages 44–59, Cham. Springer International Publishing.

Mardiyono, A., Sholihah, W., and Hakim, F. (2020). Mobile-based network monitoring
system using zabbix and telegram. In 2020 3rd International Conference on Computer
and Informatics Engineering (IC2IE), pages 473–477.

Silva, W., Martins, R., and Medeiros, R. (2016). Análise e gerenciamento de redes usando
uma metodologia proativa com zabbix. HOLOS, 8:277.

TheTelegramTeam (2021). Bots: An introduction for developers.

                        Anais do WCF, Vol 8, pp 33-38 2021, ISSN 2447-4703, XVII WCF 13-14 out 2021    38


