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O poder da monitoração simples

 O que é um PING? 

 Você utiliza ?

 Você entende a importância do PING?

 Você já parou para lê as informações do PING?



O poder da monitoração simples

(Protocolo ICMP)

 O protocolo ICMP (Internet Control Message Protocol) segundo Postel, (2002) 
tem como finalidade relatar erros no processamento de datagramas IP, bem 

como prover mecanismos de investigação nas características gerais de redes 
TCP/IP.

 Quanto mais distante geograficamente estiver o servidor, ou quanto mais 

saturado estiverem os roteadores e links até ele, maior será o tempo de 
resposta. Um ping muito alto faz com que o carregamento de páginas seja 

mais demorado (pois o ping determina o tempo necessário para cada 
requisição do navegador chegar até o servidor) e atrapalha principalmente 

quem joga online, ou usa programas de administração remota, como o SSH.

 O ICMP é importante tanto para sua vida prática como para provas de 
certificação, assim como para concursos públicos na área de infraestrutura de 

TI.



O poder da monitoração simples

 A monitoração simples é utilizada normalmente para verificação de 
serviços sem ter um agente no servidor remoto;

 Muitas vezes precisamos realizar a checagem de equipamentos como 
catracas, no-break, câmeras de vigilância, painéis de senhas, etc. ou seja 
equipamentos que muitas vezes não vem com suporte a SNMP e não 
suportam a instalação de um agente. Em outras situações precisamos 
monitorar se determinados serviços estão em execução, como SMTP, FTP, 
IMAP, POP3, SSH, HTTP, etc.

 Para estes casos o Zabbix possibilita o uso de Simple Checks, checagens 
que não necessitam de SNMP e nem de agentes instalados, checagens 
que nos retornam "sim" ou "não", 0 ou 1.
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(Conceito)



ITEMS CHAVES 

net.tcp.service[service,<ip>,<port>]

http

, ,

80
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