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   Saguaro – Monitoração Avançada de TI (Componente Pro Apps)

A Tecnologia da Informação tem tido indiscutível importância nas últimas décadas, dentro de qualquer tipo de  

organização, seja iniciativa privada, governo ou organizações de capital aberto. No entanto, a T.I. também é 

frequentemente alvo de críticas e dependendo da organização tratada como um “mal necessário”.

Afim de profissionalizar cada vez mais a Tecnologia da Informação, e tê-la compreendida como ativo de suma 

importância dentro das organizações, a busca e adesão à frameworks de melhores práticas de gestão da TI e de 

controles, como CobIT, ITIL, normas ISO e melhores práticas, tem se tornado padrão de mercado, e afeta 

positivamente as organizações, enquanto tecnologicamente e profissionalmente recursos humanos, aplicações e 

processos. 

Afim de respaldar a TI e a organização com informações sólidas e métricas de qualidade padronizadas, 

enquanto compreensíveis, tais frameworks apontam para abordagens de Monitoração de Infra-estrutura de TI 

com diversos níveis de requisitos, como em especial o FCAPS e a dupla FMEA/FTA invariavelmente.

O Saguaro Pro Apps oferece uma solução profissional, consolidada em uso prático do dia a dia, e que atende 

exigentes níveis de conformidade e requisitos com normas como ISO 27002 e melhores práticas como NIST 

além de frameworks de gestão e qualidade como ITIL e CobIT.

Características Chave Monitoração Saguaro

Plataforma multiusuário com separação completa de acesso

Saguaro oferece uma poderosa plataforma de 

monitoramento de infra-estrutura de TI e serviços 

completamente multi-usuário, permitindo a 

liberação individual de acesso a um serviço 

específico, ou um ativo específico ou ainda grupos 

ou hierarquias de ativos e serviços monitorados. É 

possível escolher quais maps de rede serão 

permitindos individualmente, tendo controle total 

sobre método de acesso leitura apenas ou leitura com modificação. É possível controlar acesso a cada 

componente interno do Saguaro, individualmente. Oferece recurso de autenticação built-in integrada com o 

Web Server e oferece também autenticação X.500 (LDAP) incluindo Microsoft Active Directory, Apple Open 

Directory, Novell e OpenLDAP, incluindo conexão LDAP com SSL/TLS.
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Monitoração gráfica de ativos e serviços

Saguaro oferece monitoração gráfica, gerando gráficos plotados em periodicidade diária, semanal, mensal e  

anual ou ainda em períodos manualmente configuráveis (como gráficos diários com períodos plotados a cada 

minuto, por exemplo). Os gráficos podem ser plotados em tempo real, onde a imagem é criada quando for 

apresentada para exibição, sem imagens pré-definidas como mrtg.

É possível ainda visualizar um período específico de dentro dentro de uma periodicidade, por exemplo, plotar  

apenas um trecho de 2 horas de um dia, dando um zoom no período desejado, aplicado àquela periodicidade 

sendo analisada. Utiliza sistema de-facto standard no mercado, como gráficos RRD (round-robin database);

Oferece visão estratégia dos gráficos em lista, em árvore e em grupos selecionados de gráficos.

Alertas e métricas de Service Level Agreement (SLA)

Saguaro permite alerta por métrica de qualidade de serviço (SLA), permitindo alerta por 

quebra de SLA por valor corrente acima e abaixo do previsto; permite ainda alerta por 

baseline ou seja, dentro de uma periodicidade (configurável) de pontos máximos e mínimos, 

são considerados, permitindo a configuração de um desvio padrão em porcentagem 

(standard deviation) dos pontos máximos e mínimos. Esse poderoso recurso permite mais 

que fazer um planejamento de capacidade, permite na verdade monitorar e fazer um 

planejamento ativo de capacidade pro-ativamente alertando quando o padrão de consumo de 

recursos mudar, exatamente quando mudar. Saguaro permite ainda alertar individualmente 

usuários ou grupos de usuários para cada alerta ou para cada perfil de alerta. Os alertas 

podem ser divididos em perfis onde mais de um ativo pode receber o perfil de alertas de 

SLA, isso permite que uma regra de qualidade configurada uma única vez seja aplicada a 

todos os ativos sendo monitorados.
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Network weathermap e mapa geográfico vivo

Saguaro oferece recurso para configuração de mapa de rede que indica a 

qualidade geral dos links e dos ativos monitorados. Esse recurso é 

usualmente provido no padrão de mercado chamado Network 

Weathermap, variando de cor conforme legenda conforme variam os 

níveis de qualidade, disponibilidade e conectividade do ambiente 

monitorado; é possível ter visualização rápida quando se passa o mouse 

em cima de uma informação no mapa como circuito ou ativo monitorado, nesse caso um gráfico pop-up 

estratégico é apresentado, oferecendo um mapa vivo do diagrama topológico da rede monitorada.

Adicione a isso a possibilidade de mapear geograficamente a posição GPS de cada ativo sendo monitorado, de 

forma embutida no Google Maps, para ter uma visão estratégia metropolitana do ambiente. Podemos ter mapas 

em ângulos retos, horizontais, verticais e diagonais, com curvas; permite a gestão de múltiplos mapas,  

apresentando versões miniaturas de todos os mapas oferecendo a possibilidade de acesso aos mapas 

integralmente. Oferece editor de diagrama ajax para facilitar edição do mapa e, em conjunto com o IP  

Discovery ou SNMP Discovery pode tentar entender a topologia da rede e fazer o desenho sozinho, mas se a 

disposição no gráfico não for como você deseja, você mesmo redesenha com o editor ajax.
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Padrões consolidados de mercado

O formato dos alertas de métrica de SLA são compatíveis plenamente com ITIL e oferecem ainda conformidade 

com a norma internacional de segurança da informação – ISO 27002 – no que tange ao alerta do administrador 

ou proprietário do ativo de rede. Além disso, em conformidade com recomendações dos modelos ITIL e 

controles do CobIT o sistema de monitoração não depende de instalação de aplicações de terceiros no ativo 

monitorado, como plugins, agentes ou capturadores como (como nrpe/nagios): o sistema utiliza padrões 

formais, muito bem estabelecidos como SNMP v1, v2, v3, Netflow, Windows WMI, suporta customização de 

rotinas externas escritas em WMI, WMIC, shell script e outros, sem qualquer demanda por instalação no 

cliente.

Monitoração em tempo real;

É possível plotar gráficos quase em tempo real, ou seja com 

períodos curtos, como de 1 minuto, com gráficos plotados a cada 

poucos segundos, como 5 segundos, 10 segundos, 

automaticamente, oferecendo uma interface para comparação de 

monitoração histórica com monitoração pontual;

Consolidação de logs (syslog server)

O componente oferece gestão centralizada de logs, atuando como servidor de logs (loghost) recebendo 

mensagens através dos protocolos syslog para ambiente Unix ou event log em ambiente Windows Server; os 

logs são armazenados em banco de dados local, e é possível definir filtros de alertas para logs críticos, 

eliminando seletivamente as informações apresentadas – mas mantendo-as em banco – e oferecendo ainda 

identificação visual por cores de acordo com a criticidade do problema (amarelo para warning, vermelho para 

critical, etc). Suporta mensagens padrão RFC3164. Essa componente do Saguaro oferece aderência a um 

requisito que figura em 9 a cada 10 melhores práticas de gestão de TI: a consolidação e gestão de logs no 

ambiente TI.
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Central de Visualização NOC (Network Operations Center)

São diversos modos de exibição das informações que facilitam 

a monitoração por parte do NOC da organização: existe o modo 

monitor que apresenta todos os ativos agrupados, com 

informação visual (por cor) de seu status, e com alerta sonoro 

em caso de falha com distinção sonora de estado do alerta. 

Existe o rotacionamento periódico de gráficos apresentados, existe a monitoração apenas das regras de negócio 

e métricas ativas, disparadas ou em quarentena. Respalda completamente a monitoração de TI pela gerência de  

operações de forma simples e facilitadora.

Alertas sonoros, visuais, por e-mail e sms

Em conformidade plena com melhores práticas e requisitos, quando o alerta é disparado, pode ser enviado aviso 

por correio eletrônico, SMS, e é também gerado um alerta sonoro para chamar atenção do centro de operações 

de rede. O alerta sonoro faz distinção quando é de quebra de SLA ou de métrica de qualidade. Existe ainda um 

alerta visual que indica com troca de cores os grupos e ativos que tiveram métrica de qualidade quebrada ou 

indisponibilidade plena do ativo.
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Aderência à Gestão de Métricas de Qualidade

FMEA (Análise e Avalição de Causa/Efeito de Falha) e FTA (Análise Hierárquica de Falha) são padrões de 

controle de qualidade e métricas gerais de monitoração de infra-estrutura de TI amplamente abrangentes e  

invariavelmente são requisitos ou recomendações primárias dos principais frameworks, melhores práticas e 

normas de qualidade, gestão e controle de TI. A dupla FMEA + FTA oferecem uma visão estratégia, ampla e 

diversificada da qualidade geral e saúde dos serviços e ativos de TI; permite respaldar a qualidade geral do 

ambiente, permite acompanhar níveis de serviços e apoia diretamente a gestão de tecnologia nos níveis de SLA,  

planejamento de capacidade e outras métricas primárias. FMEA + FTA são implementados parcialmente em 

alguns sistemas de monitoração, mas no Saguaro, é implementado de forma integral. 

FMEA / FTA

É buscando a melhoria das métricas de avaliação de qualidade, melhoria de produtos e de processos, buscando 

a satisfação do cliente, seja externo (consumidor final) ou interno (a própria organização como um todo, como 

cliente da TI), que métodos e técnicas de melhoria de confiabilidade e formalização de processos tem sido 

adotadas. Buscar controle sobre falhas, conseguir mapear as ocorrências quantitativamente e de forma 

padronizada, e mapear estratégias de mitigação à falhas, respaldando tomadores de decisões, são objetivos 

complementares de tal adoção.

FMEA (Failure Modes and Effects Analysis)

O FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) é uma técnicas mais adotadas, especialmente por oferecer os 

melhores níveis de conformidade com exigências normativas com controles de qualidade e de segurança da 

informação como a ISO9000, QS9000 e ISO27002.

FTA (Fault Tree Analysis)

É outra técnica com objetivo de melhorar a confiabilidade de processos e produtos através de uma abordagem 

sistemática de relacionamento de falhas, suas consequências e suas origens, respaldando as decisões adotadas 

para mitigação, correção ou prevenção à tais falhas.
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   O Plugin FMEA/FTA

O plugin FMEA/FTA da FreeBSD Brasil é desenvolvido para o Saguaro, um dos principais frameworks abertos 

(Open Source) de monitoração de TI (ao lado do Nagios) no mercado. Com esse plugin você eleva 

consideravelmente a conformidade da sua organização às mais exigentes demandas de controle do CobIT, ITIL, 

e outros frameworks e práticas.

O plugin permite que sua organização tenha os benefícios do FMEA/FTA com um custo consideravelmente 

baixo, especialmente se sua organização já tem monitoração implantada.

Eleve a conformidade de sua organização ao CobIT, ITIL e melhores práticas de forma simples e  
rápida: adicionando o FMEA/FTA à sua Monitoração Saguaro.

Os cálculos de métricas oferecidos pelo plugin foram auditados formalmente, quando de sua implantação em 

alguns clientes chave da FreeBSD Brasil. As informações fornecidas por este plugin, os relatórios flexíveis e 

completos, divididos por grupos, por ativos e por métricas, combinado de forma uniforme e sistêmica são 

únicos. Você não vai encontrar equivalente facilmente no mercado, nem mesmo nas soluções comerciais de 

monitoração mais caras. Veja que recursos e métricas FMEA/FTA o plugin oferece:

Métricas FMEA/FTA Descrição

MTTR (Mean Time To Repair) FMEA: Tempo médio de correção de falhas;

MTBCF (Mean Time Between Critical Failures) FMEA: Tempo médio entre falhas críticas; criticidade configurável;

MTTF (Mean Time To Failure) FMEA: Estimativa de tempo até a próxima falha;

MTBF (Mean Time Between Failures) FMEA: Tempo médio entre falhas;

UL (Vida Útil) SLA: Vida útil em períodos, dentro do espaço de tempo desejado;

DS (Disponibilidade Simples) SLA: Disponibilidade por minutos, em porcentagem;

DPP (Disponibilidade Por Polling) SLA: Disponibilidade por pollings realizados; porcentagem;

DD (Disponibilidade Dependente)
FTA: Dentro da Árvore de Falhas (FTA), disponibilidade de todos os ativos dos 
quais este dependia (em porcentagem);

DB (Disponibilidade Balanceada)
FTA: Balanceia de acordo com o nível de criticidade, cada falha nos serviços 
providos pelo ativo, e degrada o tempo de disponibilidade geral do ativo 
proporcionalmente;

QB (Qualidade Balanceada)
FTA: Igual DB, mas não inclui falhas de disponibilidade de fato (filtrando esta 
métrica para apenas qualidade);

QD (Qualidade Dependente)
FTA: Avalia o tempo de falhas de todos os ativos na árvore de dependência e 
apresenta a qualidade média em porcentagem avaliada pela UL;

QGS (Qualidade Geral dos Serviços)
FMEA: Avalia a UL de todos os serviços do ativo e apresenta a qualidade geral, 
balanceando disponibilidade e qualidade, ponderados com os níveis de 
criticidade; 

Identificação da Falha do Dependente
Se num evento de falha de um ativo, outro ativo do qual este dependia também 
tiver falhado, a dependência é identificada de forma explícita (para chamar 
atenção);
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   Recursos FMEA/FTA

Além das métricas FMEA/FTA na tabela anterior, que é o objetivo primário do plugin, existem uma série de 

recursos complementares, incluindo funcionalidades práticas que estendem consideravelmente a flexibilidade 

do Saguaro; destacamos os recursos de agrupamento hierárquico dos relatórios gerados e a possibilidade de 

executar rotinas externas independentes, como rotinas por ativos e até mesmo por alertas individuais, 

facilitando integração com sistemas de envio de SMS ou sistemas de telefonia para informar sobre alertas.

Acompanhe ama pequena lista inicial de recursos e sua descrição.

Recurso Descrição do Recurso

Filtro de Alertas para Criticidade
Feature que permite filtrar os alertas por ocorrência, por nome, por template, na hora de declarar 
os níveis de criticidade de cada alerta;

Criticidade 10-1:
aderência plena FMEA

Permite compensação de disponibilidade e qualidade em taxas de 10-1, por exemplo: a cada 10 
minutos de falha do serviço degradar 1 minuto pro ativo;

Relatório por Período O gestor seleciona o período de início e fim dos relatórios que deseja extrair;

Relatórios de Disponibilidade e
de Níveis de Serviço separados;

O gestor decide se quer relatórios de disponibilidade ou de níveis de qualidade de serviço; em 
cada opção se as métricas forem ativadas, ambas informações são apresentadas em 
conformidade com cada fator de medição conforme tabela anterior;

Relatório agrupado ou por ativo
O gestor decide se quer avaliar ativo por ativo ou apenas as métricas agrupadas (normalmente 
por setores da TI, exemplo, Redes, Segurança, Banco de Dados, Sistemas);

Agrupamento Padronizado Os agrupamentos no relatórios são de acordo com a Árvore Organizacional do Saguaro;

Conversão de minutos;
Os controles mais exigentes demandam métricas sempre em períodos não convertidos nos 
relatórios, mas o gestor pode decidir converter se quiser ter um formato mais humano para as 
informações, podendo ter ambos portanto;

Relatório de estado corrente;
Se no momento da extração do relatório houver falhas ainda não recuperadas, estas são 
apresentadas e o cálculo é artificialmente fechado;

Relatório de falha prévia não 
normalizada;

Na extração do relatório, se o período inicial incluir falhas correntes mas não incluir o início da 
falha, o cálculo não é normalizado e todo o período de falha é considerado, podendo levar a 
valores negativos de tempo ou porcentagem, mas mantendo aderência ao FMEA;

Execução de Rotina Externa:
Ativo

Para cada ativo sendo monitorado, mediante qualquer evento de falha, é possível configurar 
uma rotina externa (normalmente um script ou programa) para ser executada; a rotina é 
configurada individualmente por ativo permitindo ampla customização;

Execução de Rotina Externa: 
Qualidade;

Para cada métrica de qualidade sendo monitorada, mediante qualquer evento de falha, é 
possível configurar uma rotina externa (normalmente um script ou programa) para ser 
executada; a rotina é configurada individualmente por métrica, permitindo ampla customização;

Integração padronizada; O plugin é desenvolvido seguinte os padrões do Saguaro, ou seja de forma limpa e previsível; 

   Implantação do FMEA/FTA
O FMEA/FTA depende do sistema de implantação Saguaro já estar implementado na organização, pois ele 

utiliza o banco de dados de monitoração ativa, é orientado a configurações específicas por templates de ativos e 

de itens de monitoração. Exatamente por isso a implantação do Plugin FMEA/FTA e instruções de uso estão 

inclusos na aquisição do Saguaro;

   Condições Comerciais
Incluso por padrão no Saguaro, consulte-nos.
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Screenshots do Plugin FMEA/FTA

Para ver o plugin em uso, entre em contato conosco. Podemos considerar a possibilidade de acesso à um 

demo para sua própria avaliação. Enquanto isso conheça um pouco do FMEA/FTA através de algumas telas.

Configuração do Plugin através do Console Saguaro;

Na imagem abaixo você acompanha a tela de configuração de dependência para árvore FTA:

Configuração dos níveis de criticidade individual de cada alerta;

Cada alerta de qualidade de serviço tem nível de criticidade de 1 a 10, apoiando o SLA por criticidade:
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Configuração de rotina externa à ser executada por ativo ou alerta;

Em cada evento de alerta é possível customizar completamente o sistema com rotinas externas individuais:

Identificação explícita de ocorrência na Árvore de Falhas (FTA)

Observe a determinação da causa hierárquica da falha:

Relatório de disponibilidade por grupos (não apenas por ativos)

Elimine a generalização da TI como fonte de problema, apresente à gestão detalhes sobre onde a TI da 

organização funciona bem, onde ela falha e por quê (respaldando potenciais investimentos) e onde falha por 

causa de terceiros, veja agrupamento de métricas de qualidade por responsabilidades:
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Agrupamento de relatórios também por métricas individuais

É possível fazer uma análise FMEA e extrair todas as métricas individuais por alertas para um serviço ou 

controle de qualidade específico:

Ou se preferir, gerar um relatório de métrica de qualidade de todos os recursos sendo monitorados, 

consolidando-os em um relatório único por ativo – diferente das métricas de monitoração de disponibilidade do 

próprio ativo pois consolida a disponibilidade de cada serviço individual do ativo:

Com a monitoração Saguaro sua organização tem níveis de relatórios gerenciais e controle plenos sobre a TI.
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Metodologia formal de monitoração
Monitoração séria de infra-estrutura de TI não deve acontecer de forma ad-hoc com base nas desconfianças e 

conclusões individuais da organização, por mais que eventual essa estratégia seja satisfatória. Existe uma 

metodologia formal, associada primariamente ao processo de negócio da organização, e é essa metodologia que 

aplicamos ao implantar o Saguaro na sua organização.

Tudo que gera ou detém valor deve ser monitorado

Em aderência ao CobIT, o controle sobre os ativos que direta ou indiretamente geram valor a organização é 

implantado no processo de monitoração de acordo com acima de tudo, os processos de negócio mais críticos 

pra organização, e em seguida os processos de negócios que apoiam o objetivo fim dos serviços da TI dentro da 

organização.
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Gestão e controles de TI aplicados e monitorados

O processo de monitoração não é por observação ou RRA (risco avaliado). Aplicando as recomendações dos 

principais controles de gestão de TI, e principalmente, implementado recursos que atendam aos requisitos, o 

Saguaro consegue, sozinho, atender as demandas dos principais frameworks de gestão de TI, normas e 

melhores práticas; quando não atende sozinho pode ser combinado com sistemas de Inventário Automatizado 

de Software e Hardware e sistema de gerenciamento de demandas, custódia e propriedade.

Saguaro não pretende ser a caixa de pandora para atender todos os requisitos de controle de TI na sua 

organização, mas os níveis de conformidade que consegue atender tornam a ferramenta em pouco tempo, um 

dos principais recursos de apoio à boa gestão e controle da tecnologia da informação na sua empresa ou 

governo.
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   Lista de Recursos Monitoração Saguaro

O componente de Monitoração Saguaro conta com uma série de recursos além dos apresentados acima. 

Acompanhe outros recursos oferecidos pelo Saguaro:

Descrição de Recursos no Componente Monitoração Saguaro

Interface de administração e monitoração web; Acesso seguro (SSL) e plano;

Área de trabalho ampla e hierárquica; Menus suspensos de acesso rápido as áreas;

Sistema completamente multi-usuário; Utiliza gráficos de-facto standard no mercado: RRD;

Oferece recursos de monitoração simples de serviço em 
substituição plena ao Nagios;

Oferece recursos de monitoração avançados (enterprise 
grade) oferecendo solução corporativa plena;

Permite liberar o acesso individual por usuário, serviço a 
serviço monitorado;

Permite liberar os alertas e liberar acesso aos níveis de 
SLA seletivamente;

Permite liberar acesso ao WeatherMap seletivamente para 
cada usuário;

Pode liberar acesso a cada componente seletivamente 
para cada usuário;

Oferece recurso de autenticação built-in, de autenticação 
integrada com o Web Server e ainda autenticação padrão 
ITU-T X.500;

O ambiente multiusuário oferece recursos ao centro de 
operações de rede (NOC) de forma a delegar privilégios 
parciais a quantos forem os usuários;

Permite sempre que adequado, haver deliberação explícita de 
acesso de apenas visualização (apenas leitura) e/ou acesso 
de visualização e modificação (leitura e escrita) em cada 
componente;

O  ambiente  multiusuário  deve  permite  integração  de 
usuários  com  base  Microsoft  Active  Directory padrão 
ITU-T X.500;

O recurso de integração ITU-T X.500 pode ser  configurado 
com string de consulta LDAP configurável, tanto para usuários 
quanto  para  grupos  de  usuários,  para  plena  conformidade 
com o Controle de Acesso segundo a norma NBR ISO/IEC 
27002;

Permite  monitoração  por  qualquer  outra  forma  de 

entrada  de  informações  padrão,  oferecendo  plena 

interoperabilidade  com  sistemas  suportar  entradas 

obtidas por Web Services via SOAP e JSON;

Suporta LDAP protocolo 1, 2 e 3; Suporta conexão LDAP segura (TLS/SSL);

Permite  rotinas  externas  de  shell script (padrão  Unix),   e 

rotinas WMI (padrão Windows) 

Suporta Netflow e Netflow Sampled;

Atua como netflow exporter; Atua como netflow collector e viewer;

IP Discovery & SNMP Discovery

Solução  de  Discovery  IP  /  SNMP automatizado,  sendo  as 
comunidades  SNMP,  redes  IP  e  versão  do  protocolo 
plenamente configuráveis;

Oferece recurso avançado de adição automatizada de 
monitoração e permitir a criação de templates para 
monitoração automática, e ainda permite a adição 
manual do dispositivo descoberto pelo sistema;

Suporta  SNMP  v1,  SNMP  v2,  SNMPv3  com  e  sem 
autenticação

É  capaz de descobrir qualquer dispositivo IP, com ou 
sem SNMP;

As redes a serem varridas para descoberta são configuráveis; Pode resolver nomes dos hosts encontrados (DNS 
Reverso)

As comunidades, usuários e senha SNMP são configuráveis 
para refletir a política interna de gestão do ambiente de TI da 
organização;

Os ativos descobertos podem ser pesquisados/filtrados 
por descrição, endereço IP e status.

Monitoração Gráfica

Oferece  monitoração  gráfica,  gerando gráficos  plotados  em 
periodicidades diária, semanal, mensal e anual, em períodos 
manualmente configuráveis;

Os  gráficos  são  plotados  em tempo  real,  ou  seja,  a 
imagem é criada no momento em que for apresentada 
para exibição, e não  previamente existente;

Opcionalmente  pode ser  utilizado  algum sistema  de  cache 
para evitar a criação dinâmica (on-the-fly) dos gráficos mais 

A monitoração permite visualização gráfica de período 
específico de tempo dentro de uma das periodicidades 
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populares, mas sem torná-los estáticos no sistema; supracitadas (por  exemplo,  no gráfico diário  deve ser 
possível  plotar apenas um trecho de 2 horas do dia), 
atuando como um tipo de zoom aplicado à periodicidade 
do gráfico sendo analisado;

O  sistema  gráfico  é  padrão  de  fato  no  mercado,  com 
RRDTool, sucessor do MRTG;

Permite  a formatação completa de pelo menos eixos X 
e Y dos gráficos;

Permite o uso de fontes True Type nos textos dos gráficos; Permite a configuração de cores nos títulos e legendas 
dos gráficos;

Oferece  visualização  em árvore  (com pelo  menos 3  níveis 
hierárquicos na árvore), perfis e gráficos selecionados;

Oferece apresentação estratégica de gráficos em lista, 
em prévia e visão em árvore dos gráficos;

Alertas e Métricas de SLA (Service Level Agreement)

Oferece alerta por métricas de qualidade de serviço (SLA); Oferece  alerta  por  quebra  de  SLA por  valor  corrente 
acima do SLA máximo previsto;

Oferece alerta por quebra de SLA por valor corrente abaixo do 
SLA mínimo previsto;

Envia  logs por  syslog no  console  e  para  todos  os 
administradores logados;

Oferece alerta por quebra de SLA por periodicidade de tempo 
plenamente configuráveis;

Permite   configuração  de  classes  ou  templates de 
alertas podendo um alerta configurado uma única vez 
ser aplicado a todos os hosts;

Oferece  alerta  por  quebra  de  SLA por  baseline,  ou  seja, 
dentro de uma periodicidade (que deve ser configurável);

O  baseline deve  ser  configurável  em  porcentagem; 
sobre a variação acima o abaixo da base configurada;

Permite o envio do alerta por (1) correio eletrônico, (2) SMS, 
(3)  alerta  sonoro,  (4)  alerta  visual  e  chamar  a  atenção do 
administrador do servidor;

Conformidade com a  ISO 27001  e  com as  melhores 
práticas  do  NIST  no  que  tange  ao  alerta  do 
administrador ou proprietário do ativo de rede;

O sistema oferece a possibilidade de criar alertas em sistemas 
de Help Desk, customizável e programável;

Permite  ainda  a  execução  de  uma  rotina  externa 
arbitrária (shell script, rotina WMI, rotina wmic, etc);

Nas  rotinas  externas,  todas  as  informações  sobre  o  alerta 
devem ser passadas como argumento para essas rotinas;

As rotinas externas garantem que o sistema seja flexível 
de modo a não limitar o alerta por e-mail, SMS, etc;

O controle de SLA pode listar em tempo real todos os alertas 
de disparados;

Alertas podem ser listados por categoria.

Os alertas de SLA existentes e não disparados podem ser 
listados;

Alertas  de  SLA  podem  ser  desabilitados 
temporariamente sem ser excluídos;

Alertas desabilitados podem ser listados seletivamente;

Visualização Estratégica de Nós Monitorados & Network Weathermap

Modo  de  visualização  onde  os  nós  (ativos)  monitorados  são 
apresentados de forma agrupada;

Modo de visualização com agrupamento plenamente 
configurável;

Modo de visualização que identifica de forma visual em cores, 
com  distinção  clara  de  ativos  que  estejam  em  estados 
distintos de qualidade;

 Estados de qualidade visualmente identificáveis são (1) 
disponíveis  e sem indicadores de SLA quebrados; (2) 
indisponíveis/caídos,  (3)  disponíveis  mas  com 
indicadores  de  qualidade  comprometidos,  (4) 
recuperando-se do estado 2 (caído/indisponível).

O  ambiente  permite  a  configuração  de  mapa de  rede  que 
indique a qualidade dos links e ativos monitorados;

Recurso de mapa provido no padrão de mercado chamado 
Network Weathermap;

Permite o uso de imagem customizada como 
background de mapa;

Os links monitorados no mapa de rede tem variação de cor 
com  legenda  que  se  entenda  a  qualidade  geral  da 
conectividade em relação ao seu limite de vazão (gargalo);

Indica o link com cor especial quando a informação de 
vazão não puder ser obtida – por exemplo,  quando o 
link estiver caído;

Permite  visualização  rápida  da  informação  gráfica  utilizada 
para  gerar  a  identificação  de  estado/consumo  do  link  de 
conectividade no mapa, sendo monitorado ao passar o mouse 
em cima (on mouse-over) do link;

Permite  a  visualização  de  gráfico  de  informação 
estratégica configurável  ao passar  o  mouse em cima 
(on mouse-over) do ativo ligado no link;

Permite  criação  de  mapas  em  ângulos  retos,  horizontais, 
verticais, e com curvas de pelo menos 45 graus para refletir 
potencial relevo e/ou mapa geográfico real;

Oferece editor de diagrama em dhtml ou ajax para 
facilitar edição do mapa;
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É configurável via ambiente web;

Suporte a NetFlow

Suporta o protocolo NetFlow versão 5 e anteriores; Gera estatísticas por IP, em texto, em formato de tabela;

Atua como flow capture device recebendo flow enviado por 
roteadores, comutadores e concentradores que suportem o 
protocolo;

Tabela informações de endereços IP com maior fluxo de 
entrada em bit por segundo e de saída em bit por 
segundo;

Permite a criação de gráfico on-the-fly das informações de 
NetFlow recebidas (Flow Graph);

O período de gráfico mínimo necessário no NetFlow é 
de 24 horas.

Os  gráficos  NetFlow  contém  legenda  clara,  e  configurável 
para plotar informações gráficas por tipo de informações;

Os tipos são por  (1) rede, por (2) host por (3) roteador, 
por (4) serviço, por (5) protocolo de transporte, e por 
último por (6) Type of Service;

Monitoração de Tempo Real

Permite  monitoração  em  tempo  real  por  ativo;  permitir  a 
monitoração em prazos menores ideal para troubleshooting;

Tempo real artificialmente computado em intervalos de 1 
a 5 minutos e períodos de 5 segundos, 15 segundos, 1 
minuto;

Controle de Polling

Sistema  multithread  de  polling  para  aumento  de 
escalabilidade;

Permite múltiplas instâncias paralelas simultâneas;

Oferece estatísticas de tempo de polling; Informa  quanto  tempo  o  ciclo  inteiro  de  obtenção de 
informações gastou;

Informações capturadas  pelo  poller não  são  imediatamente 
efetivadas (cache);

Efetivação  deve  acontecer  imediatamente  quando 
houver demanda;

Em  caso  de  ambiente  onde  existem  múltiplos  nós  de 
monitoração  (cluster)  a  efetivação  é  com  carga  distribuída 
entre todos os nós.

Em  caso  de  não  demanda,  a  efetivação  das 
atualizações devem ser enfileiradas para acontecerem 
em rajadas (de uma só vez);

Cache dos gráficos mais populares

Para  melhor  performance,  o  sistema  pode  realizar  cache 
limitado em tamanho para os gráficos de monitoração mais 
acessados;

O sistema pode continuar gerando os gráficos de forma 
dinâmica  (on-the-fly)  mesmo  com  o  subsistema  de 
cache ativo;

Controle de Acesso aos logs da plataforma de monitoramento

O  sistema  gera  logs ricos  em  detalhes  de  cada  ciclo  de 
obtenção de informações monitoradas (polling);

Os  logs incluem informações de erros, de depuração, 
informativas e críticas;

Os  logs podem  ser  acessados  por  outros  usuários,  com 
menores privilégios;

O controle de acesso aos logs pode ser controlado para 
cada usuário;

Os administradores podem esconder de outros usuários com 
menor nível de acesso informações sensíveis dos logs;

Visualização cíclica de serviços monitorados

O sistema oferece recurso de monitoração cíclica dos itens 
monitorados;

Possibilita  a  prévia  seleção de que itens monitorados 
devem circular;

Os gráficos circulam na tela de monitoração (como um slide-
show);

O  recurso  é  ser  extensível  ao  ponto  de  circular 
informação de monitoração de cada serviço, link, ativo, 
servidor ou métrica;

A  periodicidade  (tempo)  de  alternância  entre  os  itens 
monitorados é configurável;

Oferece recursos de controle (avançar, recuar, pausar e 
continuar) na mesma tela;

O tamanho da informação apresentada do item monitorado é 
configurável em pixels;

O tempo restante até o próximo item entrar no lugar do 
atual (circular) é sempre informado;

Customização da Tela de Login

A  plataforma  de  monitoração  oferece  forma  facilitada  de 
customizar  a  tela  de  login de  acesso  ao  sistema  de 
monitoração;

A customização permite definição de cores e logotipo do 
órgão do governo ou organização privada;

Permite ainda um texto adicional,  como termo de aceite de 
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uso da ferramenta, para aderência com requisitos internos da 
organização.

Inventário de endereços MAC

Oferece recurso de rastreamento de endereços MAC na rede; Permite inventário de endereços MAC;

Permite classificação de endereços MAC como permitidos ou 
não;

Pode cruzar endereços MAC com os primeiros 24bits 
associados aos fabricantes de placas de rede de acordo 
com o delegado pelo órgão internacional competente;

Identificação dos gráficos gerados

A fim  de  permitir  aderência  à  política  de  classificação  da 
informação  do  órgão,  o  sistema  oferece  uma  forma  de 
classificar  (por  label ou  frase)  os  gráficos  gerados  pelo 
sistema de monitoração;

O sistema é do tipo marca d'água;

Identificação é plenamente customizável por operadores 
do ambiente de monitoração.

Oferece tamanho configurável do label;

Relatórios 

Permite  a  qualquer  tempo,  visualização  da  disponibilidade 
atual de cada host/estação;

O  status  e  endereço  IP  atual  de  cada  host é 
apresentado.

Informa a disponibilidade do host e porcentagem de tempo; Informa a latência média e atual de acesso a cada host;

Permite extração de relatórios de disponibilidade de períodos 
passados, pelo menos de períodos semanais, mensais e do 
último ano;

Os relatórios permitem à organização ter aderência as 
melhores práticas FMEA (Modos de Falha e Análise de 
Efeitos);

Permite a criação de relatórios item por item monitorado; Oferece relatórios de MTBF (tempo médio entre falhas)

Oferece relatórios de MTTF (tempo médio para falhas) Oferece relatórios de MTTR (tempo médio de reparo)

Oferece  relatórios  de  MTBCF  (tempo  médio  entre  falhas 
críticas)

Oferece relatórios de UL (porcentagem de vida útil em 
períodos)

Oferece relatórios de FT (tempo de falha por incidentes) Oferece relatórios de TFT (tempo total de falha)

Métricas FMEA podem ser reportados por ativo monitorado; Métricas  FMEA  reportadas  por  grupo,  conforme 
agrupamento global dos ativos;

Os relatórios permite avaliação de FTA (análise de árvore de 
falhas);

Oferece  relatórios  de  DPP (disponibilidade  percentual 
por polling)

Oferece  relatórios  de  DD (disponibilidade  dependente),  DB 
(disponibilidade balanceada);

Oferece relatórios de QGS (qualidade geral do serviço) 
conforme FTA;

Métricas FTA podem ser reportados por ativo monitorado; Métricas  FTA  reportadas  por  grupo,  conforme 
agrupamento global dos ativos;

A métrica FMEA MTBCF considera 10 níveis de criticidade; Níveis  de  criticidade  MTBCF  são  configuráveis  pelo 
operador do sistema de monitoração;

O relatório de disponibilidade por ativos permite configuração 
de  1  nível  de  dependência  de ativos  para  ser  utilizado  de 
acordo com as melhores práticas FTA;

O relatório de disponibilidade pode,  em aderência  ao 
FTA poder apresentar se o ativo que falhou, qual é seu 
ativo de dependência;

Durante a extração de relatório FTA, os ativos dependentes 
falhos são identificados;

A dependência de cada ativo pode ser configurada pelo 
operador;

Servidor de Logs - Loghost

Oferece gestão centralizada de logs; Atua  como  servidor  de  logs (loghost /  Log  Server) 
recebendo logs via syslog;

Tem compatibilidade plena com ambiente Unix ou ambiente 
Windows Server preparado para gerar logs em syslog;

Permite  a  configuração  de  alertas  para  informações 
críticas no banco de dados de logs centralizados;

Permite armazenamento dos logs em banco de dados local; Permite  a  eliminação  seletiva  de  informações 
indesejadas do banco de dados;

Oferece recurso de filtro de registros de log; Oferece recurso de busca/classificação de mensagens;

Oferece recurso de desvio de saída para o console ou em 
outro arquivo;

Permite alerta por eventos e remoção de eventos (filtro 
de informações indesejadas);
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Permite filtro por data/hora; Oferece controle de acesso configurável por usuário;

Oferece ambiente centralizado e plenamente integrado com o 
sistema de monitoração;

Oferece ambiente centralizado e plenamente integrado 
com o sistema de monitoração;

Suporta mensagens de log acordo com a RFC3164;

Licença de código aberto – Open Source

A  solução  de  monitoração  é  amplamente  flexível  e 
customizável;

Permite  o acesso e modificação interna da aplicação, 
por código-fonte (código aberto);

É  software  livre,  distribuído  em  licença  formalmente 
compatível com a Open Source Initiative, exceto FMEA/FTA;

A  base  operacional  da  solução,  incluindo  kernel 
acompanha  código-fonte  e  permitir  modificações 
irrestritas;

Por motivos de soberania da nação e apoiados no pilar de Confidencialidade da NBR ISO/IEC 27002, a licença da base  
operacional da solução, incluindo  kernel, acompanha código-fonte e as modificações realizados não devem requerer 
liberação  de  código para a  comunidade,  sendo a liberação facultativa,  quando distribuído  pelo  órgão  do governo 
brasileiro; 
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