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FIBRE - Ferramentas de Gerência

Contextualização

• Ferramenta de gerência com Inventário automatizado

• Escolhidas 2 ferramentas para avaliação, com suporte a 
SNMP e para medição da disponibilidade da FIBREnet:

• Ferramenta única para medição de disponibilidade da 
FIBREnet e das ilhas FIBRE, e para cálculo do índice de 
disponibilidade FIBRE.
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FIBRE - Ferramentas de Gerência

Objetivos

• Objetivos:

 Relembrar os conceitos de disponibilidade discutidos em 
reunião informal.

 Apresentar e discutir os resultados da avaliação de 
ferramentas de gerência para o FIBRE e suas respectivas 
funcionalidades
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FIBRE – Medição de Disponibilidade

Motivação

• Disponibilidade:

 Estar acessível e utilizável sob demanda por qualquer 
entidade autorizada.

• Importância da aferição da Disponibilidade:

 Recuperação rápida e resiliência dos serviços;

 Identificação dos maiores ofensores da disponibilidade;

 Oferecimento de um serviço de qualidade;

 Melhoria na Qualidade da Experiência dos usuários;

 Geralmente faz parte do SLA (Service Level Agreement).
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FIBRE – Índice de Disponibilidade

Conceito FIBRE

• Para aferição da Disponibilidade do testbed FIBRE, serão 
calculados índices com base em medições discretas realizadas 
continuamente.

• Índice de Disponibilidade Geral FIBRE: (relatório gerencial)

 “Se ao menos uma ilha estiver disponível de forma 
federada no momento da medição, o testbed FIBRE é 
considerado disponível naquele momento.” (* Em estudo: alterar 

este mínimo para duas ilhas disponíveis)

• Índice de Disponibilidade Federada da ilha FIBRE:

 “Se qualquer recurso essencial da ilha ou sua conexão 
federada estiver indisponível no momento de medição, a 
ilha inteira é considerada indisponível de forma federada.
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FIBRE – Índice de Disponibilidade

Conceito FIBRE

• Índice de Disponibilidade Local da ilha FIBRE:

 “Se qualquer recurso essencial da ilha estiver indisponível
no momento de medição, a ilha  inteira é considerada 
indisponível de forma local naquele momento.

 Objetivo: acompanhamento operacional
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• A Indisponibilidade 
Federada (da ilha) será 
sempre maior ou igual 
à Indisponibilidade 
Local (da ilha):

Indisp. Local + 
Federada

Indisp. Local + Federada

Indisp. 
Federada



FIBRE – Índice de Disponibilidade

Conceito FIBRE

• Disponibilidade FIBRE:

 “Estar acessível de forma a permitir o acesso de usuários 
existentes, a criação de novos usuários, e a criação e 
utilização de novos experimentos.”

 Não garante a utilização de experimentos previamente 
configurados.

• Disponibilidade federada:

 “Estar disponível a partir do NOC.”

• Disponibilidade local:

 “Estar disponível a partir dos respectivos sistemas locais da 
ilha.”
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FIBRE – Índice de Disponibilidade

Conceito FIBRE

• Recurso essencial

 “Recurso único em quantidade mínima para que seja 
possível a criação e utilização de usuários e experimentos.” 

• Recursos essenciais para cada ilha:
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 1 ToR Switch
 1 VM Server
 1 LDAP
 1 OCF
 1 OMF
 1 FlowVisor
 1 DNS

 1 Pronto Switch *
 1 NetFPGA *
 1 VPN **

* Demanda maior análise
** Quando utilizada na ilha

*** PerfSONAR não será 
mais contabilizado



FIBRE – Índice de Disponibilidade

Conceito FIBRE

• Conexão Federada:

 “Disponibilidade do PoP FIBREnet ou da VPN da ilha.”

• Disponibilidade do PoP FIBREnet:

 IP disponível pelo Backbone RNP;

 Interfaces de Downlink para ilhas em status up.

• Disponibilidade de VPNs das ilhas:

 Servidor no NOC ok;

 Serviço cliente na ilha ok.
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FIBRE – Índice de Disponibilidade

Itens de Medição

• Disponibilidade de Serviços vs. Disponibilidade de Recursos

 Serviço pode ser entendido como o serviço final entregue ao 
usuário ou também como alguma de suas partes 
componentes, sendo também chamado de recurso;

 É uma questão básica de aferição Direta vs. Indireta.

• É inviável aferir continuamente o bom funcionamento de um 
sistema para todos os cenários possíveis.

• Assim, é verificada a utilização em alto nível para os cenários 
mais esperados, e em baixo nível de forma mais abrangente 
(infraestrutura).
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FIBRE – Índice de Disponibilidade

Itens de Medição

• Possíveis itens para verificação da Disponibilidade:

 Infraestrutura - verificação da rede de acesso;

 Infraestrutura - verificação da rede local;

 Infraestrutura - teste de Ping (resposta de IPs);

 Serviço - teste de Ping (resposta de IPs);

 Serviço - verificação de processos em execução;

 Serviço - teste de uso do serviço (simulação de usuários).

 Infraestrutura - verificação de recursos livres (banda, RAM, 
CPU, HD, etc);

 Qualidade - perda de pacotes;

 Qualidade - latência.
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FIBRE – Índice de Disponibilidade

Medição

• Intervalo de medição:

 Mínimo de 1 minuto para “keep alive” de infra (intervalo 
atual dos testes de Ping);

 5+ minutos para os demais (processos, logins, scripts).

• A disponibilidade do recurso/serviço é afetada por qualquer um 
de seus itens medidos. Assim, a indisponibilidade de um item 
acarreta na indisponibilidade do recurso que o contém.

• A diferença de valores para intervalos de medição é definida 
considerando o custo-benefício entre os recursos alocados para 
a medição e sua utilidade na aferição geral do recurso.
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FIBRE - Ferramentas de Gerência

Arquitetura

• A arquitetura de medição foi planejada considerando um 
Servidor Central de monitoramento, responsável pelas 
medições e ações de gerência, bem como o banco de 
dados e a interface front-end de gerenciamento.

• Para que fosse possível a aferição da disponibilidade local, 
foi considerada também uma arquitetura de medição 
distribuída via proxy (arquitetura de medidor distribuído).

• A arquitetura em proxy prevê, além dos servidor central 
de medições, um medidor local em cada ilha, capaz de dar 
continuidade às medições locais mesmo durante uma 
eventual indisponibilidade da conexão federada.
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FIBRE - Ferramentas de Gerência

Arquitetura

• Este medidor remoto também deve ser capaz de, logo 
após o reestabelecimento da conexão federada, 
sincronizar com o servidor central todos os valores 
medidos durante o período da falha.

• Para que fosse possível a aferição da disponibilidade em 
alto nível de alguns serviços e a avaliação de outras 
funcionalidades mais avançadas, foi considerada a 
utilização de software instalado no sistema do recurso.

• Estes pequenos softwares são comuns em ferramentas de 
gerência e monitoração, e são conhecidos como “Agentes”.
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FIBRE - Ferramentas de Gerência

Arquitetura

• Exemplos de medições e ações via agentes:

 Informações da arquitetura de software e pacotes 
instalados;

 Utilização de: CPU, memória RAM, memória de 
HD/SSD, Interfaces de rede;

 Espaço livre na memória RAM, no HD/SSD;

 Uptime do Sistema, hora, usuários conectados;

 Status de processos, utilização de recursos por dado 
processo, conectividade TCP, resolução DNS;

 Características de arquivos: presença, tamanho, 
conteúdo, cálculo de hash, busca de string, etc;

 Execução de comandos e retorno de scripts locais;

 Monitoração de logs; 15



FIBRE - Ferramentas de Gerência

Arquitetura

• Impactos e Custos:

 VM no NOC para o Servidor Central;

 Arquitetura de Coletores Distribuídos: nova VM para o 
Proxy em cada ilha: Instalação e operação na ilha;

 Utilização de agentes: instalação do agente nas VMs da ilha 
que o utilizarão: Instalação e operação na ilha;
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FIBRE - Ferramentas de Gerência

Avaliação de Ferramentas

• Objetivos iniciais:

 Medição de recursos disponíveis na FIBREnet e ilhas;

 Medição de disponibilidade de serviços essenciais;

 Emissão de relatório da disponibilidade Geral;

 Emissão de relatório de disponibilidade das ilhas;

 Geração de Dashboard com os principais alarmes, 
medições e gráficos;

 Avaliar de demais funcionalidades da ferramenta.

• Ferramentas avaliadas:

 Zabbix 3.0

 Mist.io
17



Funcionalidade Zabbix 3.0 Mist.io

DB e front-end principal em VM local ok Doc ok

DB e front-end principal na cloud ok

Proxy remoto como agregador/gateway para DB principal. ok ok

Proxy remoto com DB local para medição de disponibilidade localmente 
e sincronização com DB central sob demanda (Coletor Distribuído *)

ok

High-Availability - Suporte a mais de um Servidor Central ok ???

FIBRE - Ferramentas de Gerência

Avaliação

• 1. Arquitetura geral

 Servidor central; Proxy; Pontos de medição.
(Exceção apenas para recursos duplicados sem utilização.)
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Arquitetura de Coletor Distribuído
Permite o cálculo da disponibilidade local 
da ilha, e a avaliação de seu maior ofensor.

* Ilha UFG encontra-se em 
staging da arquitetura em 

proxy.



FIBRE - Ferramentas de Gerência

Avaliação de Ferramentas
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• 1. Arquitetura Zabbix Proxy – Medidor distribuído



Funcionalidade Zabbix 3.0 Mist.io

Descoberta de IP's ok *

Características de elementos de rede (hostname, modelo, etc) ok n

Descoberta paralela em conjuntos de subredes distintos n n/a

FIBRE - Ferramentas de Gerência

Avaliação

• 2. Descoberta de rede

 IPs e Hostnames, descoberta paralela em domínios 
distintos.
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* Faz discovery em clouds, mas não 
tem uma tela de discovery



FIBRE - Disponibilidade

Avaliação de Ferramentas - Atual

• Discovery Zabbix:
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FIBRE - Ferramentas de Gerência

Avaliação

• 3. Coletas e Monitoramento:

 Disponibilidade; Alarmes; Características de hardware 
e software; Serviços.
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Funcionalidade Zabbix 3.0 Mist.io

SNMP Polling ok snmp plugin

SNMP traps ok ???

Agentes no host monitorado * ok ok

Coletas por execução de comandos locais e remotos ok Doc ok

Verificar Módulos instalados nos NEs snmp Doc snmp

Verificar Firmware e updates instalados sn/ag Doc snmp

Verificar Sistemas operacionais instalados sn/ag

Verificar Softwares instalados script N

Verificar Virtual Machines script n

Verificar Containers script n

Verificar Serviços ativos * sc/ag n

* Agente disponível na VM Proxy UFG/NOC



FIBRE - Disponibilidade

Avaliação de Ferramentas - Atual

• Simulação de usuário (verificação de login no OMF):
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FIBRE - Disponibilidade

Avaliação de Ferramentas - Atual

• Suporte e Desenvolvimento
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FIBRE - Ferramentas de Gerência

Avaliação

• 4. Inventário:

 Base de inventário; Relatório de inventário; Adição de 
novos campos; Preenchimento automático.
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Funcionalidade Zabbix 3.0 Mist.io

Base de inventário própria

População automática da base de inventário

Preenchimento automático de campos por coletas ou scripts

Adição de novos campos ao inventário 

Facilidade de alteração dos dados de inventário

Facilidade de visualização dos itens do inventário

Preenchimento por coleta
Permite o rastreamento de módulos nos
NEs e SFPs nas respectivas interfaces.

Apresentar inventário on-line



FIBRE - Disponibilidade

Avaliação de Ferramentas - Atual

• Inventário Zabbix:
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FIBRE - Disponibilidade

Avaliação de Ferramentas - Atual

• Inventário Zabbix:
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Funcionalidade Zabbix 3.0 Mist.io

Calcular e registrar índices com base em valores coletados

Alterar período de tempo no cálculo e visualização dos índices

Desconsiderar períodos de manutenção nos cálculos de índices

Gerar relatório geral de inventário

Gerar relatório geral de falhas

Gerar relatório geral de disponibilidade

Exportar relatórios de inventário

Exportar relatórios de falhas

Exportar relatórios de disponibilidade

FIBRE - Ferramentas de Gerência

Avaliação

• 5. Cálculos e Relatórios:

 Cálculo de índices agregados; Consolidado do período; 
Relatórios de disponibilidade, falhas e inventário.
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Índices Calculados
Permite o cálculo da Disponibilidade Geral.



FIBRE - Disponibilidade

Avaliação de Ferramentas - Atual

• Cálculo de Disponibilidade
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FIBRE - Disponibilidade

Avaliação de Ferramentas - Atual

• Cálculo de Disponibilidade
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FIBRE - Disponibilidade

Avaliação de Ferramentas - Atual

• Cálculo de Disponibilidade
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FIBRE - Disponibilidade

Avaliação de Ferramentas - Atual

• Cálculo de Disponibilidade
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Funcionalidade Zabbix 3.0 Mist.io

Gráficos com os parâmetros medidos ok ok

Gráficos com 2 ou mais parâmetros sobrepostos ok n

Dashboard em tempo-real com sumário de alarmes, status e índices ok **

Dashboard com links para histórico dos status e índices ok n

Dashboards separados para grupos distintos de elementos monitorados ok n

Mapa de rede com status de alarme nos NEs representados ok n

Mapa de rede com porcentagem de utilização de banda ok n

Mapa de rede com índices de disponibilidade ok n

Mapas hierárquicos (para ilhas a partir da visão geral) ok n

Mapa com links para o histórico dos status e índices monitorados ok n

Mapa com gráficos em pop-up quando em mouse-hover sobre o 
elemento do mapa (Ex: Weathermap)

* n

FIBRE - Ferramentas de Gerência

Avaliação

• 6. Gráficos e Mapas:

 Gráficos das medições; Dashboards de alarmes e 
gráficos; Mapas hierárquicos com status e índices.

33* Existe integração manual Zabbix+Weathermap
** Tem dashboard, porém com todos os alarmes



FIBRE - Disponibilidade

Avaliação de Ferramentas - Atual

• Dashboard Zabbix:
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FIBRE - Disponibilidade

Avaliação de Ferramentas - Atual

• Gráficos Zabbix:

35



FIBRE - Disponibilidade

Avaliação de Ferramentas - Atual

• Alarmes Mist.io:
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FIBRE - Disponibilidade

Avaliação de Ferramentas - Atual

• Gráficos Mist.io:
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Funcionalidade Zabbix 3.0 Mist.io

Ações pró-ativas (execução de comandos, envio de alertas)

Aplicativos de Desktops (Dashboards de alarmes e gráficos)

Extensões de Browsers (chrome, firefox - alarmes)

Integração com Apps de IMs (whatsapp, telegram - alertas)

Views externas para integração em outros ambientes

API

API RESTful

FIBRE - Ferramentas de Gerência

Avaliação

• 7. Integração, Alertas e Ações:

 Integração com SOs, APPs e Gadgets para visualização de 
alertas, alarmes e gráficos; API p/ inputs e outputs; Ações 
de pró-atividade.
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FIBRE - Disponibilidade

Avaliação de Ferramentas - Atual

• Integração Chrome Zabbix:
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FIBRE - Disponibilidade

Avaliação de Ferramentas - Atual

• Integração Chrome Zabbix:
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FIBRE - Disponibilidade

Avaliação de Ferramentas - Atual

• Integração Telegram Zabbix:
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FIBRE - Disponibilidade

Avaliação de Ferramentas - Atual

• Integração Telegram Zabbix:
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Funcionalidade Zabbix 3.0 Mist.io

Criação de grupos e usuários com acessos e permissões distintas

Visibilidade das atividades do servidor (discovery, actions, etc)

Controle das atividades do servidor

Agendar janelas de manutenção programada

Marcar e comentar alarmes já reconhecidos

Criação de grupos de hosts

Criação de templates p/ grupos de hosts (itens a monitorar, alarmes)

Atualização de templates de hosts já descobertos

Atualização de templates para hosts já inventariados

Atualização de novas ações para templates já existentes

Correlação de eventos

Boa usabilidade e config., fluxo de interfaces e organização dos dados

FIBRE - Ferramentas de Gerência

Avaliação

• 8. Administração, Operação e Usuários:

 Usuários com leitura ou escrita; Controle do servidor e 
seus processos; Facilidade de configuração e operação.
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Funcionalidade Zabbix 3.0 Mist.io

Open Source

Documentação

Comunidade ativa e crescente

Suporte a plug-ins e add-ons de terceiros ???

Casos de uso conhecidos ???

Suporte oficial por licença

Linguagens bem estabelecidas e conceituadas

FIBRE - Ferramentas de Gerência

Avaliação

• 9. Suporte e Desenvolvimento:

 Suporte oficial e da comunidade; Implantações 
conhecidas; Desenvolvimento e personalização.
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* Não foi possível acesso ao código fonte no Mist.io de 
avaliação, pois foi avaliada a versão do servidor na cloud.

*



FIBRE - Ferramentas de Gerência

Avaliação
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FIBRE - Ferramentas de Gerência

Conclusão

• A ferramenta Zabbix 3.0, apesar de não atender a algumas
funcionalidades avaliadas, atendeu à grande maioria dos pré-
requisitos de gerenciamento do testbed FIBRE, com soluções
integradas na própria ferramenta, sem a necessidade de plug-ins ou
add-nos externos. A ferramenta se mostrou madura e adequada para
utilização na gerência do testbed, apesar da necessidade de certa
curva de aprendizado.

• A ferramenta Mist.io atendeu à maior parte dos pré-requisitos
básicos. Porém não atendeu aos requisitos de índices calculados e
adição de hosts sem agente instalado, funcionalidades importantes no
cenário avaliado. Algumas das funcionalidades secundárias avaliadas
paralelamente também não foram atendidas.

• Pode ser interessante considerar a aplicação de benchmark similar a
este à ferramenta ZenOSS já utilizada atualmente no testbed FIBRE.
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Obrigado!

Luiz Eduardo Folly de Campos

Luiz.campos@rnp.br

twitter.com/FIBRE_project

www.facebook.com/fibre.project

www.fibre-ict.eu

mailto:Luiz.campos@rnp.br

