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Esta apresentação irá abordar os seguintes 

pontos:

• Configuração da conexão ODBC para 

acesso ao banco de dados;

• Monitoração do banco de dados com 

Zabbix;

• Integração do Zabbix com outras 

aplicações para criação de dashboards.



Zabbix, o que é?

• O Zabbix é o software de nível

empresarial mais avançado projetado

para monitorar a disponibilidade e o

desempenho de componentes de

infraestrutura de TI. Zabbix é de código

aberto e vem sem nenhum custo.





Como monitorar meu banco de 

dados com Zabbix?
• O zabbix pode se conectar diretamente

ao banco de dados por meio de conexão

ODBC.

• Também é possível monitorar através do

S.O. porém este exige a instalação de

um agente no servidor a ser monitorado.



Como configurar a conexão?

Para esta apresentação será mostrado

como configurar o driver ODBC para Oracle

no CentOS 6. Para isso é preciso instalar os

seguintes pacotes:

• OracleInstantClient

• OracleInstantClientOdbc

• unixODBC, unixODBC-devel



Configurações do driver:

Após a instalação dos pacotes há algumas

configurações que não necessárias para

que a conexão seja possível:

• Dependências de libs. 

• Configurar os arquivos odbcinst.ini e 

odbc.ini

• tnsnames.ora e profile oracle. 



Configurando o host no Zabbix

No Zabbix será preciso adicionar um novo

host, configurar as macros para o ODBC e

criar os itens de monitoramento, ou caso

já tenha um template pronto basta

importá-lo para o Zabbix.

O vídeo no próximo slide exemplifica 

melhor. 





Integração com outras aplicações

Por meio de APIs, outras aplicações podem

conectar-se ao Zabbix, como o Grafana

por exemplo, e assim mostrar o

monitoramento de uma forma gráfica mais

elegante.



Exemplo de dashboard com Grafana



Exemplo de dashboard com Grafana



Exemplo de dashboard com Grafana





Obrigado!
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