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Monitoramento e-commerce infra-estrutura de TI e Área de Negócios. 

 

 RESUMO 

 O grande número de falhas nos sistemas que as empresas vêm enfrentando no 

dia a dia, a falta de preparo no mapeamento em todo o fluxo da empresa, proporciona 

um mal resultado de sobrevivência. 

Esta foi a motivação para a idealização de uma estratégia onde as empresas 

possam adquirir um produto pronto para que possa ser implementado na rotina de 

monitoramento de Infra-estrutura da área de TI , e na área de negócios com grande 

precisão nas informações. 

Diretores ou gerentes de outras áreas ficam sempre a mercê de informação 

sobre incidentes ou relatórios de negócios. Quando necessitam dessa informação é 

necessário acionar um analista na área de TI para buscá-las. 

A implementação da ferramenta proposta evidenciará os incidentes para 

acionamento do especialista para solução em tempo hábil para não haver 

indisponibilidade no sistema e todo andamento de vendas e funcionalidade da loja 

virtual para área administrativa. 

 

 INTRODUÇÃO 

A Tecnologia da Informação é hoje parte integrante das operações das grandes 

e médias empresas. Entre as corporações a concorrência na área de TI 

especificamente se tratando de infra-estrutura é uma tarefa árdua e desafiadora, pois 

para manter sistemas eficazes por 24 horas sem falhas é necessário garantir que as 

áreas envolvidas funcionem e tragam resultados satisfatórios. 



Controlar o desempenho da TI e planejar sua capacidade hoje em dia, significa 

tomar decisões que quando mal planejadas podem afetar significativamente os 

negócios da empresa. 

Grande parte das empresas tem seus serviços ou servidores alocados em 

grandes datacenters que permitem um perfil de segurança elevado, em nível de 

hardware e backup de segurança. Mas nem toda essa segurança ainda é válida para 

termos ambientes totalmente seguros contra quaisquer eventualidades de 

indisponibilidade. 

Um sistema de monitoramento é um recurso que audita constantemente vários 

ativos de TI como: servidores, serviços de rede, aplicações, dispositivos, bancos, sites 

etc. Estes sistemas indicam se estão lentos ou falhando, e notificam o administrador de 

sistemas por e-mail ou SMS sobre o status dos mesmos. 

Com um sistema de monitoramento eficaz é possível desfrutar de uma série de 

benefícios, evitando apagar incêndios antes mesmo que eles existam. Interrupções 

causam complicações e descontentamento para uma empresa e normalmente resultam 

na perda de confiança. Uma solução de monitoramento detecta problemas, 

identificando sua causa e permitindo aos administradores de sistemas tomarem 

medidas corretivas para restaurar sua funcionalidade máxima, o que melhora a 

experiência da empresa em produtividade dos funcionários. 

Além da monitoria de TI, pode-se incluir monitoria para a área de negócios 

informando resultados que possam influenciar nos resultados da empresa. O espectro 

da monitoria é vasto, mas há poucas empresas focadas em consultoria de prestação 

de serviços empresariais. 

Partindo dessas informações, o presente projeto tem como finalidade criar todo o 

processo de mapeamento do fluxo de TI e negócios dentro de um painel de monitoria, 

descrevendo as ferramentas que envolvem essa tecnologia, a própria ferramenta, além 

de gerar os status de monitoria. Pretende-se possibilitar a medição do nível gráfico e 

criar relatórios que poderão ser importados para Excel, PDF ou IMAGEM.  



O Mercado de TI exige competitividade, excluindo qualquer tipo de falha. Com o 

enorme fluxo de tráfego de informações que é vivenciado todos os dias, as empresas 

estão investindo cada dia mais em segurança em todos os níveis possíveis para 

garantir sua integridade. 

Com a grande demanda de problemas que é enfrentada no dia a dia os 

administradores de TI tentam de todos os lados se prevenirem mapeando todo fluxo de 

trafego, para tentar ao máximo, exemplificar as soluções tornando a empresa sempre 

saudável. 

 Um administrador de redes em momento de lazer com os amigos num bar 

vivenciou um momento muito difícil, pois um dos servidores da empresa teve um 

problema grave, a empresa teve dificuldade para detectá-lo, foi nesse meio tempo que 

ele percebeu que precisaria de alguma ferramenta que informasse quando 

aconteceriam esses tipos de incidentes (GALSTAD, 1996). 

 A proposta que estaremos apresentando nesse trabalho, é a implementação de 

um portal de monitoramento via web interativo, que mapeia todo o fluxo da empresa, 

desde a área de TI até a área de negócios, demonstrando em tempo real o status de 

problemas que cada área possa vir a ter no dia a dia. 

A usabilidade do painel será simples para a área de TI e ao mesmo tempo fácil 

para qualquer usuário leigo, de modo que qualquer pessoa terá facilidade em 

manuseá-lo. Criando geração de relatório em tempo real, com todas as informações no 

painel, vai proporcionar uma visão satisfatória, informando as demandas não apenas 

da área de TI, mas também na área de negócios, sendo acessado de qualquer 

localidade. 

 Todo trabalho terá apoio de três ferramentas no desenvolvimento, na monitoria e 

no painel. Com possibilidade de interagir com qualquer linguagem de programação ou 

banco de dados. 



 O primeiro é o Nágios que é uma aplicação de monitoramento de rede de código 

aberto, distribuído sobre licença GPL. Ele pode monitorar tanto hosts como quaisquer 

serviços, alertando-o quando ocorrerem os problemas, e a solução. 

 Serviços de redes monitorados (SMTP,POP3, HTTP, NNTP, ICM,SNMP), o 

desenvolvimento dele é por meio de plug-ins que permitem ao administrador criar seu 

próprio modo de monitoração. 

 Sendo possível o desenvolvimento nas ferramentas de sua escolha (PHP, 

C#,C,PERL, PYTHON etc.). 

A maioria das empresas acha que muitas ferramentas não atendem os usuários 

pelo motivo da TI controlar os dados e ferramentas (GARCIA, HARMSEN, 2012 p.35). 

A linguagem de programação escolhida para desenvolvimento é PHP, por ser 

uma ferramenta dinâmica e ter recurso para suporte em vários protocolos de 

comunicação.   

 Ao decidir construir um site ou comércio eletrônico, uma das qualidades do PHP 

é o fato de que não importa o hardware ou sistema operacional usado para construção. 

(WELLING,THOMSON, 2005, p.28) 

 O MYSQL é um sistema de gestão de base de dados relacionais, suporta SQL, é 

open source e um dos SGBDs para utilizações profissional mais utilizado (conta com 

mais de 5 milhões de instalações ativas) e mais conhecido a nível mundial (NEVES, 

RUAS, 2006, p. 21). 

 Além de informar a área de TI sobre os problemas, acrescenta de forma rápida a 

quem está tratando e qual foi o tipo de problema que foi ofensor do alarme, e assim 

cria-se um histórico de atuações e soluções. 

A função final do painel não é apenas apontar os problemas, produtividade ou 

números, mas motivar uma interação com o usuário final. O painel mostrará as 

informações que possam ajudar tanto na solução, como na procura de informação 

sobre determinado assunto, executando todo esse processo em poucos cliques. 



 OBJETIVOS 

Com esse modelo de projeto antecipamos futuros problemas, criando regras de 

monitoramentos que nos sinalizem quando estiverem chegando perto de problemas 

não desejados. 

Tendo todo fluxo mapeado fica mais fácil identificar a causa raiz de tais 

problemas, ganhando tempo nas soluções dos mesmos, implicando em eficiência na 

aplicação. 

O projeto tem como objetivo criar um portal de fácil entendimento até o nível 

gerencial, tendo interação com qualquer área da empresa com seus níveis de acesso e 

características de visão específica. 

 Propõe-se um portal, simples, fácil e acessível em qualquer lugar, não estando 

focado apenas nas áreas de tratamento de incidentes, mas também nas áreas 

afetadas. 

 

 METODOLOGIA 

No desenvolvimento do nosso painel de monitoramento, precisaremos de uma loja 

virtual pronta para mapear todo fluxo de infra-estrutura de TI e negócios. 

Plataforma escolhida para loja virtual foi Opencart que é um sistema de e-

commerce Open Source desenvolvido em PHP licenciado nos termos da GNU (General 

Public License), em outras palavras, é uma solução pronta e gratuita para gestão de 

loja virtual que pode ser modificada livremente. 

O servidor utilizado para implantação da loja virtual será na plataforma Windows 7. 

Instalação do núcleo do Nágios e Banco de dados MYSQL será feita na plataforma 

Linux Ubuntu 13.10. 



Os dois sistemas operacionais escolhidos para implementação serão instalados em 

máquinas virtuais Vmware Player. 

O painel de monitoria tem suas indicações de status ok, warning, critical e unknown 

conforme a figura 1. 

 

Figura 1. Ilustração do painel de monitoria com seus status da monitoria. 

 

 

 DESENVOLVIMENTO 

Para implantar o painel de monitoria, executaremos todo procedimento de 

instalação da loja virtual, preparando primeiramente o banco de dados logo em seguida 

procede com instalação do pacote da plataforma do Opencart. 

Instalação do Nágios na plataforma Linux na versão Ubuntu 13.10, será feita uma 

instalação com todas as dependências necessárias para desenvolvimento do Nágios, o 

desenvolvimento dos plug-ins de monitoria para infra-estrutura de TI e negócios será 

feito em Shell Script. 

Os Plug-ins terão a função de fazer as consultas no servidor, nos periféricos HD, 

memória, processador e o link utilizado, sempre medindo suas cargas de tempo em 

tempo. 

A monitoria referente à área de negócios, será feita pelos Plug-ins desenvolvidos 

para efetuar consulta via banco, buscando informação de vendas por hora, por dia e 



mês, verificando quantos pedidos foram feitos pela formar de pagamento “retirar na 

loja” ou “Pagseguro”. 

 

 RESULTADOS 

Foram totalizadas nove monitorias, quatro monitorias reservadas para infra-

estrutura e cinco para área de negócios. 

Para o modelo de infra-estrutura, criamos uma monitoria para verificar link de 

acesso, verificar consumo do HD, verificar consumo de memória e processador. 

Para o modelo referente à área de negócios, foram criadas monitorias para calcular 

as vendas existentes por hora, criamos outra monitoria para calcular as vendas por dia, 

outra monitoria para verificar o link do portal de pagamento e uma última monitoria para 

verificar vendas pelo "Pagseguro" e "retirar na loja". 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No painel de monitora na parte de Host de infra-estrutura observamos que 

qualquer tipo de problema referente a falha de hardware e link é possível ser facilmente 

identificado, sendo que é possível verificar o status de cada monitoria havendo alguma 

falha o status no painel fica em "vermelho" logo em seguida é enviado um alerta via 

SMS e um e-mail para o responsável. 

 Nas monitorias criadas para área de negócios, qualquer falha referente a 

pedidos e forma de pagamento também é possível identificar e medir o status de 

vendas da empresa via relatório do próprio Nágios. 

 Todo resultado desse projeto pode ser implementado em quaisquer tipos de 

sistemas medindo não apenas parte de infra-estrutura, mas todo o módulo de negócios 

de qualquer empresa. 
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