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CAPÍTULO 01  |  Recursos Disponíveis

No canto superior direito o Monsta exibe informações sobre os recursos 
disponíveis no sistema.

Informações:

SMS: 
Este  campo informa a  quantidade  disponível  de  SMS para  serem
enviados em caso de mudança de status de algum dispositivo ou
monitor.

E-mail:
Este campo informa a quantidade disponível de e-mails para serem
enviados em caso de mudança de status de algum dispositivo ou
monitor.

Central de Avisos:
Informa quando existem mensagens sobre o Monsta.

Comunicação com a Nuvem: 
Este campo informa se o Monsta está se comunicando com a Nuvem
em  https://mind.monsta.com.br.  Essa  comunicação  serve  para  o
envio de SMS's e E-mails de alerta, para o backup automático das
configurações e para restaurar o backup.

Ferramentas:

Ferramentas:
Permite o acesso as ferramentas para troca de senha, restauração
de backups e atualizações de novas versões.

Alterar Senha:
Permite alterar a senha de administrador.

Instalar chave de licença: 
Permite adicionar uma licença no Monsta.

Atualizações: 
Permite atualizar o Monsta quando houver uma
nova versão.
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Sobre o Monsta:
Visualiza a versão atual do software e suas datas
de ativação e expiração.

Sair: 
Efetua o logoff do sistema.
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CAPÍTULO 02  |  Tela de Dispositivos

Nesta tela são exibidos os dispositivos monitorados na rede. Aqui é possível criar
novos dispositivos e atribuir  monitores  para cada um deles.  A visualização dos
dispositivos e monitores em estados de alerta e críticos são mostrados com cores
diferenciadas. Além disso, podem ser realizadas buscas por nomes específicos de
dispositivos ou gerar a visualização em forma de árvore.

Dispositivos:

Modo de exibição dos dispositivos:
Alterna  o  modo de  exibição  dos  dispositvos  entre  as
opções ícones, sunburst ou árvore hierárquica.

Novo dispositivo:
Botão utilizado para criar um novo dispositivo.

Visualização dos dispositivos:
Botão  utilizado  para  alterar  as  configurações  de
visualização da tela de dispositivos.

Som:
Habilita  ou  silencia  a  produção  de  um  som  quando
algum dispositivo mudar seu status.

Monitores:
Mostra o resumo dos estados dos monitores de todos
os dispositivos.
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Dispositivos:
Mostra o resumo dos estados de todos os dispositivos.

Modo de classificação dos dispositivos:
Alterna  a  classificação  dos  dispositivos  entre  ordem
alfabética  e  de  acordo  com  o  estado  do  dispositivo
(crítico, alerta e normal).

Seleção de dispositivos por grupo:
Mostra apenas os dispositivos do grupo selecionado.

Filtro:
Filtra a visualização dos dispositivos em tela pelo seu
estado ou pelo estado de seus monitores.

Buscar dispositivos:
Pesquisa dispositivos por nome ou semelhantes.

Visualização dos dispositivos:

Tamanho da barra de status:
Aumenta o diminui o tamanho da barra
que indica o status do dispositivo.

Tamanho da caixa:
Aumenta ou diminui o tamanho da caixa
dos dispositivos.

Tamanho da fonte:
Aumenta ou diminui o tamanho da fonte
utilizada na caixa dos dispositivos.

Mostrar endereço:
Exibe  ou  oculta  o  endereço  do
dispositivo de sua caixa.

Mostrar ícone:
Exibe ou oculta o ícone do dispositivo de
sua caixa.

Restaurar ao padrão:
Restaura as configurações iniciais.
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Métricas em execução

Métricas em execução:
Informa  o  total  de  pesquisas  sendo
executada, em tempo real.

Verificação de uptime:
Permite configurar a quantidade máxima
de  pesquisas  simultâneas  para  verificar
os dispositivos ativos.

Monitores do tipo icmp (ping):
Permite configurar a quantidade máxima
de pesquisas simultâneas que utilizam a
função ping.send() do Monsta.

Demais métricas (snmp, wmi, outros):
Permite configurar a quantidade máxima
de pesquisas simultâneas para as demais
pesquisas.

Caixa do Dispostivo

Nome:
Informa o nome do dispositivo.

Endereço:
Informa o endereço do dispositivo.

Ferramentas:
Possibilita os serviços de ping, traceroute
e abrir seu endereço em um browser por
http ou https.

Editar:
Edita as propriedades do dispositivo.

Novo dispositivo:
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Imagem:
Permite inserir  uma imagem para
o dispositivo (Pág. 53).

Nome do dispositivo:
Define o nome do dispositivo a ser criado.

Endereço do dispositivo:
Endereço IP ou host do dispositivo.

Descrição:
Campo  textual  utilizado  para  descrever
informações referentes ao dispositivo.

Checagem de uptime do dispositivo:
Seleciona  o  método  e  o  tamanho  do
pacote para ser enviado.

Templates:
Define  o  modelo  de  template  para  ser
utilizado com o dispositivo.

Pais:
Define  o  dispositivo  pai  para  o  novo
dispositivo.
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Versão do SNMP:
Seleciona  a  versão  do  protocolo  a  ser
utilizada.

Porta do SNMP:
Define  a  porta  do  protocolo  a  ser
utilizada.

Timeout SNMP:
Define  o  tempo,  em  segundos,  que  a
pesquisa por SNMP deverá aguardar por
uma resposta.

Comunidade:
Define  a  comunidade  (apenas  para  as
versões 1 e 2c. Para a versão 3, utiliza-se
tipo de criptografia, usuário e senha para
autenticação).

Testar:
Verifica  se  o  dispositivo  responde  a
consultas SNMP.

Usuário WMI:
Define o usuário para autenticação WMI

Senha WMI:
Define a senha do usuário.

Testar:
Verifica  se  o  dispositivo  responde  à
consultas WMI.
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Desativar Alertas:
Desabilita  o  envio  de  alertas  para  o
dispositivo.

Adicionar um grupo:
Seleciona para quais grupos o alerta será
enviado.

Monitores:

Dispositivo:
Equipamento  com  um  endereço  IP
na rede.

 Informações:
Exibe o monitor de Uptime  ( )  do  dispositivo.  Este  monitor  é
obrigatório e não pode ser excluído.

Ativar / Desativar:
Permite ativar ou desativar o monitoramento de um host.

Editar:
Edita as propriedades do dispositivo selecionado.

Deletar:
Apaga o dispositivo selecionado.

Clonar:
Faz uma cópia do dispositivo selecionado.

Monitores Automáticos:
Abre  a  edição  de  regras  para  criar  os  monitores  de  forma
automática  para o dispositivo.  Para maiores  informações,  leia  a
página 61.

Adicionar Monitor:
Adiciona um ou mais monitores ao dispositivo selecionado.
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Monitores:
Exibe o gráfico das medições de cada monitor.

Gráficos:

Gráfico dos Monitores:
Exibe  o gráfico  do monitor  selecionado.  Arraste  o  mouse com o botão direito
pressionado para selecionar uma faixa de zoom.

Gráfico em tempo real:
Exibe  o  gráfico  atualizando  seus  dados  no  intervalo  de
tempo selecionado em segundos. 

Intervalos  menores  que  o  tempo  de  atualização  dos
dados  do  equipamento  podem  gerar  gráficos  com

informações  erradas,  tais  como  leituras  zeradas  ou  picos
acima do máximo permitido pelo equipamento.

Período de Amostragem:
Escolha o período do gráfico a ser gerado.

Propriedades do Gráfico:
Abre  a  tela  com  as  propriedades  do  gráfico
exibido.
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Visualização Individual:
Exibe  informações  detalhadas  sobre  o  item
selecionado.

Métricas:
Exibe as informações sobre a métrica selecionada. 

Editar:
Altera as propriedades do monitor selecionado.

Excluir:
Excluir o monitor selecionado.

Publicar:
Cria um hyperlink para publicação do gráfico.

Informações do Monitor:
Exibe  a  data  da  última  verificação,  a  data  da
próxima verificação, a última mudança de status e o
último envio de alerta.

Percentual:
Exibe o percentual de recurso utilizado da métrica
selecionada.

Exportar:
Permite  exportar  um  gráfico  para  o  formato
selecionado. 

OBS:  O  download  em  PDF  apenas  funciona  em
navegadores Firefox e Chrome.
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Propriedades do gráfico

Percentil:
Quando marcado, exibe no gráfico uma linha com o
percentil da métrica selecionada.

Agrupamento de dados:
Exibe  o  gráfico  com  o  intervalo  de  dados  na
frequência  de  tempo  selecionada.  O  modo
Automático permite que o Monsta escolha o tempo
de agrupamento conforme o tempo selecionado no
período de amostragem.
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Publicando um monitor

Publicar gráfico do monitor:
Habilita  a  criação  do  hyperlink  para  o
monitor selecionado. A URL gerada pode
ser acessada sem a necessidade de login
no sistema.

Período:
Permite escolher o tempo de publicação
do  gráfico.  Por  segurança,  períodos
maiores que um mês não são permitidos.

Link direto:
URL para acesso direto do browser.

Tela cheia:
Quando ativado, utiliza toda a tela para
exibir o gráfico.

Largura e Altura:
Define  as  dimensões  do  gráfico  em
pixels.

Código HTML:
Código HMTL gerado pelo Monsta para o
monitor selecionado.
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Adicionando monitores

Template:
Permite  escolher  um  único  template  para
visualizar seus monitores.

Checkbox:
Marca um monitor para ser adicionado.

Informação:
Mostra a descrição do monitor (página 42).

Nome:
Nome do monitor.

Tipo:
Informa  o  tipo  de  mecanismo  de  busca
utilizado pelo monitor (página 55).

Instância:
Para monitores do que possuem instâncias,
permite escolher qual item será monitorado.
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Adicionar monitor:
Adiciona mais um monitor do mesmo tipo.

Monitores Automáticos:
Abre  a  edição  de  regras  para  criar  os
monitores de forma automática para o item
selecionado.

Métricas do Monitor:
Edita as métricas do monitor (página 21).

Propriedades do Monitor:
Edita as propriedades do monitor.

Editando o monitor de um dispositivo
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Ícone:
Permite selecionar um ícone para o monitor.

Descrição do Ícone:
Permite  alterar  a  descrição  que  será  exibida  no
ícone.

Legenda do Gráfico:
Permite  alterar  a  legenda  que  será  exibida  no
gráfico.

Métricas:
Permite  alterar  a  legenda  da  métrica
selecionada  e  criar  uma nova  métrica  ( )
com base naquela selecionada.

Busca por instâncias dinâmicas (apenas SNMP):
Quando  marcado,  o  Monsta  irá  procurar  pelo
índice  da  instância  a  cada  leitura.  Se  estiver
desmarcado,  o  índice  em  que  a  instância  se
encontra  é  gravado  em  banco  de  dados  para
diminuir a quantidade de leituras no dispositivo.

Ativar o cache SNMP:
Quando marcado, o Monsta fará uma leitura de
todas as instâncias desse monitor e as armazenará
em um banco de dados próprio. Quando houver a
necessidade  de  uma  pesquisa  de  alguma
instância, a mesma será feita no cache ao invés de
consultar  diretamente  o  dispositivo  monitorado.
O  tempo  de  atualização  do  cache  pode  ser
configurado  conforme documentação  na  página
59.

Limites de Alerta:
Permite atribuir um valor para os estados Alerta e Crítico, além de permitir alterar
o valor máximo de cada métrica dentro do monitor selecionado.
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Frequência:
Permite selecionar o tempo, em minutos ou segundos, em que a verificação para
este monitor irá ocorrer.

Número de Tentativas:
Permite selecionar quantas tentativas o sistema de monitoramento executará antes
de elevar o monitor para um estado de Alerta ou Crítico. Uma vez que o monitor
atingiu o valor mínimo para sair do estado Normal, as novas tentativas ocorrerão
de  1  em  1  minuto.  Se  a  frequência  estiver  definida  em  segundos,  as  novas
tentativas utilizarão este mesmo intervalo.
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Alertas:
Permite selecionar o grupo para o qual serão enviados alertas quando um monitor
mudar seu status.
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Adicionar métrica:
Permite adicionar uma nova métrica ao monitor que está sendo editado.

Preencher Gráfico:
Este  checkbox  marcado  exibe  o  gráfico  da
métrica  selecionada  preenchido  com  a  cor
selecionada.

Valor:
Exibe  a  tela  para  edição  de  uma  fonte  de
dados (pág. 55).

Valor Máximo:
Exibe  a  tela  para  edição  de  uma  fonte  de
dados (pág. 55).

Cor:
Seleciona uma cor para a métrica.
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Nome da métrica:
Legenda que será exibida na parte inferior do
gráfico.

Item monitorado:
Informa  o  nome  do  item  que  está  sendo
monitorado.

Fonte dos dados:
Permite escolher a forma com que o Monsta
irá  coletar  os  dados  da  métrica.  Quando
disponível,  é  possível  editar  o  script  do
monitor clicando em “...” (pág. 55).

Tipo:
Informa  qual  o  formato  do  valor  retornado
pela Fonte de Dados.

Fonte dos dados para o valor Máximo:
Permite escolher a forma com que o Monsta
irá coletar o valor máximo da métrica.

Limites de Alerta:
Permite  atribuir  um valor  padrão da  métrica
para os estados Alerta e Crítico.

Posição da métrica:
Permite  alterar  a  posição  da  métrica  para
exibição no gráfico.

Excluir:
Remove a métrica selecionada.
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Editando um script

Executar no Dispositivo:
Seleciona  um dispositivo  já  existente  no  Monsta
para testar o script em edição.

Botão de Executar:
Executa  o  script  em  edição  contra  o  dispositivo
selecionado na opção “Executar no Dispositivo”.

Scripts:
Janela  de  edição  para  programação  da  métrica  selecionada  (Para  maiores
informações sobre funções e linguagem de programação, consulte a página 63).

Saída:
Apresenta as saídas em tela do script e os
erros gerados durante sua execução.
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Resultado:
Apresenta  o  resultado  gerado  pela
execução do script  que será  encaminhado
para o monitor através da função “return”.

Exibição Hierárquica:

Sunburst:

Exibe a estrutura da rede no modelo de apresentação Sunburst.
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Modo Árvore Hierárquica:

Neste modo de exibição são mostrados os dispositivos monitorados na rede em um
formato de árvore.

Campo de Busca:
Pesquisa dispositivos por nome ou semelhante.

Modo de exibição:
Alterna a exibição da árvore de dispositivos de modo
hierárquico ou modo mapa.

Exibir ícones:
Mostra ícones dos dispositivos no lugar dos círculos.
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CAPÍTULO 03  |  Painéis

Nesta  tela  poderão  ser  criados  diversos  painéis  para  monitoramento  de
equipamentos específicos e que devam estar em evidência.

Criar/Editar painéis:

Nome do Painel:
Neste campo é informado o nome dado ao painel que
será criado.

Salvar:
Salva as configurações do painel atual.

Cancelar:
Descarta as alterações feitas no painel atual.
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Excluir:
Exclui o painel mostrado na tela.

Barra de Ferramentas:
Possui os itens gráficos que podem ser adicionados ao
painel.

Componentes da barra de ferramentas:

Seleção:
Permite selecionar para edição um componente existente no painel.

Gauge:
Componente de percentual.

Velocímetro:
Componente de percentual.

Barras:
Componente de percentual.

Texto:
Componente para inserção de textos.

Relógio:
Componente relógio.

Uptime:
Componente que exibe o uptime.

Gráfico:
Componente para exibição de gráficos.
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Visualização dos painéis:

Novo Painel:
Cria uma novo painel de visualização.

Tela dos painéis:
Retorna para a tela principal.

Expandir:
Expande o painel para utilizar toda a tela do navegador.

Editar:
Permite efetuar alterações no painel selecionado.
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CAPÍTULO 04  |  Linha do Tempo

Na linha do tempo são mostrados todas as mudanças de “status” que ocorreram
com os dispositivos monitorados.

Seleção do Dispositivo:
Permite  selecionar  um único  dispositivo  para visualizar
seu histórico.

Tempo Real:
Exibe  em  tempo  real  as  mudanças  de  status  do
dispositivo  selecionado  e  um  breve  histórico  de  seus
eventos.

Intervalo:
Exibe o histórico de um determinado período do dispositivo selecionado.
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Data da ocorrência e estado:
Mostra  a  data  e  a  hora  da
ocorrência do evento e o estado
do  dispositivo  no  devido
momento.

Evento:
O  ícone  indica  que  o  Monsta
enviou um alerta  para  mudança
de estado.

Descritivo:
Informa a causa da ocorrência.
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CAPÍTULO 05  |  Alertas

 O funcionamento deste recurso necessita, obrigatoriamente, que o software
do Monsta  possua  comunicação com o host  mind.monsta.com.br  na  porta

443/TCP conforme o Cap. 1 – Comunicação com a Nuvem (pag. 4)

A tela de alertas permite trabalhar com grupos onde são informados os contatos
que deverão receber os devidos avisos quando um dispositivo ou monitor mudar
seu “status”. As mensagens podem ser enviadas através de endereços de e-mail ou
por SMS.

Grupos de alerta:

Nesta tela são gerenciados os grupos de usuários que receberão as notificações e o
tipo de serviço, seja por e-mail ou SMS.

Novo Grupo:
Cria um novo grupo para envio de alertas.

Procurarr Grupo:
Exibe na tela apenas os grupos que combinam com
a pesquisa digitada.

Grupo Padrão:
Este grupo é obrigatório no sistema e não pode ser
deletado, apenas alterado.

Grupo Nuvem:
O grupo Nuvem envia alertas em caso de perda de
comunicação entre o Monsta e a nuvem em https://
mind.monsta.com.br.  As  mensagens  são  enviadas
da  própria  nuvem.  Este  grupo  é  obrigatório  no
sistema e não pode ser deletado, apenas alterado.
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Remover Grupo:
Permite deletar o grupo selecionado.

Editar Grupo:
Permite  alterar  as  propriedades  do  grupo
selecionado.

Editando grupos de alertas

Nome do Grupo:
Permite alterar o nome do grupo selecionado.
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E-mail:
Nesta  tela  são  informados  os  endereços  de  e-mail  do  grupo que  receberão  as
notificações.

Alertar sobre:
Seleciona a situação em que será enviado um alerta por e-mail.

Alertar para:
Permite  escolher  se  o  alerta  será  enviado  apenas  para  mudança  de  status  do
dispositivo (quando um host não possui comunicação ICMP na rede), monitor ou
ambos.
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SMS/Telegram:
Nesta tela são informados os números de celulares do grupo que receberão as
notificações,  o  código  do  grupo  para  os  usuários  do  Telegram  efetuarem seu
cadastro e uma lista dos usuários já cadastrados no grupo.

Alertar sobre:
Seleciona a situação em que será enviado um alerta por SMS.

Alertar para:
Permite  escolher  se  o  alerta  será  enviado  apenas  para  mudança  de  status  do
dispositivo (quando um host não possui comunicação ICMP na rede), monitor ou
ambos.
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Períodos:
Nesta tela são selecionados os períodos de envio das notificações e o meio de
entrega utilizado.

Centro de alertas:

Nesta tela são gerenciados os grupos de usuários que receberão as notificações e o
tipo de serviço, seja por e-mail ou SMS.

Últimos:
Quando habilitado mostra os últimos eventos ocorridos.
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Período:
Escolhe um período para exibição dos eventos. 

Página:
Avança ou retrocede uma página.

Status:
Mostra a situação do último evento.

Tipo:
Informa o serviço utilizado para a entrega da notificação.

Data:
Informa a data e a hora do envio da mensagem.

Destinatário:
Destino da notificação enviada.

Templates de alerta:

Nesta tela são gerenciados os conteúdos enviados por e-mail ou SMS/Telegram.

Dispositivo E-mail:
Mensagem que será enviada por e-mail quando o dispositivo mudar se status.

Dispositivo SMS:
Mensagem que será  enviada  por  SMS/Telegram quando o dispositivo  mudar  se
status.

Monitor E-mail:
Mensagem que será enviada por e-mail quando o monitor mudar se status.

Monitor SMS:
Mensagem que será enviada por SMS/Telegram quando o monitor mudar se status.
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Editando um template de alerta para e-mail:

Assunto:
Campo assunto que será adicionado ao e-mail.

Mensagem:
Campo que será enviado no corpo da mensagem.
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Editando um template de alerta para SMS:

Mensagem:
Campo que será enviado no corpo da mensagem.

Variáveis de informações:

O  Monsta  possui  váriáveis  que  podem  ser  utilizadas  para  personalizar  as
mensagens enviadas. Elas devem, obrigatoriamente, ser informadas entre “$”.

Descrição das variáveis:

dataehora Retorna a data (d/m/a) e a hora atual (h:m).
dispositivo.descricao Retorna a descrição do dispositivo.
dispositivo.endereco Retorna o endereço IP do dispositivo.
dispositivo.estado Retorna  o  estado  atual  do  dispositivo  obtido  pelo

monitor Uptime.
dispositivo.estadoanterior Retorna  o  estado  anterior  do  dispositivo  obtido  pelo

monitor Uptime.
dispositivo.nome Retorna o nome do dispositivo.
monitor.estado Retorna o estado atual do monitor.
monitor.estadoanterior Retorna o estado anterior do monitor.
monitor.nome Retorna o nome do monitor.
monitor.nomecurto Retorna o nome informado no ícone do monitor.
nomemetrica Retorna o nome da métrica.
nomeinstancia Retorna o nome da instância.
valor Retorna o valor da leitura.
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CAPÍTULO 06  |  Configuração

Templates

A tela de templates possui todos os monitores configurados no Monsta. Nela é
possível criar novos grupos e adicionar/remover/alterar seus respectivos monitores.

Configuração:
Retorna ao menu principal.

Importar Templates:
Permite importar um arquivo de template.
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Buscar Templates:
Exibe na tela apenas os templates que combinam com a
pesquisa digitada.

Novo Template:
Cria um novo template para monitores.

Template:
Conjunto de monitores.

Editar Template:
Permite  editar  as  propriedades  do  template
selecionado.

Buscar Monitor:
Exibe na tela apenas os monitores que combinam com
a pesquisa digitada.

Novo monitor:
Cria um novo monitor.

Criar/Editar um template

Ícone:
Atribui um ícone ao template.
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Nome do Template:
Permite alterar o nome do template selecionado.

Descrição:
Um comentário sobre o template selecionado.

Monitores

Os monitores são componentes do sistema que checam um determinado serviço
em um dispositivo e retornam sua situação atual. São eles que geram os gráficos e
alertam sobre possíveis anomalias que estejam ocorrendo.

Novo Monitor:
Permite  criar  um  novo  monitor  para  o  template
selecionado.

Procurar Monitor:
Exibe na tela apenas os monitores que combinam com
a pesquisa digitada no template selecionado.

Exportar Template:
Permite  exportar  o  template  em  exibição  para  um
arquivo.

Editar Monitor:
Permite editar as propriedades do monitor selecionado.

Clonar Monitor:
Permite copiar o monitor para outro template.
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Remover Monitor:
Permite remover o monitor selecionado.

Criar/Editar um monitor

Ícone:
Atribui um ícone ao monitor.

Nome Curto:
Informação  sobre  o  monitor  que  é
apresentada no ícone da tela de dispositivos.

Nome:
Informação  sobre  o  monitor  que  é
apresentada na tela dos templates.

Descrição:
Informação detalhada sobre o monitor que é
apresentada na tela de Templates e ao passar
o  mouse  sobre  um  monitor  na  tela  de
dispositivos.

Habilitar  seleção  a  partir  de  uma  lista  de
instâncias:
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Habilita  a  seleção  de  um  objeto  para
monitores que possuem mais de um item (Ex:
portas de um switch).
Mecanismo de busca:
Seleciona qual mecanismo será utilizado para
listar os objetos de uma instância (pág. 55).

Buscar por Instâncias dinânicas:
Esta opção faz com que o Monsta verifique
em  que  índice  a  instância  selecionada  se
encontra  a  cada  leitura  efetuada.  Quando
desmarcado,  o  Monsta  grava  a  posição  da
instância no banco de dados e apenas efetua
a  leitura  do  valor.  Disponível  apenas  para
pesquisas por SNMP.

Lista de Opções:
Informa  parâmetros  solicitados  pelo
mecanismo de busca selecionado.

Frequência:
Permite  selecionar  se  o  intervalo  de
checagens  do  Monsta  será  em  minutos  ou
segundos.

Intervalo:
Seleciona o tempo de checagem do monitor.

Número de Tentativas:
Número de checagens que serão feitas após o
valor  do  monitor  ultrapassar  seu  limite  de
normalidade para, posteriormente, trocar seu
estado.
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Unidade de medida:
Define  a  unidade  de  medida  que  será
utilizada para o monitor.

Cor e preenchimento:
Define uma cor para a linha do gráfico que
será  apresentada  e  se  o  mesmo  deve  ser
preenchido.

Nome:
Define  o  nome  da  métrica  que  será
apresentada como legenda do gráfico.

Fonte de Dados:
Define a forma que a métrica utilizará  para
pesquisar a informação (pág. 55).

Fonte de Dados para o Valor Máximo:
Define a forma que a métrica utilizará  para
pesquisar a informação de seu valor máximo
(pág. 55).

Limites:
Define os limites de alertas para os estados
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normal, aviso e crítico.

Propriedade da métrica:
Permite  alterar  a  posição  da  métrica  ou
removê-la.

Excluir:
Exclui a métrica selecionada.

Limites

Desativar avisos:
Define  se  a  métrica,  ao  mudar  de
estado,  deve  enviar  mensagens  de
alerta quando solicitado nos Grupos
de Alerta (pág. 31).

Posição do estado na barra de limites:
Inverte a barra de limites alterando a
posição dos estados normal e crítico.

Barra de limites:
Define os valores percentuais para os
estados da métrica selecionada.
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Grupos de dispositivos

A tela de Grupos de Dispositivos permite atribuir dispositivos a grupos específicos. 
Os grupos aqui cadastrados podem ser utilizados para visualização na tela de 
Dispositivos  e para administração por outros usuários cadastrados no Monsta.

Novo Grupo:
Adiciona um grupo.

Deletar Grupo:
Remove o grupo selecionado.

Editar Grupo:
Edita as propriedades do grupo selecionado.
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Criar/Editar um grupo

Nome:
Nome do grupo.

Descrição:
Uma breve descrição sobre o grupo.

Campo de pesquisa:
Apresenta  apenas  os  dispositivos  por
nome ou semelhante.
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Todos:
Apresenta  todos  os  dispositivos
disponívels no Monsta e que não fazem
parte do grupo selecionado.

Adicionar / Remover:
Adiciona  ou  remove  do  grupo  os
dispositivos selecionados.

Selecionados:
Apresenta  todos  os  dispositivos  que
fazem parte do grupo.
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Usuários

A tela de Usuários permite gerenciar os usuários que podem logar no Monsta e 
atribuir as permissões de acesso aos recursos do sistema.

Novo usuário:
Adiciona um novo usuário ao Monsta.

Admin:
Informa se o usuário tem permissões de administrador.

Nome de usuário:
Nome utilizado para login do usuário no Monsta.

Nome completo:
Nome real do usuário.

Editar:
Edita as propriedades do usuário selecionado.

Excluir:
Deleta o usuário selecionado.
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Criar/Editar um usuário

Nome de usuário:
Nome  utilizado  para  login
do usuário no Monsta.

Nome completo:
Nome real do usuário.

Trocar senha:
Atribui uma nova senha ao
usuário.

Administrador:
Atribui  ao  usuário
permissões  de
Administrador.  Ao habilitar
essa  chave,  as  demais
opções  de  edição  são
desativadas.
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Permitir  edição  dos
dispositivos listados :
Permite  ao  usuário  editar
os  dispositivos  disponíveis
para sua conta.

Campo de procura:
Lista apenas os dispositivos
de  mesmo  nome  ou
semelhante.

Todos :
Lista  os  dispositivos
existentes no Monsta.

Selecionados:
Lista  os  dispositivos
disponibilizados  para  o
usuário. Quando houver um
grupo  adicionado  para  o
usuário,  os  dispositivos
aparecerão
automaticamente  e  não
podem ser removidos.

Campo de procura:
Lista  apenas  os  grupos  de
mesmo  nome  ou
semelhante.

Todos :
Lista  os  grupos  existentes
no Monsta.

Selecionados:
Lista  os  grupos
disponibilizados  para  o
usuário.
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Campo de procura:
Lista  apenas  os  painéis  de
mesmo  nome  ou
semelhante.

Todos :
Lista  os  painéis  existentes
no Monsta.

Selecionados:
Lista  os  painéis
disponibilizados  para  o
usuário. 

Permitir edição dos Grupos
de Alerta listados:
Permite  ao  usuário  editar
os  Grupos  de  Alerta
disponíveis para sua conta.

Campo de procura:
Lista  apenas  os  painéis  de
mesmo  nome  ou
semelhante.

Todos :
Lista  os  painéis  existentes
no Monsta.

Selecionados:
Lista  os  painéis
disponibilizados  para  o
usuário.
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Imagens

A  tela  de  Imagens  permite  gerenciar  os  ícones  que  são  utilizados  para  os
monitores, dispositivos e templates. 

Ícone:
Exibe a imagem selecionada.

Propriedades da Imagem:
Apresenta  informações  sobre  as
propriedades da imagem selecionada. 

Excluir:
Remove  a  imagem  da  biblioteca  do
Monsta.

Upload de Imagens:
Envia  um  arquivo  de  imagem  para  a
biblioteca do Monsta.
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Backup

 O funcionamento deste recurso necessita, obrigatoriamente, que o software
do Monsta  possua  comunicação com o host  mind.monsta.com.br  na  porta

443/TCP conforme o Cap. 1 – Comunicação com a Nuvem (pag. 4)

O Monsta possui um serviço em nuvem que efetua uma cópia de segurança de suas
configurações (obs.: os dados referentes ao monitoramento não são armazenados
no backup). Esse procedimento ocorre à cada 1 hora e é iniciado automaticamente
após  a  instalação  de  uma licença.  Nesta  tela  é  possível  escolher  uma data  de
backup diretamente da nuvem.  O Monsta guarda até 30 dias de backup na nuvem.

Identificador:
Informa qual o nome da instância do backup.

Data do último backup:
Informa a data do último backup disponível
na nuvem. 

Restaurar:
Permite  selecionar  um  identificador  e  uma
data  para  restaurar  o  backup,
sobrescrevendo as configurações existentes.
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Fontes de Dados

A tela de Fontes de Dados gerencia todos os mecanismos de busca do Monsta. Os
mecanismos de busca informam ao Monsta como ele deve proceder para recuperar
uma informação em um dispositivo e disponibilizá-la para os monitores. 

Nova Fonte de Dados:
Adiciona  uma  nova  fonte  de  busca  para  a
origem selecionada.

Origem:
Seleciona a origem da fonte. Existem 3 tipos:

Fontes  de  dados:  São  as  fontes  que  obtém
informações   para  as  métricas  dos  monitores
(pág. 41).

Mecanismos  de  buscar  instâncias:  São  os
mecanismos que obtém a listagem dos objetos
disponíveis em um dispositivo (Ex. Portas de um
switch) (pág. 42).

Checagem de Uptime: São as fontes que servem
para  verificar  se  um dispositivo  está  ativo  na
rede.  Ela  refere-se  ao  monitor  “Uptime”  (pág.
11).

Nome:
Apresenta o nome da fonte de dados e o grupo
ao qual ela pertence.
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Descrição:
Mostra uma descrição sobre a fonte de dados.

Tipo:
Descrição do tipo de valor retornado.

Editar Fonte:
Permite  editar  as  propriedades  da  fonte  de
dados selecionada.

Excluir:
Remove  a  fonte  de  dados  selecionada  da
biblioteca do Monsta.

Editando as propriedades de uma fonte de dados

Informações gerais

Nome:
Nome da Fonte de Dados que é apresentada na
edição das métricas de um monitor (pág. 55).
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Descrição:
Descrição da Fonte de Dados.

Categoria:
Apresenta  a  Fonte  de  Dados  na  categoria
indicada.

Tipo de valor de Retorno:
Informa qual  o  tipo  de  dado que  a  Fonte  de
Dados retornará.

Declaração de variáveis

Tipo:
Informa  o  tipo  de  valor  retido  pela
variável declarada.

Nome:
Nome da variável declarada.

Ajuda:
Texto  de  ajuda  que  será  apresentado
quando  editada  uma  métrica,  seja  de
um monitor ou de uma Fonte de Dados,
com opção para atribuir um valor para
uma variável.

Obrigatório:
A variável tem que possuir um valor.

Adicionar / Remover:
Adiciona uma nova variável ou remove a
selecionada.

Scripts

Scripts:
Janela de edição para programação da Fonte de Dados. Para maiores informações
sobre funções e linguagem de programação, consulte a página 63.
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Executar no Dispositivo:
Seleciona  um  dispositivo  já  existente  no
Monsta  para  testar  a  Fonte  de Dados  em
edição.

Botão Executar:
Executa o script da Fonte de Dados contra o
dispositivo selecionado na opção “Executar
no Dispositivo”.

Parâmetros:
Atribui um valor às variáveis declaradas.

Saída:
Apresenta as saídas em tela do script e os
erros gerados durante sua execução.

Resultado:
Apresenta  o  resultado  gerado  pela
execução do script  que será  encaminhado
para o monitor através da função “return”.
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Parâmetros do Sistema

Renovação do cache SNMP:
Informa  ao  Monsta  a  cada  quanto
tempo  o  cache  de  instâncias  deve  ser
atualizado. 

Ativa SNMP nativo:
Quando  ativo,  utiliza  as  bibliotecas
nativas  do  compilador  do  Monsta.
Quando inativo,  utiliza  a  biblioteca  do
libnetsnmp.

Atualização
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Canal:
Permite  selecionar  o  canal  da
atualização.  Atualizações  oficiais  são
consideradas  testadas  e  estáveis
enquanto atualizações Beta são versões
consideradas  em  teste,  mas  aceitáveis
para utilização.

Verificar se há atualizações:
Força  o  Monsta  a  verificar  se  existe
alguma atualização disponível.
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CAPÍTULO 07  |  Monitores Automáticos

O  Monsta  possui  a  capacidade  de  adicionar  e  remover  monitores  de  forma
automática,  apenas  com  a  criação  de  simples  regras.  Com  essa  ferramenta  é
possível  monitorar  milhares  de  itens  de  forma ágil  e  livre  de  erros,  como por
exemplo,  provedores  que  utilizam  autenticação  por  pppoe  ou  empresas  que
possuem  link  de  VPN’s  com  diversos  usuários  externos,  entre  várias  outras
aplicações.

Monitor
Permite escolher qual o monitor que o
Monsta deverá automatizar  o processo
para criar/remover as instâncias. 

Filtro de instância:
Informa  se  o  Monsta  deve  trabalhar
apenas com os itens que tiverem em sua
descrição o conteúdo deste campo.

Intervalo de verificação:
Informa  o  tempo,  em  minutos,  que  o
Monsta  deve  atualizar  seu  cache  para
verificar se existem alterações nos itens,
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tais  como  novas  interfaces  criadas  ou
que deixaram de existir. 

 Atenção!!!
Durante  o  intervalo  de  verificação,  o
Monsta  pode  alarmar  monitores  erro-
neamente, sendo estes corrigidos após a
atualização do cache. Entretanto, o uso
do cache é obrigatório  nos monitores
automáticos  para  evitar  uma
quantidade  excessiva  de  pesquisas  no
dispositivo monitorado.

Remover monitores:
Informa  em  quantos  dias  um  monitor
deve ser removido, caso não retorne ao
seu  estado  normal  durante  esse
intervalo.

Propriedades do monitor:
Edita as propriedades do monitor para a
regra selecionada.
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CAPÍTULO 08  |  Linguagem de programação

O Monsta possui um recurso poderoso no qual permite que o usuário crie  seu
próprio código, baseado na linguagem LUA, para obter e tratar valores recebidos
pelas Fontes de Dados. Seu editor possui um analisador sintático em tempo real,
no qual auxilia o usuário durante a programação.

Para  uma  abordagem  maior  sobre  a  linguagem  LUA,  visite  o  site:
http://www.lua.org/manual/
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CAPÍTULO 09  |  Funções Especiais

As funções descritas neste capítulo são proprietárias do Monsta e não fazem parte 
do manual da Linguagem LUA.

Funções:

diff

Sintaxe: diff(n1,n2)

Descrição: Calcula a subtração de n1 e n2 e retorna seu valor. Quando a
subtração for negativa, diff repete o valor de n1.

Exemplo:

local diferenca=diff(100,10)
print(diferenca)

dns.ping

Sintaxe: dns.ping(host, domínio)

Descrição: Verifica  se  o  servidor  especificado  em  host  responde  ao
domínio informado e retorna o tempo decorrido da consulta.

Exemplo:

local dns = dns.ping("8.8.8.8","www.monsta.com.br")
print(dns)

inst

Sintaxe: inst(OID)

Descrição: Quando  um  monitor  possui  instâncias  (ex:  portas  de  um
switch),  a  função  inst()  retorna  o  OID  selecionado  dessa
tabela.

Exemplo:

local oid = inst(bytes_enviados)
local valor = snmp.get(oid)
print(valor)
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lapsed

Sintaxe: lapsed(“OID”)

Descrição: Retorna  o  tempo  decorrido,  em  segundos,  da  última
verificação da OID. Se a OID não possuir valor anterior, lapsed
retorna “1”.

Exemplo:

local tempo = lapsed (“1.3.6.1.4.1.2021.13.15.1.1.3”)
print(tempo)

ping.port

Sintaxe: ping.port(host,porta)

Descrição: Executa uma conexão ao host e porta especificados e retorna
o tempo decorrido.

Exemplo:

local tempo = ping.port(“www.monsta.com.br”,80)
print(tempo)

ping.send

Sintaxe: ping.send(host, número de pacotes, tamanho do pacote em 
bytes)

Descrição: Envia a quantidade e o tamanho de pacotes ICMP definidos
ao  host  informado  e  retorna  o  tempo  médio  em
milissegundos.

Exemplo:

local tempo = ping.send("www.monsta.com.br",4,64)
print(tempo)

prev

Sintaxe: prev (“OID”)

Descrição: Retorna o valor anterior da OID. Se a OID não possuir valor
anterior, prev() retorna “0”.

Exemplo:

local rx_anterior = prev(“1.3.6.1.2.1.2.2.1.10”)
print(rx_anterior)
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process.exec

Sintaxe: process.exec(“programa”,”argumento 1”, “argumento 2”, ...)

Descrição: Executa um programa existente no servidor local e retorna
seu resultado.

Exemplo:

local arquivos_bin = process.exec(“/usr/bin/ls”,”-l”,”/bin”)
print(arquivos_bin)

return

Sintaxe: return(valor) ou return { value=valor, status=[“MetricOk | 
MetricWarning | MetricCritical”] }

Descrição: Retorna um valor para a métrica e pode forçar o estado do
monitor. 

Exemplo:

local cabo_conectado = snmp.get(“"1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1”)

if cabo_conectado == 1 then
    return true
else
    return { value=”false”, status=”MetricCritical” }
end

snmp.count

Sintaxe: snmp.count (“OID”)

Descrição: Retorna a quantidade de itens que que a instância informada
em OID possui.

Exemplo:

local total=snmp.count (“1.3.6.1.4.1.2021.13.15.1.1.3”)
print(total)

snmp.diff

Sintaxe: snmp.diff([ TYPE_32BIT | TYPE_64BIT ],n1,n2)

Descrição: Calcula a subtração de n1 e n2 e retorna seu valor. Quando a
subtração  for  negativa,  snmp.diff  efetua  o  rolamento  da
variável  segundo  a  fórmula:  (total  de  armazenamento
informado no tipo da variável (32 ou 64 bits) – n1) + n2.

Exemplo:

local diferenca=snmp.diff(TYPE_32BIT,100,10)
print(diferenca)
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snmp.get

Sintaxe: snmp.get(“OID”)

Descrição: Retorna o valor da OID.

Exemplo:

local usuarios=snmp.get(“1.3.6.1.2.1.25.1.5.0”)
print(usuarios)

snmp.walk

Sintaxe: snmp.walk(“OID”)

Descrição: Recupera todos os itens da árvore abaixo da OID informada e
retorna uma tabela com seus respectivos OIDs e valores.

Exemplo:

local interfaces_rede=snmp.walk("1.3.6.1.2.1.2.2.1.2")
for oid, nome in pairs(interfaces_rede) do
  print(oid.." "..nome)
end

store.get

Sintaxe: store.get(“chave”)

Descrição: Recupera o valor atribuído a uma chave através da função
store.put(). Apenas valores de chaves armazenadas dentro do
mesmo monitor podem ser recuperadas.

Exemplo:

local valor=store.get("chave1")

if valor==1 then 
  print ("Valor recuperado")
else
  print ("Atribuindo um valor para a chave")
  store.put("chave1",1)
end

store.put

Sintaxe: store.put(“chave”, valor)

Descrição: Atribui  um valor  a  uma chave  que  poderá  ser  recuperada
posteriormente através da função store.get().

Exemplo:

local SysDesc = snmp.get(“1.3.6.1.2.1.1.1”)
store.put(“descricao_sistema”, SysDesc)
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string.split

Sintaxe: string.split(texto,separador)

Descrição: Quebra o texto informado usando o argumento separador e
retorna os novos valores em uma tabela.

Exemplo:

local texto=string.split("Ola Mundo!"," ")
for indice, parte_texto in pairs(texto)
do
   print (indice.." - "..parte_texto)
end

time.now

Sintaxe: time.now()

Descrição: Retorna a quantidade de segundos desde 01/01/1970.

Exemplo:

local tempo=time.now()
print(tempo)

tcp.connect

Sintaxe: tcp.connect(host,porta)

Descrição: Inicia uma sessão TCP contra o host e porta informados.

Exemplo:

local host=(“HOST: www.monsta.com.br\n\n”)
tcp.connect(“www.monsta.com.br”,80)
tcp.send(“GET / HTTP/1.1\n”)
tcp.send(host)
local retorno=tcp.recv()
print(retorno)

tcp.recv

Sintaxe: tcp.recv()

Descrição: Recebe os dados de uma sessão TCP.

Exemplo:

local host=(“HOST: www.monsta.com.br\n\n”)
tcp.connect(“www.monsta.com.br”,80)
tcp.send(“GET / HTTP/1.1\n”)
tcp.send(host)
local retorno=tcp.recv()
print(retorno)
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tcp.send

Sintaxe: tcp.send(string)

Descrição: Envia dados para sessão TCP iniciada. 

Exemplo:

local host=(“HOST: www.monsta.com.br\n\n”)
tcp.connect(“www.monsta.com.br”,80)
tcp.send(“GET / HTTP/1.1\n”)
tcp.send(host)
local retorno=tcp.recv()
print(retorno)

wmi.diff

Sintaxe: wmi.diff([ TYPE_32BIT | TYPE_64BIT ],n1,n2)

Descrição: Calcula a subtração de n1 e n2 e retorna seu valor. Quando a
subtração  for  negativa,  snmp.diff  efetua  o  rolamento  da
variável  segundo  a  fórmula:  (total  de  armazenamento
informado no tipo da variável (32 ou 64 bits) – n1) + n2.

Exemplo:

local diferenca=wmi.diff(TYPE_32BIT,100,10)
print(diferenca)

wmi.exec

Sintaxe: wmi.exec(params.device,”WQL”)

Descrição: Retorna  uma  tabela  com  os  valores  obtidos  através  da
consulta WQL.

Exemplo:

local tabela = wmi.exec(params.device, "select Tag from Win32_PhysicalMemory")

for idx, linha in pairs(tabela) do
  local nome = linha["Tag"]
  print (nome)
end
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wmi.lapsed

Sintaxe: wmi.lapsed (“Classe WMI”,”Propriedade da Classe”)

Descrição: Retorna  o  tempo  decorrido,  em  segundos,  da  última
verificação  da  propriedade  da  classe  informada.  Se  não
houver leitura anterior, o tempo retornado é 1.

Exemplo:

local tempo=wmi.lapsed("Win32_ComputerSystem","TotalPhysicalMemory")
print(tempo)

wmi.lapsedinst

Sintaxe: wmi.lapsedinst(”Propriedade da Classe”)

Descrição: Retorna  o  tempo  decorrido,  em  segundos,  da  última
verificação do objeto informado em uma classe.

Exemplo:

local tempo=wmi.lapsed("Win32_ComputerSystem","TotalPhysicalMemory")
print(tempo)

wmi.query

Sintaxe: wmi.query(“Classe WMI”,”Propriedade da Classe”, 
[“namespace=Nome do Namespace”])

Descrição: Retorna  o  valor  da  propriedade  da  classe  informada.  O
parâmetro “namespace=” é opcional, se não for informado
será  utilizado  o  namespace  “root/cimv2”  ou  o  que  estiver
selecionado  no  ambiente  do  script  pela  função
wmi.setnamespace().

Exemplo:

local ram=wmi.query(“Win32_ComputerSystem”,”TotalPhysicalMemory”)
print(ram)

local nome = wmi.query("Msvm_ComputerSystem","Name","namespace=root/virtualization/v2")
print (nome)

wmi.queryinst

Sintaxe: wmi.queryinst(”Propriedade da Classe”,[“namespace=Nome 
do Namespace”])

Descrição: Quando uma classe possui instâncias (ex: conexões de rede),
a  função  wmi.queryinst()  retorna  o  valor  do  objeto
selecionado  dessa  tabela.  O  parâmetro  “namespace=”  é
opcional,  se não for informado será utilizado o namespace
“root/cimv2” ou o que estiver selecionado no ambiente do
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script pela função wmi.setnamespace().

Exemplo:

local bytes_recebidos=wmi.queryinst(“BytesReceivedPerSec”)
print(bytes_recebidos)

local nome = wmi.queryinst("Name","namespace=root/virtualization/v2")
print (nome)

wmi.prev

Sintaxe: wmi.prev(“Classe WMI”,”Propriedade da Classe”,
[“namespace=Nome do Namespace”])

Descrição: Retorna o valor da leitura anterior da propriedade da classe
informada. Se não houver leitura anterior o valor retornado
será 0.  O parâmetro “namespace=” é opcional,  se não for
informado será utilizado o namespace “root/cimv2” ou o que
estiver  selecionado  no  ambiente  do  script  pela  função
wmi.setnamespace().

Exemplo:

local ram=wmi.prev(“Win32_ComputerSystem”,”TotalPhysicalMemory”)
print(ram)

wmi.previnst

Sintaxe: wmi.previnst(”Propriedade da Classe”,[“namespace=Nome 
do Namespace”])

Descrição: Quando uma classe possui instâncias (ex: conexões de rede),
a função wmi.previnst() retorna o valor da leitura anterior do
objeto  selecionado  dessa  tabela.  Se  não  houver  leitura
anterior,  o  valor  retornado  será  0.  O  parâmetro
“namespace=”  é  opcional,  se  não  for  informado  será
utilizado  o  namespace  “root/cimv2”  ou  o  que  estiver
selecionado  no  ambiente  do  script  pela  função
wmi.setnamespace().

Exemplo:

local bytes_recebidos=wmi.previnst(“BytesReceivedPerSec”)
print(bytes_recebidos)

wmi.setnamespace

Sintaxe: wmi.setnamespace(”Nome do Namespace”)

Descrição: Muda  o  ambiente  de  namespace  que  o  script  deverá
trabalhar.

Exemplo:
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wmi.setnamespace(“root/virtualization/v2”)
local replicacao = wmi.query(“Msvm_ComputerSystem”,”ReplicationState”)
print (replicacao)

ws.send_recv

Sintaxe: ws.send_recv(“host:porta”,”comandos”)

Descrição: Função para comunicação através de websockets.

Exemplo:

 ws.send_recv("192.168.1.1:8080", '{"Fantasia": "Monsta", "Empresa": "Monsta Tecnologia"}')
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CAPÍTULO 10  |  Resetando a senha do usuário admin

Para resetar a senha do usuário admin no Monsta é necessário logar-se no Linux 
com um usuário que tenha permissões de root e digitar os comandos abaixo:

service monsta stop
/opt/monsta/bin/moncored adminuser
service monsta start

Após esse procedimento, será possível logar no Monsta com o usuário admin e 
senha admin.
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CAPÍTULO 11  |  Alterando os logotipos do Monsta

Para trocar os logotipos do Monsta, primeiro crie o diretório branding em 
/var/monsta com os comandos abaixo:

mkdir /var/monsta/branding
chmod ugo+rx /var/monsta/branding

Posteriormente, copie os logos que deseja alterar para dentro desse diretório 
conforme as especificações abaixo:

Tela de Login
Arquivo: /var/monsta/branding/logo-login.png
Dimensões: 486x100 pixels

Tela principal
Arquivo: /var/monsta/branding/logo.png
Dimensões: 125x45 pixels

Para retornar os logotipos normais do Monsta apenas remova a pasta /var/monsta/
branding com o comando abaixo:

  Atenção:  O  comando  abaixo  utilizado  de  forma  indevida  pode  apagar
informações importantes do seu sistema.

rm -rf /var/monsta/branding
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APÊNDICE A | Contato

Monsta Tecnologia Ltda

Site: http://www.monsta.com.br
Downloads: http://www.monsta.com.br/download.html
E-mail: suporte@monsta.com.br
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