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4 Apresentação de slides (slideshow)
Visão geral
Em uma apresentação de slides você pode conﬁgurar uma determinada sequencia de telas para
serem apresentadas em determinado intervalo de tempo (customizável).
Algumas vezes é necessária a alternação entre telas, isso pode ser feito manualmente mas com
certeza é algo que seria extremamente tedioso. A função de Slideshow vem para nos auxiliar nisso.
Conﬁguração
Para criar um slideshow:
Vá para Conﬁguração → Slideshows
Clique em Criar apresentação de slides
Edite as propriedades da apresentação de slides

Parâmetro
Nome
Atraso padrão (em
segundos)

Slides

Tela
Espera
Ação

Descrição
Nome único da apresentação de slides.
Quanto tempo deverá durar a apresentação de cada tela antes de apresentar
a próxima (em segundos).
Listas de telas (slides) a ser apresentada. Clique no link Adicionar para
selecionar telas.
É possível modiﬁcar a ordem de apresentação das mesmas através da
imagem pontilhada existente em cada linha da listagem de slides.
Se você quiser apresentar, por exemplo, apenas um gráﬁco no slideshow,
basta criar uma tela contendo apenas ele.
Nome da tela.
Valor personalizado de atraso para a tela corrente (em segundos).
Se for deﬁnido como 0, será utilizado o valor padrão do slideshow.
Clique no link Remover para remover uma tela da lista de slides.
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A apresentação de telas neste exemplo consiste em duas telas que serão apresentadas inﬁnitamente
na seguinte ordem:
Zabbix server ⇒ Apresentada por 30 segundos ⇒ Novo host ⇒ Apresentado por 15 segundos ⇒ Zabbix
server ⇒ Apresentado por 30 segundos ⇒ New host ⇒ …
Apresentação
A visualização das apresentações de slides está disponível em Monitoramento → Telas que, por
padrão, apresenta as telas. Para visualizar as apresentações de telas é necessário selecionar, no
canto superior direito da tela na caixa de seleção, a opção Slideshows.
Existe opção para acelerar ou reduzir a velocidade de uma apresentação de slides. Esta opção esta
disponível através de um botão com o símbolo de uma “chave de boca” na parte superior direita. Ao
clicar neste botão serão apresentadas as opções abaixo:

Se o tempo de espera for inferior a 5 segundos (ou ﬁcar inferior por conta do multiplicador de atraso),
o Zabbix irá considerar como tempo mínimo 5 segundos de atraso.

From:
https://www.zabbix.com/documentation/4.4/ - Zabbix Documentation 4.4
Permanent link:
https://www.zabbix.com/documentation/4.4/pt/manual/conﬁg/visualisation/slides
Last update: 2019/04/02 06:04

https://www.zabbix.com/documentation/4.4/

Printed on 2019/11/14 20:59

