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9 Mapas
Visão geral
Através do módulo Monitoramento → Mapas você pode manter e visualizar os mapas de rede.
Este módulo tem a característica de lembrar qual foi o último mapa que você acessou (ou a listagem).
Então quando você acessa este módulo ele irá se conﬁgurar com o último mapa ou listagem. A partir
do Zabbix 3.0 os mapas podem ser públicos ou privados, mapas públicos estão disponíveis para todos
os usuários, enquanto os privados somente para seus proprietários e para os usuários com os quais
eles foram compartilhados.
Listagem dos mapas

São apresentadas as seguintes colunas:
Coluna Descrição
Nome único do mapa. Ao clicar no nome do mapa você é redirecionado para a visualização
Nome
do mapa.
Largura Largura do mapa.
Altura Altura do mapa.
Estão disponíveis duas ações:
Ações Propriedades - edita as características gerais (externas) do mapa
Construtor - acessa o modo de edição interna dos elementos do mapa
Para conﬁgurar um novo mapa, clique no botão Criar mapa na barra de título. Para importar um mapa
a partir de um arquivo XML, clique no botão Importar situado ao lado.
Na parte inferior da lista de mapas existem dois botões para ações em massa:
Exportar - exporta os mapas selecionados para um arquivo XML
Excluir - exclui os mapas selecionados
Para usar estas opções, marque os mapas desejados e clique no botão apropriado.
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Visualizando os mapas
Para visualizar um mapa, clique em seu nome na lista de mapas.

Você também pode utilizar a caixa de seleção situada na barra de título para selecionar o menor nível
de severidade que deverá ser apresentado nos incidentes visualizáveis pelo mapa. A severidade
marcada como padrão no mapa será a que foi deﬁnida nas características gerais do mesmo. Se o
mapa contiver um submapa, a navegação pelo submapa respeitará o maior nível de severidade
selecionado.

Realce de ícones

Se um elemento do mapa estiver em estado de incidente, ele terá um círculo atrás de sí. A cor deste
círculo dependerá do maior nível de severidade de incidente atualmente ativo no host. Apenas
incidentes com nível de severidade igual ou superior ao deﬁnido para a visualização serão
apresentados. Se todos os incidentes para o elemento tiverem sido reconhecidos, o círculo terá uma
borda verde.
Adicionalmente um host em manutenção será destacado com um uma área quadrada na cor laranja,
e hosts com monitoração inativa (não monitorados) serão destacados com um quadrado cinza. O
destaque de ícones será apresentado se a opção Realce de ícones tiver sido marcada durante a
conﬁguração do mapa.

https://www.zabbix.com/documentation/5.0/

Printed on 2020/02/25 13:26

2020/02/25 13:26

3/3

9 Mapas

Indicadores de mudança recente

Triângulos vermelhos ao redor de um elemento indicam que este teve alteração recente de status em
alguma trigger, nos últimos 30 minutos. Estes triângulos são apresentados se a opção Destacar
elementos com modiﬁcação de status em trigger tiver sido marcada durante a conﬁguração do mapa.

Links

Clicar em elementos dos mapas pode abrir menus ﬂutuantes com links.
Controles
Quando no modo de visualização, na barra de título dos mapas existem dois botões de controle:
- adiciona o mapa ao widget de favoritos no Dashboard
- exibe o mapa em modo de tela cheia
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