
 

Solução de monitoramento de rede da 

Paessler AG oferece sensor dedicado a 

Docker Containers 

 
Nova função de monitoramento do PRTG permite controlar containers de diversas aplicações de forma rápida e eficaz  

 

São Paulo e Nuremberg, Alemanha – 08/03/2016 -  Docker Containers é o assunto mais comentado do momento, pelo 

menos em termos de virtualização. A sua primeira publicação foi feita em 2013, mas foi recentemente, após o anúncio de 

integração dessa tecnologia com o Windows Server 2016, que ele se popularizou.  

 

Por ser uma plataforma de código aberto, fácil de usar, que permite criar, executar e entregar aplicativos rapidamente, o 

Docker ganhou a admiração dos desenvolvedores por permitir rápida implementação de aplicações em ambientes 

virtualizados. Os administradores de rede, por sua vez, também aprovam a tecnologia pela eficiência e confiança que 

oferece no gerenciamento de aplicativos. 

 

Aliado a essa nova tecnologia, a Paessler AG, especialista em monitoramento de redes, anuncia que a solução PRTG 

Network Monitor agora dispõe de um sensor dedicado a Docker Containers. Com o sensor é possível visualizar informações 

importantes do desempenho dos Docker Containers de forma rápida e simples. Além disso, o PRTG envia alertas sobre 

falhas ou outros tipos de problemas, de forma que o administrador de rede possa reagir proativamente evitando 

incidentes.  

 

“A razão pela qual a adoção de Docker Containers estar crescendo cada vez mais é devido à sua alta performance de 

desempenho, porém, para garantir esse resultado é necessário que os containers sejam acompanhados continuamente”, 

explica Jürgen Thiel, gerente de desenvolvimento de negócios da Paessler AG no Brasil. “Embora existam ferramentas 

especiais disponíveis para esse propósito, o ideal é contar com uma solução que já esteja monitorando a rede, as 

aplicações, os ambientes virtuais (VMware, HyperV ou Xen), o envio de e-mails, os sistemas de armazenamento e websites, 

etc. Afinal, o Docker Container faz parte da infraestrutura de TI e está integrado com o sistema central de gerenciamento”, 

acrescenta.  

 

O sensor Docker Container do PRTG exibe diferentes valores como canais. Para cada canal é possível definir separadamente 

como será iniciado os sensores de status e como esses status mudam e fazem o disparo de alertas e notificações.   

Atualmente, o novo sensor oferece a visualização e monitoramento dos seguintes valores:  

 

 Status 

 Uptime/Downtime 

 Utilização da CPU 

 Memória disponível em bytes e porcentagem 

 Pacotes internos e externos 

 Tráfico de entrada e saída 

 Código de saída 

 

Para mais detalhes sobre o funcionamento do Docker Container Sensor, acesse nosso  blog. 

 

 

https://www.br.paessler.com/prtg/?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=press_article
https://www.paessler.com/blog/prtg-docker-container-monitoring/?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=press_article


 

Sobre a Paessler AG 

O premiado PRTG Network Monitor da Paessler é uma poderosa solução de Monitoramento Unificado, de custo acessível e 

de fácil utilização. Ele é extremamente flexível, uma solução universal para monitoramento de Infraestrutura de TI, 

atualmente utilizado por organizações e empresas de todos os tamanhos e segmentos. Mais de 150.000 administradores de 

TI de mais de 170 países contam com o PRTG  para terem tranquilidade, confiança e comodidade. Fundada em 1997 e 

baseada em Nuremberg na Alemanha, a Paessler AG opera até hoje como empresa privada e é  parceira dos programas 

Cisco Solution Partner Program e VMware Technology Alliance Partner. 

Aprenda mais sobre a Paessler e o PRTG em www.br.paessler.com.  
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