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Monitorovanie obsahu a 
funkcionality web stránok
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Kontakt
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Kontakt



zabbix@snt.sk

Náš certifikovaný Zabbix tím
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zabbix@snt.sk

1.4.2021 | Monitoring SAP prostredia

Jarné štvrtky so Zabbixom
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7.4.2021 | Integrácia Prometheus-Zabbix
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15.4.2021 | Monitoring pomocou nástroja Zabbix v Microsoft

Windows prostredí

zabbix@snt.sk

Jarné štvrtky so Zabbixom

22.4.2021 | Zabbix v kontajnerizovanom prostredí
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Jarné webináre 2020 na stiahnutie:

https://www.snt.sk/Zabbix_Webinare1.sk.html

Jesenné štvrtky so Zabbixom 2020 na stiahnutie:

https://www.snt.sk/SnT_Zabbix_webinare_(2.seria)n.sk.html

Produktové portfólio modulov pre Zabbix:

https://www.snt.sk/Datasheet_Zabbix_rozsirenia_a_moduly_6-2019.pdf

Jarné štvrtky so Zabbixom 2021:

https://www.snt.sk/SnT1.Zabbix.Webinare.2021.html
https://www.zabbix.com/webinars?language=slovak

Dôležité odkazy



Monitorovanie obsahu a 
funkcionality web stránok
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Agenda

Motivácia a riešenie (využitie nástroja Selenium)

Porovnanie Zabbix v OOB konfigurácii vs      

Zabbix + Selenium

Popis nástroja Selenium

Demo

Q&A



Integrácia Zabbix + Selenium

Motivácia a riešenie
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• Absencia komplexnej funkcionality monitoringu WEB stránok v štandardnom

Zabbixe (OOB inštalácia), kde by bolo možné ovládať webový prehliadač

• Zákazníci majú rôzne aplikácie, ktoré sú napísané alebo generované v jazyku

HTML, JS, Angular, JAVA, NetWeaver (SAP)

• Vyhodnocovanie performačných ukazovateľov ako TTFB (nameraný čas do

prvého bajtu), aplikačný čas, sieťový čas

• Riešenie – Zabbix ako centrálny monitorovací nástroj na zber nameraných

hodnôt z Selenium testov
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Motivácia a riešenie



WMT

WMT
Porovnanie Zabbixu v OOB 

konfigurácii a nástroja Selenium
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Integrácia Zabbix - Selenium
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Zabbix
OOB

vs.

Zabbix+ 
Selenium

Porovnanie Zabbix v OOB konfigurácii vs Zabbix + Selenium



Integrácia Zabbix - Selenium

Architektúra riešenia
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Architektúra riešenia
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Selenium – detailná architektúra 
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Vytváranie web scenára

Automatizovaný proces tvorby web scenára prebieha v externom nástroji prostredníctvom

nahrávanie krokov:

• Katalon recorder

• Selenium IDE

• Robot framework

• Protractor

Vytváranie web scenára editáciou konfiguračného súboru.
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Požiadavky na hardvérové zdroje

Popis HW nárokov na procesor, operačná pamäť, miesto na disku:

• Procesor - Intel/AMD 64bit, s podporou virtualizácie

• Operačná pamäť – 4GB minimum, 8GB odporúčané

• Miesto na disku – 50GB pre beh 10-20 testov

Dôležité informácie

• Selenium WebDriver ukladá profil prehliadača na pevný disk, do temp adresára

• Ukončovanie procesov inštancií prehliadačov
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Grafická prezentácia zozbieraných údajom v Zabbixe



Integrácia Zabbix - Selenium

Demo
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Demo

Popis komponentov

Popis demo prostredia

Tvorba web scenára

Spustenie web scenára

Zobrazenie výsledkov zo vykonanavých testov 

Prezentácia nameraných hodnôt v Zabbixe
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Demo prostredie je zložené z nasledujúcich komponentov:

Popis komponentov

• Realizáciu prihlásenia a odhlásenia zabezpečí Selenium WebDriver

• Demo odprezentujem na VM bežiacom na CentOS verzie 7

• Web scenár bude prezentovať prihlásenie a odhlásenie na www.zabbix.com/forum/

• Nahrávanie web scenára bude zabezpečené rekordérom Katalon, rozšírenie pre Google Chrome

• Prezentácia nameraných výsledkov si ukážeme v Zabbixe formou šablóny

http://www.zabbix.com/forum/
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Python + Selenium + WebDriver

Popis demo prostredia

• Python

https://www.python.org/

• Selenium

https://www.selenium.dev/documentation/en/

• WebDriver

Chrome - https://chromedriver.storage.googleapis.com/index.html

Gecko - https://github.com/mozilla/geckodriver/releases

https://www.python.org/
https://www.selenium.dev/documentation/en/
https://chromedriver.storage.googleapis.com/index.html
https://github.com/mozilla/geckodriver/releases


S&T Slovakia

Portfólio ponúkaných služieb
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zabbix@snt.sk

Náš certifikovaný Zabbix tím
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Some of the used icons made by Freepik from www.flaticon.com

Vďaka za pozornosť

http://www.freepik.com/
http://www.flaticon.com/

