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Kontakt



zabbix@snt.sk

Náš certifikovaný Zabbix tím
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zabbix@snt.sk

Unifikovaný monitoring rozsiahlych databázových prostredí Oracle, 

MySQL, PostgreSQL, MS SQL … 

Vývojové prostredia Zabbix na Kubernetes klastri

Jesenné štvrtky so Zabbixom
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Monitoring SNMP trapov a log súborov v prostredí nástroja 

Zabbix a metódy ich spracovania

Vzdialená administrácia Zabbix agentov a Zabbix proxy serverov v 

heterogénnych prostrediach bez nástrojov tretích strán

zabbix@snt.sk

Jesenné štvrtky so Zabbixom
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Jarné webináre na stiahnutie:

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

Jesenné štvrtky so Zabbixom:

https://www.snt.sk/SnT_Zabbix_webinare_(2.seria)n.sk.html
https://www.zabbix.com/webinars?language=slovak

Produktové portfólio modulov pre Zabbix:

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

Dôležité odkazy



Výkonný Business Service Management 

v prostredí nástroja Zabbix
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Agenda
BSM koncept

BSM v prostredí Zabbixu s využitím štandardných 

funkcionalít

BSM modul – vlastnosti, architektúra, benefity



BSM  

Business Service Management

Koncept
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BSM - koncept

IT enterprise prostredie firmy = množstvo služieb a 

ich hw a sw komponentov

Klasický prístup k riešeniu fault monitoringu = 

monitorovať všetko, čo sa dá (SAN/LAN zariadenia, 

servery, OS, aplikácie, databázy...)

Štandardný

fault

monitoring
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BSM - koncept
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BSM - koncept

Štandardný prejavom vzniku malígneho stavu služby je symptomatická reakcia –

vygenerovanie množstva alarmov (desiatky, stovky, tisíce):
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BSM - koncept

Notifikácie – desiatky/stovky mailov, ktorých 

zdrojom sú alarmy

Nemožnosť vyhodnocovania plnenia SLA – nie je 

možné povedať kedy začal a skončil výpadok služby

Žiadna grafická prezentácia modelu služieb

Problematické hľadanie príčiny malígneho stavu 

služby - RCA

Štandardný

fault

monitoring
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Operačná

vrstva

Aktuálny stav monitorovaného prostredia – alarmy/incidenty

Prezentácia zozbieraných údajov za zvolené obdobie – grafy, predikčné 

nástroje

Automatizované riešenie incidentov

Nástroje na riešenie incidentov operátorom

BSM - koncept

Dekompozícia služieb – strom služieb

Vyhodnocovanie a grafická prezentácia dostupnosti služieb a ich 

komponentov

Reporting evaluácie SLA – denný, týždňový, mesačný...

Notifikácie zo stromu služieb (stav uzlov stromu služieb)

Biznis 

vrstva
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Strom

služieb

BSM - koncept



BSM  

Business Service Management

Štandardné možnosti Zabbixu
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Jednoduchý strom bez možnosti detailného vyváženia

Žiadna severita, strom je dvojstavový (služba v stave OK alebo PROBLEM)

Žiadne propagačné pravidlá

Jednoduché kalkulačné pravidlá

Plnenie SLA vyhodnocované len na základe stavu PROBLEM (nie severitne)

Väzba na uzly stromu len cez triggery! Problém s multiple triggermi a LLD.

Problematická grafická prezentácia stromu a následná RCA

Žiadne notifikácie zo uzlov stromu pri zmene ich stavu!

BSM – štandardné možnosti Zabbixu
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BSM – štandardné možnosti Zabbixu

Nastavenie uzlov stromu:
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BSM – štandardné možnosti Zabbixu

Nastavenie uzlov stromu (žiadne propagačné a len jednoduché kalkulačné pravidlá):



21

BSM – štandardné možnosti Zabbixu

Nastavenie uzlov stromu (jeden uzol = jeden trigger, žiadna severita):
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Nosičom informácie o udalosti nie je trigger ale samotný incident 

(problem)

Viazať problémy na uzly stromu je nutné prostredníctvom tagov!

BSM – štandardné možnosti Zabbixu
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BSM – štandardné možnosti Zabbixu

Problematická grafická prezentácia stavu stromu bez severít a RCA:



BSM  

Business Service Management

BSM modul (S&T Slovakia)
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BSM modul - funkcionality

Grafická prezentácia stromu služieb

Výpočet stavu služieb (uzlov stromu služieb) na 

základe propagácie stavov medzi uzlami stromu a 

väzbou na udalosti pomocou tagov!

Väzba uzlov stromu na:

1. Všetky problémy

2. Nepotvrdené problémy (acknowledge)

3. Nepotlačené problémy (suppressed – plánované výpadky) 

Notifikácie zo stromu služieb

SLA evaluácia na základe severity služby

RCA

BSM Modul

pre Zabbix
od spoločnosti
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BSM modul - vlastnosti

Jadro – BSM engine napísaný v jazyku Go

Žiadna databáza

Žiadne ďalšie produkty a nástroje tretích strán

Využívajú sa v plnej miere funkcionality Zabbixu

Mapy

Vyhodnotenie plnenia SLA

Notifikácie

Prezentácia problémov

Konfigurácia stromu a všetkých ostatných parametrov 

je uložená v Zabbixe

Žiadne konfiguračné súbory

BSM Modul

pre Zabbix
od spoločnosti
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BSM modul - architektúra

Zabbix DB

BSM engine

Golang Binary

ZBX API Host 

group get

Host group BSM
|

|-- Service host 1

|

|-- Service host 2

|

|-- Service host 3

|

|-- Service host 4

|

|-- Service host 5

.

.

.

|

`-- Service host N

    

-- SLA trigger

-- W tr igger

-- A trigger

-- H trigger

-- D trigger

Host description

|

|-Calculation rules

|

|-Propagation rules

|

`-Problem tags

ZBX API Problem 

get

Administrator 

request

1m 

interval

Trigger setup via 

Zabbix sender

1m 

interval

API request

Root Cause Analysis
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BSM modul - architektúra

BSM engine je konfigurovaný len pomocou argumentov pri spustení

Údaje o stave uzlov stromu sú zasielané len v prípade ak došlo k 

zmene voči predchádzajúcej iterácii

Zmenu konfigurácie stromu služieb BSM engine načítava na základe 

žiadosti administrátora

Zmenu konfigurácie uzlov stromu je možné realizovať prostredníctvom 

itemov naviazaných na inventory atribúty hosta, ktorý prezentuje uzol 

stromu
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BSM modul – architektúra, zmena konfigurácie

Zabbix DB

Service host 

configuration

Host group BSM
|

|-- Service host 1

|

|-- Service host 2

|

|-- Service host 3

|

|-- Service host 4

|

|-- Service host 5

.

.

.

|

`-- Service host N

    

-- SLA trigger

-- W tr igger

-- A trigger

-- H trigger

-- D trigger

Host description

|

|-Calculation rules

|

|-Propagation rules

|

`-Problem tags

Item to Host 
Inventory
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Strom služieb – grafická prezenácia
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Strom služieb – grafická prezenácia
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Strom služieb – mapovanie problémov
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Strom služieb – propagácia a kalkulácia stavov

Kalkulačné a 

propagačné pravidlá
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Strom služieb – využitie stavu uzlov stromu

SLA evaluácia

Notifikácie

RCA
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Strom služieb – stav BSM enginu (self monitoring)
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Strom služieb – detaily stavu služby
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Strom služieb – update
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Strom služieb – RCA
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Strom služieb – plnenie SLA

Každý uzol stromu má vlastný SLA trigger

SLA trigger uzla sa využíva pri konfigurácii uzlov v Zabbix Services

Pre každý uzol (SLA trigger) je možné nastaviť minimálnu severitu, pri ktorej 

je uzol/služba v neplánovanom výpadku (SLA trigger v stave PROBLEM)
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Strom služieb – notifikácie

Operačná vrstva – problémy prevádzky:

Vrstva BSM – problémy definujúce stav uzlov stromu služieb:



41

Strom služieb – kompetencie riešiteľov a manažmentu
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BSM engine – mapovanie problémov

Mapovanie pomocou jedného alebo viacerých tagov

(operátor OR alebo AND)

Vyhodnocovanie hodnoty tagu (Contains alebo Equals)

Severita uzla stromu je daná najvyššou severitou z na neho 

mapovaných problémov

Pavidlá mapovania 

problémov na uzly 

stromu služieb
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BSM engine – kalkulačné pravidlá

Pravidlo Most Critical
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BSM engine – kalkulačné pravidlá

Pravidlo Single threshold

(percento alebo počet)
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BSM engine – kalkulačné pravidlá

Pravidlo Multiple threshold

(percento alebo počet)
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BSM engine – propagačné pravidlá

1. Nepropagovať

2. Zvýšiť severitu o definovaný počet stupňov

3. Znížiť severitu o definovaný počet stupňov

4. Propagovať bez zmeny

Propagačné 

pravidlá

Kalkulačné pravidlo: Most Critical

Propagačné pravidlá: Bez zmeny       Bez zmeny       Nepropagovať       Zvýšiť o 2
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Manažment IT (CIO, 

správcovia/vlastníci IT 

služieb)

Okamžitý prehľad o stave služieb poskytovaných IT prostredím spoločnosti

Možnosť prezentovať impakt výpadkov na business procesy

Priama notifikácia (SMS, mail…) len v prípade zmeny stavu konkrétnych 

služieb v kompetencii konkrétneho manažéra

Okamžité informovanie o stave plnenia SLA za ľubovoľné obdobie (deň, 

týždeň, mesiac, rok)

BSM modul - benefity

Okamžitý prehľad o stave služieb poskytovaných IT prostredím spoločnosti

Priama notifikácia (SMS, mail…) len v prípade zmeny stavu konkrétnych 

služieb v kompetencii konkrétneho riešiteľa

RCA – identifikácia alertov, ktoré nesú zodpovednosť za malígny stav danej 

služby a následne prístup ku konkrétnym metrikám pre účely nájdenia 

príčiny

Operátori, prevádzka, 

riešitelia výpadkov 

služieb
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Komplexný strom služieb s výpočtom stavov uzlov vo viacerých úrovniach 

severity

Mapovanie problémov na uzly stromu služieb pomocou tagov

Notifikácie zo stromu služieb

Vyhodnocovanie plnenia SLA na základe severity stavu služby

RCA

BSM modul vs Vanilla Zabbix
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Jednoduchá implementácia a administrácia – jeden bežiaci proces

Žiadne ďalšie servery a databázy

Mapovania alertov na uzly stromu služieb pomocou tagov

Konfigurácia stromu, notifikácií, SLA a grafickej prezentácie priamo v 

Zabbixe a pomocou funkcionalít Zabbixu

Žiadne konfiguračné súbory – záloha databázy Zabbixu je súčasne 

zálohou BSM konfigurácie

BSM modul vs produkty tretích strán
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S&T Slovakia – portfólio ponúkaných služieb



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/
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Kontakt


