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Contact

Peter Langos
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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
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15.10.2020 10:00
Monitoring SNMP trapov a log súborov v prostredí nástroja 

Zabbix a metódy ich spracovania

Jesenné štvrtky so Zabbixom
zabbix@snt.sk

24.9.2020 10:00
Výkonný Business Service Management v prostredí nástroja Zabbix

1.10.2020 10:00
Vzdialená administrácia Zabbix agentov a Zabbix proxy serverov v 

heterogénnych prostrediach bez nástrojov tretích strán



Vzdialená administrácia Zabbix agentov a Zabbix proxy 

serverov v heterogénnych prostrediach bez nástrojov 

tretích strán



Alebo jednoducho......

.....Distribučný systém
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Agenda

• Účel vzdialenej administrácie

• Ako riešiť vzdialenú administráciu bez produktov tretích strán

• Distribučný systém

• Architektúra demo prostredia

• Live demo



Vzdialená administrácia

Účel a benefity
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Vzdialená administrácia - účel

Centrálny repozitár pre inštrumentáciu Zabbix agentov –

konfiguračné súbory, monitorovacie skripty, binárne súbory...

Vzdialený manažment Zabbix proxy a Zabbix agenta:

• Reštart Zabbix agenta a Zabbix proxy

• Update a štart Zabbix proxy

• Kontrola stavu Zabbix agenta and Zabbix proxy

• Kontrola obsahu konfiguračných súborov Zabbix agenta

• Výpis obsahu inštrumentačného adresára Zabbix agenta

Distribúcia inštrumentácie Zabbix agenta

Heterogénne riešenie (HPUX, Solaris, AIX, Linux, MS Win…)
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Vzdialená administrácia – požiadavky

Žiaden nový účet na monitorovanom serveri

Žiaden nový otvorený port na monitorovanom serveri

Žiadne ssh spojenie vytvárané smerom na monitorovaný server

Potrebný je len Zabbix agent

Využíva sa šifrovanie pomocou funkcionalít Zabbix agenta

rsync – nástroj na synchronizáciu obsahu distribučných 

adresárov (inštrumentácia agenta)

Distribúcia inštrumentácie aj cez Zabbix proxy!

Žiadané 

vlastnosti
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Vzdialená administrácia – funkcionality Zabbixu

Zabbix API – nástroj na získanie informácii o monitorovaných 

serveroch:

• Nešifrovaná komunikácia

• PSK

• Certifikáty

Zabbix get – možnosť požiadať agenta o vykonanie custom

skriptov (User Parameters)

Nástroj Zabbix get je možné využiť nie len na zber údajov, ale 

aj na administráciu agenta alebo Zabbix proxy!

Čo ponúka 

Zabbix



Vzdialená administrácia

Distribučný systém

(S&T Slovakia)
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Distribučný systém - riešenie vzdialenej administrácie

Viacero repozitárov

Oddelenie rolí administrátorov serverov a tvorcov monitoringu

Repozitár môže byť umiestnený na ľubovoľnom serveri (Zabbix server, Zabbix proxy, 

dedikovaný server...)

Informácie o monitorovaných serveroch sú získavané zo Zabbix DB pomocou Zabbix API

Každý monitorovaný server má svoj vlastný adresár v repozitári s jeho inštrumentáciou

Nástroje na prácu s klastrami

Využívajú sa len funkcionality Zabbix agenta na monitorovanom serveri, nie sú využívané 

žiadne iné služby ani agenti, nie je potrebné otvárať konektivitu na žiadny ďalší port ani 

vytvárať nové účty!

Navrhnuté pre heterogénne prostredia – HPUX, Solaris, AIX, Linux, MS Windows

Distribučný 

systém
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Distribučný systém – architektúra

Repository 1

Distrib admin tools

Repository 2

Distrib admin tools

Repository N

Distrib admin tools

Repository 0

Distrib admin tools

Zabbix agents

Zabbix agents

Zabbix agents

Monitored servers

Monitored servers

Monitored servers

Web server

API

API

API
Zabbix proxy

Zabbix agent

Zabbix server

Zabbix agent

Zabbix agents

Monitored servers

API

API
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Distribučný systém – CLI

zabbix_agent_conf.pl

zabbix_agent_deploy.pl

zabbix_agent_distrib_dir.pl

zabbix_agent_restart.pl

zabbix_agent_status.pl

zabbix_agent_stop.pl

zabbix_cluster_deploy.pl

zabbix_cluster_restart.pl

zabbix_proxy_restart.pl

zabbix_proxy_start.pl

zabbix_proxy_status.pl

zabbix_proxy_stop.pl

zabbix_proxy_update.pl

Množinu nástrojov je možné ďalej jednoducho rozširovať pomocou využitia funkcií dodávaného modulu 

vytvoreného v jazyku Perl.
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Distribučný systém – Zabbix GUI

Všetky funkcionality Distribučného systému je možné vykonávať aj 

v grafickom rozhraní Zabbixu:

• Reštart Zabbix agenta a Zabbix proxy

• Update a štart Zabbix proxy

• Kontrola stavu Zabbix agenta and Zabbix proxy

• Výpis obsahu konfiguračných súborov Zabbix agenta

• Výpis obsahu inštrumentačného adresára Zabbix agenta

• Deployment nového obsahu repozitára agenta do jeho 

inštrumentačného adresára
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Distribučný systém – Zabbix GUI
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Distribučný systém – Zabbix GUI



Referencie
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Referencie
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S&T Slovakia – portfólio ponúkaných služieb



Vzdialená administrácia

Distribučný systém

Live demo
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Distribučný systém – architektúra v demo prostredí

zabbix34a1demo

Zabbix proxy

Zabbix agent

zabbix34sdemo

{
zabbix34a2demo

zabbix34pdemo

zabbix34cdemo

Zabbix agent

Zabbix agent

Zabbix server

Zabbix agent

Zabbix DB

Zabbix web server

Repository
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Distribučný systém – Adresárová štruktúra

Repozitár

/usr/lib/zabbix

Navrhnuté pre heterogénne prostredia –

HPUX, Solaris, AIX, Linux, MS Windows

Monitorovaný server

/usr/lib/zabbix/zabbix_instrumentation

Navrhnuté pre heterogénne prostredia – HPUX, Solaris, AIX, Linux, 
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Distribučný systém – CLI a GUI scenáre

Využitie CLI a GUI nástrojov Distribučného systému na vzdialenú 

správu Zabbix proxy a Zabbix agentov servera a klastra:

• Overenie dostupnosti agenta

• Výpis obsahu inštrumentačného adresára agenta

• Výpis konfiguračných súborov agenta

• Zmena obsahu distribučného adresára v repozitári a následný 

deployment na agenta

• Zmena konfigurácie agenta v repozitári, deployment a reštart agenta

• Deployment novej konfigurácie na klaster a reštart agentov klastra

• Overenie dostupnosti Zabbix proxy a update konfigurácie

Live demo

scenáre



Some of the used icons made by Freepik from www.flaticon.com

Vďaka za pozornosť

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


28

15.10.2020 10:00
Monitoring SNMP trapov a log súborov v prostredí nástroja 

Zabbix a metódy ich spracovania

zabbix@snt.sk

24.9.2020 10:00
Výkonný Business Service Management v prostredí nástroja Zabbix

1.10.2020 10:00
Vzdialená administrácia Zabbix agentov a Zabbix proxy serverov v 

heterogénnych prostrediach bez nástrojov tretích strán

Jesenné štvrtky so Zabbixom



zabbix@snt.sk

8.10.2020 10:00
Unifikovaný monitoring rozsiahlych databázových prostredí Oracle, 

MySQL, PostgreSQL, MS SQL … 

22.10.2020 10:00
Vývojové prostredia Zabbix na Kubernetes klastri

Jesenné štvrtky so Zabbixom


