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Kontakt
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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



Za hranicami možností 

nástroja Zabbix
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Agenda

Zabbix v podnikovom prostredí

Zabbix ako kompetitor licencovaných nástrojov

Zadefinovanie slabín a ich riešení:

• Business Service Management

• Spracovanie udalostí z externých zdrojov

• Vzdialená správa komponentov Zabbixu



8

Pohľad 

operátora

Stav prostredia – udalosti, grafická prezentácia stavu

Prezentácia údajov – grafy, predikčné nástroje

Automatizované riešenie incidentov

Nástroje na riešenie incidentov operátorom

Notifikácie

Monitoring infraštruktúry v podnikovom prostredí

Vyhodnocovanie dostupnosti služieb

Dekompozícia služieb

Identifikácia dopadu výpadkov služieb na fungovanie podniku

Reporting – denný, týždňový, mesačný...

Biznis 

pohľad
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Licencované
nástroje (HP/MF, 
CA, BMC, IBM, 

Oracle…)

Prevádzkové náklady závislé na veľkosti prostredia – support, subscription

Investičné náklady – nové zariadenia

Ak sa zákazník rozhodne neplatiť – riešenie starne a “umiera”

Stav nástrojov monitoringu v podnikoch

Kombinácia 
licencovaných 

nástrojov a voľne 
dostupných riešení 

monitoringu

Licencovaný nástroj – korelácie, obohacovanie udalostí, prezentačná 

vrstva...

Voľne dostupné riešenie – zber údajov a ich export

Snaha zákazníkov znížiť náklady

Obrana vendorov v podobe nutnosti licencovania aj „sprostredkovane“ 

monitorovaných komponentov

Cieľ:

Využitie voľne dostupných nástrojov monitoringu IT v maximálnej možnej miere
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Zabbix v pozícii kompetitora licencovaných nástrojov

Zber údajov a preprocessing

Agent base monitoring – funkcionalita agentov

Event management

Atribúty udalostí (event tags)

Korelácie a deduplikácia udalostí

Notifikácie a eskalácie

Integračné možnosti

Technické silné 

stránky
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Zabbix v pozícii kompetitora licencovaných nástrojov

História vendora

Podpora komunity

Dostupnosť školení a certifikácií

Dostupnosť podpory

Lokálne zastúpenie

Lokálna popularita

Dostupnosť kvalitnej dokumentácie

Webináre, eventy

Netechnické 

silné stránky
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Zabbix v pozícii kompetitora licencovaných nástrojov

Business service management (BSM) – Monitoring služieb, strom 

služieb, notifikácie, SLA

Spracovanie udalostí (log súbory, SNMP trapy, databázy) - , časovo 

podmienená korelácia, deduplikácia, filtrovanie

Integrovaná vzdialená administrácia - Zabbix agent, Zabbix proxy

Slabé

stránky

Je možné riešiť uvedené funkcionality v prostredí Zabbixu bez 

nutnosti inštalovať aplikácie tretích strán a ďalšie databázy?



BSM  

Business Service 

Management

24.9.2020 10:00
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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...

Biznis 

vrstva
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BSM modul

Grafická prezentácia stromu služieb

Výpočet stavu služieb (uzlov stromu služieb) 

na základe propagácie stavov medzi uzlami 

stromu a väzbou na udalosti pomocou tagov!

Notifikácie zo stromu služieb

SLA evaluácia

Automatizovaná RCA

BSM Modul

pre Zabbix
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Strom služieb – grafická prezenácia
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Strom služieb – grafická prezenácia
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Strom služieb – grafická prezenácia

Calculation and 

propagation

rules

SLA 

evaluation

Notifications

RCA
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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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New S&T webinars
zabbix@snt.sk

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



Vzdialená administrácia

Zabbix proxy

Zabbix agent

1.10.2020 10:00
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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 adminsitrácia – 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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Distribučný systém – riešenie vzdialenej administrácie

Viacero repozitárov

Repozitár môže byť umiestnený na ľubovoľnom serveri 

(Zabbix server, Zabbix proxy, dedikovaný server...)

Každý monitorovaný server má svoj vlastný adresár v 

repozitári s jeho inštrumentáciou

Nástroje na prácu s klastrami

Navrhnuté pre heterogénne prostredia – HPUX, Solaris, AIX, 

Linux, MS Windows

Distribučný 

systém
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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
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Distribučný systém – Zabbix GUI
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Distribučný systém – Zabbix GUI
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New S&T webinars
zabbix@snt.sk

1.10.2020 10:00
Vzdialená administrácia Zabbix agentov a Zabbix proxy 

serverov v heterogénnych prostrediach bez nástrojov tretích 

strán



Spracovanie udalostí

log súbory, SNMP trapy, 

databázy

15.10.2020 10:00
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Monitoring log súborov a SNMP trapov

Monitorovaný server

Zabbix agent

log file
log file

log file
log file

log file
log file

Zabbix DB

SNMP TRAPS
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Štandardný monitoring log súborov a SNMP trapov

Monitorovaný server

Zabbix agent

log file
log file

log file
log file

log file
log file

Zabbix DB

Limity štandardného spracovania logov

• Len individuálne log súbory

• Jednoriadkový typ záznamov

• Výber záznamov iba pomocou regulárneho výrazu
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Modul TBC – spracovanie adresárov

Monitorovaný server

Zabbix agentTBC

log folder

Zabbix DB
log file

log file
log file

log file
log fileCorrelation 

rules per 

log folder



37

Modul TBC – Time Based Correlation

Korelácia, deduplikácia, suppressing vykonávané už na úrovni agenta a proxy

Konfigurácia vlastných korelačných, deduplikačných a filtračných pravidiel

Počítanie duplikácií zhodných záznamov!

Spracovanie samostatných log súborov alebo celých adresárových štruktúr

Spracovanie log súborov s viacriadkovým typom záznamov

TBC

Time Based
Correlation

Modul
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Modul TBC – Prezentácia udalostí v Zabbixe
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Modul TBC – Prezentácia udalostí v Zabbixe
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Modul TBC – Time Based Correlation

Nie je potrebná inštalácia žiadnej databázy

Žiadna Java

Žiadne ďalšie skripty alebo binárne súbory

Žiaden ďalší agent

Self monitoring

Integrácia s rozšírením Distribučný systém

Jadro TBC

jediný skript 
napísaný v 
jazyku Perl
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15.10.2020 10:00
Monitoring SNMP trapov a log súborov v prostredí nástroja 

Zabbix a metódy ich spracovania

New S&T webinars
zabbix@snt.sk



Referencie
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Referencie



45

S&T Slovakia – portfólio ponúkaných služieb



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

Thank you!

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


47

Kontakt
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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


