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Příloha 1 

Monitoring pomocí SNMP  
V této části přílohy jsou na obrázcích zobrazeny jednotlivé tabulky, které lze najít 

na Dashboardu monitorovacího systému Zabbix, pro dohled nad sítí. Jednotlivé tabulky 

se pak zobrazují na jedné stránce.  

 

Obrázek 1: Dashboard – dosud nevyřešené problémy v síti 

 

Obrázek 2: Dashboard – historie problému 
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Obrázek 3: Dashboard – status systému 

 

Obrázek 4: Dashboard – status Zabbix serveru 
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Ukázka části přidaných hostů 
V této části přílohy jsou zobrazena část přidaných hostů. U každého hostu je 

zobrazeno, kolik je na něm vytvořeno aplikací, počet monitorovaných itemů, počet 

nastavených triggerů, grafů a kolik je nastaveno pravidel pro discovery. Dále jsou u 

každého hosta vypsány jednotlivé Templaty, které má daný host přiřazené. Je zde také 

vidět, zda je daný host povolený a jakým způsobem je monitorován (v této části jsou hosti 

monitorováni pomocí SNMP). 

 

Obrázek 5: Výpis některých přidaných hostů na Zabbix serveru 
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Monitoring hosta OKS-HK-DC01-SW01 (latest data) a 

vytvořené triggery 
V této části jsou zobrazeny jednotlivé itemy a vytvořené triggery pro hosta 

(switch) OKS-HK-3NP-SW04. Obrázek 6 a Obrázek 7 zobrazují Latest data hosta výše. 

Latest data jsou zde záměrně, protože kdyby zde byly zobrazeny pouze itemy, nebylo by 

z obrázků vidět, které hodnoty jsou vyčítány. Sloupec Last value zobrazuje poslední 

vyčtenou hodnotu z hosta. Obrázek 8 a Obrázek 9 zobrazují nastavené triggery a jejich 

závislosti na jiné triggery. Z obrázků je také vidět v jakém případě se trigger spustí (je 

vidět syntaxe triggeru). 

 

Obrázek 6: Latest data pro zařízení SW OKS-HK-DC01-SW01(první část) 
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Obrázek 7: Latest data pro zařízení SW OKS-HK-DC01-SW01(druhá část) 
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Obrázek 8: Výpis části triggerů na zařízení SW OKS-HK-DC01-SW01(první část) 
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Obrázek 9: Výpis části triggerů na zařízení SW OKS-HK-DC01-SW01(druhá část) 
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Monitoring hosta OKS-HK-ESX01 (latest data) a vytvořené 

triggery 
V této části jsou zobrazeny jednotlivé itemy a vytvořené triggery pro hosta 

hypervisor OKS-HK-ESX01. Obrázek 10 a Obrázek 11 zobrazují Latest data. Sloupec 

Last value zobrazuje poslední vyčtenou hodnotu z hosta. Jak je vidět z obrázků tak 

monitorované itemy jsou rozdílné oproti OKS-HK-DC01-SW01 výše. Monitorují se zde 

jednotlivé připojené disky, informace o zařízení, paměť RAM, jednotlivá CPU, 

dostupnost zařízení a jednotlivé virtuální stanice, které jsou pod tímto hypervisorem 

spuštěné. Obrázek 12 zobrazuje nastavené triggery a jejich závislosti na jiné triggery. 

Z obrázků je také vidět v jakém případě se trigger spustí (je vidět syntaxe triggeru). 

 

Obrázek 10: Latest data pro zařízení ESXi OKS-HK-ESX01 (první část) 
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Obrázek 11: Latest data pro zařízení ESXi OKS-HK-ESX01 (druhá část) 
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Obrázek 12: Výpis části triggerů pro zařízení ESXi OKS-HK-ESX01 
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Ukázka vytvořených grafů 
V této části přílohy je zobrazen screen na hostu switch OKS-HK-WAN-SW01-

MGMNT. Je zde vidět část monitorovaných rozhraní, kde pro každé z nich je zde datová 

prostupnost pro downlink a uplink (input a output). Pokud je potřeba grafy zobrazovat 

samostatně, stačí pouze kliknout na daný graf. 

 

Obrázek 13: Ukázka grafů vytvořených na SW OKS-HK-WAN-SW01-MGMNT 
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Monitoring pomocí Zabbix agenta 
V této části jsou zobrazeny jednotlivé itemy a vytvořené triggery pro hosta (linux) 

OKS-HK-DOKUWIKI, který je monitorovaný pomocí Zabbix agenta. Template použitý 

pro tento monitoring byl již součástí instalace Zabbix serveru od jehok tvůrců. Obrázek 

14 a Obrázek 15 zobrazují Latest data. Vzhledem k tomu, že se jedná o OS Linux Centos 

jsou zde monitorovány itemy jako využití procesoru, místo na disku, uptime OS, počet 

spuštěných procesů a podobně. Obrázek 16 zobrazuje nastavené triggery a jejich 

závislosti na jiné triggery.  

 

Obrázek 14: Latest data virtuální stanice Dokuwiki (první část) 
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Obrázek 15: Latest data virtuální stanice Dokuwiki (druhá část) 

 

Obrázek 16: Triggery virtuální stanice Dokuwiki 


