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Abstrakt 

Rapporten syftar på att utvärdera två gratisprogram samt ett kommersiellt program för 

att övervaka servrar i en Windowsmiljö.  

I dagsläget är det viktigt för företag att servrar och tjänster är tillgängliga dygnet runt. 

Ett driftavbrott kan leda till förluster i både kapital och information. Detta kan motver-

kas genom att övervakningsprogram varnar tekniker när fel inträffar. Genom att få reda 

på problem i god tid kan risken för datorhaveri förebyggas. 

I undersökningen har övervakningsprogrammen utvärderats efter angivna punkter i en 

kravspecifikation. Utvärderingarna skedde genom att försöka få samma tjänster att över-

vakas i de olika programmen. Detta utfördes i en laborationsmiljö bestående av virtuella 

Windows-servrar. 

Resultatet visar att gratisprogrammen kan uppfylla många av kraven i kravspecifikatio-

nen. Skillnaden med kommersiella alternativet som företaget använder är att all konfigu-

ration sker i ett webbgränssnitt. 

Nyckelord: Icinga, OpenNMS, Intellipool , Övervakningsprogram, NSClient++  

 

  



Förord 

Vi har valt att utvärdera tre övervakningsprogram i vår B-uppsats på 7,5p som ingår i 

programmet Nätverksadministration/Systemteknik på Linnéuniversitet i Kalmar. 

Vi hoppas att denna rapport kommer ge er läsare en bättre förståelse över nät och server 

övervakningsprogram som är skrivna i öppen källkod.  

Först och främst vill vi tacka Nelson Garden i Tingsryd för kravspecifikationen och ett 

bra samarbete. Vi vill även tacka vår handledare Marcus Wilhelmsson för den vägledning 

och de idéer han erbjudit under arbetets gång.  
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1. Introduktion 

När företag växer och antalet tjänster samt enheter ökar, blir det svårare om inte omöj-

ligt för administratörer att övervaka alla företagets resurser. Även om enheter och 

servrar tillhör ett och samma nätverk kan de befinna sig i olika byggnader eller till och 

med på olika geografiska områden. För att göra administratörens tid mer effektiv och 

undvika resor till exempelvis serverhallar, kan företaget implementera ett NMS-system. 

NMS är en akronym för "Network Monitoring System" och är en servertjänst som 

övervakar flera enheter på samma gång. Nätverksövervakning hjälper administratören 

att proaktivt kunna hantera problem vilket leder till en högre tillgänglighet och ökad 

produktivitet.  (Gary & Terry, 2010 ) 

Nelson Garden i Tingsryd har gett i uppdrag att ta fram ett NMS-system som är base-

rat på öppen källkod. I dagsläget använder företaget en lösning som de betalar för. 

NMS-systemet heter Intellipool som körs på Windowssystem och utvecklas i Sverige. 

(Intellipool)  

När program med öppen källkod används behövs inga licenser. Dock kräver det att 

administratörer och användare själva måste leta efter information om de problem som 

uppstår. Detta kan då bidra till att företaget tvingas anlita support och utbilda personal 

vilket i sin tur leder till en högre kostnad än vad ett licenserat system kostar. 

NMS-system har oftast ett webbgränssnitt där flera olika inställningar kan göras för 

vilka enheter som ska övervakas och vad som ska övervakas på dessa enheter. I detta 

webbgränssnitt kan administratören få information om de konfigurerade enheterna. 

Informationen som kan avläsas i webbgränssnittet beror helt på vad det är för enhet. I 

en skrivare kan det vara intressant att övervaka hur mycket bläck som finns i enheten. 

För en webbserver är det mer intressant att veta hur belastad processorn och minnet 

är. Genom att i förväg veta om webbservern till exempel börjar bli överbelastad, kan 

ny hårdvara inhandlas och chansen för tröga eller icke fungerande webbsidor kan mi-

nimeras. 

Förutom webbgränssnitt utvecklas i dagsläget applikationer till mobiltelefoner. Detta 

leder till att nätverkstekniker kan övervaka servrar och enheter utan att ha tillgång till 

en dator.  (Björn & Iris, 2009) 

I examensarbetet jämförs tre olika övervakningssystem. I undersökningarna jämförs 

programmen och skillnaderna mellan hur enkelt systemen är att använda och vilka 

funktioner de olika systemen erbjuder. Tjänsterna som övervakas kommer köras på 
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servrar med Windows operativsystem. Detta kommer inom forskningsväg underlätta 

för valet av övervakningssystem samt bidra till idéer för fortsatt forskning. 

1.1 Bakgrund 

Nelson Garden i Tingsryd har gett i uppdrag att ta fram ett övervakningsprogram som 

kan liknas med den som företaget använder i dagsläget. Programmet ska vara baserat 

på öppen källkod. Intellipool som företaget använder i dag kräver licenser för varje 

övervakad enhet. Dessa licenser måste förnyas varje år. Eftersom det finns flera olika 

system ute på marknaden som varken kostar pengar eller drar mycket prestanda så 

kommer två kända övervakningsprogram att utvärderas i en Windowsmiljö. 

Nelson Garden i Tingsryd lämnade en kravspecifikation med de funktioner som över-

vakningssystemet ska innehålla. Kravspecifikationen blev en tydlig grund att utgå ifrån 

under arbetets gång. 

1.2 Teknisk bakgrund 

Här nedanför behandlas de tekniker och programvaror som används i arbetet. 

Icinga 1.0.1 Classic 

Icinga är ett gratis övervakningssystem för att övervaka ett nätverk och tänkbara nät-

verksresurser. Idag finns det två olika versioner, Icinga classic och new Web, som dag-

ligen utvecklas och har ett aktivt community med support. I programvaran går det 

bland annat att övervaka processorer, temperaturer och switchar samt kontrollera att 

tjänster som DNS, DHCP fungerar normalt. Vid avbrott eller fel i nätverket finns ett 

automatiskt meddelandesystem som larmar nätverkstekniker samt när problemet är an-

tingen omhändertaget eller löst, via E-post eller SMS. Icinga bygger på övervaknings-

systemet Nagios, och är därför kompatibel med dess konfigurationer, plugins och mo-

duler. (Icinga) 
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OpenNMS 1.6.10 

OpenNMS utvecklades 1999 för att lösa svårigheter med att det endast fanns några få 

lösningar tillgängliga på marknaden. Dessa produkter var oftast anpassade för att stora 

organisationer och hade lång implementeringstid. Detta eftersom programmen var 

tvungna att vara specialanpassade efter företagets struktur. OpenNMS är byggd på öp-

pen källkod och är till största del skrivet i java, programmet är utvecklat för att över-

vaka enheter, tjänster och resurser i ett nätverk. OpenNMS erbjuder support genom 

forum och andra gemensamma kontaktplatser. Det finns även kommersiellt alternativ 

för support samt kurser.(OpenNMS - 1) 

Intellipool 

Intellipool är ett licensierat nätverksövervakningsprogram som utvecklades 1997. Det 

använder sig av SNMP-protokollet samt WMI-objekt för att kontrollera tjänster. Intel-

lipool installeras på Windows-server och styrs helt genom webbgränssnitt.  

(Intellipool) 

VMware Workstation 7.0.0 build-203739  

VMware är en programvara för att virtualisera flera operativsystem på en maskin. Vir-

tualisering kan användas för både laborationssyfte eller i riktig driftmiljö. Genom att 

använda vitualisering i laborationsmiljö kan flera olika gästoperativsystem köras på en 

dator. Detta minskar behovet av antal fysiska datorer samt gör det möjligt att simulera 

ett mindre företagsnätverk på en persondator. Vid virtualisering av servrar reduceras 

kostnaden, eftersom behovet av fysiska servrar minskar. Detta bidrar även till att 

hårdvaran kan utnyttjas fullt ut. Programmet ger bland annat högre tillgänglighet samt 

centraliserad administration vilket i sin tur ökar säkerheten. (VMware) 
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Ubuntu 8.04.4  LTS Server 

Ubuntu server LTS(Long Term Support) är ett säkert operativsystem byggd på en sta-

bil grund från Debian, vilket är känt för sina robusta serverinstallationer och låga 

hårdvarukrav, utvecklat främst för företag. Med två års intervall släpps en ny version 

och den utgivna versionen underhålls i fem år med regelbundna uppdateringar. Opera-

tivsystemet är gratis och bygger på öppen källkod. Ubuntu har dessutom support som 

är tillgängligt 24 timmar om dygnet. Ubuntu server är optimerat för 32 och 64-bitars 

processorer och kräver minst 128MB ramminne samt 1GB hårddiskutrymme. Ubuntu 

server har stöd för viktiga tjänster som organisationer kräver, bland annat E-post serv-

rar, databaser och virtualisering. Dessa integreras enkelt med övriga operativ-system 

t.ex. Windows och MacOSX. (Ubuntu) 

Windows server 2003r2, 2008 

Windows server är utvecklat av Microsoft och är ett licensierat operativsystem som 

finns i olika utgåvor för olika ändamål. De vanligaste tjänsterna som används är Active 

Directory, IIS, Microsoft SQL och Exchange server. Till skillnad från Linux och Unix 

servrar så använder sig Windows av ett grafiskt gränssnitt. I de senare versionerna av 

Windows har dock Microsoft riktat in sig på att allt ska vara utförbart i en kommando 

prompt. Därför bygger alla administrationsverktygen i Windows 2008 på PowerShell 

vilket är verktyget för administratörer. (Microsoft) 

GIT 

GIT är ett snabbt, skalbart, distribuerat versionshanteringssystem som är designat för 

att hantera allt ifrån små till stora projekt. Git skapades 2005 för att hantera källkoden 

till Linuxkärnan. (Chacon) 

OpenSSH 

SSH är en förkortning för Secure Shell, som är ett protokoll för att göra säkra anslut-

ningar mot datorer över internet och nätverk. SSH krypterar all trafik som skickas 

även lösenord. Kompatibla operativsystem är Unix baserade t.ex. Linux, Solaris och 

Mac OS X. (OpenSSH) 
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PostgreSQL 

PostgreSQL är ett databassystem som utvecklats i över 15 år. Den kan köras på flera 

olika operativsystem. Bland annat Windows, Mac OS X samt flera olika Unix- och Li-

nuxvarianter. PostgreSQL är byggt på öppen källkod och är därmed kostnadsfri. Lag-

rade procedurer kan köras i flera olika programspråk. Några av dessa är Java, Perl, 

Python, Ruby, C/C++ och PL/pgSQL. PostgreSQL har ingen gräns för hur stora da-

tabaser kan bli. (PostgreSQL) 

Java 

Java är ett programmeringsspråk som kom år 1995 av Sun Microsystems. Idag utveck-

las produkten av Oracle Corporation. Programmeringsspråket kan användas för att 

skriva många olika typer av program. Java kan hittas i olika datorer så som hemdatorer, 

mobiltelefoner, servrar och superdatorer. På webbsidor kan spel och funktioner vara 

skrivna i java. Det går att köra Java på flera olika plattformar och är oberoende av ope-

rativsystem. (Java, Oracle) 

Putty 

Putty är en gratis terminalemulator som kan användas för SSH, Telnet och Rlogin pro-

tokollen. Dessa protokoll används för fjärranslutning till andra datorer och är utvecklat 

för Windows operativsystem. (Putty) 

NSClient++ 

NSClient++ är en enkel men ändå säker och programvara för att skicka information 

om Windowsoperativsystem som ska övervakas av övervakningssystem som är skrivna 

i öppen källkod till exempel Nagios och Icinga. (NSClient) 

Apache 

Apache är en gratis webbserver för UNIX- och Windows-operativsystem.  Apache 

HTTP server projektet styrs av en grupp frivilliga människor som är bosatta runt om i 

världen. Apache är öppen källkod och utvecklingen sker genom att frivilliga bidrar till 

kod och egna ideer om förbättringar. Apache är även den ledande webbservern 

tillsammans med Microsoft IIS. (Apache) 
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GCC Kompilator 

GCC står för GNU Compiler Collection som innehåller kompilatorer för ett flertal 

olika programspråk C,C++, Objective-C, Fortran, Java och Ada. GCC är utvecklat 

som en gratis mjukvara. En kompilator gör om skriven programmeringstext till 

maskinkod. Denna maskinkod gör det sedan möjligt för processorn att utföra 

instruktionerna som skrivits i programmeringstexten. (GCC team) 

C/C++  

C är ett programmeringsspråk som skapades i början av 70-talet. Det finns C kompila-

torer för de flesta av dagens operativsystem. C++ betyder egentligen utökad C. C++ 

utvecklas än idag och kalla C++09. (Soulie, 2009) 

GD utvecklings bibliotek 

GD är en mjukvara skrivet i programspråket C och är baserad på öppen källkod för 

dynamisk skapning av bilder. I version 1.0 stod GD för gif draw, men idag hanterar 

GD även PNG, JPEG och andra format. (gdLibrary) 

Apt-get 

Apt är en akronym för Advanced Packaging Tool och är en pakethanterare för Debian 

system. Apt-get är kommandot som används för att hämta och installera program med 

APT. Apt-get används flitigt av Ubuntu-användare och är oftast med i alla guider om 

hur program installeras på Ubuntu- eller Debiansystem. Apt-get används både på ser-

ver- och desktopversionen av Ubuntu. När Apt-get ska installera ett program så letar 

det i specifika programförråd på internet. När det valda programmet hittas så under-

söker apt-get vilka beroenden programmet har. För att slippa installera alla beroende 

program var för sig så gör Apt-get detta automatiskt. Detta leder till att APT är lättan-

vänt och inte kräver någon större förkunskap om vad andra program har för beroen-

den. (Debian) 

SMTP 

SMTP står för Simple Mail Transfer Protocol och är ett av de vanligaste e-post-

protokollen i dagsläget. Det utvecklades 1982 av Jonathan B. Postel. Protokollet an-

vänds för att vidarebefordra e-post mellan servrar. Målet med protokollet är att det ska 

skicka e-post effektivt och pålitligt. (Postel, 1982) 
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Postfix 

Postfix är en E-postserver som utvecklades på IBM Research och är ett alternativ att 

använda istället för Sendmail. Postfix är utvecklat för att vara snabbt, lätt att 

administrera och säkert. (Postfix) 

Nano 

Nano är en gratis terminalbaserad texteditor för Unix baserade system som grundades 

1999. Dock är inte nano lika kraftfull som Emacs eller Vim, men är väldigt enkel att 

lära sig. Nano är bra för att redigera små ändringar i konfigurationsfiler. Från början 

var nano skapat som en ersättare för Pico som är en licenserad texteditor.  (Carlos, 

2009) 

SNMP 

SNMP är internetstandarden för övervakning och hantering av enheter anslutna till 

internet eller det lokala nätverket. Övervakningen sker genom en datastruktur som 

kallas "Management Information Datab Base" eller förkortat MIB. Dessa MIBar 

skickar information om systemet med hjälp av SNMP till en server som tolkar 

informationen. SNMP kan användas i nästan alla operativsystem och enheter som går 

att koppla till nätverk. (Bates, 2002) 

VPN 

VPN står för virtual private network. En VPN-tunnel skapar en privat och säker 

anslutning som är krypterad mellan två platser, känt som tunnlar. Dessa går oftast över 

osäkra nät till exempel internet. Två säkerhetsprotokoll som kan användas är IPsec 

eller SSL. (Venkateswari & Purusothman, 2009) 

WMI Objekt 

WMI står för Windows Management Instrumentation och används för att hämta 

information ifrån Microsoftprodukter. Med hjälp av WMI-objekt går det även att 

ändra inställningar i operativsystem och tjänster. Flera av de konfigurationer som görs 

i kontrollpanelen kan göras genom att anropa WMI objekt. WMI-arkitekturen stödjer 

bland annat Microsofts egna PowerShell samt  programmeringsspråket C++. Detta 

gör det enklare för administratörer att skapa egna script och program. (Microsoft 

MSDN) 
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1.3 Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka om övervakningssystem byggt på öppen källkod 

kan erbjuda samma funktioner som ett kommersiellt system. Installation och konfigu-

ration kommer ske utan någon förkunskap om de program som användes. Detta 

kommer i sin tur ge svar på om en person med två års datavetenskaplig utbildning på 

universitetsnivå kan klara av att konfigurera de system som ska utvärderas. 

1.4 Frågeställning 

Går det att få samma funktioner på ett övervakningssystem som är byggt på öppen 

källkod som på ett kommersiellt system för Windows? Går det att konfigurera ett 

övervakningssystem byggt på öppen källkod genom att endast använda källor på inter-

net? 

1.5 Avgränsningar 

Tidsramen för arbetet utgör att fokus måste läggas på de viktigaste kraven. Dessa krav 

är utsorterade från den ursprungliga kravspecifikationen och är markerat med rött i bi-

laga 2. Detta på grund av att förkunskap saknas om hur de valda produkterna ska kon-

figureras. Konsekvenserna blir att djupare förståelse för produkterna inte hinner inför-

skaffas. 

Ett av kraven är att utveckla ett fungerande övervakningssystem som arbetar utan 

agenter. För att underlätta konfigurationen måste agenter installeras på klienterna. Det-

ta leder till att de valda produkterna endast kommer vara aktiva på enheter i nätverket 

där agenter är tillåtna att installeras. 

En viktig del är fungerade larmfunktioner och larmhanteringssystem som ska vara en-

kelt och ge möjligheterna att larma via E-post och SMS. Larmfunktionen är viktig för 

att administratörer snabbt ska få information om de fel som inträffar. Vi kommer en-

dast att hantera funktionen E-post eftersom GSM-modem inte finns tillgängligt i 

labborationsmiljön. Denna funktion finns dock tillgänglig på företaget. 

Majoriteten av företagets servermiljö består av Windows-servrar. Därför utesluts över-

vakning av Linux-operativsystem i detta examensarbete.  



 9 

2. Metod 

Under detta kapitel presenteras den valda metoden som kommer användas för exa-

mensarbetet. Kapitlet kommer även att innehålla riktlinjer för hur genomförandet är 

tänkt att utföras samt en tillhörande metoddiskussion. 

2.1 Explorativ metod 

En explorativ metod kommer användas för att få fram olika funktioner och tjänster 

som skiljer de tre övervakningsprodukter åt. Två av produkterna är utvecklade under 

öppen källkodslicens som ska jämföras mot ett licenserat alternativ. En explorativ 

forskning kan användas då det finns lite kunskap inom ett visst område (Ellram, 1996). 

2.2 Förberedelser  

Först och främst kommer en kravspecifikation begäras där specifika mål och krav 

ställs på produkterna. Därefter kommer punkter i specifikationen arbetas igenom steg 

för steg, vilket blir grunden till vilka två övervakningsprogram som kommer väljas. I 

förstahand kommer de viktigaste funktioner och tjänster som används på företaget att 

undersökas. När tänkbara gratisprogram hittas, kommer de att installeras på en virtuell 

Ubuntu-server i en laborationsmiljö. 

2.3 Laborationsmiljö 

Laborationsmiljön kommer bestå av en server som kör VMware med ett flertal virtua-

liserade operativsystem. Det kommer att installeras en Ubuntu-server för varje över-

vakningsprogram samt ett flertal Windows-servrar med tjänster som återfinns på före-

taget. Windows-servrarna kommer att övervakas med hjälp av övervaknings-systemen. 

Detta ger möjligheten att välja lämpliga övervakningsprogram samt testa dessa i en 

trygg laborationsmiljö. 
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2.4 Implementering av produkten på företaget 

Två av våra framtagna lösningar kommer slutligen presenteras för företaget. En av 

produkterna väljs ut och ska implementeras på en virtuell server i demonstrationssyfte. 

Detta kommer delvis ske utifrån, genom en VPN-tunnel samt att utföras på plats, med 

hjälp av dokumentation ifrån laborationsmiljön. 

2.5 Metoddiskussion 

Den explorativa metoden ger en möjlighet att utan förkunskap, undersöka och jämföra 

olika program. Under arbetets gång kommer metoden att ge kunskap genom att pro-

grammen installeras och konfigureras från grunden. En nackdel kan vara att informa-

tion missuppfattas. Enkla konfigurationer kan då verka avancerade och invecklade. 

Det positiva med den explorativa metoden är att den inte kräver förkunskaper över de 

program som ingår i undersökningarna. 

I dagsläget är utbudet av övervakningsprogram väldigt stort, därför var det enkelt att 

utesluta program som inte uppnådde angivna krav. Kravspecifikationen kommer följas 

till så stor utsträckning som möjligt. Eftersom det inte kommer finnas möjlighet att få 

tillgång till alla av företagets funktioner i laborationsmiljön, kan dessa inte testas innan 

implementering. 



 11 

3. Genomförande 

I genomförandet kommer alla kommandon som utförs i rootskalet att börja med ett 

hash-tecken. I Windows kommer kommandon som utförs i CMD.EXE börja med >. 

Dessa kommandon kommer även ligga i textrutor. Textrutor som innehåller text utan 

hash-tecken är konfigurationer i textfiler. 

3.1 Ubuntu 

För att göra det möjligt att installera program och ändra i konfigurationsfiler krävdes 

en rootanvändare. Eftersom det inte går att logga in som root i Ubuntu användes istäl-

let en användare med sudorättigheter. Sudo betyder super user do och med hjälp av 

detta kommando gick det att utföra kommandon med rooträttigheter. Den första an-

vändaren som skapas under installationen får alltid dessa rättigheter. För att komma åt 

ett så kallat rootskal används underliggande kommando. 

#sudo -i 

För att förenkla användningen av kommandotolken användes SSH.  

#apt-get install ssh 

När SSH var installerat på Ubuntu blev det möjligt att ansluta med Putty. För att ta 

reda på IP-adressen till Ubuntu-servern används kommandot. 

#ifconfig 

Konfiguration av filer skedde i texthanteraren Nano. För att öppna en fil används 

kommandot följt av filnamn som ska öppnas.  

#nano filnamn 

För att spara textdokumentet används CTRL+x och sedan bekräftas detta med att 

trycka på y. För att söka efter en speciell textsträng i ett dokument används komman-

dot CTRL+w. 
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3.2 NSclient ++ 

Genom att konfigurera "c:\Program Files\NSClient++\NSC.ini" tilläts övervak-

ningsprogrammet att komma åt Windows-servrarna. 

Följande dll-filer bortkommenterades och tillåtet IP-nät lades till.  

FileLogger.dll 

CheckSystem.dll 

CheckDisk.dll 

NSClientListener.dll 

NRPEListener.dll 

CheckEventLog.dll 

CheckHelpers.dll 

allowed_hosts=192.168.0.0/24 

3.3 Icinga 

Här presenteras installationen och konfigurationen av Icinga. 

3.3.1 Installation  

Följande program krävs för att Icinga ska kunna installeras: Apache, GCC compiler, 

C/C++ development libraries och GD development libraries. 

Installationen av ovanstående paket samt uppgraderingar av redan installerade pro-

gram utfördes med hjälp av kommandona:  

#apt-get install apache2 build-essential libgd2-xpm-dev 

#apt-get install libjpeg62 libjpeg62-dev libpng12 libpng12-dev 

#apt-get upgrade 

Därefter skapades en ny användare som användes vid installationen av Icinga. Med 

följande kommandon skapades användaren Icinga med tillhörande hemkatalog. För att 

skapa lösenord används kommandot passwd följt av användarnamn. 

#useradd -m icinga 

#passwd icinga  

För att ge webbgränssnittet rättigheter att skicka information till Icinga skapades även 

en ny grupp där användarna www-data och icinga lades till med följande kommandon: 

#groupadd icinga-cmd 

#usermod -a -G icinga-cmd icinga 

#usermod -a -G icinga-cmd www-data 

När Icinga laddades ned användes GIT, eftersom GIT inte följer med Ubuntu distri-

butionen, installerades GIT med följande kommando:  
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#apt-get install git-core 

Eftersom GIT laddar ner programmen till den katalog kommandotolken befinner sig i, 

ändrades denna till ”/usr/src/” med hjälp av ”CD” kommandot. 

#cd /usr/src/ 

Följande kommandon användes för att ladda hem en klon av den senaste versionen av 

Icinga samt plugins: 

#git clone git://git.icinga.org/icinga-core.git 

#wget 

http://downloads.sourceforge.net/project/nagiosplug/nagiosplug/1.4.14/na

gios-plugins-1.4.14.tar.gz?use_mirror=freefr 

I Icingakatalogen installerades programmet med hjälp av underliggande kommandon: 

#cd /usr/src/icinga-core/ 

#./configure --with-command-group=icinga-cmd 

#make all 

#make fullinstall 

Efter installationen av Icinga angavs en e-postadress för administratörskontot icinga-

admin, dit alarm ska skickas. Detta görs i ”contacts.cfg” där all användar-information 

finns.   

#nano /usr/local/icinga/etc/objects/contacts.cfg  

 

define contact{ 

        contact_name        icingaadmin              

        use                 generic-contact          

        alias               Icinga Admin             

        email               xxxx@student.lnu.se  

} 

Följande kommandon användes för att installera Icinga-web konfigurationsfilen i apa-

che conf.d katalogen: 

#cd /usr/src/icinga-core/ 

#make install-webconf 

Därefter skapades ett administrationskonto för att logga in på webbgränssnittet med 

kommandot: 

#htpasswd -c /usr/local/icinga/etc/htpasswd.users icingaadmin 
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För att aktivera förändringarna utfördes en omstart av apache2 med kommandot: 

#/etc/init.d/apache2 reload 

Installationen av nagios plugins gjordes med följande kommandon: 

#cd /usr/src/  

#tar xvzf nagios-plugins-1.4.14.tar.gz 

#cd nagios-plugins-1.4.14  

#./configure --prefix=/usr/local/icinga --with-nagios-user=icinga  

#make  

#make install 

Icinga startas automatiskt av Ubuntu med kommandot i textboxen. 

#update-rc.d icinga defaults 

Icinga startas med kommandot: 

#/etc/init.d/icinga start 

En webbläsare användes för att ansluta till webbgränssnittet. Användarnamn icinga-

admin och lösenord password. För att ansluta användes följande adress: 

http://192.168.0.188/icinga/ 

3.3.2   Konfiguration av Windows-servrar 

För att Icinga skulle läsa in den medföljande Windowskonfigurationsfilen utfördes föl-

jande ändringar i ”icinga.cfg”. 

#nano /usr/local/icinga/etc/icinga.cfg 

Där följande rad bortkommenterades. 

cfg_file=/usr/local/icinga/etc/objects/windows.cfg 

3.3.2.1 Server1 - winserver 

I laborationsmiljön var Server1 en Windows 2008 r2 x64 server som körde tjänsterna 

DHCP, DNS, Active Directory, IIS och programmet NSClient++ .  

Genom att ändra IP-adress i ”windows.cfg” hittade Icinga Windows-servern i webb-

gränssnittet.  

#nano /usr/local/icinga/etc/objects/windows.cfg 

Under host definitions ändrades IP adressen och alias till följande. 

define host{ 

        use            windows-server ; 

        host_name      winserver ;  

        alias          VMware server 2 

        address        192.168.0.2 

        } 
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Webbgränssnittet visade nu alla fördefinierade övervakningstjänster för Windows-

servrar se figur 1 bilaga 1. 

Under define service definitions i ”windows.cfg” konfigurerades de tjänster som Icinga 

ska övervaka. 

Ping kontrollerade att Icinga hade kontakt med servern och att den var uppe samt 

gränser för de olika varningarna.  

define service{ 

        use                             generic-service   

        host_name                       winserver 

        service_description             PING 

        check_command                   check_ping!100.0,20%!500.0,60% 

 } 

Nedanstående konfiguration kontrollerade att DNS tjänsten körs i Windows.  

define service{ 

        use                             generic-service 

        host_name                       winserver 

        service_description             DNS_service 

        check_command                   check_nt!SERVICESTATE!-d SHOWALL 

-l DNS 

        } 

Därefter konfigurerades DNS uppslag med protokollet TCP mot servern som kontrol-

lerade att tjänsten fungerade. 

define service{ 

        use                             generic-service 

        host_name                       winserver 

        service_description             DNS_uppslag 

        check_command check_dig! -H 192.168.0.2 -l shiva.demo.com -A 

"+tcp" 

        } 

Nedanstående konfiguration övervakar att DHCP tjänsten är igång i Windows.  

define service{ 

        use                             generic-service 

        host_name                       winserver 

        service_description             DHCP Service 

        check_command                   check_nt!SERVICESTATE!-d SHOWALL 

-l DHCPServer 

        } 
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Nedanstående konfigurationen krävdes för att undersöka om DHCP-tjänsten skickade 

ut erbjudande om IP-adress.  

define service{ 

        use                             generic-service 

        host_name                       winserver 

        service_description             DHCP Offer 

        check_command                   check_dhcp! -s 192.168.0.2 

        } 

Nedanstående konfiguration krävdes för att övervaka att en webbadress kan kontaktas.  

define service{ 

        use                             generic-service 

        host_name                       winserver 

        service_description             Homepage 

        check_command                   check_http! -I 192.168.0.2 -u 

http://shiva.demo.com/index.html 

        } 

För att kontrollera DNS-uppslag mot servern skulle redigerades också ”com-

mands.cfg”. 

#nano /usr/local/icinga/etc/objects/commands.cfg 

Följande rader lades tills för att Icinga skulle använda check_dig kommandot. 

define command{ 

        command_name check_dig 

        command_line    $USER1$/check_dig -H $HOSTADDRESS$ -l $ARG1$ 

        } 

Icinga startades om för att konfigurationerna skulle gälla. 

#/etc/init.d/icinga restart 

3.3.2.2 Server2 - Exchange2010 

I laborationsmiljön var server2 en Windows 2008 r2 x64 server med tjänsterna Ex-

change 2010 och NSClient++.  

Genom att lägga till en ny define host i windows.cfg med följade inställningar hittades 

även Exhange2010 servern i webbgränssnittet. 

define host{ 

        use            windows-server 

        host_name      Exchange2010 

        alias          W2k8R2x64 Exchange 

        address        192.168.0.186 

        } 
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Icinga övervakade följande tjänster på Exchange-servern:  

På server2 användes samma ping-tjänst som på server1. För att lägga till denna skrevs 

servernamnet in efter winserver, under ”host_name”.  

define service{ 

        use                             generic-service 

        host_name                       winserver,Exchange2010 

        service_description             PING 

        check_command                   check_ping!100.0,20%!500.0,60% 

            } 

I denna ”define service” kontrollerades statusen på tjänsterna Microsoft Exchange 

EdgeSync och Transport: 

define service{ 

        use                             generic-service 

        host_name                       Exchange2010 

        service_description             Exchange 

        check_command                   check_nt!SERVICESTATE!-d SHOWALL 

-l MSExchangeEdgeSync,MSExchangeTransport 

        } 

Denna define service prövade att öppna en SMTP-anslutning mot Exchange-servern. 

Ett varningsmeddelande skickas efter 10 sekunders fördröjning och kritiskt meddelan-

de skickas efter 15 sekunder. 

define service{ 

        use                             generic-service 

        host_name                       Exchange2010 

        service_description             SMTP 

        check_command                   check_smtp! -H 192.168.0.186 -w 10 -c 15 

        } 

Nedanstående konfiguration övervakar minnesanvändning på servern och skickar kri-

tiskt meddelande vid 100% allokerat minne. 

define service{ 

        use                     generic-service 

        host_name               Exchange2010 

        service_description     Memory Usage 

        check_command           check_nt!MEMUSE! -c 100      

   } 

Test av IMAP-anslutning till exchange2010 servern på port 143. Varning skickas om 

tjänsten inte svarar efter 10 sekunder och kritiskt efter 15 sekunder. 

define service{ 

        use                     generic-service 

        host_name               Exchange2010 

        service_description     IMAP4 

        check_command           check_imap! -H 192.168.0.186 -p 143 -w 

10 -c 15 

        } 

För att icinga ska använda de nya ändringarna krävdes en omstart av icinga: 

#/etc/init.d/icinga restart 
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3.3.3 Konfiguration av användare och grupper 

För att lägga till användaren konsult som fick tillgång till webbgränssnittet användes 

följande kommando: 

#htpasswd /usr/local/icinga/etc/htpasswd.users konsult 

Lösenordet som användes var password. 

Användarnas rättigheter ställs in i cgi.cfg. 

#nano /usr/local/icinga/etc/cgi.cfg 

Genom att lägga till användarnamnet konsult på följande rader så fick användaren läs-

rättigheter:  

#
1
 GLOBAL HOST/SERVICE VIEW ACCESS 

authorized_for_all_hosts=icingaadmin,consult 

#1 READ-ONLY USERS 

authorized_for_read_only=user1,user2,konsult 

Detta testades genom att logga in på webbgränssnittet med konsult användaren och 

försöka göra ändringar på tjänster. 

För att lägga till kontaktinformation skapades en ny "define contact" i contact.cfg  

define contact{ 

        contact_name         konsult   

        use                  konsult-notify-template  

        alias                inhyrd konsult   

        email                xxxx@student.lnu.se 

  }      

Use konsult-notify-template definierar vilken mall som skal användas vid e-post notifi-

ering. 

För att lägga användaren konsult i gruppen Guest lades även nedanstående konfigura-

tion till i contact.cfg.  

define contactgroup{ 

        contactgroup_name       Guests 

        alias                   Guests 

        members                 konsult 

        } 

                                                      

1 Efter detta hash tecken i dokumentet kommer en kommentar. Detta är alltså inte ett kom-

mando. 
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I templates.cfg definierades konsult-notify-template mallen.  

#nano /usr/local/icinga/etc/objects/templates.cfg 

Standard mallen som använts för kontaktpersoner innebär att meddelanden skickades 

på alla statusnivåer på de övervakade tjänsterna. Därför skapades en ny mall för kon-

sulten. Med denna mall skickas endast meddelanden när någon av tjänsterna är i kri-

tiskt läge. 

define contact{ 

        name                            konsult-notify-template 

        service_notification_period     24x7     

        host_notification_period        24x7    

        service_notification_options    c     

        host_notification_options       u    

        service_notification_commands   notify-service-by-email  

        host_notification_commands      notify-host-by-email     

        register                        0                        

        } 

3.3.4 Schemalagda avbrott 

Schemalagda avbrott konfigurerades under Downtime i monitoring. Under tiden en 

tjänst eller server är schemalagd skickas inte larm meddelande. Ett exempel för 

konfiguration kan ses i figur 2, bilaga 1 

3.3.5 Larm via e-post  

Det första som gjordes var att installera postfix på Ubuntu servern: 

#apt-get install postfix  

Laborationsmiljön bestod av virtuella maskiner på en privat server. Bredbandsbolaget 

var internetleverantör och tillät inte SMTP-trafik ut ifrån nätverket. Därför användes 

bredbandsbolagets smtp-server som relay-host. 

Konfigurationsfilen för postfix är main.cf 

#nano /etc/postfix/main.cf 

De nödvändiga ändringar som gjordes i main.cf var följande: 

myhostname = joltminer.mine.nu 

relayhost = smtp.bredband.net 

mynetworks = 192.168.0.0/24, 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 

[::1]/128 
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Sedan kontrollerades /etc/mailname att den innehöll samma namn som myhostname i 

main.cf 

Slutligen utfördes följande ändringa i command.cfg. 

#nano /usr/local/icinga/etc/objects/commands.cfg 

Under E-post-konfigurationen är sökvägen till sendmail fel. Förändringarna som gjor-

des var att ändra”/bin/mail ”ändrades till ”/usr/bin/mailx” under notify-service-by-

email samt notify-host-by-email. 

Därefter startades Icinga om. 

#/etc/init.d/icinga restart 

För att testa konfigurationen stängdes DNS servern av. Detta genererade ett e-post-

meddelande som mottogs av angiven E-post-adress för icingaadmin. 
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3.4 OpenNMS 1.6.1 

Här nedan finns genomförandet om hur OpenNMS installeras på Ubuntu 8.04 server 

samt Windows 2003 server. Operativsystemen är installerade i virtualiserings-

programmet VMware Workstation 7.0. OpenNMS är beroende av programmen Java 

och PostgreSQL. Alla kommandon är utförda i ett rootskal.  

OpenNMS är beroende av Java samt PostgreSQL. 

3.4.1 Installation Ubuntu 8.04.4 TLS 

För att göra det möjligt att installera OpenNMS, genom att använda kommandot apt-

get, så måste APT veta var på internet programmet kan laddas ner. Detta gjordes ge-

nom att lägga till länkar till deras förvaringsplats i ”sources.list”.  

#nano /etc/apt/sources.list 

Längst ner i dokumentet lades två källor till.  

deb http://debian.opennms.org stable main 

deb-src http://debian.opennms.org stable main 

När källorna lagts till, samt filen blivit sparad så behövde APT en nyckel för att få till-

gång till förvaringsplatsen. 

wget -O - http://debian.opennms.org/OPENNMS-GPG-KEY | sudo apt-key add - 

Nu när apt-get får tillgång till förvaringsplatsen måste apt-get uppdateras så att pro-

grammet vet vilka paket som finns att ladda ner. 

#apt-get update 

APT har nu gått igenom alla källor i ”sources.list” och det är möjligt att installera 

OpenNMS. Genom att använda apt-get för installationen så konfigureras och installe-

ras alla program som OpenNMS är beroende av. Använd följande kommando för att 

installera OpenNMS. 

#apt-get install opennms 

Under installationen kommer det upp en bildruta med information. Där valdes OK 

och sedan accepterades licensen. 
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För att förenkla navigeringen i filsystemet så lades det till en variabel som pekade till 

OpenNMS installationskatalog. 

#export OPENNMS_HOME=/usr/share/opennms 

3.4.1.1 Konfiguration av PostgreSQL 

Eftersom OpenNMS måste få tillgång till databasen för att lägga till händelser och lag-

ra information så måste detta läggas till i konfigurationen för PostgreSQL.  

#nano /etc/postgresql/8.3/main/pg_hba.conf 

I ”pg_hba.conf” filen ändrades “ident sameuser” emot “trust” 

Innan filen modifierades såg de ut på detta sätt. 

local all all   ident sameuser 

host all all 127.0.0.1/32 ident sameuser 

host all all ::1/128  ident sameuser 

Efter modifikationen såg det ut som nedan. 

local all all  trust 

host all all 127.0.0.1/32 trust 

host all all ::1/128 trust 

För att tillåta TCP/IP-anslutningar till postgresql så krävdes modifikation i ”post-

gresql.conf”. 

#nano /etc/postgresql/8.3/main/postgresql.conf 

I konfigurationen togs kommenteringen bort dvs # tecknet togs bort framför ”lis-

ten_addresses” 

listen_addresses = 'localhost ' 

Efter ändringarna gjorts så startades databasen om. 

#/etc/init.d/postgresql-8.3 restart 

Därefter skapades en databas som OpenNMS kommer att använda sig av. 

#sudo -u postgres createdb -U postgres -E UNICODE opennms 

För att lägga till plpgsql språket i databasen kördes kommandot nedan. 

#sudo -u postgres createlang plpgsql 
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3.4.1.2 Installation av iplike 

För att databasen ska kunna förstå ipadresser och kunna separera på de fyra oktetterna 

används iplike. Det installerades med hjälp av apt-get. 

#apt-get install iplike-pgsql83 

Sedan konfigurerades iplike. 

#install_iplike.sh 

3.4.1.3 Konfiguration av Java 

För att OpenNMS ska kunna köras måste den veta var java filerna är installerade. 

#$OPENNMS_HOME/bin/runjava -s 

3.4.1.4 Installation av OpenNMS 

Nu när Java och PostgreSQL är konfigurerat och installerat så installerades 

OpenNMS. 

#$OPENNMS_HOME/bin/install -dis 

Sedan startades OpenNMS  

#/etc/init.d/opennms start 
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3.4.2 Installation Windows 

Här beskrivs en kort förklaring hur installation av OpenNMS på Windows 2003r2 ser-

ver gick till.  

Java laddades ner ifrån Suns hemsida och installerades. När installationen var färdig 

laddades PostgreSQL ned ifrån deras hemsida och installerades. Därefter installerades 

OpenNMS ifrån en Jar-fil som går att hämta ifrån OpenNMS hemsida. Alla dessa pro-

gram är gratis att ladda ner. 

OpenNMS startades genom att skriva in följande rader i kommandotolken "cmd.exe". 

>cd "c:\Program Files\OpenNMS\Bin\" 

>opennms.bat start 

 

3.4.3 Konfiguration av OpenNMS 

Grundkonfigurationen av OpenNMS gjordes genom webbgränssnittet. Den fanns på 

adressen ”http://192.168.1.3:8980/opennms” och hade användarnamn och lösenord 

admin. 

Den första konfigurationen var att lägga till enheter att övervakas. Detta görs under 

”Admin / Configure Discovery”. Genom att välja ”add new” under ”specifics” 

var det möjligt att lägga till en server enligt figur 3, bilaga 1. 

När noderna lagts till så sparades konfigurationen och OpenNMS sökte igenom de 

valda IP-adresserna. Detta görs genom att klicka på knappen ”Save and Restart Di-

scovery”. 
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3.4.4 Användare och Grupper 

Användare lades till genom att gå in i ”Admin / Configure Users, Groups and Ro-

les”. Under ”Configure user” finns Administratorkontot redan färdigt och har fulla 

rättigheter i OpenNMS. Eftersom det blir en säkerhetsrisk att ha standardlösenord 

valdes ett säkrare lösenord. Detta gjordes genom att trycka på ”modify” ikonen för 

Administrator och sedan ”Reset Password”.  

För att sedan lägga till användare valdes ”Add new user”. I första fönstret skrevs ett 

användarnamn och lösenord för den nya användaren. På nästa sida i guiden uppgavs 

namnet på administratören, e-postadress samt schema för när användaren ska få larm. 

Här väljs även om användaren endast ska ha läsrättigheter. 

För att lägga till en grupp valdes alternativet ”Configure Groups” istället för Users. 

Precis som när användare läggs till så väljs först gruppnamn och sedan en kommentar 

om vad gruppen innehåller. Även under grupper kan scheman läggas till för vilka dagar 

som gruppen ska kontaktas vid fel. 

3.4.5 Övervakningsprotokoll i OpenNMS 

3.4.5.1 NSclient++ 

Konfiguration av NSclient++ sker helt i xml filerna i ”OpenNMS/etc/” katalogen 

samt på Windowsmaskinen som ska övervakas. Window konfigurationen finns i bör-

jan av genomförandet. 

I det första testet av NSclient ändrades inga konfigurationsfiler i OpenNMS. Det vill 

säga “nsclient-config.xml”, “collected-configuration.xml” samt “nsclient-

datacollection-config.xml” var i ursprungsskick. 

I det andra testet såg konfigurationsfilerna ut på följande sätt. 

”nsclient-config.xml” ändrade porten till NSclient++ port 12489 

<?xml version="1.0"?> 

<nsclient-config port="12489" retry="1" timeout="3000"> 

</nsclient-config> 

“nsclient-datacollection-config.xml” innehöll koden i figur 1, bilaga 3. 

”collected-configuration.xml” innehöll konfigurationen I figur 2, bilaga 3. 
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3.4.5.2 WMI 

För att använda sig av funktionen WMI krävdes OpenNMS 1.7.1. 

OpenNMS 1.7.1 installeras på samma sätt som OpenNMS 1.6.1. Den enda skillanden 

är att ”/etc/apt/sources.list” modifieras med underliggande kod. 

deb http://debian.opennms.org unstable main 

deb-src http://debian.opennms.org unstable main 

medan 1.6.1 som är stable-versionen använder 

deb http://debian.opennms.org stable main 

deb-src http://debian.opennms.org stable main 

 

3.4.5.3 SNMP 

Konfiguration av SNMP i OpenNMS sker under ”Admin / Configure SNMP 

Community Names by IP” i webbgränssnittet. Figur 4 i bilaga 1 visar inställningarna 

för SNMP. 

3.4.5.4 DHCP-övervakning 

För att övervaka DHCP modifierades" $OPENNMS_HOME/etc/dhcpd-

configuration.xml". Konfigurationen såg ut på detta sätt. 

<DhcpdConfiguration 

 port="5818" 

 macAddress="00:0C:29:17:F7:EB" 

 myIpAddress="192.168.1.3" 

 extendedMode="false" 

 requestIpAddress="192.168.1.3">  

</DhcpdConfiguration> 
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3.4.6 Larm via e-post 

För att e-post skulle skickas ut vid fel konfigurerades ”javamail-

configuration.properties”. 

#nano /usr/share/opennms/etc/javamail-configuration.properties  

Längst ner i filen lades kod till för att använda ett gmail-konto för att skicka e-posten 

denna visas i figur 3, bilaga 3. 

För att istället använda en relay server användes konfigurationen i figur 4, bilaga 3.  

I början av ”notifd-configuration.xml” ändrades status ifrån off till on. 

#nano /usr/share/opennms/etc/javamail-configuration.properties  

status=”on” 

För att konfigurera vem som skulle få larm vid e-post användes OpenNMS webb-

gränssnitt.  Under” admin/Configure Notifications/Configure” Event Notifications 

går det att ställa in vilka händelser som ska generera ett larm. I varje händelse som ska-

pades valdes en destination path. I destination path valdes vilka grupper och använda-

re som larmet ska skickas till.  

3.4.7 Schemalagda avbrott 

Schemalagda avbrott konfigurerades under admin i Scheduled outages. Ett exempel 

för konfiguration kan ses i figur 5, bilaga 1 
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3.4.8 Uppdatering av OpenNMS 

För att uppdatera OpenNMS ifrån 1.6.1 till 1.7.1 som i dagsläget fortfarande är i test-

stadiet ändrades först ”sources.list”. 

#nano /etc/apt/sources.list 

I sources list ändrades stable main till unstable main. 

deb http://debian.opennms.org stable main 

deb-src http://debian.opennms.org stable main 

Gamla konfigurationen syns ovan medan nya syns nedan. 

deb http://debian.opennms.org unstable main 

deb-src http://debian.opennms.org unstable main 

När sources.list blivit uppdaterad användes apt-get för att installera nya OpenNMS. 

#apt-get install opennms 



 29 

3.5 Intellipool 

3.5.1 Installation och konfiguration  

En 30-dagars testversion av Intellipool installerades med standardinställningar och föl-

jande information skrevs in för att få E-post-meddelande för alarm att fungera.  

SMTP server: smtprelay1.telia.com  

Efter installationen utfördes konfigurationen av Intellipool helt genom webbgrässnittet 

på följande adress.  

http://192.168.0.1.3:8080 

3.5.2 Kontohantering 

En ny användare samt grupp lades till på följande sätt: 

I menyn valdes ”settings / operators”. Under operators går det att hantera befintliga 

användare men även ange nya. För att skapa en ny användare valdes new operator. 

Användaren konsult skapades med den fördefinierade rättigheten guest. Därefter val-

des ”settings / operator group” i menyn. En ny grupp med namnet guest skapades. 

Användaren konsult valdes sedan att bli medlem i gruppen.  

3.5.3 Övervakning  

För att övervaka servern valdes ”objects / list” i menyn se figur 6 i bilaga 1. Därefter 

valdes ”new object” i object list menyn. Följande information skrev in utöver stan-

dardinställningarna:  

Name: Windows-server 

Address: 192.168.1.2  

System type: windows 2008, 64 bit 
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Authentication settings:  

Username: administrator 

Password: P@ssw0rd 

Det angivna användarnamn samt lösenord testades genom att trycka på verify account. 

Därefter sparades inställningarna för servern. 

Under ”objects / list” fanns nu Windows-servern. Genom att klicka på servernamnet 

visades detaljerad information och extra menyer. För att lägga till tjänster att övervaka 

valdes new monitor. Detta genererade en lista med valbara tjänster och funktioner 

som går att övervaka. Se bilaga 1 figur 7 för valda tjänster.  

3.5.4 Schemalagda avbrott 

Schemaläggning av avbrott skedde i ”Schedules / Maintenance schedules”. Ett ex-

empel på konfigurationen finns i Figur 8. 
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4. Resultat 

Här presenteras resultat från genomförandet i form av två tabeller. Efter tabellerna 

kommer en kort förklaring på vissa tjänster och funktioner.  

Tabell:1 – Jämförelse av övervakningssystem och funktioner. 

 

Windows tjänster och funktioner 

Övervakningssystem 

Icinga OpenNMS Intellipool 

A. Går att installera på Linux X X  

B. Går att installera på Windows  X X 

C. Kräver inte agenter på övervakade Windows-

servrar 

 X X 

D. Webbgränssnitt X X X 

E. Gränssnitt via mobilen X   

F. Stöd för användarkonton och grupper X X X 

G. Larm via E-post X X X 

H. Larm via SMS    

I. Bekräftelse av alarm X X X 

J. Schemahantering för användare  X X 

K. Schemalagda avbrott X X X 
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Tabell: 2 - Jämförelse av övervakningssystem och funktioner. 

 

Windows tjänster och funktioner 

Övervakningssystem 

Icinga OpenNMS Intellipool 

L. Övervakning av processer X  X 

M. DNS X X X 

N. DHCP X X X 

O. SMTP X X X 

P. Exchange   X 

Q. IMAP X  X 

R. Active Directory   X 

S. Status på webbsidor X X X 

T. SNMP  X X 

U. Ping X X X 

V. Övervakning av serverhårdvara X X X 

W. Larmhistorik X X X 

X. Skapa rapporter X X X 
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C - Kräver inte agenter på övervakade Windows-servrar 

För att hämta information ifrån Windows-servrar krävde Icinga att NSClient++ var instal-

lerat på de övervakade servrarna. OpenNMS kunde hämta information genom SNMP. 

SNMP har dock inte stöd för lika många funktioner i Windows som NSClient++. Intelli-

pool använde sig av den övervakade serverns administratörskonto för att få tillgång till 

information. 

D - Webbgränssnitt 

Webbgränssnitt finns till alla övervakningsprogrammen. Översiktsbilder finns i Figur 9, 10 

och 11. 

E - Gränssnitt via mobilen 

IPhone-applikationen touchmon är utvecklat för Nagios men fungerar även för Icinga.  

H - Larm via SMS 

Målet var att testa och konfigurera SMS-larm i övervakningsprogrammen. På grund av tids-

brist valdes detta bort. 

I - Bekräftelse av alarm  

När ett alarm genrerats kan en administratör bekräfta detta genom webbgränssnittet. Be-

kräftat alarm skickas ut till berörda administratörer i form av ett e-post-meddelande. 

J - Schemahantering för användare 

I OpenNMS samt Intellipool går det att lägga till arbetsscheman för användare och grup-

per.  Dessa scheman kan användas för att bestämma vilka användare larm ska gå till. 

K - Schemalagda avbrott 

Om en tjänst ska startas om går det att schemalägga ett avbrott. Under ett avbrott skickas 

inga larm till administratörer. 

L - Övervakning av processer 

Eftersom NSClient++ konfigurationen i OpenNMS inte fungerade gick det inte att över-

vaka specifika processer på serverdatorn. 

P - Exchange 

Exchange server gick endast att övervakas med Intellipool. För OpenNMS syntes endast 

SMTP övervakningen av exchangeservern. 
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Q - IMAP 

För att OpenNMS skulle övervaka IMAP behövdes NSClient++. Eftersom det endast gick 

att kontakta NSClient++ tjänsten men inte få information från den så kunde inte heller 

IMAP information övervakas på OpenNMS. 

R - Active Directory 

Active directory gick enkelt att övervaka med Intellipool. För att övervakad detta på Icinga 

och OpenNMS krävdes avancerade konfigurationer. Detta ledde till att övervakning av 

denna tjänst uteslöts. 

T - SNMP 

Intellipool samt OpenNMS hade en enkel konfiguration av SNMP. För Icinga-

konfigurationen krävdes mer kunskap inom området. Detta ledde till att tjänsten inte lades 

till i övervakningen.  

U - Ping 

Ping gick att övervaka på alla system eftersom de övervakade servrarnas brandvägg tillät 

detta. 

V - Övervakning av serverhårdvara 

I Icinga övervakades serverhårdvaran med hjälp av NSClient++ medan OpenNMS använ-

de SNMP för detta. Intellipool använder WMI-objekt för att övervaka Windows-servrar. 

Hårdvaran som övervakades var hårddiskutrymme samt minnesutnyttjande. 

W - Larmhistorik 

Samtliga program hade inbyggd larmhistorik som inte behövde konfigureras. 

X - Skapa rapporter 

Samtliga program kunde generera rapporter. Icinga klarade endast av att visa dessa i webb-

gränssnittet medan OpenNMS skickade dessa till den inloggade användaren. I Intellipool 

kunde rapporterna skickas till specifik användare eller e-post-adress. 
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5. Diskussion 

I denna diskussion kommer vi först att diskutera generellt om arbetet. Efter detta 

kommer åsikter och synpunkter om varje övervakningsprogram som ingått i arbetet att 

presenteras. 

Resultatet baseras på att kunskap om övervakningsprogrammen samlades in under ar-

betet under arbetets gång. För att lösa problem som uppstod användes endast internet 

som hjälpmedel. Det här medförde svårigheter att lösa vissa krav, eftersom många si-

dor samt exempel på konfigurationer inte var kompletta och svårtolkade. För de pro-

gram som använts i examensarbetet finns inga skrivna böcker. På OpenNMS wikipe-

diasida står det att förnyelsen av programmet sker så pass fort att nya funktioner skulle 

vara tillgängliga innan boken blivit tryckt (OpenNMS - 2). Som källa till information 

användes även IRC. Det var inte till någon större hjälp eftersom många frågor hänvi-

sades till sidor som redan hade lästs. 

Vi har under arbetets gång varit på Nelson Garden och presenterat Icinga samt 

OpenNMS. Under presentationen visade företaget mer intresse för Icinga. Icinga var 

även det program vi ansåg vara mer lämpat för implementering på företaget. Enligt vår 

erfarenhet erbjöd Icinga mer kontroll över vad som ska övervakas. I arbetet är Icinga 

konfigurerat med agenter vilket företaget hade valt att nämna i kravspecifikationen. 

Kravet var att agenter inte skulle behövas för övervakningsprogrammet, därför skulle 

en implementering av Icinga betyda att endast vissa servrar blir övervakade. SNMP 

hade gjort det möjligt för Icinga att inte kräva agenter på servrarna. Enligt Icingas do-

kumentation var SNMP svår att konfigurera och valdes därför inte med i genomföran-

det för Icinga (Icinga Development Team, 2009). SNMP har OpenNMS stöd för utan 

att det krävs speciell konfiguration. OpenNMS går även att få igång enkelt med grund-

funktioner. Utöver de tjänster som OpenNMS övervakar efter en standardinstallation 

är det svårt att lägga till nya, därför ansåg vi att OpenNMS inte är ett bra alternativ för 

företaget. Övervakning av Active Directory uteslöts i både Icinga och OpenNMS ef-

tersom konfigurationen för detta ansågs alldeles för tidskrävande. 

Resultatet av examensarbetet visar att flera av kraven i kravspecifikationen går att upp-

nå i de valda programmen. I övervakningsprogrammen finns det stöd för att uppnå 

nästan alla krav, detta gjordes inte i vårt arbete på grund av tidsbrist. Dock är det en-

dast OpenNMS som går att installera på både Windows- och Linux-operativsystem. 

Likaså har vi endast funnit ett mobilgränssnitt för programmet Icinga. 
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SMS-funktionen som är en viktig del i alarmsystemet hade gärna testats men uteslöts 

efter tidsbrist. Utrustning för att skicka SMS fanns tillgänglig på Nelson Garden. Där 

används den till att skicka SMS från Intellipool. Dock räknar vi inte med detta i våra 

resultat och därför har inte denna funktion kryssats i tabell 1. 

För att säkerställa att övervakningen av tjänsterna fungerade stängdes dessa av på den 

övervakade servern. Det ledde till att ett alarm skickades på e-post samt att tjänsten vi-

sades som okontaktbar i webbgränssnittet. Om vi hade implementerat övervakningssy-

stemet direkt på företagets servrar hade det varit svårt att göra ett test av det här slaget. 

Detta eftersom de övervakade tjänsterna oftast är tjänster som inte får stängas av. 

Det tog längre tid än förväntat att lära sig programmen i laborationsmiljön. Därför 

hade vi inte tid att implementera och testa det valda programmet på företaget. 

OpenNMS 

OpenNMS första intryck gav att programmet var användarvänligt och har möjlighet 

att uppfylla kravspecifikationen. Programmet verkade även enkelt att konfigurera med 

de guider som sammanställts på deras Wikipediasida. De tjänster som nämns på hem-

sidan fungerade direkt efter att en nod upptäckts med det inbyggda söksystemet. Kon-

figurationen kunde göras helt i filer eller till viss del i gränssnittet. Efter konfiguratio-

nen av NSClient++ visades den som en övervakad tjänst, under de noder tjänsten in-

stallerats på. Dock skickade NSClient++ inte information till OpenNMS. Problemet 

berodde förmodligen på felkonfiguration. 

Förutom att använda NSClient++ för att övervaka Windows-servrar har OpenNMS 

1.7.1 stöd för WMI-objekt. Dock gick det inte att installera denna version av 

OpenNMS på Ubuntu server 8.04.4. Det gjordes även ett försök att uppdatera från 

1.6.1. Uppdateringen fungerade men webbgränssnittet gav felmeddelanden av olika 

slag. 

OpenNMS webbgränssnitt upplevdes först enkelt och lättförståligt. När konfiguration 

av tjänster påbörjades så ändrades den uppfattningen. Under konfiguration för larm 

var det väldigt svårt att förstå vad som behövde konfigureras för att det skulle fungera. 
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Icinga 

Att arbeta med övervakningsprogrammet Icinga medförde att alla konfigurationer ut-

fördes i konfigurationsfiler och inte i ett webbgränssnitt. Därför uppstod det i början 

av arbetet problem med att lära sig vilka konfigurationsfiler som behövdes redigeras. 

Detta upplevdes lättare efter tidens gång. Fördelarna som upplevdes med Icinga var 

mer kontroll över hur tjänsterna övervakades, eftersom det framkom tydligt i konfigu-

rationsfilerna. Samt att Icinga är byggt på programmet Nagios vilket underlättade vid 

sökning efter information. Nackdelarna var att det tog lång tid att sätta sig in i pro-

grammet samt att installera det.  

De största och mest tidskrävande under genomförandet var E-post-funktionen som 

var ämnad att skicka meddelande vid larmande tjänster. Då Postfix användes för att 

skicka vidare meddelandena som Icinga genererade till en utomstående E-postadress.  

Intellipool 

Intellipool var det program som tog minst tid för oss att konfigurera. Delvis för att det 

var ett väldigt enkelt gränssnitt samt att vi fått en demonstration på programmet av 

Nelson Garden. Under konfigurationen och installationen av Intellipool stötte vi inte 

på några större problem. Dock kan detta ha berott på att vi konfigurerade detta sist 

och hade en generell uppfattning över hur övervakningssystem fungerar. 

5.1 Slutsats 

Alla tre programmen går att använda för övervakning av en Windowsmiljö. Det posi-

tiva med programmen skrivna i öppen källkod är att de inte kräver licenser som kostar 

pengar. Dock kräver dessa mer kunskap vilket leder till att pengar måste läggas på tid 

och utbildning om kunskapen inte finns. Det negativa med Intellipool är att det har en 

årlig licenskostnad som stiger vid antal övervakade enheter. Dock ser vi inte detta som 

ett större problem eftersom den erbjuder ett användarvänligt webbgräns-snitt som är 

lätt att konfigurera. Väger man in tiden det tar att konfigurera varje system så föredrar 

vi Intellipool. 
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5.2 Förslag till framtida arbeten 

I examensarbetet övervakade vi endast servrar med Windows-operativsystem. Därför 

skulle det vara intressant att göra ett liknande arbete fast med övervakning av Linux-

maskiner. En annan framtida studie skulle även vara att utvärdera Icingas nya version 

”new web” samt OpenNMS 1.7.1 som är under utveckling vid denna tidpunkt. 
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1: Skärmdumpar 

 

Figur 1 – Övervakade tjänster efter installation. 

 

Figur 2 - Inställningar för schemalagda avbrott i Icinga.  

 

 

Figur 3 - Denna bild visar IP-adress till server som läggs till för övervakning. Här går 

det även att ange hur lång tid det får ta att kontakta servern samt hur många försök 

som görs innan den ger upp. 
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Figur: 4 - Detta är konfigurationer som går att göra för SNMP. Här väljs IP-adress 

samt community namn.  

 

Figur: 5 - Inställningar för avbrott kan konfigureras med server, tid samt vilka 

notifieringar som avbrottet gäller. 

 

Figur 6 – Meny samt undermeny object list i Intellipools webbgränssnitt. 
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Figur 7 – Bilden visar tjänster som övervakas i Intellipool. 

 

Figur 8 - Bilden visar schemaläggning av avbrott i Intellipool. 
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Figur 9 - Bilden visar webbgränssnittet samt en server med övervakade tjänster. 

Figur 10 - Bilden visar webbgränssnittet i Intellipool. 
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 Figur 11 - Webbgränssnitt över Icinga samt övervakade tjänster på winserver. 
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7.2 Bilaga 2: Kravspecifikation av Nelson Garden 

Produktkrav 

 Ska inte behöva installeras agenter på servrarna 

 Lätt att uppgradera till ny version 

 Ska vara en aktiv produkt som fortfarande utvecklas  

och ny version släpps minst 1 gång per år. 

Serverkrav 

 Linux eller Windows 2008 som serverplattform 

 MYSQL eller MS SQL 2008 

 Ska kunna köras på en virtuell server 

Gränssnitt 

 Via webbläsare 

 Man ska enkelt kunna visa den aktuella statusen på en skärm 

 Lätt navigerat gränssnitt och ska kännas modernt, pålitligt. 

 Ett gränssnitt som man kan komma åt via Mobilen är ett stort plus. 

Kontohantering 

 Ska kunna lägga upp olika användare 

 Ska kunna lägga upp olika grupper 

 Kunna lägga upp olika konton för att komma åt servrar 

Larmfunktioner 

 Larm via SMS (GSM sändare) 

 Larm via Mail 

 Ska kunna sätta fördröjning på larm 

 Ange hur många gånger ett larm ska inträffa innan larmning sker. 

Larmhantering 

 Man ska enkelt se när man loggar in vad det är som larmar och snabbt göra en 

åtgärd 

 När någon har bekräftat larmet ska ett sms & mail skickas ut att en tekniker har 

tagit hand om larmet till övriga. 

 Ska automatiskt kunna tillämpa ett skript ifall ett visst larm inträffar som åtgär-

dar felet. 

 Ska kunna starta, stoppa eller starta om tjänster vid larm 
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Schema hantering 

 Kunna lägga in tidpunkter/datum då inte vissa objekt ska övervakas. 

Exempelvis vid planerade avbrott som vid server uppdateringar 

 Schemalägga händelser då saker ska inträffa, exempelvis köra ett skript. 

Övervakning 

 ICMP (Ping) 

 Disk utrymme 

 Minnes hantering 

 Övervakning av tjänster 

 Övervaka processer för Windows och Linux 

 Övervakning av specifika servrar tillämpningar som Exchange, SQL, AD, DHCP, 

DNS, SMTP etc. så att dom fungerar som normalt. Exempelvis skicka test anrop 

för att se så tjänsten är aktiv. 

 Övervakning av Server hårdvara (Raid status, minne, cpu) 

 Ska klara av att ta in SNMP traps och generera larm.  

Exempelvis ifrån switchar, skrivare m.m 

 SNMP MIB – Kunna lägga till SNMP objekt ur MIB filer 

Exempelvis för HP Proliant servrar 

 Övervaka Event händelser, fånga upp felmeddelande och generar larm. 

 Övervaka fil händelser. Exempelvis om en fil inte ändrats på ett visst antal mi-

nuter. 

 Övervakning av VMWare miljö 

 Kontrollera status på webbadresser 

 

Loggfunktion 

 Larm historik  

 Ändringar i övervakningssystemet 

Rapporter 

 Dag/vecka/månads rapport över olika alternativ 

Exempelvis: Hur mycket utrymme finns det på varje server 

 Ska skickas ut via mail 

 Designa egna rapporter 
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7.3 Bilaga 3: Konfiguration 

<?xml version="1.0"?> 

 <nsclient-datacollection-config   rrdReposito-

ry="/opt/opennms/share/rrd/snmp/">     <nsclient-collection 

name="default"> 

       <rrd step="300">          

 <rra>RRA:AVERAGE:0.5:1:8928</rra> 

  <rra>RRA:AVERAGE:0.5:12:8784</rra>        

  <rra>RRA:MIN:0.5:12:8784</rra>         

 <rra>RRA:MAX:0.5:12:8784</rra> 

 </rrd> 

 <wpms> 

 <wpm name="LDCFreeSpace"  keyva-

lue="\LogicalDisk(C:)\% Free Space"  recheckInterval="300000"> 

           <attrib name="\LogicalDisk(C:)\% Free Space"  

 alias="LD_C_FreeSpace" type="Gauge"/>          </wpm> 

 </wpms> 

 </nsclient-collection> 

</nsclient-datacollection-config> 

Figur: 1 - nsclient-datacollection-config.xml med konfiguration för NSclient++. 

<?xml version="1.0"?> 

<?castor class-name="org.opennms.netmgt.collectd. 

CollectdConfiguration"?> 

 <collectd-configuration threads="50"> 

 <package name="example1"> 

 <filter>IPADDR != '0.0.0.0'</filter>                 <include-

range begin="1.1.1.1"    

 end="254.254.254.254"/> 

  <service name="SNMP" interval="300000" user- 

  defined="false" status="on"> 

   <parameter key="collection" value="default"/> 

  </service> 

 </package> 

 <package name="example2"> 

  <filter>IPADDR IPLIKE *.*.*.*</filter> 

  <specific>192.168.71.111</specific> 

  <service name="NSClientpp" interval="150000"  

  user-defined="false" status="on"> 

  <parameter key="nsclient-collection"   

  value="default"/> 

  <parameter key="port" value="12489"/> 

  <parameter key="retry" value="3"/> 

  <parameter key="timeout" value="3000"/> 

 </service> 

 </package> 

<collector service="SNMP" class-

name="org.opennms.netmgt.collectd.SnmpCollector"/> 

<collector service="NSClientpp" class-

name="org.opennms.netmgt.collectd.NSClientCollector"/> 

</collectd-configuration> 

Figur 2 – Konfiguration för NSClient++ i collected-configuration.xml 
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org.opennms.core.utils.useJMTA=false 

org.opennms.core.utils.transport=smtps 

org.opennms.core.utils.mailHost=smtp.gmail.com 

org.opennms.core.utils.smtpport=465 

org.opennms.core.utils.smtpssl.enable=true 

org.opennms.core.utils.authenticate=true 

org.opennms.core.utils.authenticateUser=kontonamn@gmail.com 

org.opennms.core.utils.authenticatePassword=lösenord 

org.opennms.core.utils.starttls.enable=true 

org.opennms.core.utils.messageContentType=text/html 

org.opennms.core.utils.charset=UTF-8 

Figur 3 – Konfiguration av Gmail i javamail-configuration.properties 

org.opennms.core.utils.fromAddress=root@yourdomain.se 

org.opennms.core.utils.mailHost=smtprelay1.telia.com 

org.opennms.core.utils.mailer=smtpsend 

org.opennms.core.utils.transport=smtp 

org.opennms.core.utils.debug=true 

org.opennms.core.utils.smtpport=25 

org.opennms.core.utils.smtpssl.enable=false 

org.opennms.core.utils.quitwait=true 

Figur 4 – Konfiguration av SMTP-relay i javamail-configuration.properties
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