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2. Inledning 
 

I denna rapport har jag gjort en analys av Företagets nuvarande övervakningssystem gällande deras 

nätverk samt enheter och tjänster. Jag har undersökt behov, implementation, effektivitet, kostnad samt 

andra faktorer som spelar roll gällande när ett företag ska ta beslut om vad de behöver gällande 

övervakning i företaget. 

Företaget kör för närvarande Cacti för Performance Management (PM) och Nagios för Fault 

Management (FM), syftet med denna rapport är att undersöka om det finns bättre alternativ som är 

mer anpassade efter företagets behov.  
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3. Metod 
 

3.1. Undersökning 
Det första som kommer göras är att Undersöka och kartlägga företagets behov, och hitta svar på frågor 

som ”Varför behöver vi detta?” och ”Vad får vi ut av det?”.  Är dessa frågor ej besvarade är det väldigt 

svårt att skapa en lösning då man inte har något svar och vet då ej vad man vill uppnå gällande 

övervakning. Dessa frågor är såklart inte lätta att besvara grundligt så därför tänkte jag göra en 

PowerPoint som delar upp dessa frågor i mindre frågor samt svar som jag har kommit fram till. Denna 

PowerPoint ska sedan presenteras för företaget och låta dom redogöra de förslag som presenteras samt 

komma med egna förslag och frågor, detta kommer pågå tills företaget har en fullständig överblick av 

vad dom vill samt att jag kommer med förslag som en person ”Utifrån” för att ge en annan synvinkel 

vilket kan hjälpa dom att komma till en slutsats och svar i detta ärende.  

När detta är gjort så kommer undersökning av programvaror och system som finns ute på marknaden 

att göras, kommersiella och öppna program. Jag kommer att jämföra programmens funktionalitet, 

användarvänlighet samt prestanda och kvalitet utifrån företagets behov. Jag kommer även att testa 

dessa program i en labbmiljö och eventuellt mot delar av deras skarpa miljö. [1] 

3.1.1. Programvaror 

Vilka programvaror kan vara kandidater för undersökningen? 

Det finns många olika program inom området för att övervaka, och alla fungerar såklart på olika sätt och 

har olika funktioner och finesser. Dock kommer inte alla att kunna uppfylla företagets krav då det kan 

vara funktioner som fattas eller kompabilitetsproblem eller en kostnad som går över företagets budget. 

Därför kommer inte alla programvaror att undersökas grundligt utan endast de som i överlag efter 

beskrivning uppfyller de krav som företaget har ställt. 

Kandidater 

Dessa programvaror kommer att utvärderas och testas i denna rapport: 

OpenNMS[19] 

Cacti[20] 

Nagios[21] 

Zenoss[22] 

Icinga[23] 

Zabbix[24] 
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4. Utrustning 
I denna rapport och alla innehållande tester kommer jag förutom programvarorna använda mig av en 

Bärbar dator av modellen Dell Latitude E6420 med följande specifikationer 

 

1. Generella specifikationer av Dell Latidude E6420 

Denna dator kommer att köra operativsystemet Windows 7 Professional x64 samt att köra en virtuell 

maskin, som kommer köras i programmet VirtualBox[6] från Oracle och kommer köra Ubuntu Server 

10.04 LTS x86. Den virtuella servern kommer ha tillgång till 2GB RAM, 100 % CPU samt kommer köra ett 

bryggat nätverkskort ut till internet. Både servern och hosten får IP konfiguration via DHCP och kommer 

ej ha någon statisk inställning. 

För Zabbix kommer OpenSUSE användas istället för Ubuntu eftersom det är en färdig virtuell hårddisk. 

Dock kommer det operativsystemet köras under Virtualbox precis som ubuntu. OpenSUSE kommer att 

använda 512MB RAM och 100 % CPU. 
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5. Krav 
Dessa är de krav i mer specifik form som har kommits överrens med Företaget och som kommer 

värderas mot programvarorna som kommer att testas. Programvarorna kommer även att jämföras mot 

varandra för att kunna se fördel samt nackdel med varje programvara och komma till en slutsats om 

vilken/vilka lösningar som är bäst lämpad för företaget. Observera att detta är företagets specifika 

behov och slutsatsen kommer vara riktad mot Företaget, därför kan slutsatsen i denna rapport vara 

annorlunda än den slutsats du som läsare kan komma fram till. 

Skalbarhet 

 Slave system – Övervakning på andra platser som skickar data till en master, för att slippa 

latency problem 

 Högt antal enheter/tjänster som kan övervakas samtidigt, helst oändligt antal. 

 Individuella pollingintervaller för varje tjänst/host 

Kompabilitet 

 WebGUI är att föredra då det kan nås från en valfri webbläsare från ett valfritt operativ 

 Övervakningssystemet måste vara på Linux eller Windows 

 Agenter vill man helst slippa, men det är inget krav, så länge dessa är kompatibla med befintliga 

system 

Åtkomst/användarvänlighet  

 Accesskontrol är att föredra då man kan låta vissa användare att endast se status och ej ändra 

något 

 Stöd för AD/LDAP är att föredra gällande användare och accesskontrol 

Allmänna funktioner/Säkerhet 

 Grafer är viktigt så att man kan se trender och jobba proaktivt gällande skalbarhet och dylikt 

 Detaljerad status så att om något går ner eller krånglar så får man detaljerad info kring detta 

 Användargränssnitt för konfiguration och hantering 

 För säkerhet är det krav på att systemet stödjer SNMPv3. Agenter måste ha nån form av 

autentisering. 

 Loggar är ett krav så att man kan logga händelser och events mot alla övervakningspunkter 

 Stöd för Traps 

 Stöd för övervakning av specifika protokoll 

Tjänster/Komponeter 

 SQL – My-SQL, MSSQL, PostgreSQL - Status, svarstid, I/O och dylikt (Graf) 

 Apache/Tomcat – Svarstid, öppna anslutningar och dylikt (Graf) 

 NTP – NTP synkronisering på alla tjänster som använder NTP 
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 Proxy – Fullständiga Proxy requests 

 DHCP – Lediga adresser, totala adresser (Graf) 

 Kerberos – Status 

 LDAP 

 DNS – Fullständig check både internt och externt 

 OMSA – Dells egna tjänst för att övervaka hårdvara, mm i deras servrar 

 Hårddiskar – Status, Mountade diskar, Lagringsstatistik, I/O (Graf) 

 Fysiska länkar – Ethernet status, data statistik (Trap, graf) 

 Ping – Status och Delay För alla tjänster av antingen TCP, UDP, ICMP eller SNMP (Graf) 

 NIS – Ypbind, Ypserver, mm 

 HTTP – Request, statistik (Graf) 

 CPU – Load, status (Graf) 

 RAM – Användning (Graf) 

 IPMI 

 RPC Portmap – Status 

 NFS – Status, rpc.mountd, nlockmgr, nfsd 

 Fläktar – Status, RPM (Graf) 

 Temperatur – Rumstemperatur I Serverhall (Graf) 

 Samba – Status 

 Mail – Status, Protokoll och mailkö (Graf) 

 SVN – Status, Synkronisering mellan olika SVNer 

 Skrivare – Status 

 Luftfuktighet (Graf) 

 VoIP tjänst – Status 

 UPS – Status, Trap, Ampere, Voltage, Temp, belastning, frekvens 

 NetApp – Status, Nvram, Fläktar, PSU 

 HP iLO - HPs egna tjänst för att övervaka hårdvara, mm i deras servrar 

Kostnad/Licenser 

 Övervakningssystemet ska installeras på befintliga system 

 De bör helst vara Open Source eller kostnadsfria 

Rapportering 

 SMS 

 Mail 

 Dependency – Programmet ska kunna kolla olika beroenden av tjänster gentemot varandra så 

att rätt källa till ett problem rapporteras 

 



Christopher Bergström Datornätverk 2012-05-22 

Övervakning Luleå Tekniska Universitet Page 9 
 

6. Programvarutest 
Alla utvalda programvaror som kommer att testas, kommer att testas generellt och kommer ej infatta 

specifika funktioner som företaget har som krav, utan dessa kommer att finnas på en tabell i slutdelen 

av denna rapport (Hänvisa till innehållsförtäckning). 

Varje programvara kommer att prövas i två dagar och det kommer infatta installation av systemet, olika 

allmänna funktioner samt en genomgång av systemets layout och funktionalitet. Detta är också för att få 

en uppfattning som mänsklig användare av systemet om hur hanterbart systemet är samt hur 

tidskrävande det är. 
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6.1. OpenNMS 
OpenNMS är det första systemet som testas i denna rapport och det är ett övervakningssystem för flera 

plattformar som bygger på automatisk sökning av tjänster och enheter i ett nätverk och börja övervaka 

dessa. Därför är det väldigt lite konfiguration som behöver göras när man väl har installerat systemet för 

att komma igång och övervaka. Dessutom har det en väldigt kompakt och intuitiv vy över enheterna i 

systemet och dess komponenter. 

Installationen var lite mer avancerad än den traditionella ”apt-get install ...” proceduren där man sedan 

trycker y/n beroende på om man vill installera eller inte, utan med OpenNMS var man tvungen att göra 

flera steg som även involverar att extrahera filer från arkiv samt flytta filer från en mapp till en annan. 

Detta gör det mycket svårare för en inte så Linux kunnig person vilket är en hel del personer inom IT 

eftersom Windows används mycket idag, även på server sidan där det är en liten annan struktur och 

grafiskt användarbaserat. Dock finns det än mycket beskrivande guide som går att följa[2][3] vilket gör det 

hela överskådligt även för den mindre kunniga personen att genomföra hela installationen. 

Det krävs även att man installerar Java för att kunna köra OpenNMS vilket involverar hela proceduren 

med att extrahera filer och flytta dessa till andra mappar, dock finns det en beskrivande guide till hör 

man gör detta med. [4] 

Installationen tar ca 15-30 min att utföra beroende på systemets prestanda och användarens kunskap.  

  



Christopher Bergström Datornätverk 2012-05-22 

Övervakning Luleå Tekniska Universitet Page 11 
 

När installationen var färdig så startade jag tjänsten vilket tog sitt lilla tag men när tjänsten var uppe så 

var det bara att gå in via webbläsaren med adressformatet: http://xxx.xxx.xxx.xxx:8980/opennms 

(xxx.xxx.xxx.xxx representerar den ip adress till den enhet som OpenNMS är installerad på). Väl inne så 

möts man av ett stilrent och snyggt användargränssnitt där man har en liggande meny som man kan 

använda för att navigera sig till de olika ställen. Efter att ha klickat runt en del kom jag till Admin fliken, 

där det fanns alternativ för att lägga till ett nätverk som skulle övervakas, detta görs via en ip-range som 

OpenNMS sedan använder för att söka efter nya enheter att övervaka. När detta är gjort så kommer den 

att söka och upptäcka nya enheter, och för mig såg det ut på det här viset.

 

2. OpenNMS home view 

Här ser man en överblick av alla enheter i nätverket i en väldigt samlad och informativ miljö, samt 

tillgänglighet i procent vilket är bra för att kolla hur ofta enheterna är tillgänglig och på så sätt upptäcka 

enheter som är nere ofta eller dylikt. Om man klickar på en av dessa kategorier kommer det fram en 

lista med alla enheter där man kan se en mer detaljerad vy på varje enhet gällande den kategorin. 

Klickar man sedan på en av enheterna ser man en detaljerad vy på enheten där man kan se mycket 

information om enheten såsom tjänster, events, interfaces, med mera. Såhär såg det ut för mig på en av 

mina enheter i nätverket. 

http://xxx.xxx.xxx.xxx:8980/opennms
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3. Detaljerad vy av en enhet i OpenNMS (Obs alla IP adresser är censurerade av säkerhetsskäl.) 

I denna detaljerade vy kan man se events och outages som är länkad till enheten, samt får man en 

detaljerad beskrivning om vad som har hänt och tidpunkt. Dessutom får man en statistik på hur bra 

tillgänglighet varje tjänst har i form av procent. Ovanför detta informationsfönster och nedanför 

huvudmenyn finns det en liten meny för just denna enhet där man kan ta fram alla events, alarm, 

outages samt detaljerad information om enheten som dens fysiska plats, ägare/driftare, 

kontaktinformation, kategori, beskrivning, mm. Sedan har man även HTTP länk som tar dig till enhetens 

webbserver (Om det finns någon) och så har man Resource Graphs som ritar ut grafer som beskriver 

events och tillgänglighet i detaljerad form. Sedan finns även en rescan knapp där man omsöker enheten 

och så finns det en Admin länk. I Admin sektionen kan man konfigurera namn för noden (enheten), vilka 

interfaces och services den ska övervaka samt ta bort noden.  

 4. Detaljerad vy över events. 
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Andra notabla funktioner i OpenNMS är funktioner såsom Karta där man kan ladda in en bildfil som 

karta och placera ut de olika noderna på kartan. Dock finns det ingen funktion för att generera en 

automatisk topologikarta. 

Mail notifikationer, en funktion för att skicka email till en mailadress utifall något kritiskt händer, detta 

är bra för personer som arbetar jour eller inte har en dedikerad skärm eller dylikt för att övervaka med.  

Användarkontrol är en funktion där man kan spara användare för systemet och kontrollera hur mycket 

rättigheter de får samt skapa grupper och roller för alla användare som man.  

Det finns flera olika funktioner där man kan konfigurera OpenNMS efter behov och preferens, allt detta 

görs på ett och samma ställe under fliken ”Admin” i huvudmenyn. 

 

5. Vy över överkonfigurationsmenyn under Admin fliken. 
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6.2. Cacti 
Cacti är ett system för Performance Management där man kan se statistik i form av grafer. Detta är 

väldigt nyttigt eftersom det är lätt att upptäcka trender i ett nätverk och system och på så sätt bearbeta 

och genomföra proaktiva lösningar. Cacti bygger på lösningen RRDTool vilket är ett system för just 

insamling av data och presentation av datat i grafer så användaren eller administratören kan se statistik. 

Cacti har även stöd för egna templates vilket möjliggör systemet att i princip kunna övervaka vad som 

helst, däremot måste dessa templates programmeras och installeras manuellt vilket är en rätt 

överväldigande procedur. 

Installationen av cacti gick väldigt lätt, den sköttes i form av ”apt-get” kommandot och alla 

konfigurationer sköttes automatiskt  och det enda jag behövde göra var att skriva in ett lösenord 3 

gånger, dels för att komma åt My-SQL databasen och dels för att skapa en ny databas. Dock så är den 

automatiska installationen ej den nyaste versionen utan jag fick version ”0.8.7e” medan den nyaste är 

idag ”0.8.8” (26-04-2012). Du kan dock installera den nyaste versionen manuellt vilket jag testade med 

och ej lyckades med då det var en riktigt omständig process och trots alla guider som följdes som var 

resultatet misslyckad. Jag lyckades få allt att fungera förutom graferna efter mycket experimenterande, 

dock så gav jag upp till slut och nöjde mig med ”0.8.7e”. Skillnaden mellan dessa två versioner är för det 

mesta att alla templates som man vill importera är enbart bakåtkompatibel och ej framåtkompatibel, så 

en template som skapas med en nyare version går ej att importera i en liten äldre. Detta är pga. att den 

kollar hashen av versionen mot en lista och då finns såklart de nyare versionerna inte med, vilket gör att 

programmet inte hittar någon giltig hash i templaten och på så sätt inte vill importera templaten. 

Väl efter installation så kan man komma åt Cacti genom att skriva http://serveradress/cacti (där 

”serveradress” är adressen till din server, t.ex. example.com). Inne på sidan så kommer en liten 

konfigurationsguide där man ska kontrollera ett antal få inställningar man vill ha samt att Cacti hittar alla 

komponenter i systemet som den behöver använda (står i form av grön text), sedan kommer man till 

inloggningsrutan. Första gången man loggar in så är användarnamnet admin samt lösenordet är helt 

valfritt, detta är pga. att när du skriver in lösenordet första gången som kommer det en prompt som 

kräver att du byter till ett nytt lösenord, dock behöver man ej komma ihåg lösenordet man just skrev 

ner.  

  

http://serveradress/cacti


Christopher Bergström Datornätverk 2012-05-22 

Övervakning Luleå Tekniska Universitet Page 15 
 

Efter det så är man inne i systemet där man möts av en meny till vänster samt två flikar högt upp på 

sidan som är ”Console” och ”Graphs”. Console är konfigurationsfliken där du kan skapa nya grafer, göra 

inställningar, importera templates och massa annat. Medan Graphs är sidan där du ser grafer på allt 

man övervakar. 

 

6. Huvudsidan i Console och Cacti. 

När man väl är inne så kan man vilja skapa grafer vilket man gör genom att trycka på ”New Graphs”, väl 

där så har du flera olika alternativ gällande skapandet av en ny graf. Där kan du välja vilken host (Enhet) 

grafen ska skapas till samt vilken typ av graf du vill skapa. Här kan du välja att t.ex. skapa från en färdig 

template eller att skapa en graf som kan läsa information från en hårddisk. Det går även att skapa egna 

graftyper som t.ex. grafer som läser information från en CPU där du kan välja vilka kärnor som ska läsas. 

Dock går alla dessa funktioner även att göra genom templates, vilket är den mest använda typen. När 

man väljer typen templates så finns det en dropdown lista med alla templates som finns i systemet där 

du kan välja vilken du vill använda samt när man har valt en template och väljer att skapa den så kan det 

finnas fler alternativ såsom vilken färg grafen ska visa för varje värde och beskrivande text. Man kan 

även välja att redigera den host (enhet) som man valt eller att skapa en ny host.  
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7. ”New Graph” i Cacti. 

Graferna går att titta på i tre olika lägen varav två visar graferna i sig och en visar en kompakt lista, dessa 

är tree view, list view och preview view. I tree view så ser man alla hosts i ett träduppläg och kan se alla 

tillhörande grafer genom att klicka på en host. I List view så ser man lite info om alla grafer och kan 

klicka sig till varje graf genom de länkar som presenteras på sidan, medan i preview view så ser man alla 

grafer i bild fast i mindre format jämfört med tree view. Du kan sortera dessa grafer på olika sätt i tree 

view samt sortera alla hosts (enheter) i olika träd för en mer kategoriserad vy.  

 

8. Tree view över grafer i Cacti. 
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Att importera templates kan vara en väldigt svår uppgift beroende på hur bra skriven den är, och det 

finns ingen garanti för att den fungerar. Jag testade med att importera en template som läser Apache 

status såsom CPU, bytes/request och lite annan status. Detta var absolut ingen lätt uppgift då det krävs 

en del inställningar i apache och tog ett bra tag att få till. Jag följde en guide för att installera denna 

plugin som finns på Cactis forumsida. [5] 

Detta plugin består av ett script som är skrivet i perl samt ett antal templates i xml. Man måste ha båda 

för att det ska funka eftersom skriptet är den som samlar in datat från apache och templates är dom 

som visar datat i form av grafer. Att importera xml templates är en lätt uppgift då det bara är att ladda 

upp en xml fil från datorn till cacti via webbläsaren så sköter cacti resten. Att lägga in ett färdigt skript är 

lite svårare men kan göras relativt enkelt med hjälp av programmet WinSCP. WinSCP är en filutforskare 

för Windows där du kan flytta samt kopiera filer mellan din lokala dator och en server.  

 

9. WinSCP i Windows 

Efter att både ha lagt in skriptet och importerat de templates som behövdes så är det en del saker kvar 

att göra för att få det att fungera, och det är att tillåta skriptet att läsa all statistik från apache. Detta 

görs genom att editera i filen ”httpd.conf” och lägga till så att alla användare tillåts att läsa statistiken. 
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# ExtendedStatus controls whether Apache will generate "full" status 

# information (ExtendedStatus On) or just basic information (ExtendedStatus 

# Off) when the "server-status" handler is called. The default is Off. 

# 

ExtendedStatus On 

 

# Allow server status reports generated by mod_status, 

# with the URL of http://servername/server-status 

# Change the ".example.com" to match your domain to enable. 

# 

<Location /server-status> 

    SetHandler server-status 

    Order allow,deny 

    Deny from none 

    Allow from all 

    Allow from 127.0.0.1 

</Location> 

 

LoadModule status_module /usr/lib/apache2/mod_status.so 

Här är det viktigt att ställa in server-status till att tillåta från alla som visat ovan, annars går det inte att 

läsa statistiken och då går det ej att producera några grafer. [18] 

När detta väl är gjort så är det bara att skapa nya grafer och det kommer visas statistik för enheten. 

 

10. Importerade grafer i Cacti. 

 

http://servername/server-status
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6.3. Nagios 
Nagios är ett modulärt kärnsystem för övervakning av enheter och tjänster i ett nätverk. Nagios har stöd 

för olika interfaces för visning av informationen samt olika interfaces och plugins för konfigurering av 

systemet, då konfigureringen utan någon plugin görs manuellt i textfiler. Nagios har även stöd för andra 

plugins för utökad funktionalitet och övervakningsmöjligheter, detta gör systemet väldigt flexibelt och 

konfigurerbart. 

Installationen av Nagios gick smidigt och utan problem genom att köra kommandot ”apt-get install 

nagios3” (v3.2.0), dock om man ska ha den nyaste versionen (v3.3.1) så måste man installera Nagios 

manuellt. 

När nagios är installerat så kan man direkt gå in på http://<adress-till-enhet>/nagios3 för att komma in i 

Nagios, där man möts av en inliggningsruta för att autentisera sig. Väl inne så möts man av en 

välkomstskärm där det står lite information som version av Nagios, ett antal länkar och Copyright 

information. Till vänster är det en meny där man kan navigera sig mellan alla olika sektioner och delar av 

övervakningssystemet.  

 

11. Huvudsidan i Nagios 3 
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Att konfigurera nagios är ett mer omfattande jobb, speciellt om du inte har några hjälpmedel för det 

eftersom du då måste konfigurera allting manuellt via textfiler[9], för att undvika detta finns det vissa 

plugins och program att använda sig av för att göra det hela enklare och det programmet jag har 

installerat och provat är ”Nconf”. 

Nconf är ett webbaserat konfigurationsprogram där man kan konfigurera olika inställningar i 

programmet och sedan generera samt exportera konfigurationsfiler till Nagios för att få dessa att bli 

aktiva. Nconf installeras manuellt och är en omständig process att göra, men tack vare bra information 

och guider på Internet så är det väldigt överkomligt. Den guide jag följde för att sätta upp Nconf i 

fungerande form går att läsa på Spiceworks communitysida. [7] 

Nconf är väldigt likt Nagios i layout med en huvudskärm samt en meny till vänster där man kan göra alla 

inställningar och konfigurationer.  

 

12. Nconf huvudsida 

Nconf är indelat i flera kategorier där du kan göra inställningar, bland annat enheter att övervaka, 

tjänster, samt kommandon att exekvera vid övervakning. Detta följer helt efter det 

konfigurationssystem som Nagios använder. Nconf fungerar så att man gör dom konfigurationer som 

man vill använda i Nagios och sedan så genererar man konfigurationsfiler. Dessa exporterar man sedan 

till Nagios via ett shell script som kopierar de genererade filerna till rätt plats samt utför en ”reload” på 

Nagiosprocessen. På så sätt läser Nagios in de filerna som man har skapat i Nconf.  
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13. ”Service Detail” i Nagios, här kan du se alla enheter och tjänster enligt bilden ovan samt dess status. 

I Nagios kan du se alla hostar och tjänster i olika kategorier och grupperingar från menyn till vänster, 

samt filtrera efter tjänster med och utan problem. 

 

14. Tjänster filtrerat att visa endast de som har något problem. 

Du kan även lägga in kommentarer i Nagios och tilldela olika uppgifter till olika användare, Nagios har 

även stöd för LDAP integration samt AD vilket gör det väldigt integrerbart i en existerande IT miljö. 

Dessutom finns det möjligheter för inställning av skedulerad nertid vilket gör att det är lätt att se vid ett 

uppstått problem om det är avsett eller inte.  

Nagios har en inbyggd tolopogikarta som den själv genererar vilket gör det lätt att se vad som är kopplat 

till vad samt vad det är för typ av host och man kan även navigera sig in på en host genom att klicka på 

den. 

Det finns även olika rapporteringsfunktioner där man kan skapa rapporter av olika slag som t.ex. Trender 

och tillgänglighet, visas i form av en graf som tydligt beskriver händelseförloppet i den specifierad tid 

som man har valt att rapportera. 
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6.4. Zenoss 
Zenoss är ett övervakningssystem som är Open Source och är baserat på platformen Zope. Zenoss 

bygger på autodiscovery genom att söka i nätverk efter hostar och upptäcka dess tjänster för att sedan 

övervaka dessa. Zenoss har funktioner för både grafer och funktion för status vilket ger den täckning av 

både Fault Management och Performance Management. Detta gör att systemet är komplett i enligt 

många.  Zenoss finns även i en Enterprise version som inkluderar fler funktioner och professionell 

support, till en kostnad. 

Att installera Zenoss var ingen svår uppgift, det som krävdes var ett repository vilket betyder att man 

lägger till en källa som programmet apt-get ska använda sig av när den söker efter program. Sedan 

körde man kommandot ”apt-get install zenoss-stack”. Installationen tog ca 10 minuter innan den var 

färdig men var dock helautomatiserad. [10] 

Efter installation kan man gå in på zenoss genom att skriva in ”http://<adress-till-server>:8080”. Där 

möts man av en setupsida där man får skapa ett eget konto samt skapa ett lösenord för admin kontot. 

Efter det så är man inne i systemet. På huvudsidan så är man inne i fliken ”Dashboard” där du har en 

överblick av hela systemet och de enheter som övervakas. Samt en liten karta där man kan ställa in 

enheternas fysiska position.  

 

15. ”Dashboard” i Zenoss webinterface 

Det finns fem flikar som tar en till olika sektioner i systemet där man kan se olika saker samt göra 

inställningar och konfigurationer. 

På fliken Events så är det en lista med alla senaste events för alla enheter i systemet där man kan se 

olika händelser och orsaken till dess händelser, samt var och när händelsen inträffade. Det går även att 

filtrera genom fritext på alla händelsefälten samt filtrera efter hur allvarligt ett problem är. Det finns 
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även funktioner som att exportera händelseloggen och även ställa in enheter i olika former genom att 

klicka på en enhet i händelseloggen och ställa in utifrån knappen ”Actions”. 

 

16. ”Events” i Zenoss webinterface 

I fliken ”Infrastructure” så har man en överblick över alla enheter i systemet som övervakas samt en 

sammanfattning av dess status, ip adress samt produktionsstatus. Det finns även en meny till vänster 

där man kan se enheterna i grupperad form såsom Printer och Server, och det är även möjligheter att 

gruppera efter fysisk plats och dylikt. Det finns även genvägar till olika filter i events efter problemnivå 

samt möjligheter till att låsa enheter, ändra prioritet, mm.  Sedan har man ett antal underflikar där man 

kan lägga till nätverk att söka igenom efter enheter, lägga till processer, lägga till IP tjänster där det finns 

en uppsjö av färdiga mallar att använda sig av. Det finns även en genererad karta där man kan se hur 

topologin ser ut. 16. ”Infrastructure” i Zenoss webinterface
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I fliken ”Reports” kan man skapa rapporter av massa olika slag, från rapporter på alla enheter i systemet 

till rapporter på CPU användning. I menyn till vänster finns en lista på alla tillgängliga rapporter som går 

att skapa och när man klickar på en rapporttyp så genereras denna i fältet till höger. Det finns även 

funktioner för att skapa egna rapporter i form av graf-rapporter samt data-rapporter. 

 

17. ”Reports” i Zenoss webinterface med en ”Availability Report” genererad 

I fliken ”Advanced” ligger alla inställningar för övervakningssystemet som är indelat i olika sektioner i 

form av en meny till vänster. Här går det att göra generella inställningar såsom antalet nivåer på 

problem, administrativa roller, SMTP inställningar, med mera. Sedan finns det inställningar för alla check 

kommandon i systemet samt möjligheter att lägga till egna check kommandon och ta bort kommandon. 

Det finns även möjligheter här för att installera såkallade ”ZenPacks” vilket är en form av plugins som 

kan användas i zenoss för att utöka funktionaliteten i systemet. Det går också att ställa in olika 

behörigheter för olika element i systemet som t.ex. vilka grupper som ska få åtkomst till att se 

enheterna i Google Maps kartan eller vilka som ska få se enhetsproblemen. Det finns även möjligheter 

till tjänster som backups, vilka tjänster som ska köras och dylikt. 

Det finns även underflikar där man kan kan hantera MIBar och möjligheter till att lägga till övervaknings 

mallar (templates) för att skapa egna mallar om vad som ska ingå när man övervakar en ny enhet efter 

typ. Det går även att specificera vilka samlare (collectors) som finns i systemet, en samlare är en maskin 

som samlar all övervakningsinformation och presenterar det i övervakningssystemet. 
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18. Fliken ”Advanced” i Zenoss web interface 
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6.5. Icinga 
Icinga är ett system som bygger på Nagios och har en väldigt lik design samt stöd för existerande Nagios 

konfigurationer och plugins. Icinga finns i två versioner vilket är Icinga classic som är i princip en Nagios i 

mordernare utforming och så Icinga Web, som är ett nytt och eget gränssnitt vilket ser lite annorlunda 

ut än Nagios. Den version som jag kommer testa och installera är Icinga Classic, i egen virtuell miljö samt 

Icinga Web genom Icingas egna demosida. 

Installationen av Icinga gick ganska smidigt men dock är man tvungen att göra den manuellt då det inte 

finns något färdigt paket som går att hämtas via ”apt-get”. Jag följde en guide för installationen som 

beskrev till punkt och pricka hur man skulle gå tillväga samt att den guiden inkluderade installation av 

Nagios Plugins, nconf[8][13] och Icinga web (dock skippades web delen). Guiden för installation går att 

finna på Kyodiums blogg. [12]  

Efter en färdig installation kan man gå in på Icingas webinterface genom att skriva in adressen 

http://<adress-till-server>/. Där krävs ett användanamn och lösenord för att komma in på Icinga, vilket 

man får konfigurera under installationsguiden. Väl inne så kommer man till huvudsidan som innehåller 

lite allmän information om programmet samt copyright, licenser och en meny till vänster som länkar till 

alla olika sektioner och delar i systemet. 

 

19. Huvudskärm i Icinga Classic 
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I menyn till vänster är det mycket likt Nagios med alternativ som att visa Enheter, tjänster och olika 

problem som har uppstått i nätverket, designen i sig är även mycket likt i Nagios och fungerar för det 

mesta på samma sätt. Skillnaden är att du kan exportera resultaten till olika former såsom CSV 

dokument och du kan även göra kommandon för flera hostar samtidigt, till skillnad från Nagios som gör 

endast per host basis. 

Det är även en liten ruta som beskriver allmän information såsom när statusen senast uppdaterades och 

när det uppdateras nästa gång. 

 

20. Service Detail i Icinga Classic webinterface 

Det finns även en länk för att endast se de problem som är I systemet vilket är bra man har många 

tjänster och hostar som övervakas samtidigt så du får en koncentrerad vy över det som är väsentligt och 

viktigt. Du kan även filtrera på problem som är olösta och problem som någon har fått i uppdrag att lösa. 

Samt finns det möjlighet till kommentarer och märkning för skedulerad nertid vilket går att se om något 

problem uppstår. Det går även att tilldela såkallade ”dependencies” vilket betyder att man kan tilldela 

tjänster som är beroende av andra tjänster, och på så sätt se källan till problemet mycket enklare.  
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21. ”Service Problems” i Icinga Classic web interface 

Andra noterbara funktioner I Icinga är att man kan undersöka trender I olika tjänster samt skapa 

rapporter baserat på tillgänglighet och andra faktorer som man kan exportera till olika format såsom 

html, xml, mm.  

Till stor del är Icinga väldigt likt nagios och skulle kunna liknas med Nagios 2.0, det är ett antal funktioner 

som Icinga har i tillägg jämtemot Nagios såsom stöd för flera SQL databastyper, kommandologgar, 

möjligheten att skicka ett kommando till flera enheter samtidigt och flera funktioner. Fullständiga 

funktioner i jämförelse finns på Icingas hemsida. [15] 

 

22. ”Availability report” i Icinga Classic web interface 
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6.6. Zabbix 
Zabbix är ett komplext övervakningssystem som har stöd för en hel del olika funktioner såsom Grafer, 

Tjänster, IPMI och även stöd för databaslagring såsom Oracle och IBM DB2. Zabbix kommer i source 

version, kompilerad binär version för Windows samt en färdig virtuell maskin med stöd för 

Virtualiseringsprogram såsom VMWare och Virtualbox. 

Den färdigvirtualiserade versionen är bygg på Linux under distributionen OpenSUSE, vilket är den 

version jag använt mig av att installera systemet med. Installationen var mycket enkel eftersom det var 

en färdig virtuell hårddisk som man kunde lägga in i Virtualbox. Först skapar man en ny virtuell maskin i 

Virtualbox och när man blir tillfrågad att välja befintlig eller ny hårddisk så väljer man befintlig hårddisk, 

sedan väljer man den färdiga Zabbix hårddisken och slutför guiden. Sedan går det att starta igång den 

virtuella maskinen och Zabbix systemet är uppe och kör. [14] 

Efter installation kan man komma åt systemet genom webbläsare genom att gå in på http://<adress-till-

server/zabbix/.  

Man blir tillfrågad om autentiseringsuppgifter och standardinloggningen är admin/zabbix. När man väl 

är inne så kommer man till en välkomst skärm som skriver ut följande ”Welcome to Zabbix! You are 

connected as Admin.” 

Det finns fem flikar, alla med underflikar där man kan navigera sig till olika delar i systemet, varav 

”Monitoring” är den såkallade huvudfliken. När man klickar på Monitoring kommer man till den första 

fliken som är ”Dashboard”. Här kan man se övergripande information om systemet såsom olika enheter i 

systemet, problem som uppstått, samt ett antal länkar till ”Favorit” grafer.  I Huvudfliken monitoring 

handlar det huvudsak om alla övervakningsfunktioner och delar i systemet som man kan se olika typer 

av information ifrån. Det är bland annat events, enheter, grafer, karta och dylikt.  

 

23. ”Dashboard” under huvudfliken ”Monitoring” i Zabbix webinterface. 
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I fliken ”Inventory” kan man se alla profiler man har skapat och klicka in sig på dig, såsom hosts och 

grupper. I fliken Reports kan man se olika rapporter såsom tillgänglighet och statusrapport.  

 

24. Fliken ”Most busy triggers Top 100” Under huvudfliken ”reports”. 

Under fliken “Configurations” kan man göra konfigurationer gällande de enheter och tjänster som 

övervakas och lägga till nya enheter samt tjänster. Man kan även konfigurera Templates, importera och 

ställa in befintliga templates för Zabbix som fungerar liknande Cacti och fungerar även till viss del som 

Plugins eftersom man kan lägga till nya funktioner att övervaka via Templates. Du kan även konfigurera 

Discovery som går ut på att automatiskt upptäcka enheter i ett nätverk. Liknande funktioner som finns i 

OpenNMS och Zenoss.  

 

25. Fliken ”Hosts” under huvudfliken ”Configuration” i Zabbix webinterface. 
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Under fliken Administration så har man de generella inställningarna för Zabbix samt inställningar för 

användare och autentisering. Det finns även funktioner att ställa in såsom Media typer som beskriver 

vilka medier man ska notifiera via (t.ex. Email och SMS) samt finns det inställningar för skripts och 

möjligheten att skapa egna skripts eller importera befintliga skripts. Det finns även stöd för ett flertal 

språk såsom Engelska, Tyska, Franska, Spanska, Kinesiska, Ryska och även Svenska. 

26. Fliken ”Scripts” under huvudfliken ”Administration” i Zabbix webinterface. 
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7. Jämförelsetabell 

7.1. Inledning 
Nedan är en jämförelsetabell av samtliga program i denna Rapport där alla funktioner och komponenter 

jämförs emot Företagets kravspecifikation. 

Notera att alla funktioner har ej testats praktiskt utan har undersökts teoretiskt och det finns ingen 

garanti att denna tabell stämmer till hundra procent. Detta är eftersom att det helt enkelt inte finns tid 

att sätta upp och testa alla funktioner emot alla enheter i nätverket som ska övervakas. Värdena i 

tabellen är skriven på engelska av kompatibla anledningar för icke svensktalande läsare. Detta eftersom 

jag anser att denna tabell är en kompakt och värdefull resurs för den som letar information.  

Det finns ingen garanti på att alla värden i denna tabell är korrekta eftersom källorna jag hittat via 

Google kan vara felaktiga och reserverar mig då för eventuella fel. Vem som helst är dock välkommen 

att rätta tabellen. 

Det finns inga källor för varje värde som jag har hittat eftersom även det skulle ta oerhört lång tid samt 

vara ofullständigt. Du som läsare får förlita på att jag har använt mig av Googles sökmotor [16][17] samt 

oftast söktermen i stil med <program> monitor <tjänst> (T.ex. Cacti monitor mysql) 

 

27. Exempel på hur jag har hittat den information som finns presenterad i tabellen. 
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7.2. Tabell 

  
Open 
NMS Cacti Nagios Zenoss Icinga Zabbix 

Skalbarhet           
 

Slave system Yes 
Via 
Plugin Yes Yes Yes Yes 

Antal simultana 
övervakningar 

Unlimite
d 

Unlimite
d 

Unlimite
d 

Unlimite
d Unlimited 

100k Hosts 
& 1M 
Metrics 

Individuella 
pollingintervaller Yes 

Via 
Plugin Yes Yes Yes Yes 

Kompabilitet/Licens             

Webgui Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

Linux/Windows 
Yes 
(Both) 

Yes 
(Both) 

Yes 
(Linux) 

Yes 
(Linux) 

Yes 
(Linux) Yes (Both) 

Kostnad Free Free 

Free 
(Core 
only) 

Free 
(Core 
only) Free 

Free (Core 
only) 

Licens GPL GPL 

GPL 
(Core 
only) 

GPL 
(Core 
only) GPL GPL 

Kompatibla Agenter Yes Yes Yes No Yes Yes 

Åtkomst/Användarvänlighe
t             

Acesscontrol Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

LDAP Yes Yes No Yes 

Partial 
(Only 
web) Yes 

Allmänna 
funktioner/Säkerhet             

Grafer Yes Yes 
Via 
Plugin Yes Via Plugin Yes 

Detaljerad Status Yes No Yes Yes Yes Yes 

Config Gui Yes Yes 
Via 
Plugin Yes Via Plugin Yes 

SNMPv3 Yes Yes 
Via 
Plugin 

Unknow
n Via Plugin 

Partial 
(MD5/DES) 

Logging Yes Yes Yes Yes Yes Partial 

Traps Yes Yes Yes Yes Yes Yes 
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Övervaka specifika protokol Partial 

Partial 
(Via 
Plugin) 

Via 
Plugin 

Partial 
(Via 
Plugin) Yes Partial 

  
Open 
NMS Cacti Nagios Zenoss Icinga Zabbix 

Tjänster/Komponenter             

SQL Yes 
Via 
Plugin 

Via 
Plugin 

Via 
Plugin Via Plugin Yes 

Apache/Tomcat Yes 
Via 
Plugin 

Via 
Plugin 

Via 
Plugin Via Plugin Yes 

NTP Yes 
Via 
Plugin 

Via 
Plugin 

Via 
Plugin Via Plugin Yes 

Proxy Partial 
Via 
Plugin 

Via 
Plugin 

Via 
Plugin Via Plugin Via Plugin 

DHCP 
Via 
Plugin 

Via 
Plugin 

Via 
Plugin 

Via 
Plugin Via Plugin Via Plugin 

Kerberos 
Unknow
n 

Unknow
n 

Via 
Plugin 

Via 
Plugin Via Plugin Via Plugin 

DNS Yes 
Via 
Plugin 

Via 
Plugin 

Via 
Plugin Via Plugin Yes 

OMSA Yes 
Via 
Plugin 

Via 
Plugin 

Via 
Plugin Via Plugin Via Plugin 

Hårddiskar Yes Yes Yes 
Partial 
(Usage) Yes Yes 

Fysiska länkar Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

Ping Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

NIS 
Unknow
n 

Via 
Plugin 

Via 
Plugin 

Via 
Plugin Via Plugin Yes 

HTTP Yes 
Via 
Plugin 

Via 
Plugin 

Via 
Plugin Via Plugin Yes 

CPU Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

RAM Yes Yes 
Via 
Plugin Yes Via Plugin Yes 

IPMI No 
Via 
Plugin 

Via 
Plugin Yes Via Plugin Yes 

RPC Portmap Yes 
Unknow
n 

Via 
Plugin Yes Via Plugin Unknown 

NFS 

Partial 
(NetApp 
full) 

Via 
Plugin 

Via 
Plugin Yes Via Plugin Via Plugin 

Fläktar Yes 
Via 
Plugin 

Via 
Plugin 

Via 
Plugin Via Plugin 

Partial 
(IPMI) 

Temperatur Yes 
Via 
Plugin 

Via 
Plugin Yes Via Plugin Via Plugin 
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Samba Yes 
Via 
Plugin 

Via 
Plugin 

Unknow
n Via Plugin Via Plugin 

  
Open 
NMS Cacti Nagios Zenoss Icinga Zabbix 

Mail Yes 
Via 
Plugin 

Via 
Plugin 

Via 
Plugin Via Plugin Via Plugin  

SVN 
Unknow
n 

Unknow
n 

Via 
Plugin 

Unknow
n Via Plugin Unknown 

Skrivare 

Partial 
(Limited 
models & 
SNMP) 

Partial 
(Limited 
models & 
SNMP) 

Via 
Plugin 

Via 
Plugin Via Plugin 

Partial 
(Limited 
models & 
SNMP) 

Luftfuktighet Yes 
Via 
Plugin 

Via 
Plugin 

Via 
Plugin Via Plugin 

Partial 
(Limited 
models & 
SNMP) 

VoIP 
Via 
Plugin 

Via 
Plugin 

Via 
Plugin 

Partial 
(SNMP & 
Asterisk Via Plugin 

Partial 
(SNMP & 
Asterisk 

UPS 

Partial 
(APC & 
SNMP) 

Via 
Plugin 

Via 
Plugin 

Via 
Plugin Via Plugin Via Plugin 

Netapp 
Unknow
n 

Via 
Plugin 

Via 
Plugin 

Via 
Plugin Via Plugin Via Plugin 

HP iLO Yes 
Via 
Plugin 

Via 
Plugin 

Partial 
(HP 
Proliant) Via Plugin Partial 

Rapportering             

SMS Yes 

Partial 
(Via 
Gnokii) Yes Yes Yes Yes 

Email Yes 
Via 
Plugin Yes Yes Yes Yes 

Dependency 
Unknow
n No Yes Partial Yes Partial 
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8. Slutsats 
 

I denna slutsats kommer jag presentera ett eget förslag baserat på mina uppfattningar av programmen 

samt med hänsyn till företagets nuvarande konfiguration. Det kommer vara upp till företaget själva om 

de vill genomföra mitt förslag eller inte då de har fri valmöjlighet att välja den lösning de själv anser är 

bäst.  

Min värdering kommer ta hänsyn till saker så som funktioner, prestanda och layout men också 

användarvänlighet i både konfiguration och användning samt installation. Jag kommer också ta hänsyn 

till hur mycket arbete och tid som krävs för att migrera deras nuvarande lösning som en faktor till min 

rekommendation och som upplysning till företagets beslut vilket hjälper dom att planera in den tid som 

krävs utifall de väljer en tyngre lösning gällande migrering.  

Företagets nuvarande lösning är Nagios samt komplement av Cacti för grafer, detta är en mycket vanlig 

lösning idag som många företag världen runtom använder. Trots att det är två separata system vilket 

skapar onödiga omständigheter så är det fortfarande en väldigt effektiv lösning p.g.a. att båda 

programmen är väldigt enkla samt att de har stöd för plugins och egna konfigurationer vilket gör 

programmen väldigt flexibla och hanterbara. 

För att komma till en lösning väldigt likt Nagios skulle jag rekommendera Icinga. Icinga var från början et 

såkallat ”front-end” för Nagios, med andra ord ett användargränssnitt eller tillägg för Nagios. Dock idag 

är det ett självständigt program men som fortfarande bygger på Nagios vilket ger Icinga fullständigt stöd 

för Nagios och alla dess plugins samt konfigurationer. Icinga har också även stöd för Nconf vilket är ett 

konfigurationsgränssnitt för Nagios via webinterface, vilket underlättar avsevärt när man ska 

konfigurera olika enheter och tjänster för Nagios/Icinga. Det finns även ett plugin som tillåter att 

presentera grafer av olika tjänster i Nagios/Icinga som helt enkelt tar de värdena som systemet får in när 

den gör en check och som sedan ritas upp i form av en graf. Detta tillmöjliggör att presentera grafer av i 

princip alla tjänster som kan få ut ett mätbart värde, som t.ex. ”2.93 kbit/s” eller ”Up”. Däremot blir det 

opraktiskt att grafa värden såsom Modellnummer eller dylikt då det är ett fast värde som inte kan 

mätas. I och med denna lösning så har man mer eller mindre cacti inbyggt i Nagios och Icinga har 

ytterligare bra funktioner som möjligheter att skicka kommando till flera enheter samtidigt. För att 

komplettera det hela med ett grafiskt användargränssnitt så använder man Nconf. Det är en del att 

installera och konfigurera men det borde vara helt överkomligt om man använder sig av information 

från Internet vilket jag gjorde som tog ca 2 dagar att sätta upp och testa. Sedan finns det möjlighet att 

importera gammal Nagiosconfig till Nconf genom olika procedurer som i sin tur kan exporteras till Icinga. 

På så sätt slipper du konfigurera om allting i Nconf och du slipper konfigurera om i Icinga. 

Ett alternativ som företaget själv var intresserad av var Zabbix, detta så mycket att de bad mig testa 

programmet och inkludera det i denna rapport, vilket det inte var tänkt från början. Zabbix var mycket 

enkelt att installera och starta igång men det var svårt att förstå sig på som okunnig inom programmet 

samt verkar det vara en hel del att göra för att konfigurera egna tjänster. Dock går det att göra helt 

integrerat i programmet och man slipper hålla på med textfiler eller externa program vilket är ett plus i 
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sig. Zabbix användargränssnitt är väldigt detaljerat och avancerat vilket kan anses jobbigt eller svårt för 

vissa användare, men det är upp till var och en samt vad för typ av användargränssnitt man föredrar.  

Zabbix har en del plugins att använda sig av samt många inbyggda typer av övervakning redan från 

början vilket gör det flexibelt som sådan, dock så har det väldig liten Community och därefter mycket 

mindre information och plugins jämfört med t.ex. Nagios vilket kan leda till att det blir svårare att hitta 

information om hur man ska utföra vissa saker i programmet. 

En nackdel med Zabbix är att zabbix kräver en agent på varje enhet för att kunna övervaka de flesta 

tjänsterna, dock så underlättar samtidigt agenten gällande konfiguration av den enhet som ska 

övervakas så det kan också anses som en fördel vilket är upp till var och en.  

Om företaget känner att de trivs bättre med Zabbix än Icinga/Nagios så skulle jag rekommendera att 

dom övergick till det såvida de har nog med tid planerat för migreringen eftersom allt måste 

omkonfigureras samt att det är en lärningskurva i Zabbix vilket de har gratis i Icinga. Det kan också 

behövas en djupare undersökning angående kompabilitet med företagets nuvarande topologi och 

enheter, men i Teorin ska det vara fullt möjlig att byta till Zabbix. 

Opennms är ett mycket smidigt och flexibelt system i mitt tycke, dock så passar det inte så mycket vad 

företaget vill ha ut då det också är en lärningskurva samt mycket tidskrävande i fall av migrering, 

speciellt när Zabbix var mer tilltalande då företaget har själv testat både Zabbix och Opennms. Det krävs 

också mycket kunskap gällande konfigurering av egna tjänster som ska övervakas vilket inte är lika 

mycket fallet av Zabbix eller Icinga. 

Zenoss ska vara ett väldigt bra och flexibelt system med en uppsjö av funktioner men det är enligt mig 

väldigt svårt att lära sig och en hel del annorlunda än vad Nagios är. Då det finns mer tilltalande 

alternativ som Zabbix så skulle jag rekommendera företaget att istället välja det om de vill gå över till en 

ny miljö. Även jag själv tyckte att Zenoss var svårare och krångligare att förstå sig på jämfört med Zabbix 

vilket ger Zabbix en till röst från min sida. Dock är detta den personliga preferensen och jag kan inte 

svara för alla som övervakar system. 

Cacti är ett speciellt övervakningssystem då det endast sköter grafer vilket gör att många använder det 

på sidan om ett annat övervakningssystem, som t.ex. Nagios. Om det övervakningssystem företaget 

väljer att använda har tillräckligt stöd för grafer och kan visa den information som företaget kräver av 

Cacti så är det ingen mening att använda sig av Cacti. Detta är dock en svår fråga som inte riktigt kan 

besvaras förrän valt övervakningssystem är grundligt testat, även med de plugins som finns tillgänglig 

som tillåter att presentera grafer. Dock skulle jag säga att Zabbix klarar sig utmärkt utan Cacti samt att 

Icinga/Nagios med pluginet ”Nagiosgraph” Som verkar ha bra stöd för Grafer samt använder samma 

teknik som Cacti gör för att skapa sina grafer (Har dock ej testat denna plugin). 
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8.1. Summering 
 

Här är en kort summering av slutsatsen samt rekommenderade lösningar. 

Icinga med Nconf och Nagiosgraph är min första rekommendation, då den har i teorin allt som företaget 

behöver samt är kräver väldigt lite tid och arbete för migrering då konfigurationer från Nagios stöds av 

Icinga. 

Zabbix är min nästa rekommendation om företaget föredrar det systemet mer och har tid och kunskap 

för att lära sig programmet samt migrera alla inställningar. 

De andra programmen har mycket potential och funktioner som företaget har behov av, men under de 

omständigheter, miljö och preferenser som företaget har idag så är det inga rekommendationer i just 

detta scenario. 

Om företaget känner att de inte har tid eller ork att migrera till någon av detta så är deras nuvarande 

lösning fullt fungerande och fullständigt i mitt tycke. 

  



Christopher Bergström Datornätverk 2012-05-22 

Övervakning Luleå Tekniska Universitet Page 39 
 

9. Källor 
 

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Network_monitoring_comparison 

2. http://www.opennms.org/wiki/Tutorial 

3. http://www.opennms.org/wiki/Installation:Debian (Del av guiden ovan - 

Installation (YUM/RPM, ”APT/Debian”, Mac OS X, Source)) 

4. http://askubuntu.com/questions/55848/how-do-i-install-oracle-java-jdk-7 

5. http://forums.cacti.net/viewtopic.php?f=12&t=9861 

6. https://www.virtualbox.org/ 

7. http://community.spiceworks.com/how_to/show/1802 

8. http://exchange.nagios.org/directory/Addons/Configuration/NConf/details 

9. http://eagle.datornatverk.se/wiki/index.php/D0028D-Laboration2  

10. http://freefr.dl.sourceforge.net/project/zenoss/Documentation/zenoss-3.0.x-docs/zendocs-

3.0.3/Zenoss_Core_Installation_04-102010-3.0-v05.pdf 

11. http://pypi.python.org/pypi/setuptools 

12. http://blog.kyodium.net/2010/11/install-icinga-on-ubuntu-1004.html 

13. http://forum.nconf.org/viewtopic.php?f=17&t=872 

14. http://www.zabbix.com/documentation/1.8/manual/installation/appliance 

15. https://www.icinga.org/nagios/feature-comparison/ 

16. http://www.google.se 

17. http://www.google.com 

18. http://forums.cacti.net/viewtopic.php?f=12&t=9861&sid=f310de38b6730d73966b3ea6c705be0

8&start=15 

19. http://www.opennms.org/ 

20. http://www.cacti.net/ 

21. http://www.nagios.org/ 

22. http://www.zenoss.com/ 

23. https://www.icinga.org/ 

24. http://www.zabbix.com/ 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Network_monitoring_comparison
http://www.opennms.org/wiki/Tutorial
http://www.opennms.org/wiki/Installation:Debian
http://www.opennms.org/wiki/Tutorial_Installation
http://www.opennms.org/wiki/Installation:Yum
http://www.opennms.org/wiki/Installation:MacOSX
http://www.opennms.org/wiki/Installation:Source
http://askubuntu.com/questions/55848/how-do-i-install-oracle-java-jdk-7
http://forums.cacti.net/viewtopic.php?f=12&t=9861
https://www.virtualbox.org/
http://community.spiceworks.com/how_to/show/1802
http://exchange.nagios.org/directory/Addons/Configuration/NConf/details
http://eagle.datornatverk.se/wiki/index.php/D0028D-Laboration2
http://freefr.dl.sourceforge.net/project/zenoss/Documentation/zenoss-3.0.x-docs/zendocs-3.0.3/Zenoss_Core_Installation_04-102010-3.0-v05.pdf
http://freefr.dl.sourceforge.net/project/zenoss/Documentation/zenoss-3.0.x-docs/zendocs-3.0.3/Zenoss_Core_Installation_04-102010-3.0-v05.pdf
http://pypi.python.org/pypi/setuptools
http://blog.kyodium.net/2010/11/install-icinga-on-ubuntu-1004.html
http://forum.nconf.org/viewtopic.php?f=17&t=872
http://www.zabbix.com/documentation/1.8/manual/installation/appliance
https://www.icinga.org/nagios/feature-comparison/
http://www.google.se/
http://www.google.com/
http://forums.cacti.net/viewtopic.php?f=12&t=9861&sid=f310de38b6730d73966b3ea6c705be08&start=15
http://forums.cacti.net/viewtopic.php?f=12&t=9861&sid=f310de38b6730d73966b3ea6c705be08&start=15
http://www.opennms.org/
http://www.cacti.net/
http://www.nagios.org/
http://www.zenoss.com/
https://www.icinga.org/
http://www.zabbix.com/

