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Sammanfattning 
 
Denna rapport beskriver en implementation av Zabbix övervakingssystem i en stor 
företagsmiljö. Implementationen av systemet inkluderar bland annat Zabbix, 
MediaWiki och Ubuntu samt beskriver funktionen och syftet med dessa lösningar. 
Installation och konfiguration beskrivs och redovisas. Det färdiga systemet sköter 
både ICMP och SNMP-bevakning. Zabbix jämförs med befintlig övervakningslösning 
Nimsoft CA och rapporten visar att Zabbix är överlägset på flera punkter. Vidare 
utveckling av systemet är möjlig genom till exempel interfacebevakning och 
trafikmätning. 
 

Abstract 
 
This report examines an implementation of Zabbix network management system in 
an enterprise network environment. This implementation includes the main 
application Zabbix, but also MediaWiki and Ubuntu. Installation and configuration of 
the management solution is explained and examined, the result of which is a system 
managing both ICMP and SNMP requests. Zabbix is compared to Nimsoft CA and 
the comparison is beneficial for Zabbix. Further development of the management 
solution is suggested among which is interface management and traffic 
measurement. 
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Introduktion 
 
Examensarbetet som denna rapport behandlar sträcker sig över fem veckor och har 
utförts på företaget CGI Skellefteå. En betydande uppdragsgivare för CGI är 
Skellefteå Kommun. CGI har anlitats för att förvalta kommunens IT-infrastruktur: 
denna innefattar bland annat runt 850 switchar, ett antal routrar, trådlösa 
accesspunkter, brandväggar med mera. Ett stort system som detta kräver 
regelbundet underhåll, och för att kunna applicera underhållet vid rätt plats och vid 
rätt tid krävs, förutom ett ärendehanteringssystem, även ett övervakningssystem. 
Syftet med detta examensarbete tillika ämnet för denna rapport är att redogöra för 
implementationen av ett sådant system för att hantera en omfattande 
nätverksinfrastruktur. I rapporten förekommer översiktsbilder av systemet som syftar 
till att ge en överblick av systemet där känslig information medvetet otydliggjorts. 
Dessa bilder inkluderas i demonstrativt syfte. 
 

Bakgrund 
 
CGI i Skellefteå tog över driften av kommunens nätverksinfrastruktur för ett tag 
sedan. Som ett led i detta behövde en del system införas för monitorering, 
konfiguration, ärendehantering med mera. Som en nödlösning använde CGI till 
dagens datum ett övervakningssystem vid namn Nimsoft CA Unified Infrastructure 
Management på grund av att de sedan tidigare använt detta och såg det som en 
enkel lösning. Skellefteåkontoret ombesörjde inte konfiguration och underhåll av 
detta system utan det har hanterats från CGI:s lokalkontor i Kiruna. Kommunens 
infrastruktur består av cirka 850 switchar, några routrar, en del accesspunkter och 
brandväggar som alla behöver monitoreras. 
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Problemställning 
 
Enligt handledare hos CGI så är licenserna för övervakningslösningen Nimsoft CA i 
jämförelse med andra Enterprise-orienterade system ganska billiga. Cirka 3 kr per 
övervakningsobjekt och månad kan ett företag räkna med att betala för detta. För 
CGI innebär detta en månadskostnad om cirka 2500 kr för bara switcharna i 
kommunal drift. Ett annat problem var att denna licensavgift är för Nimsoft CA i dess 
grundutförande vilket betyder att de begränsas till att övervaka infrastrukturens 
tillgänglighet. Förutom detta är ett hänsynstagande att systemet enbart stödjer 400 
övervakningsobjekt per NMS vilket minskar flexibiliteten och kräver dubbla servrar 
för att kunna övervaka enbart switcharna. Förutom detta önskade de ett system som 
även kunde övervaka SNMP utan att detta skulle innebära extra avgifter vilket skulle 
innebära möjlighet för dem att övervaka specifika interface och bland annat network 
throughput. 
 
Inom vår utbildning så har vi lärt oss att övervakningssystem inte behöver vara dyra. 
Därför kunde en billigare och mer lämplig övervakningslösning framtas som kunde 
ersätta Nimsoft CA som huvudsakligt övervakningssystem. Inom de ramar som 
ställts för examensarbetet så valdes Zabbix som en möjlig kandidat för 
implementation. 
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Teori 
 

Nätverksövervakning 
 
Enligt en artikel är nätverksövervakning en kritiskt funktion som sänker kostnaden 
vid fel inom en IT-infrastruktur. Ett övervakningssystem bör kunna hantera problem 
så som överbelastning eller fel i nätet orsakat av misstänkt användaraktivitet, felande 
anslutningar och/eller nätverksutrustning. För detta krävs ett 
nätverksövervakningssystem, NMS, som är specifikt designat för att se hur väl 
nätverket fungerar i dagligt bruk [1]. 
 
System för nätverksövervakning kan vara hårdvaru- och/eller mjukvarubaserade, 
och beroende på lösning så kan nästan alla typer av ansluten utrustning övervakas. 
Baserat på urvalet av övervakningsobjekt så kan olika variabler mätas och föras in i 
användbar statistik eller användas för att trigga larm om otillgänglighet i nätverket. 
Av denna anledning är det viktigt att välja ut rätt utrustning att övervaka. För detta 
bör man ha en översiktsplan för nätverket där sårbara punkter identifieras och 
hanteras på korrekt sätt [1]. 
 

ICMP 
 
ICMP-protokollet är en integral del av IP-protokollet och utvecklades för signalering 
och felrapportering inom nätverk. En funktion i detta protokoll är möjligheten att 
skicka ping till en nätverksenhet vilket kan ses som den enklaste typen av 
nätverksövervakning. Ping är ICMP-paket som skickas till en valfri nätverksenhet av 
typen 8, kod 0, ICMP echo request. Baserat på enhetens tillgänglighet och 
säkerhetsinställningar så skickas ett ICMP-paket typ 0, kod 0, ICMP echo reply som 
motsvar på denna förfrågan [2]. 
 
Med hjälp av denna metod kan man sätta tillgänglighetslarm mot enheter och 
servrar. En NMS, network management system, skickar då ICMP echo request mot 
övervakade enheter periodiskt och bedömer tillgängligheten baserat på 
svarsfrekvensen från dessa enheter. Fördelen med denna metod är att ingen agent 
behöver konfigureras i enheterna, men enkelheten exkluderar möjligheten att ta 
emot mer avancerad information. 
 
  



4 
 

SNMP 
 
Vill man mäta nätverket i större detalj så krävs mer avancerade verktyg. Exempelvis 
snmp-protokollet kan användas, och är designat för att extrahera och importera 
information från nätverksenheter genom så kallade snmp-agenter installerade i 
övervakningsobjekten. Sådan information kan vara angående genomströmmande 
data, grundläggande information så som modellnummer, enhetsnamn eller typ. Även 
status om specifika interface eller processer som körs kan rapporteras genom SNMP 
för exempelvis prestanda- och tillgänglighetsmätning. SNMP-protokollet finns i tre 
olika versioner där skillnaden mellan dessa är bland annat varierande nivå av 
funktionalitet och säkerhet. 
 
Rent grundläggande så fungerar SNMP genom att en NMS skickar GET eller SET-
meddelanden till SNMP-agenter som körs på övervakningsobjekten. Möjligheten för 
agenterna att skicka så kallade trap-meddelanden direkt till NMS finns också som en 
respons på att en förutbestämt läge uppnåtts. GET och SET adresserar 
referensnummer i en MIB, management information base. Både NMS och agent 
måste använda samma typ av MIB för att rätt information skall kunna tillhandahållas. 
Den typ av information som kan utvinnas ur SNMP protokollet begränsas enbart 
genom implementationen av den specifika MIB som används [3]. 

 

Övervakningslösningar 
 

Nimsoft CA 
 
Nimsoft CA kallar sin NMS för "UIM Message Bus" och denna kommunicerar med 
robotar som körs på övervakningsobjekten. Till meddelandebussen kopplas bland 
annat en browserbaserad "UMP" som frontinterface till de som vill övervaka 
systemet samt en separat "Admin Console" som inte nödvändigtvis 
övervakningspersonalen har tillgång till (se Bild 1). Resultaten sparas i en "NIS" 
databas. Även ett windowsverktyg, "Infrastructure manager" finns tillgängligt för att 
övervaka meddelandebussen. Systemet stödjer Discovery för att lägga in nya hostar 
automatiskt och inom den funktionen så kan också robotar automatiskt utplaceras på 
övervakningsobjekt [4]. 
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Bild 1- Översikt av Nimsoft CA [4]. 

 
Enligt CGI så stödjer deras implementation av Nimsoft 500 hostar per 
övervakningspunkt. Detta har krävt att lösningen implementerats på två olika servrar.  
 

Zabbix 
 
Zabbix är ett övervakningssystem som kommer från Lettland. Företaget Zabbix SIA 
har som mål att tillhandahålla en övervakningslösning som är open source, fokuserar 
mot Enterprise-nivån av marknaden men som fortfarande skall vara användbart för 
mindre organisationer. Företagsmodellen utgår från att en nätverksadministratör kan 
konfigurera systemet själv, men Zabbix SIA säljer specifik support för att integrera, 
konfigurera och underhålla Zabbix inom målgruppens befintliga nätverksinfrastruktur 
[6]. 
 
Huvudfunktionerna inkluderar datainsamling, datalagring och hantering; larm och 
visualisering. Zabbix är en ’allt-i-ett’-lösning som samlar data från flera källor in i ett 
webinterface som hanteras genom en central zabbix-server process som också 
kommunicerar med andra öppna lösningar, exempelvis Apache, PHP, MySQL, 
libsnmpd, fping etc (se Bild 2). En enda Zabbix-nod kan övervaka upp till 25 000 
"hosts" som övervakningsobjekten kallas. Av dessa kan 100 olika "metrics" 
kontrolleras varje minut [6]. 
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Bild 2- Zabbix datainsamling [5]. 

 

Jämförelse: Zabbix mot Nimsoft CA 
 
Examensarbetet fokuserar i huvuddel på konfiguration av Zabbix, och en eventuell 
analys av systemens effektivitet sker på en rent teoretisk grund. Enligt dessa 
premisser så visar en jämförelse mellan detta system och Nimsoft CA att Zabbix har 
en del fördelar rent specifikationsmässigt: 
 

● Zabbix är Open Source. 
● Zabbix stödjer de funktioner som Nimsoft CA erbjuder i grundutförande men 

också många fler. 
● Zabbix stödjer upp till 25 000 hosts per server jämfört med Nimsofts 400. 
● Zabbix är fullständigt konfigurerbart från webläsaren och är en helt integrerad 

lösning. 
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Övriga verktyg 
 

MediaWiki 

 
MediaWiki är open source och kan användas för att skapa en egen Wikisida. 
Lösningen är väldigt skalbar och sytet är att skapa en websida där innehållet går att 
redigera av många personer. MediaWiki använder PHP och Apache för att 
tillhandahålla och modifiera dokument som skapas på wiki-servern [7]. 
 

Ubuntu Server 
 
Ubuntu Server är en linuxdistribution som är skräddarsydd för servrar. Ubuntu skalar 
bra i stora miljöer och är en av de populäraste linuxdistributionerna. Ubuntu passar 
bra att virtualiseras och uppdateras ofta med de senaste säkerhetsuppdateringarna 
[8]. 
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Genomförande 
 
Som verktyg till konfiguration av målsystemet så tilldelades en virtuell server med 
konfigurationen 2 gb RAM, 20 gb lagring. På servern installerades Ubuntu Server 
14.04.2 i grundkonfiguration. 

 

Installation 
 

Zabbix 2.2/2.4 
 
För installation av Zabbix användes en guide [9] som riktmärke för hur systemet 
skulle installeras på Ubuntu Server. Avvikelser i installationen från denna guide 
förekom  eftersom den är skriven för en tidigare version av Zabbix än den som 
installerades. Initial installation innefattade Zabbix 2.2 och dess beroendeobjekt, till 
exempel MySQL, PHP, Apache och specifika övervakningsapplikationer så som 
fping och libsnmp. Som ett led i senare felsökning uppgraderades systemet till 
Zabbix 2.4 med bilbioteket libsnmpdev. Koppling till MySQL-databas fick manuellt 
konfigureras. För detta användes kommandot “mysql” i Ubuntu tillsammans med 
SQL-anrop som utförde detta. Paketen för installationen hämtades via apt-get från 
launchpad.net som sköter Zabbix Ubuntuversion. 
 

MediaWiki 
 
För installation av MediaWiki användes också en guide [10] initialt. Det visade sig att 
guiden var långt från optimal, och i slutändan så installerades tjänsten via normal 
apt-get med egenhändiga modifikationer i Apaches konfigurationsfiler för att skapa 
en virtuell länk mellan tjänstens installationsmapp och webbservern. 
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Konfiguration 
 

Import 
 
Konfiguration av Zabbix innefattade import av cirka 850 switchar. För detta ändamål 
passade det sig inte att använda urklippsfunktionen i Windows. Ett Pythonskript 
användes därför för att formatera switchlistan. Denna tillgängligjordes via ett 
excelark och syftet med skriptet var att skapa en importfil som Zabbix kunde 
acceptera. 
 
Att koda ett Pythonskript för import innebar ett par hänsynstaganden. Listan med 
switchar importerades till en textfil enligt följande format: 
“<hostnamn> <ip-adress> 
..” 
 
Denna lista behandlades i Python genom att läsa in den med hjälp av diverse while- 
och for-satser [Bilaga 2]. Listan kombinerades med en mall i XML-format som 
dikterade för Python hur Zabbix krävde att dess importfiler skall vara formaterade. 
Med hjälp av denna mall kunde relevant information, alltså hostnamn och IP-
nummer, införas i varje instans av mallen. Resultatet duplicerades för alla hostar 
och, efter att header och footer tillagts, var färdig för preliminär import. 
 
Preliminär import in i Zabbix visade en del problem med att integrera den befintliga 
listan med databasen. Mer specifikt så visade det sig att en del hostar hade identiska 
hostnamn, vilket inte var tillåtet. För detta användes Notepad++ för att manuellt 
åtgärda de fåtal fel som uppkom. Det fanns även ett fåtal artifakter i IP-adressfältet 
på några av hostarna som var ganska enkla att ta bort. Zabbix var dock mycket 
generöst i dess felmeddelandehantering och upplyste om när sådana fel var 
aktuella, vilken rad det gällde, och hur dessa kunde lösas. 
 
Sortering av hostar in i hostgrupper var nödvändig. Då importprocessen dumpade 
alla switchar in i en hostgrupp krävdes en viss manuell sortering. Det fanns inget 
enkelt sätt att välja alla hostar som fanns inom en viss IP adress-range eftersom 
sortering via IP inte fungerade. En workaround existerade genom ett greasemonkey-
plugin till Firefox som användes för syftet vilken kunde sortera hostar efter IP. För att 
välja flera hosts samtidigt användes programmet Auto Hotkey och ett skript för detta 
för att skicka 10 x 10 tab och space-karaktärer för att kryssa i rutan för varje host, 10 
åt gången. Genom att binda den åtgärden till en macrotangent så kortades tiden för 
sortering avsevärt. 
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Zabbix konfiguration 
 
Efter att switcharna lagts in i systemet behövde nödvändiga övervakningsparametrar 
konfigureras. Zabbix sorterar hostar i ’host groups’ som behövde skapas manuellt. 
Totalt skapades cirka 25 grupper som överensstämde med hur nätverkets 
infrastruktur var uppdelat. Till dessa kopplades först en template för ICMP-
övervakning. Efter att funktionen i denna bekräftats så påbörjades arbetet med att 
också lägga in övervakningsposter via SNMP. 
 
Övervakning via SNMP krävde en del specialkonfiguration. Template med SNMP-
poster kopplades till befintliga hostgrupper. Syftet med denna template var att 
övervaka grundläggande SNMP-information, till exempel hostnamn, uptime och 
switchtyp. Efter ett tag visade det sig att det inte gick att begära information från 
switcharnas SNMP agenter genom att enbart ange OI, utan ett referensnamn till ett 
MIB-objekt var nödvändig. En full uppsättning MIB:ar installerades på servern och 
efter det kunde Zabbix övervaka via SNMP. 
 
Vid slutet av examensarbetet, i testfasen, så uppdagades det att det befintiga 
systemet Nimsoft CA även hade stöd för ’discovery’ av hostar. Zabbix har också den 
funktionaliteten men den behövde konfigureras. För detta inmatades hela det IP-
adressomfång som var tilldelat kommunens switchar i discoveryfunktionen. De 
inkommande upptäckta objekten sorterades sedan in i hostgrupper baserat på vilket 
subnät de befann sig i med hjälp av “Actions”. 
 

MediaWiki 
 
Idén med att installera en wiki på Zabbix-servern var att alla lärdomar som kommit 
från att konfigurera Zabbix skulle föras vidare till företaget. Att publicera 
informationen i wikiformat var dessutom nödvändigt för att ansvariga tekniker skulle 
kunna lägga till information om specifik användning vid CGI. Det innehåll som 
publicerades i wikin initialt omfattades av information om hur man manuellt 
modifierar hostar, lägger till egna övervakningsobjekt för SNMP, skapar templates 
med mera. 
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Resultat 
 
Vid examensarbetets slut fanns vid CGI ett nytt fungerande system för 
nätverksövervakning, Zabbix. Lösningen stödjer ICMP, SNMP, Discovery och 
mycket mer. En dokumentation av systemet finns tillgänglig för anställda vid CGI 
genom en wiki. Inloggningsinformationen har överlämnats till ansvarig tekniker. 
 

Övervakningsvy 

 
Bild 3- Zabbix övervakningsvy. 

 
Denna vy (se Bild 3) är den första som presenteras efter inloggning i systemet. Vyn 
anger hostar som inte är kontaktbara. Alla problem visas och prioritetsnivå anges 
baserat på vilka “triggers” som definerats i de templates som kopplats till varje host 
eller host group. Baserat på dessa prioritetsnivåer kan larm via till exempel e-post 
eller SMS konfigureras om det anses nödvändigt. 
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Hostgrupper 
 

 
Bild 4- Exempel på hostgroups i Zabbix. 

 
Hostar binds till grupper som i sin tur kan bindas till andra objekt inom Zabbix. Detta 
exempel (se Bild 4) visar enbart två sådana grupper och dess associerade hostar 
vilket ger en fingervisning på hur omfattande kommunens infrastruktur är. 
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Övervakning via SNMP 
 

 
Bild 5- Overview, SNMP values. 

 
I vyn “overview” kan SNMP-data övervakas. Vilka objekt som övervakas beror på de 
“items” som definerats i de templates som har kopplats till hostarna eller 
hostgrupperna. I detta exempel (se Bild 5) övervakas grundläggande SNMP-
information om till exempel kontaktinformation, device name, host name, antal 
interface med mera.  
 

 
Bild 6- SNMP objektövervakning. 

 
“Items” skapas för varje övervakningsobjekt. Dessa binds till templates (se Bild 6) 
som vidare binds till hosts och host groups. Items kan även bindas direkt till 
individuella hostar. 
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Discovery 
 

 
Bild 7- Zabbix action view. 

 
De regler som definerats för automatisk sortering gäller hostar som upptäcks allt 
eftersom de infogas i nätverket. I detta exempel (se Bild 7) har en regel per 
hostgrupp konfigurerats. Dessa sorterar baserat på IP-adress och ser till att rätt host 
hamnar i rätt grupp. Vidare konfiguration av hostarna kan vidtas efter att de är 
tillagda eftersom de läggs till enbart med IP-nummer och inte med hostnamn. 
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Grafexempel 
 

 
Bild 8- Zabbix server CPU load. 

 
Som en del av Zabbix funktionalitet så inkluderas även möjlighet att visa grafer med 
information. Detta kan senare appliceras på exempelvis trafikmätningar över 
specifika interface. I det befintliga systemet övervakas också servern som kör Zabbix 
via en agent som pollar information direkt från Linux. Denna information visas ovan 
(se Bild 8). 
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Trafikmätning 
 

 
Bild 9- Trafikmätning, eth0 och eth1. 

 
Som en del av arbetsplanen innefattades även mätningar av systemet. Detta är en 
sådan mätning (se Bild 9) där trafiken in och ut från serverns två interface mäts. Eth0 
är managementinterfacet som bär huvudsakligen SSH-data. Eth1 är kopplat mot 
kommunens switchnät och bär SNMP-polls både till befintliga hostar men även som 
en del av Zabbix discoveryprocess. Även ICMP-pings innefattas i trafiken. Kolumnen 
“Ttl” visar den totala bandbreddsåtgången sedan interfacet startades.  
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MediaWiki 
 

 
Bild 10- CGI Zabbix wiki. 

 
Bilden ovan (se Bild 10) visar innehållsförteckningen i den wiki som upprättats på 
övervakningsservern. Wikin har dessutom länkats direkt via Zabbix inloggningssida 
så att informationen skall vara lättåtkomlig för tekniker som inte känner till systemet 
så bra. I wikin finns förutom grundläggande konfigurationstekniker även förslag till 
förbättringar av systemet samt övriga resurser som kan kopplas till Zabbix.  
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Diskussion 
 

Egen insats 
 
CGI har i början av detta arbete gett en väldigt bred uppgiftsbeskrivning. Jag skulle 
implementera ett övervakningssystem baserat på öppen källkod. Jag anser mig ha 
lagt den grunden, och detta har redovisats i denna rapport. Speciell hänsyn har lagts 
vid att ge en demonstration i systemet över de grundfunktioner som systemet 
erbjuder, och att göra det lätt för CGI att sedan på egen hand finslipa 
konfigurationen. Arbetet avslutades med en presentation för de anställda om 
systemets funktionalitet som fortskred utan anmärkning. Vad som sedan händer med 
systemet får CGI bestämma. Jag har av denna anledning skapat en dokumentation 
som de kan följa och konsultera om de väljer att sätta systemet i aktivt bruk. 
 
Jag har lärt mig en hel del praktisk Pythonprogrammering genom att på egen hand 
konstruera ett skript för import av switchar. Enligt kravspecifikationen för uppgiften 
hade inte systemet behövt mer avancerad övervakningsförmåga än ett stöd för 
ICMP, men här valde jag att ändå implementera SNMP. Det visade sig vara en 
utmaning och gav mig en värdefull lektion i avancerad felsökning. Någonting som jag 
hade velat göra men som det inte fanns resurser för var att implementera en 
larmfunktionalitet i systemet från start. För detta hade jag behövt fler resurser. 
Larmhantering för SMS i Zabbix måste skriptas manuellt mot antingen en 3G-dongel 
som kan skicka meddelanden från den fysiska maskinen som virtualiserar 
övervakningsservern, eller genom en SMS-prenumerationstjänst som kostar pengar. 
Förutom detta hade det tagit längre tid än fem veckor för att lägga till den funktionen. 
 
Från mitt perspektiv har det varit spännande att ta kontrollen och ansvaret över ett 
projekt så som detta då en stor del av uppgiftsbeskrivningen lämnats till min 
diskretion.  
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Möjligheter till framtida utveckling 
 
Zabbix ger många möjligheter och därför finns öppningar för att vidareutveckla 
systemet och vidare anpassa det till verksamheten utöver den grundkonfiguration 
som kan åstadkommas under en femveckorsperiod: 
 

● Lägga till interfacebevakning på nyckelswitchar som kräver extra övervakning 
● Skapa grafer för trafikmätning 
● Lägga till ytterligare övervakningsobjekt så som routrar, brandväggar och 

trådlösa accesspunkter 
● Lägga till servrar och specifik övervakning för till exempel CPU-användning, 

minnesanvändning och processer. 
● Lägga till en SMS-baserad larmfunktion. 

 

Slutsats 
 
Uppgiften för detta examensarbete (se Bilaga 1) var att konfigurera ett system som 
till låg kostnad kunde utföra fler saker än Nimsoft CA. Resultatet av detta har 
presenterats i denna rapport. Systemet är fullständigt anpassningsbart och på grund 
av dess öppna natur så kan alla aspekter av programvaran ändras efter 
verksamhetens behov av ansvarig tekniker. Förutom detta så kan Zabbix SIA 
erbjuda anpassad support för att göra särskild övervakning möjlig för stora företag. 
Vid slutet av projektperioden så fanns ett system som klarade av att övervaka 
samtliga switchar i kommunens nät med hjälp av ICMP och SNMP, samt automatiskt 
upptäcka och lägga till nya nätverksenheter i nätverket med en grundkonfiguration. 
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Bilaga 1- Grovplanering och arbetsdagbok 
 
Arbetsuppgifter 
 

● Ta fram en övervakningslösning för kommunens infrastruktur. Detta inkluderar routrar, switchar, brandväggar och 
andra tillhörande enheter. 

● Övervakningslösningen måste vara gratis (Open Source/Freeware) 
● Övervakningslösningen skall baseras på den befintliga konfigurationen som används just nu, detta är en 

övervakningsmotor som f.n. kostar pengar och som CGI vill få bort. 

 
Planering/Dagbok 
 
Vecka 1 
Undersöka befintligt övervakningssystem, söka efter lämplig gratis lösning för dess tillämpningsområde. 
 
Hittat kandidat för utvärdering, Zabbix.  Fått tilldelat en virtuell maskin för installation och konfiguration 
(Ubuntu Server 14.04, 2 gb ram, 25 gb hårddisk). Installerat Zabbix-server, LAMP. Lagt till interface 
och statisk rutt för core management för att komma åt SNMP-agenterna. Lagt till template ICMP-Ping. 
Pythonscript 
 
Vecka 2 
Skapa VM för lösningen, installation, initial konfiguration. 
 
Importering av switchar. Manuell editering, duplikata switchar, fel i listan m.m. 
Sorterat switchar i grupper. Använt greasemonky-plugin för detta + auto hotkey 
Systemet fungerar nu med ICMP-övervakning. 
 
Vecka 3 
Slutgiltig konfiguration och finjustering 
 
Implementation av SNMP-funktionalitet, svårigheter. Konstiga felmeddelanden. 
Implementation av SNMP färdig genom installation av MIB:ar, libsnmpdev 
 
Vecka 4 
Testa och jämföra systemet mot det befintliga 
 
Jämfört med befintligt system, Zabbix kräver mer manuell konfiguration men har fler funktioner. 
Installerat Wiki för konfigurationsinstruktioner. Länkat denna till Zabbix inloggningssida. Skrivit en 
enklare användarmanual i Zabbix Wiki. Implementerat auto-discovery och gruppsortering för enklare 
administration 
 
Vecka 5 
Skriva exjobbsrapport 
 
Presenterat systemet för företaget och föreläst om dess funktion. Vidarebefodrat alla nödvändiga 
uppgifter om systemet. 
Skrivit exjobbsrapport. 
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Bilaga 2- Pythonskript 
1. # Zabbix import script   
2. # 

av Fredrik Hallin, exjobb CGI, 
2015-04-30   

3. #   
4. # Viktiga filer:   
5. # data.xml (Innehåller host-

delen av Zabbix export-xml)   
6. # hosts.txt (Innehåller en blan

kspace-
separerad lista av hostar och d
eras IP-nummer)   

7.    
8. def zabbix_import():   
9.     counter = 0   
10.     rad =""   
11.     ny = ""   
12.     nylista = []   
13.     txt = open("hosts.txt", "r"

)   
14.     txt = txt.readlines()   
15.     txt = str.split(str(txt))   
16.    
17. # Nedan så placeras header/foot

er-information från exportfil   
18.     header = "<headerinfo från 

exportfil>"   
19.     footer = "<footerinfo från 

exportfil>"   
20.    
21.     for x in txt:   
22.         if x == "\\n',":   
23.             pass   
24.         else:   
25.             nylista.append(x)   
26.    
27.     xml = open("data.xml", "r")

   
28.     nyxml = ""   
29.    
30.     while True:   
31.         rad = xml.readline()   
32.         if rad == "":   
33.             break   
34.         else:   
35.             nyxml += rad   
36.     xml.close()   
37.     xml = ""   
38.    
39.     while counter < int(len(nyl

ista) / 2):   
40.         xml += nyxml + "\n"   
41.     counter += 1   
42.    

43.     nyhosts = open(newhosts.txt
", "w")   

44.     nyhosts.write(xml)   
45.     nyhosts.close   
46.    
47.     nyhosts = open("newhosts.tx

t", "r")   
48.     test = nyhosts.readlines() 

  
49.     counter = 0   
50.     for rad in test:   
51.         if "<host></host>" in r

ad:   
52.             rad = "     <host>"

 + nylista[counter] + "</host>\
n"   

53.             ny += rad   
54.         elif "<name></name>" in

 rad:   
55.             rad = "     <name>"

 + nylista[counter] + "</name>\
n"   

56.             ny += rad   
57.             counter += 1   
58.         elif "<ip></ip>" in rad

:   
59.             rad = "         <ip

>" + nylista[counter] + "</ip>\
n"   

60.             ny += rad   
61.             counter += 1   
62.         else:   
63.             ny += rad   
64.     superny = header   
65.    
66.     for tecken in ny:   
67.         if tecken == "'":   
68.             pass   
69.         elif tecken == "[":   
70.             pass   
71.         elif tecken == "]":   
72.             pass   
73.         else:   
74.             superny += tecken   
75.    
76.     superny += footer   
77.    
78.     print(superny)   
79.     nytt = open("ny.xml", "w") 

  
80.     nytt.write(superny)   
81.     nytt.close()   
82.    
83. zabbix_import()   

 


