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Sammanfattning 

Sherpas behöver en ny plattform för att kunna övervaka enheter på deras nätverk. 

Plattformen de ville använda sig av var Nagios Core och skulle kunna övervaka resurser som 

CPU, disk, minne, bandbredd, webbservrar och SQL servrar. Lösningen skulle även förenkla 

konfiguration av nya värdar. Tillägg för en översiktspanel och grafer skulle också installeras 

för att ge en bättre överblick. Lösningen installerades i en testmiljö med en stationär dator, 

bärbar dator med 3 virtuella maskiner och en switch. Nagios Core installerades på den 

stationära datorn. NRPE användes som Linux agent och installerades på Nagios servern och 

även på alla Linux servrar som skulle övervakas. Nagios insticksprogram installerades också 

för att kunna övervaka de nödvändiga resurserna. Övervakning av Windows maskiner 

utfördes via WMI. För att övervaka switchar och routrar skapades ett eget insticksprogram i 

Bash för att kunna ge de funktioner som krävdes. För att förenkla konfigurationerna av nya 

värdar användes värdgrupper. Varje värdgrupp är länkad till en tjänst och när en ny värd ska 

övervakas är det möjligt att skriva in de värdgrupper som hör till respektive tjänst. Lösningen 

användes endast i en liten miljö och insticksprogrammet som skapades kan innehålla 

eventuella problem som inte har upptäckts än. Programmet skapades också med ett 

programmeringsspråk som inte var lämplig i situationen och bör bytas ut i framtiden. Inget 

fokus på säkerhet gjordes och är något som måste implementeras i framtiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Sherpas needed a new platform to monitor machines on their network. The platform they 

wanted to use was Nagios Core to monitor resources like CPU, disk, memory, bandwidth, 

webservers and SQL servers. The monitor solution also needed a simple way to add new 

hosts. Addons for a dashboard and graphs was also needed for a better overview. The 

monitor platform was installed on a test environment with a stationary computer, laptop 

with 3 virtual machines and a switch. Nagios Core was installed on the stationary computer. 

NRPE was used as the agent and was installed on all Linux servers. Nagios plugins was also 

installed to be able to monitor the required resources. Monitoring of Windows machines 

was done with WMI. To monitor switches and routers a plugin was created with Bash. To 

simplify configuration for new hosts, host groups were used. All host groups are linked to a 

service and when new hosts are created the required services are monitored by selecting all 

the host groups which the services are linked to. This decreased the time required for 

configuring new hosts. The solution was only done with a very small environment and the 

plugin that was created could contain a few bugs that can be detected in the future. The 

program also used a programming language not suited for the situation and should be 

changed in the future. No focus on security was done and is something that should be 

implemented in the future. 
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1. Inledning 
Sherpas behövde en ny plattform för att kunna övervaka Linux, Windows, switchar och 

routrar. Anledningen till detta är för att deras existerande plattform är väldigt utdaterad och 

många falska alarm skickas ut dagligen.  

För deras nya plattform ville de använda sig av Nagios Core. Nagios Core är gratis som är en 

stor fördel om konfigurationer och övervakning av nya värdar inte tar långt tid. Som 

övervakningsplattform hade de vissa krav enligt listan nedan. Förutom att endast kunna 

övervaka enheter skulle även konfigurationerna för att skapa nya övervakningar med nya 

enheter vara enkelt och inte tidskrävande. Till sist skulle även två verktyg installeras, en 

översiktspanel och möjligheten till grafer i Nagios. Översiktspanelen var tänkt att visas på en 

TV i fikarummet för att enkelt kunna se om något problem har skett. Graferna är också ett 

bra verktyg för att kunna se hur exempel CPU användningen varierar under dagen, veckan, 

månad eller till och med på hela året. 

Kraven för vad som ska användas och vad som ska övervakas i plattformen:  

• Byggs på Nagios Core. 

• Kommunicerar med agenter (Windows och Linux) via NRPE eller andra mjukvaror om 

det är lämpligt. 

• Hämtar info från switchar och routrar via SNMP. 

• Basfunktion som skall kontrolleras på varje server: 

o Up/down 

o Disk 

o Minne 

o CPU 

o Bandbredd 

o IIS på webbservrar 

o SQL på databasservrar 

• Basfunktioner som skall kontrolleras på varje switch/router 

o Up/down 

o Portstatistik/bandbredd 

• En översiktspanel för tv i fikarum med överblick 

• Grafstatistik i Nagios 
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2. Teori 

2.1 Nagios Core 
Enligt Ogenstad P (u.å.) är Nagios Core huvuddelen av Nagios och är själva ramverket allt är 

baserat på. Han skriver däremot att kärnan inte kan övervaka någonting utan att det krävs 

insticksprogram. Genom att konfigurera kärnan går det att ställa in vilka värdar och tjänster 

som ska övervakas, gruppering av värdar och tjänster, beroenden mellan värdar och tjänster 

och vem Nagios ska kontakta när problem sker. Han har också skrivit att det finns många 

insticksprogram och tillägg att använda sig för övervakning. Förutom de grundläggande 

insticksprogrammen finns det väldigt många som är skapade av Nagios användare. Om något 

insticksprogram fattas är det också enkelt att skapa nya med vilket programmeringsspråk 

som helst. Tillägg går också installera till Nagios och kan exempel vara Nagvis som visar 

nätverks status på en karta. 

2.2 Nagios Remote Plugin Executor (NRPE) 
Galstad E. (2017) har skrivit att NRPE är ett tillägg som gör det möjligt att utföra Nagios 

insticksprogram på externa Linux maskiner. Anledningen till detta är för att kunna övervaka 

lokala resurser som exempel CPU på de externa maskinerna. Eftersom resurserna normalt 

sett inte är nåbara för externa maskiner måste en agnet som NRPE vara installerad på de 

maskiner. 

2.3 Simple Network Management Protocol (SNMP) 
Mauro D & Schmidt K (2005) har skrivit att SNMP består av operationer som ger 

administratörer möjlighet att ändra tillstånd eller övervaka SNMP-baserade enheter. Med 

SNMP är det möjligt att exempel stänga av portar på routrar eller undersöka hastigheten på 

Ethernet-kort. 

SNMP består av flera versioner, SNMPv1, SNMPv2 och SNMPv3. Mauro D & Schmidt har 

skrivit att SNMPv1 är den första versionen av SNMP. Säkerheten i denna version består av 

communities som är ett lösenord i klartext. SNMPv2 är en nyare version av SNMP och 

använder sig också av communities. SNMPv3 är den nyaste versionen av SNMP och de har 

skrivit att versionen ger stöd för stark autentisering och privata kommunikationer mellan 

enheter. SNMPv3 har även stöd för olika säkerhetsnivåer, noAuthNoPriv vilket inte har 

någon säkerhet, authNoPriv som har autentisering men ingen integritet och authPriv som 

har autentisering och säkerhet. 

Enligt Mauro D & Schmidt måste SNMP alltid implementeras med en Management 

Information Base (MIB) som kallas MIB-II. Andra MIBar är möjligt att implementera men 

MIB-II måste alltid implementeras. MIB-II innehåller variabler för portstatistik (hastigheter, 

oktetter skickade och mottagna och mer) men även andra variabler för själva systemet.  

2.4 Windows Management Instrumentation (WMI) 
Technet (2004) har skrivit att WMI kan användas för att hantera lokala och avlägsna datorer. 

Med WMI skriver de att man kan starta processer på andra datorer, starta om datorer, få en 

lista på installerade applikationer och se event loggar. De skriver även att det går att få 

information om interna tillstånd av ett system. Till exempel kan WMI kunna ge information 
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om diskar, processer och andra objekt i Windows system. De skriver även att WMI finns 

tillgänglig i alla nya versioner av Windows. 

 

3. Metod 

3.1 Material 

• 1 Ubuntu 16.04.2 installerad på en stationär dator. 

• 1 bärbar dator med 3 virtuella maskiner, en Ubuntu 16.04.2 och två Windows server 

2016 

• 1 Cisco Catalyst 2950 Switch 

 

3.2 Utförande 

3.2.1 Nagios Core 

Först installerades Ubuntu server 16.04.2 på den stationära maskinen och valdes att 

använda som Nagios server. Nagios Core installerades sedan från source för att kunna 

använda den senaste versionen. För att sedan kunna övervaka olika resurser på den lokala 

servern installerades Nagios plugins som innehåller många olika insticksprogram för att 

övervaka resurser. De insticksprogram som användes i detta paket var check_ping för att 

undersöka om en värd svarade, check_cpu för CPU övervakning, check_disk för disk 

övervakning, check_tcp för att undersöka om TCP portar var öppna och check_udp för UDP 

portar. Check_tcp användes för att verifiera om exempel en http server eller mysql server 

svarade. Tyvärr saknades det insticksprogram för att övervaka minne och bandbredd. Istället 

laddades det ned externa insticksprogram för dessa. Insticksprogrammen som valdes var 

check_mem.pl för minne och check_iftraffic_nrpe.py. Insticksprogrammen installerades på 

både Nagios servern och alla agenter. Anledningen till att installera insticksprogrammen på 

alla servrar var för att insticksprogrammen kan endast hämta system information som 

exempel CPU användning lokalt 

3.2.2 NRPE 

För att Övervaka andra Linux servrar bestämdes det för att använda sig av NRPE eftersom 

det var Nagios officiella agent för Linux. NRPE installerades också från source på Nagios 

servern och alla agenter. Anledningen till att installera på alla enheter är samma som för 

insticksprogrammen förutom att NRPE skickar den lokala informationen från 

insticksprogrammen till Nagios servern. Linux servrarna som användes i testmiljön var 

Nagios servern och en Ubuntu 16.04.2 installerad som virtuell maskin på den bärbara 

datorn. 

För att NRPE skulle fungera korrekt krävdes det även att en konfigurationsfil modifierades. I 

konfigurationsfilen nrpe.cfg lades alla kommandon för tjänsterna in, vilka värdar som är 

tillåtna att kommunicera med NRPE och tillåta argument. Raden allowed_hosts=127.0.0.1 

beskriver vilka adresser som är tillåtna att prata med NRPE agenten. 127.0.0.1 bevarades och 

sedan lades en till IP-adress in som är adressen till Nagios servern. Detta behövdes för att 

agenter skulle kunna kommunicera med sig själv och Nagios servern. Raden 
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dont_blame_nrpe=0 ändrades till dont_blame_nrpe=1 för att tillåta att argument används. 

Eftersom denna Nagios lösningen använder sig av argument för att minska antalet 

kommandon var detta nödvändigt. 

Längst ner i filen definierades alla kommandon. För att underlätta konfiguration gjordes 

endast ett kommando för varje insticksprogram. Eftersom det går att undersöka exempel 

CPU användning på olika sätt lades ett $ARG1$ in i slutet av alla kommandon. Detta gör att 

Nagios servern kan skicka med alla argument till NRPE agenten utan att behöva skriva in 

hårdkodade argument på alla agenter. Detta gjordes på Linux maskiner med NRPE. 

3.2.3 Windows 

För att övervaka Windows servrar var det först tänkt att använda sig av NRPE här också. 

Däremot är inte NRPE en officiell agent för Windows. NSClient++ är däremot ett bra 

alternativ till NRPE som ska fungera bra i Windows. Däremot kräver båda alternativen att en 

mjukvara installeras på alla servrar vilket onödigt om det kunde undvikas. Istället bestämdes 

det för att använda sig av WMI för att övervaka Windows servrar. WMI finns färdigt 

installerat på alla Windows och endast WMI rättigheter till en användare krävs. Däremot 

krävdes det att Nagios servern installerade nödvändiga program. Den första är en WMI klient 

för att kunna kommunicera via WMI och den andra är ett insticksprogram för WMI. Klienten 

som användes var en klient skapad av Zenoss och check WMI Plus som insticksprogram. För 

att övervaka Windows via WMI krävdes det även autentisering med en Windows användare. 

I Windows skapades det en användare som endast har rättighet till WMI. För att sedan ange 

vilken användare som skulle användas i övervakningen i Nagios skapades det en textfil med 

ett användarnamn och lösenord. Textfilen säkrades även upp för att inte obehöriga skulle 

kunna läsa den. Nagios konfigurationsfiler är som standard mycket osäkra eftersom alla 

användare kan läsa filerna vilket är anledningen till en separat textfil. För att testa övervaka 

Windows servrar installerades det två Windows server 2016 som virtuella maskiner på den 

bärbara datorn. Insticksprogrammet Check WMI Plus gick att använda för att övervaka alla 

krav Sherpas.  

 

3.2.3 Routrar och switchar via SNMP 

För att övervaka switchar och routrar med SNMP fanns det många insticksprogram att välja 

mellan. Däremot hittades det inget bra insticksprogram för att övervaka bandbredd på en 

länk. insticksprogram som hittades saknade funktion för att automatiskt kunna ta reda på en 

länks maximala hastighet och räkna ut användningen utifrån det. Istället skapades ett eget 

insticksprogram i Bash. Anledningen med Bash var för att det kändes som att det skulle bli 

ett snabbt och enkelt script att skapa. För att sedan slippa använda sig av flera 

insticksprogram för olika funktioner valdes det även att inkludera möjlighet att undersöka 

om en port var uppe eller nere med stöd för både SNMPv2 och SNMPv3. Anledningen till att 

undersöka om porten är uppe och bandbredd samtidigt var för att minska antalet 

insticksprogram och övervakningar i Nagios samt att slippa flera insticksprogram för olika 

SNMP versioner.  
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För att kunna ta reda på en ports bandbredd undersöktes först om det fanns MIB för det. 

Ingen standard MIB hittades men Cisco hade egna MIBar för exempel bandbredd. Däremot 

krävde det alla enheter har tillgång till just den specifika MIBen. Eftersom det finns olika 

tillverkare av switchar och routrar var alltså detta inte en lämplig lösning. Istället valdes det 

att använda sig av endast MIB-II som måste implementeras på alla SNMP enheter. 

För att undersöka om en port var öppen användes en SNMPGET på ifOperStatus. Om länken 

var nere undersöktes även porten lite extra genom ett SNMPGET på ifAdminStatus. 

Anledningen med detta var för att kunna ge ut mer detaljerad statusinformation för 

felsökning. 

För att undersöka bandbredden krävdes det att scriptet först undersökte vilken den 

maximala hastigheten på länken är genom en SNMPGET på ifSpeed. När hastigheten var 

bestämd utfördes en SNMPGET på ifInOctets och ifOutOctets. Sedan väntar scriptet som 

standard 5 sekunder och utför en SNMPGET på ifInOctets och ifOutOctets igen. Med två 

värden på ifInOctets och ifOutOctets är det möjligt att räkna ut ett medelvärde på hur 

många bitar per sekund porten skickade under de 5 sekunderna. Den procentuella 

användningen utförs genom att använda sig av medelvärdet och värdet från ifSpeed. 

Beroende på om hastigheten uppnår ett gränsvärde för varning eller inte kommer scriptet 

att skicka ut en status, OK, WARNING eller CRITICAL. Statusinformation skickas också ut och 

är hur många bitar per sekund porten skickar ut och in samt den procentuella användningen 

Scriptet kan också ta emot flera argument, IP-adress som ska övervakas, gränsvärden i 

procent för varning och kritisk varning, SNMP version, SNMP community och sedan SNMP 

version 3 specifika som exempel användare och lösenord. Scriptet har stöd SNMP version 2 

och SNMPv3 med noAuthNoPriv, authNoPriv och authPriv. På grund av de olika 

säkerhetsnivåerna finns även de nödvändiga argumenten för dessa. 

För att scriptet ska fungera med nagiosgraph behövdes även performance data sparas. Detta 

skickades ut samtidigt med statusinformationen. Performance data som skickas ut är 

procent användning för ingående och utgående. Varningen och den kritiska varningen 

skickades också ut för att kunna se det i graferna. 

3.2.4 Nagdash 

Nagdash är ett tillägg för Nagios som skapar en webbsida för att enkelt se status på värdar. För att 

installera nagdash krävdes det först att tjänsten Nagios-api var installerad och igång. 

Tjänsten startades inte automatiskt i Linux utan var tvunget att startas manuellt. För att 

tillägget skulle starta automatiskt lades en rad in i rc.local som startar scriptet.  

Nagdash laddades sedan ner i /var/www eftersom nagdash är bara en webbsida som måste 

konfigureras med apache. Konfiguration som krävdes med nagdash är att skapa en ny 

webbsida eller alias i apache. Nagdash config.php ändrades också för att ange IP-adressen 

där nagios-api är installerad på. I denna testmiljö installerades nagios-api och nagdash på 

Nagios servern. 

 

 



 

6 
 

3.2.5 Nagiosgraph 

Nagiosgraph installerades för att kunna visa grafer i Nagios. För att installera användes 

installationsscriptet som följdes med i nedladdningen. Däremot modifierades Nagios och 

Apache manuellt då det automatiska i scriptet inte ville fungera. När manuell modifiering 

valdes så beskrev scriptet exakt vad som skulle göras. 

Efter installation skapades det en template i Nagios. 

define service { 
name nagiosgraph 
action_url /nagiosgraph/cgi-bin/show.cgi?host=$HOSTNAME$&service=$SERVICEDESC$ 
register 0 
} 
 
Sedan för varje tjänst som skapas är det bara att använda sig av denna template och de 
tjänsterna kommer att visa en graf.  
 

3.2.6 Förenkling av konfigurationer av nya värdar 

För att förenkla konfigureringen av nya värdar med Linux och Windows användes 

värdgrupper. Med varje ny tjänst som definierades skapades det även en ny värdgrupp som 

tjänsten ska använda sig av. När en ny värd skapas går det då att skriva in alla värdgrupperna 

som den ska vara medlem i och tjänsterna övervakas direkt utan att värden behöver skrivas 

in i tjänst definieringarna.  

För att förenkla konfigurationen av nya switchar eller routrar användes också värdgrupper. 

Däremot fungerade inte lösningen som med Linux och Windows optimalt. Anledningen var 

nämligen att det krävdes en tjänst definiering för varje port och SNMP version. Eftersom 

insticksprogrammet hade stöd för SNMPv2 och SNMPv3 med alla säkerhetsnivåer behöver 

det skapas 96 tjänster för 24-portade switchar om alla olika SNMP versioner används. 

Eftersom det är svårt att ta hand om 104 olika värdgrupper när en ny värd skapas behövdes 

det en annan lösning. Lösningen som togs fram var att skapa en värdgrupp för varje port och 

sedan en för varje SNMP version. Med en 24-portad switch blev det då endast 28 

värdgrupper som skapades. I tjänst definieringen kopplades sedan fyra värdgrupper till varje 

tjänst. Den första är vilken port den är kopplad till och sedan de tre SNMP versioner tjänsten 

inte ska använda sig av. När en ny värd skapas går det skriva in alla portar som ska användas 

och sedan vilken version. 
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4. Resultat 

4.1 Nagios Core 
När de värdar och tjänster i testmiljön var färdigkonfigurerad visade Nagios information 

enligt figur 1. Nagios kommer att visa vilken status värdar och tjänsten har, OK, WARNING, 

CRITICAL eller UNKNOWN. Statusinformation kommer också att visas. Statusinformation 

innehåller nyttig information om exempel vad som kan vara fel. I figur 1 kan man exempel se 

att enheten kund1switch port 1 är i ett kritiskt tillstånd och statusinformationen är att 

utgående trafik är väldigt hög på 92% användning. kund1switch port 22 visar istället att 

porten är nere. På det här sättet går det enkelt att identifiera felen på enheterna. 

 

Figur 1 Exempel på hur övervakning av tjänster visas i Nagios Core 

 

4.2 Bash script för övervakning av routrar och switchar 
Hela scriptet finns i bilaga 1. 

 

4.3 Nagdash 
Väl installerad och konfigurerad kommer nagdash se ut ungefär som figur 2. Varje fel som 

uppstår kommer tydligt att visas på skärmen. Det är också möjligt att se statusinformationen 

och skicka bekräftelser om problemen för att undvika att kända fel inte visas. 
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Figur 2 Exempel på hur Nagdash ser ut när något fel har uppstått 

 

 

4.4 Nagiosgraph 
Figur 3 är ett exempel på hur en graf kan visas i Nagios. I detta exempel är den mörkgröna 
linjen den procentuella användningen på en switchs ingående trafik och den ljus gröna är 
den procentuell användningen på en switch utgående trafik. Den gula och den röda är de 
olika varningsnivåerna. 
 

 
Figur 3 Bandbreddsanvändningen på en port i nagiosgraph 
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4.5 Konfiguration av nya värdar 
Exempel på konfigurering av ny värd. Nedan är två stycken värdgrupper, en för CPU 

användning och en för minne. 

define hostgroup{ 

hostgroup_name   linux-cpu 

alias     CPU 

} 

define hostgroup{ 

hostgroup_name   linux-mem 

alias             Memory 

} 
 

Nedan är två tjänster. Notera att tjänsten för CPU använder sig av värdgruppen linux-CPU 

och tjänsten för minne använder sig av värdgruppen linux-mem. 

 

define service{ 

use                      generic-service,nagiosgraph 

hostgroup_name           linux-cpu 

service_description      CPU Load 

check_command            check_nrpe!check_load -a "-w 0.85 -c 0.95 -r" 

} 

define service{ 

use                      generic-service,nagiosgraph 

hostgroup_name           linux-mem 

service_description     Memory Usage 

check_command            check_nrpe!check_mem -a "-f -w 20 -c 10" 

} 

 

Exemplet nedan är värd definieringen. Notera att värden använder sig av de två 

värdgrupperna linux-cpu och linux-mem för att sedan kunna övervaka endast de tjänsterna 

som värdgrupperna är länkade till. 

 

Define host{ 

Use linux-server 

host_name Kund1LinuxServer 

address 192.168.1.10 

hostgroups linux-cpu,linux-mem 

} 
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Exemplet nedan är tjänst definiering för switchar och routrar. Med denna definiering 

kommer alla värdar som är medlem i värdgrupp port1 men som samtidigt inte är medlem i 

snmpv3a, snmpv3b eller snmpv3c att övervaka denna tjänst. Utropstecknet säger att 

medlemmar i denna värdgrupp inte får använda tjänsten. Snmpv3a är noAtuhNoPriv, 

snmpv3b är authNoPriv och snmpv3c är authPriv. I detta exempel kommer denna tjänst 

endast övervakas om port1 och snmpv2 är vald i värd definieringen. 

define service{ 

use   generic-service,nagiosgraph 

hostgroup_name          port1,!snmpv3a,!snmpv3b,!snmpv3c 

service_description      Port 1 

check_command           check_bw_snmpv2!-s public -w 85 -c 92 -p 1 

} 

 

Exemplet nedan kan användas av alla värdar som är medlem i port1 men inte snmpv2, 

snmpv3b eller snmpv3c. I detta exempel kommer denna tjänst endast övervakas om port1 

och snmpv3a är vald i värd definieringen 

 

define service{ 

use                      generic-service,nagiosgraph 

hostgroup_name           port1,!snmpv2,!snmpv3b,!snmpv3c 

service_description      Port 1 

check_command            check_bw_snmpv3!-s public -w 85 -c 92 -p 1 -u cisco -l 

noAuthNoPriv 

} 

 

Nedan är ett exempel på en värd definiering. Värden ska övervaka port 1, port 2, port 3 och 

port 24 och ska använda sig av SNMPv3 authNoPriv. 

define host{ 

use generic-switch 

address 192.168.1.50 

host_name kund3Switch 

hostgroups port1,port2,port3,port24,snmpv3b 

} 
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5. Diskussion 
I denna Nagios lösning uppnåddes alla krav som Sherpas hade. I lösningen skapades det även 

en enkel struktur för att kunna skapa nya värdar. Insticksprogrammet som skapades gjorde 

det också möjligt att kunna övervaka portar på ett effektivare sätt. Tillägg som nagdash och 

nagiosgraph ger också en möjlighet att enklare att kunna få en överblick av pågående 

problem och även statistik över längre tid. 

Lösningen kräver däremot att den testas I en större skala I en längre tidsperiod. För att 

kunna komma fram till denna lösning användes endast en testmiljö med 4 maskiner och en 

switch. När denna lösning I själva verket ska implementeras kommer antalet enheter vara på 

flera hundra. Insticksprogrammet som skapades är bara testad i den lilla miljön som 

användes. På grund av det är det möjligt att eventuella problem i exempel 

insticksprogrammet kan uppstå. Inga tester har kunnat utföras för SNMPv3 med authPriv 

eftersom switchen inte hade något stöd för det. Detta är såklart något som kan vara ett 

problem om authPriv ska användas. 

Insticksprogrammet skapades med scriptspråket bash. Detta var något som under arbetets 

gång upptäcktes att det inte var det bästa valet. I början av arbetet var det tänkt att scriptet 

skulle vara liten och enkel men i slutet hade väldigt många funktioner lagts till. Av vad som 

upptäcktes också var att Bash inte kunde hantera flyttal på ett effektivt sätt. Istället var en 

annorlunda lösning tvungen att användas i uträkningen av bandbredds användningen. Detta 

kändes inte optimalt och bara på grund av detta borde ett annat programmeringsspråk 

används. För att skapa ett bättre insticksprogram bör exempel ett Python eller Perl script ha 

gjorts. 

Lösningen saknar också tjänst och värd beroenden. Dessa kan användas om exempel en 

tjänst är beroende av att en annan tjänst också fungerar. Kettner M (2009) har skrivit att 

utan beroenden kommer Nagios att skicka ut två meddelanden, en för varje tjänst. Däremot 

med beroenden kan Nagios dämpa meddelandena på alla tjänster och istället skicka ut ett 

meddelande om det riktiga felet. Att implementera en sådan funktion är rekommenderad 

om många tjänster eller värdar är beroende av varandra för att minska antalet meddelanden 

Nagios skickar ut vid fel. 

I lösningen har inget fokus på säkerhet gjorts förutom att undvika att obehöriga kan läsa 

autentiseringsfilen för WMI. Nagios har exempel stöd för SSL och SSH och detta skulle vara 

en rekommendation att använda om känslig information skickas. WMI använder sig av en 

användare för att autentisera sig. Med lösningen användes en textfil med användare och 

lösenord. Detta är en eventuell säkerhetsrisk men eftersom filen gavs strikta rättigheter och 

genom att använda en Windows användare som endast har rättigheter till WMI bör 

säkerhetsriskerna minska. 
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Bilaga 1, scriptet som övervakar nätverksportar via SNMP. Vissa rader kan fortsätta till nästa 

rad på grund av begränsat antal tecken per rad i word. 

############################################################################### 

# 

# Created by Måns Lundqvist 

# Based on script from genderbender, https://www.linuxquestions.org/questions/programming-9/calculating-bandwidth-with-snmp-and-

bash-870984/ 

# 

# Script to check if switch/router port is open and bandwidth utilization with SNMP 

# Support SNMPv1, SNMPv2c and SNMPv3 with noAuthNoPriv, authNoPriv and authPriv 

# 

################################################################################ 

 

 

#!/bin/bash 

 

# Function, return the value of snmpget for ifInOctets 

checkIfInOctets () { 

 

# If SNMPv3 is used 

if [ "$version" == "3" ]; then 

        if [ "$securitylevel" == "noAuthNoPriv" ]; then 

                echo $(snmpget -v $version -c $community_string $hostname ifInOctets.$port -u $username -l $securitylevel | awk '{print $4}') 

        elif [ "$securitylevel" == "authNoPriv" ]; then 

                echo $(snmpget -v $version -c $community_string $hostname ifInOctets.$port -u $username -l $securitylevel -a $authprotocol -A 

$authpass | awk '{print $4}') 

        else 

                echo $(snmpget -v $version -c $community_string $hostname ifInOctets.$port -u $username -l $securitylevel -a $authprotocol -A 

$authpass -x $privprotocol -X $privpass | awk '{print $4}') 

        fi 

 

# If SNMPv2 or SNMPv1 is used 

else 

        echo $(snmpget -v $version -c $community_string $hostname ifInOctets.$port | awk '{print $4}') 

fi 

} 

 

 

# Function, return the value of snmpget for ifOutOctets 

checkIfOutOctets () { 

 

# If SNMPv3 is used 

if [ "$version" == "3" ]; then 

        if [ "$securitylevel" == "noAuthNoPriv" ]; then 

                echo $(snmpget -v $version -c $community_string $hostname ifOutOctets.$port -u $username -l $securitylevel | awk '{print $4}') 

        elif [ "$securitylevel" == "authNoPriv" ]; then 

                echo $(snmpget -v $version -c $community_string $hostname ifOutOctets.$port -u $username -l $securitylevel -a $authprotocol -

A $authpass | awk '{print $4}') 

        else 

                echo $(snmpget -v $version -c $community_string $hostname ifOutOctets.$port -u $username -l $securitylevel -a $authprotocol -

A $authpass -x $authprotocol -X $authpass | awk '{print $4}') 

        fi 

 

# If SNMPv2 or SNMPv1 is used 

else 

        echo $(snmpget -v $version -c $community_string $hostname ifOutOctets.$port | awk '{print $4}') 

fi 

} 

 

# Function, return the value of snmpget for ifSpeed 

checkIfSpeed () { 

 

# If SNMPv3 is used 

if [ "$version" == "3" ]; then 



 

14 
 

        if [ "$securitylevel" == "noAuthNoPriv" ]; then 

                echo $(snmpget -v $version -c $community_string $hostname ifSpeed.$port -u $username -l $securitylevel | awk '{print $4}') 

        elif [ "$securitylevel" == "authNoPriv" ]; then 

                echo $(snmpget -v $version -c $community_string $hostname ifSpeed.$port -u $username -l $securitylevel -a $authprotocol -A 

$authpass | awk '{print $4}') 

        else 

                echo $(snmpget -v $version -c $community_string $hostname ifSpeed.$port -u $username -l $securitylevel -a $authprotocol -A 

$authpass -x $privprotocol -X $privpass | awk '{print $4}') 

        fi 

 

# If SNMPv2 or SNMPv1 is used 

else 

        echo $(snmpget -v $version -c $community_string $hostname ifSpeed.$port | awk '{print $4}') 

fi 

} 

 

 

# Function 

# Check if an interface is open 

# If interface is down exit with error code 2 (CRITICAL) 

# A message whether the interface is administratively down or just down is also sent 

# If the interface is down also send performance data with 0% usage 

status () { 

 

# If SNMPv3 is used 

if [ "$version" == "3" ]; then 

        if [ "$securitylevel" == "noAuthNoPriv" ]; then 

                STATUS=$(snmpget -v $version -c $community_string $hostname ifOperStatus.$port -u $username -l $securitylevel  | awk '{print 

$4}') 

                if [ "$STATUS" == "down(2)" ]; then 

                        ADMINSTATUS=$(snmpget -v $version -c $community_string $hostname ifAdminStatus.$port -u $username -l $securitylevel  

| awk '{print $4}') 

                        if [ "$ADMINSTATUS" == "down(2)" ]; then 

                                state=CRITICAL 

                                msg="Interface is administratively down" 

                                perfdata="Input=0%;$warning;$critical Output=0%;$warning;$critical" 

                                echo "$state $msg | $perfdata" 

                                exit 2 

                        else 

                                state=CRITICAL 

                                msg="Interface is down" 

                                perfdata="Input=0%;$warning;$critical Output=0%;$warning;$critical" 

                                echo "$state $msg | $perfdata" 

                                exit 2 

                        fi 

                fi 

        elif [ "$securitylevel" == "authNoPriv" ]; then 

                STATUS=$(snmpget -v $version -c $community_string $hostname ifOperStatus.$port -u $username -l $securitylevel -a 

$authprotocol -A $authpass  | awk '{print $4}') 

                if [ "$STATUS" == "down(2)" ]; then 

                        ADMINSTATUS=$(snmpget -v $version -c $community_string $hostname ifAdminStatus.$port -u $username -l $securitylevel -

a $authprotocol -A $authpassword | awk '{print $4}') 

                        if [ "$ADMINSTATUS" == "down(2)" ]; then 

                                state=CRITICAL 

                                msg="Interface is administratively down" 

                                perfdata="Input=0%;$warning;$critical Output=0%;$warning;$critical" 

                                echo "$state $msg | $perfdata" 

                                exit 2 

                        else 

                                state=CRITICAL 

                                msg="Interface is down" 

                                perfdata="Input=0%;$warning;$critical Output=0%;$warning;$critical" 

                                echo "$state $msg | $perfdata" 

                                exit 2 

                        fi 

                fi 
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        else 

                STATUS=$(snmpget -v $version -c $community_string $hostname ifOperStatus.$port -u $username -l $securitylevel -a 

$authprotocol -A $authpass -x $privprotocol -X $privpass  | awk '{print $4}') 

                if [ "$STATUS" == "down(2)" ]; then 

                        ADMINSTATUS=$(snmpget -v $version -c $community_string $hostname ifAdminStatus.$port -u $username -l $securitylevel -

a $authprotocol -A $authpass -x $privprotocol -X $privpass  | awk '{print $4}') 

                        if [ "$ADMINSTATUS" == "down(2)" ]; then 

                                state=CRITICAL 

                                msg="Interface is administratively down" 

                                perfdata="Input=0%;$warning;$critical Output=0%;$warning;$critical" 

                                echo "$state $msg | $perfdata" 

                                exit 2 

                        else 

                                state=CRITICAL 

                                msg="Interface is down" 

                                perfdata="Input=0%;$warning;$critical Output=0%;$warning;$critical" 

                                echo "$state $msg | $perfdata" 

                                exit 2 

 

                        fi 

                fi 

        fi 

 

# If SNMPv2 or SNMPv1 is used 

else 

        STATUS=$(snmpget -v $version -c $community_string $hostname ifOperStatus.$port | awk '{print $4}') 

        if [ "$STATUS" == "down(2)" ]; then 

                ADMINSTATUS=$(snmpget -v $version -c $community_string $hostname ifAdminStatus.$port | awk '{print $4}') 

                if [ "$ADMINSTATUS" == "down(2)" ]; then 

                        state=CRITICAL 

                        msg="Interface is administratively down" 

                        perfdata="Input=0%;$warning;$critical Output=0%;$warning;$critical" 

                        echo "$state $msg | $perfdata" 

                        exit 2 

                else 

                        state=CRITICAL 

                        msg="Interface is down" 

                        perfdata="Input=0%;$warning;$critical Output=0%;$warning;$critical" 

                        echo "$state $msg | $perfdata" 

                        exit 2 

                fi 

        fi 

fi 

} 

 

 

 

# Main function 

check () { 

 

# Set default value for TIME if none set in arguments 

if [ -z "$TIME" ]; then 

        TIME=5 

fi 

 

# Set default prefix if none set in arguments 

if [ -z "$prefix" ]; then 

        prefix="Mbit" 

fi 

 

# Call function status to see if an interface is down 

# If the interface is down the function will exit the script with exit code 2 (CRITICAL) 

status 

 

# Check in/out octets from functions and save in variable IN and OUT 

OUT=$(checkIfOutOctets) 
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IN=$(checkIfInOctets) 

 

# If unable to retrive SNMP info, exit with exit code 2 (CRITICAL) 

if [ -z "$OUT" ] || [ -z "$IN" ]; then 

        msg="Unable to retrieve SNMP info." 

        state=CRITICAL 

        echo $state $msg 

        exit 2 

fi 

 

# Different prefixes should use other numbers for calculation 

if [ "$prefix" == "bit" ]; then 

        DIV=1 

elif [ "$prefix" == "kbit" ]; then 

        DIV=1000 

elif [ "$prefix" == "Mbit" ]; then 

        DIV=1000000 

else 

        DIV=1000000000 

fi 

 

# If no argument for interface speed was set 

# Check interface speed with snmpget 

# PIPE is used to calculate a correct percentage later and needs to be different for different prefixes 

if [ -z "$SPEED" ]; then 

        SPEED=$(checkIfSpeed) 

        PIPE=$(($SPEED / $DIV)) 

else 

        PIPE=$SPEED 

fi 

 

        #wait $TIME before running the same check, this way we can confirm how much the data has changed in two periods. 

        sleep $TIME 

 

        #check in and out octets again 

        OUT2=$(checkIfOutOctets) 

        IN2=$(checkIfInOctets) 

 

        # Calculate delta of in/out octets 

        DELTAOUT=$(( $OUT2 - $OUT)) 

        DELTAIN=$(( $IN2 - $IN)) 

 

        # To get bits/s 

        # Divide time with delta in/out octets. 

        # Then multiply with 8 to get bits instead of octets 

        # Finally divide with prefix used 

        INPUTBW=$(((($DELTAIN)/$TIME)*8/$DIV)) 

        OUTPUTBW=$(((($DELTAOUT)/$TIME)*8/$DIV)) 

 

        # If INPUTBW, OUTPUTBW or is 0 

        # This exist to avoid division by zero if either INPUTBW or OUTPUTBW is 0 

        # If both is 0 

        # Exit with exit code 0 (OK) 

        if [ "$OUTPUTBW" -eq "0" ] && [ "$INPUTBW" -eq "0" ]; then 

                msg="Inbound: 0$prefix (0% Used), Outbound: 0$prefix (0% Used)." 

                state=OK 

                perfdata="Input=0%;$warning;$critical Output=0%;$warning;$critical" 

                echo "$state $msg | $perfdata" 

                exit 0 

 

        # If output is 0 

        # Exit with exit code 0 (OK) 

        elif [ "$OUTPUTBW" -eq "0" ]; then 

                percentage_use=$(echo "scale=9; $PIPE/$INPUTBW" | bc) 

                PRCNTIN=$(echo "scale=0; 100/$percentage_use" | bc) 

                PRCNTIN_IF=$(echo $PRCNTIN | tr -d ".") 
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                msg="Inbound: $INPUTBW$prefix ($PRCNTIN% Used), Outbound: 0$prefix (0% Used)." 

                state=OK 

                perfdata="Input="$PRCNTIN"%;$warning;$critical Output=0%;$warning;$critical" 

                echo "$state $msg | $perfdata" 

                exit 0 

        # If input is 0 

        # Exit with exit code 0 (OK) 

        elif [ "$INPUTBW" -eq "0" ]; then 

                percentage_use=$(echo "scale=9; $PIPE/$OUTPUTBW" | bc) 

                PRCNTOUT=$(echo "scale=0; 100/$percentage_use" | bc) 

                PRCNTOUT_IF=$(echo $PRCNTOUT | tr -d ".") 

                msg="Inbound: 0$prefix (0% Used), Outbound: $OUTPUTBW$prefix ($PRCNTOUT% Used)." 

                perfdata="Input=0%;$warning;$critical Output="$PRCNTOUT"%;$warning;$critical" 

                state=OK 

                echo "$state $msg | $perfdata" 

                exit 0 

        fi 

 

 

 

        # Calculate percentage used for both input and output 

        percentage_use=$(echo "scale=9; $PIPE/$INPUTBW" | bc) 

        PRCNTIN=$(echo "scale=0; 100/$percentage_use" | bc) 

        percentage_use=$(echo "scale=9; $PIPE/$OUTPUTBW" | bc) 

        PRCNTOUT=$(echo "scale=0; 100/$percentage_use" | bc) 

 

        # Bash hates decimals, so take the number and remove the decimal point and then compare this to speed (another none decimal). 

        PRCNTIN_IF=$(echo $PRCNTIN | tr -d ".") 

        PRCNTOUT_IF=$(echo $PRCNTOUT | tr -d ".") 

 

 

        # If % is negative restart the main function to check bandwidth again 

        # This happens when the snmp agent resets its counter for in/out octets 

        if [ "$PRCNTIN_IF" -lt 0 ] || [ "$PRCNTOUT_IF" -lt 0 ]; then 

                check 

 

        # If input or output is over critical theshold 

        # Exit with critical error code 2 (CRITICAL) 

        elif [ "$PRCNTIN_IF" -ge $critical ] || [ "$PRCNTOUT_IF" -ge $critical ]; then 

                msg="Inbound: $INPUTBW$prefix ($PRCNTIN% Used), Outbound: $OUTPUTBW$prefix ($PRCNTOUT% Used)." 

                state=CRITICAL 

                perfdata="Input="$PRCNTIN"%;$warning;$crirical Output="$PRCNTOUT"%;$warning;$critical" 

                echo "$state $msg | $perfdata" 

                exit 2 

 

        # If input or output is over warning threshold 

        # Exit with warning error code 1 (WARNING) 

        elif [ "$PRCNTIN_IF" -ge $warning ] || [ "$PRCNTOUT_IF" -ge $warning ]; then 

                msg="Inbound: $INPUTBW$prefix ($PRCNTIN% Used), Outbound: $OUTPUTBW$prefix ($PRCNTOUT% Used)." 

                state=WARNING 

                perfdata="Input="$PRCNTIN"%;$warning;$critical Output="$PRCNTOUT"%;$warning;$critical" 

                echo "$state $msg | $perfdata" 

                exit 1 

 

        # Otherwise exit with status code 0 (OK) 

        else 

                msg="Inbound: $INPUTBW$prefix ($PRCNTIN% Used), Outbound: $OUTPUTBW$prefix ($PRCNTOUT% Used)." 

                state=OK 

                perfdata="Input="$PRCNTIN"%;$warning;$critical Output="$PRCNTOUT"%;$warning;$critical" 

                echo "$state $msg | $perfdata" 

                exit 0 

        fi 

} 

 

# script arguments 

while getopts ":v:s:h:w:c:p:l:x:X:A:u:a:t:b:r:" option 
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do 

case $option in 

v)version=$OPTARG 

;; 

s)community_string=$OPTARG 

;; 

h)hostname=$OPTARG 

;; 

w)warning=$OPTARG 

;; 

c)critical=$OPTARG 

;; 

p)port=$OPTARG 

;; 

l)securitylevel=$OPTARG 

;; 

u)username=$OPTARG 

;; 

a)authprotocol=$OPTARG 

;; 

A)authpass=$OPTARG 

;; 

x)privprotocol=$OPTARG 

;; 

X)privpass=$OPTARG 

;; 

t)TIME=$OPTARG 

;; 

b)prefix=$OPTARG 

;; 

r)SPEED=$OPTARG 

;; 

*) 

exit 3;; 

esac 

done 

 

# If no arguments is given, show help on usage 

NUMARGS=$# 

if [ "$NUMARGS" -eq 0 ]; then 

        echo "usage: -v <version (1|2c|3)> -s <community name> -h <host> -w <warning threshold> -c <critical threshold> -p <interface 

number>" 

        echo "" 

        echo "Version 3 specific:" 

        echo "[-l <securitylevel (noAuthNoPriv|authNoPriv|authPriv>] [-u <username>] [-a <authentication protocol (MD5|SHA)>]" 

        echo "[-A <authentication password>] [-x <privacy protocol (DES|AES)>] [-X <privacy password>]" 

        echo "" 

        echo "optional:" 

        echo "[-t <check interval>] [-b <prefix (bit|kbit|Mbit|Gbit)>]" 

        echo "[-r <interface bit rate (if none is set, SNMP will automatically check. Must use same prefix as -b))]>" 

        echo "Default prefix is Mbit and default check interval is 5 seconds" 

        echo "IMPORTANT. If -r is negative or a string the script will NOT work!" 

        echo "Prefix Gbit is not recommended because the script dont handle decimals. Use Mbit instead" 

        exit 0 

 

# If no hostname is given 

elif [ -z "$hostname" ]; then 

        echo "-h) IP address required." 

        exit 3 

 

# If no community string is given 

elif [ -z "$community_string" ]; then 

        echo "-s) snmp string needs to be specified." 

        exit 3 

 

# If no warning is given 
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elif [ -z  "$warning" ]; then 

        echo "-w) Specify warning %" 

        exit 3 

 

# If no critical is given 

elif [ -z "$critical" ]; then 

        echo "-c) Specify critical %" 

        exit 3 

 

# If no port is interface port is given 

elif [ -z "$port" ]; then 

        echo "-p) Interface number to check" 

        exit 3 

 

# If no version is given 

elif [ -z "$version" ]; then 

        echo "-v) SNMP version required" 

        exit 3 

 

# If version 3 is given 

elif [ "$version" == "3" ]; then 

 

        if [ -z "$prefix" ]; then 

                : 

        # If invalid prefix is set 

        elif [ "$prefix" != "bit" ] &&  ["$prefix" != "kbit" ] && [ "$prefix" != "Mbit" ] && [ "$prefix" != "Gbit" ]; then 

                echo "-b) Prefix must be 'bit', 'kbit', 'Mbit' or 'Gbit'" 

                exit 3 

        fi 

 

        # Required arguments for all 

        if [ -z "$securitylevel" ]; then 

                echo "-l) Security level is required for SNMPv3" 

                exit 3 

        elif [ "$securitylevel" != "noAuthNoPriv" ] && [ "$securitylevel" != "authNoPriv" ] && [ "$securitylevel" != "authPriv" ]; then 

                echo "$securitylevel" 

                echo "-l) Security level must be 'noAuthNoPriv', 'authNoPriv' or 'authPriv'" 

                exit 3 

        elif [ -z "$username" ]; then 

                echo "-u) Username required for SNMPv3" 

                exit 3 

 

        # Required arguments for authNoPriv 

        elif [ "$securitylevel" == "authNoPriv" ]; then 

                if [ -z "$authpass" ]; then 

                        echo "-A) Authentication protocol pass phrase required" 

                        exit 3 

                elif [ -z "$authprotocol" ]; then 

                        echo "-a) Authentication protocol (MD5|SHA) required" 

                        exit 3 

                else 

                        check 

                fi 

 

        # Required arguments for authPriv 

        elif [ "$securitylevel" == "authPriv" ]; then 

                if [ -z "$authpass" ]; then 

                        echo "-A) Authentication protocol pass phrase required" 

                        exit 3 

                elif [ -z "$authprotocol" ]; then 

                        echo "-a) Authentication protocol (MD5|SHA) required" 

                        exit 3 

                elif [ -z "$privprotocol" ]; then 

                        echo "-x) Privacy protocol (DES|AES) required" 

                        exit 3 

                elif [ -z "$privpass" ]; then 
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                        echo "-X) Privacy protocol pass phrase required" 

                        exit 3 

                else 

                        check 

                fi 

        else 

                check 

        fi 

 

# For version 1 and 2 

else 

        if [ -z "$prefix" ]; then 

                check 

        # If invalid prefix is set 

        elif [ "$prefix" != "bit" ] &&  [ "$prefix" != "kbit" ] && [ "$prefix" != "Mbit" ] && [ "$prefix" != "Gbit" ]; then 

                echo "-b) Prefix must be 'bit', 'kbit', 'Mbit' or 'Gbit'" 

                exit 3 

        fi 

        check 

fi 

 


