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Yfirlit

- Hvað er Nagios ?

- Plugins

- Host/Service check

- States

- Timeperiods/Notification

- Parent/Child

- NRPE Addon

- Vefviðmótið



“Nagios er búnaðar og þjónustu eftirlitskerfi hannað til að

láta þig vita af vandamálinu áður en þínir kúnnar, enda-

notendur og yfirmenn vita af því. Það hefur verið hannað til

að keyra undir Linux, en virkar vel á öðrum *NIX 

stýrikerfum. Nagioskeyrir regluleg “check” á búnaði og

þjónustum, sem þú skilgreinir með því að nota 

utanaðkomandi “plugin” sem skilar tilbaka stöðuna til

nagios. Þegar vandamál koma upp, getur Nagio sent 

skilaboð til þeirra sem bera ábyrgð á þeirri þjónustu eða

búnað, á marga mismunandi vegu (email, instant message, 

SMS, etc.). Núverandi staða, loggar og skýrslur er svo allt

hægt að komast í, gegnum vefviðmótið. “

Hvað er Nagios ?



•Í stuttu máli

•Nagios eftirlits og tilkynningar kerfi sem getur fylgst

með nánast öllu.

•Hvernig nálgast maður Nagios ?

•Sem partur af distro

•Apt-get / Yum / Emerge

•Frá www.nagios.org

•Niðurhala og compila.

Hvað er Nagios ?

http://www.nagios.org/


• Nagios byggir eftirlit sitt á pluginum.

• Plugin mest skrifað í Perl, shell og C…enn….

• Einfalt að skrifa sín eigin plugin

• Exit staðan skilgreinir villuna

•0(OK), 1(Warning), 2(Critical) og 3(Unknown)

•Fleiri lýsingar geta fylgt exit strengnum einsog

•Laust pláss á disk

•Laust minni

•Etc…

•Þjónustu check vísa í plugin

Plugins



Plugins



Host / Service checks

•Host (búnaður)

•Host er einn nettengdur búnaður

•Hægt að flokka saman búnað í Host groups

•Host þarf að minnsta kosti eitt service check

•Host up/down notar ping plugin 

•Service (þjónusta)

•Service check er tengt búnaði

•Hægt að flokka saman

•Geta keyrt reglulega eða þegar þarfnast

•Keyra hliðstætt hvor öðru





States

•Notað til að varast “False-positive”

•Soft state

• Ef búnaður eða þjónusta er ekki OK

• Reynir þrisvar að keyra check áður en farið er í 

Hard state

•Soft state er loggað

•Hard State

•Ef að soft state failar

•Ef viðvörun fer úr WARNING í CRITICAL

•Hard state er loggað og contacts látnir vita

•Hægt að stilla hegðun





Timeperiod / Notification

•Timeperiods

•Hægt að búa til mismunandi tímabil

•Fyrir check

•Fyrir Notification

•Notification

• Hægt að búa til hópa

• Hópar bundnir við þjónustu eða búnað með 

tímabil.

•E-mail, sms, instant messanger..etc



Parent/Child

•Búnaður eða þjónusta 

bundin við annan búnað

•Nagios greinir á milli 

DOWN og UNREACHABLE

•Einfaldar að finna hvar 

vandamálið liggur



NRPE Addon 

•Check keyrð á sjálfri vélinni

•Minnkar álag á eftirlitsvél

•NRPE_NT notað á móti Windows vélum

•Betra ef verið er að athuga resources (Diskur, 

minni, CPU, SQL stöðu, mailq etc...)

•Getur haft samskipti með SSL 





















Tækjalisti/Network 

inventory

Tengd tæki

Portastaða

Cacti- Umferðarmælingar

Smokeping-

Biðtímamælingar

Syslog þjónusta

Nagios – tilkynningar

Tengingar – LinkLogger

Afritun uppsetninga

ConfigChecker

Varafl

Teikningar af netkerfum –

Topology maps

Sensa Network Management Suite

http://snms.sensa.is



Spurningar ?


