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(dæmi um skort á eftirliti)

(Hvað er að gerast?)



  



  

Sölumannsræðan...
(mig langar að selja ykkur hugtakið eftirlitskerfi)

● (Smá) Saga:
– Veðurstofa Íslands – alls konar eftirlit.

Eftirlitskerfi Veðurstofu (net, tölvu, kerfisreksturs) er Icinga2

● NetSaint (Ethan Galstad) -> Nagios.
– Mars/apríl 2009 Nagios forkað í Icinga(1).

● (allt config úr Nagios gekk óbreytt inn í Icinga1....)

– Icinga1 -> Icinga2
● (Endurskrift, nánast frá grunni)



  

● Hvað er net- og tölvueftirlit?
– Fylgjast með tölvum, netbúnaði, prenturum, vara-

aflgjöfum, umhverfisþáttum, hiti, raki, rafmagn, 
myndavélar, og svo framvegis.

– Mæla afköst (útbúa gröf), svosem:
● diskanotkun, álag, fjöldi notenda, staða á swap, fjöldi 

fyrirspurna í SQL grunn, fjöldi blaðsíðna sem eru 
prentaðar út, gagnamagn notenda (fyrir kvóta), volt út úr 
UPS, fjöldi tölvupóstskeyta í gegnum póstkerfi



  

● Í grunninn: Eftirlit á því sem þarf að ... eh... 
fylgjast með! (netbúnaður, mælakerfi, tölvur, 
veður, skjálftar, flóð, ...)

● Markmið:
– Geta brugðist við atburðum, helst áður en aðrir verða 

varir við

– Fá tölur til að meta þörf og plana fyrir framtíðina.

– Vera vissir um að kerfið sé að virka rétt

– Álagsmælingar / stöðumælingar



  

Meta stækkun diska...



  



  

Nokkur mæliborð
(dashboard)



  



  



  



  



  



  

Örfáir punktar...

● Aðgengi að eftirlitskerfinu ætti að vera í 
gegnum vafra, til að tryggja að allir geti skoðað 
það, óháð stýrikerfi.

● Það væri þægilegt ef hægt væri að nota texta-
vafra fyrir þá sem eru úti í mörkinni, með litla 
fartölvu og hægvirkan síma.

● Myndræn framsetning skiptir gríðarlegu máli!  



  

● Oft (en ekki alltaf) er eftirlit brotið upp:
– stakar vélar, netbúnaður, græjur

– Þjónustur keyrandi á viðkomandi vél

● Þetta getur svo verið grúppað saman, eftir 
virkni, t.d. allir vefþjónar saman, allir 
póstþjónar saman



  

● Oft þarf að fara nokkur stig í eftirlitinu:
– Er vélin lifandi?

– Er nóg pláss á diskum?

– Er vefþjónninn keyrandi? 

– Hver er staðan á framleiðslufæribandinu?

– Virkar að ná í aðeins flóknari vefsíðu, þar sem rætt 
er við gagnagrunn með mjög einfalda spurningu? 
(t.d. spyrja grunninn hvað klukkan sé?)



  

– Ná í vefsíðu sem sendir inn flóknari fyrirspurn í 
gagnagrunninn, jafnvel í gegnum einhverja próf-
töflu, uppfæra, og sjá hvort virki

– Tala beint við gagnagrunninn og forvitnast um 
fjölda lása, fjölda notenda, fjölda tenginga, 
hugsanlega telja einhver gildi úr einhverri töflu

● Og þetta var bara til að prófa einfaldan vefþjón 
með tengingu við gagnagrunn.



  

Dashboard - upplýsingaskjárinn sjálfur



  

Fylgjast með netbúnaði, nettengingum, 
snúrunum....



  

Úbs!  Eitthvað er að!



  

Dæmi: Vatnamælar tengdir við eftirlitskerfi 
Veðurstofunnar



  

Ansi samþjappaðar upplýsingar hér.....



  

Samþjappaðar upplýsingar #2



  

Veðrið, er það ekki? :-)



  

● Leitarorð/stykkorð:
– Monitoring systems
– Computer monitoring
– Network monitoring

– nagios

– nagvis

– icinga

– rrdtools

– mrtg

– zenoss



  

– opennms

– zymon

– weathermap

– dia / visio

– SNMP

– web-crawling



  

Jæja, (fleiri) spurningar?
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