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Abstrakt 

Tato práce se zabývá problematikou monitorování zařízení v lokálních internetových 

sítích. Pozornost je věnována popisu základních funkcí a metod monitorování sítě, 

následně pak standardům pro sledování, jako je protokol SNMP, služba WMI nebo 

metoda Cisco NetFlow. Dále pak je zde rozebráno několik základních nástrojů 

s otevřenou licencí použitých pro monitorování. Hlavní přínos práce spočívá 

v objasnění a následném využití těchto metod pro sledování na síti VUT. Pro tuto funkci 

bylo využito nástroje Nagios, který podával zprávy o stavu zařízení spolu s vlastním 

naprogramovaným zásuvným modulem a nástroje Cacti, který sbíral data z těchto 

zařízení a vytvářel grafické závislosti. 
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Abstract 

This thesis deals with issues of traffic monitoring of local internet networks. Attention 

is paid to describing main functions and methods of network monitoring, consequently 

standards for monitoring such as SNMP protocol, WMI service or Cisco NetFlow 

methods. There are also described some other basic tools with open source licence used 

for monitoring. The main contribution of this thesis is clarification and subsequent 

usage of these methods for monitoring on VUT network. For this intermediation was 

used Nagios tool which used Nagios tool which provided feedback about the status of 

devices together with the own programmed plugin and tool Cacti which collected data 

from these devices and created graphical dependencies. 

 

Keywords 

SNMP, NetFlow, WMI, Nagios, Cacti, OID, MIB, RRD, monitoring, passive 

monitoring, active monitoring 



 

 

Bibliografická citace práce 

PAPEŽ, N. Monitorování provozu lokálních internetových sítí. Brno: Vysoké učení 

technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2013. 83 s. 

Vedoucí bakalářské práce Ing. Lukáš Verner.  



 

 

 

Prohlášení  

Prohlašuji, že svou bakalářskou práci na téma „Monitorování provozu lokálních 

internetových sítí“ jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské 

práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou všechny 

citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce.  

Jako autor uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s 

vytvořením této bakalářské práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména 

jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a/nebo 

majetkových a jsem si plně vědom následku porušení ustanovení § 11 a následujících 

autorského zákona c. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 

právem autorským a o změně některých zákonu (autorský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části 

druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.  

 

V Brně dne ............... ............................................ 

podpis autora  



 

 

 

Poděkování 

Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Lukáši Vernerovi za velmi 

vyčerpávající a užitečnou metodickou pomoc a cenné rady při zpracování bakalářské 

práce během jejího celého průběhu psaní. Také bych chtěl poděkovat své krásné 

přítelkyni Kamile za gramatickou korekci. 

 

V Brně dne ............... ............................................ 

podpis autora 

  



 

 

 

Faculty of Electrical Engineering 
and Communication 

Brno University of Technology 
Purkynova 118, CZ-61200 Brno, Czechia 

http://www.six.feec.vutbr.cz 

Výzkum popsaný v této bakalářské práci byl realizován v laboratořích 

podpořených z projektu SIX; registrační číslo CZ.1.05/2.1.00/03.0072, 

operační program Výzkum a vývoj pro inovace. 

  



 

 

Obsah 

1. Úvod 12 

2. Metody pro monitorování sítí 13 

 2.1 Aktivní monitorování ................................................................................ 13 

 2.2 Pasivní monitorování ................................................................................. 13 

 2.3 Kombinované monitorování ...................................................................... 14 

3. Monitorovací nástroje a standardy pro sledování 15 

 3.1 Standardy pro přenos elektronické komunikace a dat ............................... 15 

3.1.1 Simple network management protocol (SNMP) ......................... 15 

3.1.2 Služba Windows Management Instrumentation (WMI) ............. 18 

3.1.3 Metoda Cisco NetFlow ................................................................ 18 

 3.2 Nejpoužívanější Open Source nástroje ...................................................... 20 

3.2.1 Nagios .......................................................................................... 20 

3.2.2 Cacti ............................................................................................. 28 

3.2.3 NagVis ......................................................................................... 31 

3.2.4 Zabbix .......................................................................................... 32 

3.2.5 OpenNMS .................................................................................... 32 

3.2.6 Icinga ........................................................................................... 33 

4. Praktická část 34 

 4.1 Monitorování pomocí nástroje Nagios ...................................................... 34 

4.1.1 Linuxové servery ......................................................................... 35 

4.1.2 Windowsové servery ................................................................... 41 

4.1.3 Aktivní síťové prvky ................................................................... 45 

 4.2 Monitorování pomocí nástroje Cacti ......................................................... 51 

4.2.1 Linuxové servery ......................................................................... 52 

4.2.2 Windowsové servery ................................................................... 55 

4.2.3 Tiskárny ....................................................................................... 56 

4.2.4 Aktivní síťové prvky ................................................................... 56 

 



 

 

 4.3 Vlastní plugin pro prostředí Nagios .......................................................... 57 

4.3.1 Kompletní seznam funkcí pluginu .............................................. 58 

4.3.2 Popis funkce kontroly VUT zpráv ............................................... 59 

5. Závěr 61 

Seznam použitých zdrojů 62 

Seznam použitých zkratek 64 

Seznam příloh 66 

Přílohy 67 

 



 

 

Seznam obrázků 

Obr. 1: Příklad využití nástroje ping ............................................................................... 13 

Obr. 2: Ukázka zachytávání komunikace v prostředí Wireshark ................................... 14 

Obr. 3: Princip řazení OID [11] ...................................................................................... 17 

Obr. 4: Ukázka prostředí Nagios – Host Groups [12] .................................................... 21 

Obr. 5: Status hostitele v prostředí Nagios ..................................................................... 22 

Obr. 6: Status služby definované na hostiteli v prostředí Nagios ................................... 23 

Obr. 7: Záložka graphs v prostředí Cacti ........................................................................ 29 

Obr. 8: Záložka console v prostředí Cacti ...................................................................... 29 

Obr. 9: Devices - Zařízení Betka .................................................................................... 30 

Obr. 10: Data Sources - zdroj dat pro procesy na zařízení Betka ................................... 31 

Obr. 11: Graph Management - šablona grafu pro procesy na zařízení Betka ................. 31 

Obr. 12: Ukázka mapy v prostředí NagVis [13] ............................................................. 32 

Obr. 13: Sledované služby na linuxovém serveru Betka ................................................ 35 

Obr. 14: Sledované služby na linuxovém serveru Lenka ............................................... 37 

Obr. 15: Sledované služby na Windowsovém PC CNU125SM3 ................................... 41 

Obr. 16: Schéma zapojení směrovače a přepínače k monitorovacímu serveru Lenka ... 45 

Obr. 17: Sledované služby na CISCO směrovači a přepínači ........................................ 46 

Obr. 18: Sledované služby na vlastním domácím směrovači ......................................... 50 

Obr. 19: Plugin VUT check v prostředí Nagios .............................................................. 57 

Obr. 20: Graf datového toku (bit/s) na serveru Betka ..................................................... 67 

Obr. 21: Graf datového toku (bajt/s) na serveru Betka ................................................... 67 

Obr. 22: Graf datového toku (bajt/s, celkový provoz) na serveru Betka ........................ 68 

Obr. 23: Graf využití paměti (linux) na serveru Betka ................................................... 68 

Obr. 24: Graf využití paměti (ucd/net) na serveru Betka ............................................... 68 

Obr. 25: Graf využití dostupného místa na disku /dev/mapper/Vol na serveru Betka ... 69 

Obr. 26: Graf využití dostupného místa na disku /dev/sda1 na serveru Betka ............... 69 

Obr. 27: Graf průměrného zatížení systému na serveru Betka ....................................... 69 

Obr. 28: Graf počtu přihlášených uživatelů na serveru Betka ........................................ 70 

Obr. 29: Graf odezvy zařízení na serveru Betka ............................................................. 70 

Obr. 30: Graf počtu procesů na serveru Betka ................................................................ 70 

Obr. 31: Graf využití paměti (linux) na serveru Lenka .................................................. 71 

Obr. 32: Graf využití paměti (ucd/net) na serveru Lenka ............................................... 71 



 

 

Obr. 33: Graf využití dostupného místa na disku /dev/mapper/Vol na serveru Lenka .. 71 

Obr. 34: Graf využití dostupného místa na disku /dev/sda1 na serveru Lenka .............. 72 

Obr. 35: Graf průměrného zatížení systému na serveru Lenka ...................................... 72 

Obr. 36: Graf počtu přihlášených uživatelů na serveru Lenka ....................................... 72 

Obr. 37: Graf odezvy zařízení  na serveru Lenka ........................................................... 73 

Obr. 38: Graf počtu procesů na serveru Lenka ............................................................... 73 

Obr. 39: Graf využití dostupného místa na disku C: na PC CNU1253SM3 .................. 73 

Obr. 40: Graf využití dostupného místa na disku D: na PC CNU1253SM3 .................. 74 

Obr. 41: Graf využití paměti na PC CNU1253SM3 ....................................................... 74 

Obr. 42: Graf počtu procesů na PC CNU1253SM3 ........................................................ 74 

Obr. 43: Graf využití čtyř jader procesoru na PC CNU1253SM3 .................................. 75 

Obr. 44: Graf datového toku na síťové tiskárně Xerox M128 ........................................ 75 

Obr. 45: Graf odezvy na síťové tiskárně Xerox M128 ................................................... 75 

Obr. 46: Graf využití procesoru na přepínači CISCO .................................................... 76 

Obr. 47: Graf využití paměti na přepínači CISCO ......................................................... 76 

Obr. 48: Graf datového toku (bit/s) na přepínači CISCO ............................................... 76 

Obr. 49: Graf odezvy na přepínači CISCO ..................................................................... 77 

Obr. 50: Graf chybných paketů na přepínači CISCO ..................................................... 77 

Obr. 51: Graf toku unicast paketů na směrovači CISCO ................................................ 77 

Obr. 52: Graf chybných paketů na směrovači CISCO .................................................... 78 

Obr. 53: Graf využití paměti na směrovači CISCO ........................................................ 78 

Obr. 54: Graf datového toku (bit/s) na směrovači CISCO ............................................. 78 

Obr. 55: Graf odezvy na směrovači CISCO ................................................................... 79 

Obr. 56: Vývojový diagram bloku kódu pro kontrolu VUT zpráv ................................. 82 

 



12 

 

1. Úvod 

Tato práce má za úlohu popsat problematiku monitorování sítí, jeho nejčastější typy, 

následně pak i aplikace pro jeho zprostředkování. Na začátku práce jsou rozebrány 

způsoby a možnosti monitorování v síti. V další kapitole pak sledovací nástroje, jejich 

funkce a protokoly či standardy, za kterých je monitorování prováděno. Zejména pak je 

zde popsán protokol SNMP, služba WMI a metoda Cisco NetFlow. Všechny tyto 

metody jsou využívány mnoha síťovými zařízeními.  

Z několika popsaných sledovacích nástrojů zde bylo vybráno a podrobněji 

popsáno prostředí Nagios a Cacti, se kterými byla následně realizována i praktická část 

práce. Nagios má za úkol sledovat stav zařízení v síti a následně podávat o nich hlášení 

a upozornění, Cacti pak tyto údaje zpracovává do grafických závislostí. V této části byla 

popsána u každého z těchto programů nejdříve prostředí, poté instalace nástrojů a 

nakonec popis konfigurace samotné včetně jednotlivých služeb. Celkově získáním 

základních znalostí metod a funkci sběru dat a informací ze síťových zařízení by mělo 

být dosaženo kompletní analýzy a stavu těchto zařízení a jejich služeb. Jako poslední 

z praktické části byl naprogramován zásuvný modul pro Nagios a následně 

nakonfigurováno monitorování za využití tohoto modulu. Jeho primární funkce slouží 

ke sledování stavu zpráv na Intraportálu VUT. Další funkce mohou být například i 

kontrola jiných webových stránek a jejich obsahu. 
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2. Metody pro monitorování sítí 

Principem monitorování sítí je poskytnutí informací síťovému správci o jejím stavu a 

charakteristice. To znamená neustálou nebo také administrátorem definovanou kontrolu 

zařízení a jejich dostupných služeb, kterými disponují. Jeho hlavním účelem je detekce 

a podávání hlášení zdali jakýkoli sledovaný systém nepracuje správně a co nejdříve o 

tom informovat.  Může se jednat například o zahlcení provozu, kontrolu stavu zařízení 

nebo o zkoumání a zjišťování topologie. Pro základní přehled uvádím ty 

nejpoužívanější typy sledování [8]. 

2.1 Aktivní monitorování 

Při aktivním monitorování se posílají na sledovaný objekt pakety1, které přijme a 

odpovídá na ně. Hlavním rozdílem od pasivního monitorování je, že jsou analyzované 

jen námi posílané pakety. Tímto vstupem do sítě ovšem způsobujeme zatížení, které je 

nežádoucí. 

Asi nejpoužívanějším nástrojem při aktivním monitorování je ping2, za pomocí 

kterého můžeme změřit například ztrátovost dat, odezvu, dostupnost či částečnou 

topologií sítě. Tato kontrola je možná například v příkazovém řádku zadáním příkazu 

ping, která je znázorněna na obrázku 1. Budou zasílány datagramy o velikosti 32 bytů 

na zadanou adresu a následné shrnutí a podání zprávy o výsledku [4], [19]. 

 

Obr. 1: Příklad využití nástroje ping 

2.2 Pasivní monitorování 

Podstatou pasivního monitorování je sledování provozu sítě na základě analýzy 

procházejících paketů. To znamená, že žádná data nejsou odesílána, ale jen přijímána. 

                                                 
1 Packet – blok dat přenášený v síti 
2 Ping – nástroj pro zjištění odezvy dotazovaného spojení 
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Je sledován časový a objemový charakter datového provozu v síti. Také na rozdíl od 

aktivního monitorování se zde sbírají informace pouze z jediného sledovacího bodu.  

Typickým nástrojem pro pasivní sledování sítě je například paketový analyzér 

s open source3 licencí Wireshark. Slouží pro zachytávání veškeré případně vyfiltrované 

komunikace přes zvolené síťové rozhraní (ukázka na obrázku 2). 

 

Obr. 2: Ukázka zachytávání komunikace v prostředí Wireshark 

Výhodou pasivního monitorování je, že vůbec nezatěžuje provoz na síti a může 

zjistit charakteristiky, které jsou jinak aktivním sledováním nezjistitelné, a to například 

bezpečnostní útoky, aplikace zatěžující kapacitu sítě nebo také objem datového provozu 

[4], [19]. 

2.3 Kombinované monitorování 

Vzhledem k možnostem a výhodám či nevýhodám předchozích způsobů monitorování 

je nejefektivnější způsob tyto metody společně zkombinovat, což nám dává mnohem 

komplexnější přehled nad sítí. Kombinací těchto dvou typu sledování pak získáme vyšší 

věrohodnost a mnohem více podrobností ze získané informace [4].  

                                                 
3 Open source – software s legálně dostupným zdrojovým kódem 
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3. Monitorovací nástroje a standardy pro 

sledování 

V předchozí kapitole byly popsány různé metody pro monitorování sítí. V této kapitole 

bude vysvětleno, jak je lze využít v praxi a to pomocí několika známých metod a 

standardů pro přenos dat, tyto metody pak mohou být využity některými z dále 

popsaných nástrojů pro sledování na síti. 

3.1 Standardy pro přenos elektronické komunikace a dat 

Aby mohlo správně probíhat sledování na síti, je nutné si pro něj definovat pravidla 

vzájemné komunikace pro přenos dat. Jakými způsoby tyto standardy probíhají, 

realizují následující služby a protokoly, které jsou popsány v následující kapitole.  

3.1.1 Simple network management protocol (SNMP) 

SNMP protokol byl představen v roce 1988 pro uspokojení rostoucí potřeby po správě 

zařízení pracujících na internetovém protokolu IP. Pracuje na portu 161 a poskytuje 

svým uživatelům sadu operací, které umožnují tato zařízení vzdáleně řídit či sledovat. 

Například pomocí SNMP protokolu může administrátor vypnout rozhraní směrovače na 

dálku, zjistit rychlost na sledovaném ethernetovém portu nebo zjistit pracovní teplotu 

přepínače a poslat varování pokud překročí danou hodnotu. 

 

SNMP protokol obsahuje několik verzí: 

 SNMPv1 Historicky první verze tohoto protokolu. Bezpečnost je zde pouze na 

základě komunit, které nejsou ničím jiným než pouze hesla – řetězce čistého 

textu, který umožní každé na SNMP založené aplikaci získat přístup ke správě 

informací sledovaného zařízení. Spousta výrobců tuto verzi podporuje. 

 SNMPv2 Neboli také SNMPv2c. V tuto chvíli nejvíce využívaná verze. 

 SNMPv3 Zatím poslední verze tohoto protokolu. Zde proběhly změny 

v zabezpečení. Přibyla zde podpora silné autentizace a také možnost soukromé 

komunikace se spravovaným subjektem. V roce 2002 se již tato verze stala plně 

standardem. 
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Pro úspěšnou komunikaci na SNMP je třeba: 

 Agent Agent je software na monitorovaném zařízení, který odesílá nasbírané 

informace managerovi. 

 Manager Také známý jako Network Management System (NMS) přijímá 

všechny informace od agenta, který je z monitorovaného zařízení vyslal. 

OID 

Object IDentifier (OID) je jméno či identifikátor, který jednoznačně definuje na 

protokolu SNMP spravovanou vlastnost objektu. Obyčejně se objevuje ve dvou formách 

a to v číselném anebo lépe „čitelném“ textovém formátu.  

Tento formát se definuje podle hierarchické stromové struktury. Číselný 

identifikátor objektu se skládá z řady celých čísel oddělených tečkami na základě uzlů v 

této stromové struktuře. Začíná vždy od kořenového uzlu zvaného iso(1). Ačkoli pro 

člověka je lépe čitelné jméno nežli řetězec čísel, tato forma zápisu není nic víc než jen 

série názvů oddělených tečkami, z nichž každý název představuje uzel stromové 

struktury. Můžete použít čísla samotné nebo posloupnost jmen, kde jinak je každé 

jméno reprezentováno číslem. V číselném formátu může vypadat například takto: 

1.3.6.1, v textovém iso.org.dod.internet. Pro lepší pochopení můžeme 

vyčíst OID z obrázku 3. 
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Obr. 3: Princip řazení OID [11]  

MIB 

Každý agent je vybaven jednou nebo více sadou objektů, tato sada se nazývá 

Management information base (MIB). V každé sadě objektů se nachází seskupení 

několika OID, které jsme si popsali v předchozím odstavci. Data uchovaná v MIB 

zahrnují také kontaktní informace, kdo vytvořil MIB (většinou zde bývá uveden 

výrobce), definici jednotlivých poduzlů, atributy a typ použitých dat. Hlavním cílem 

druhé verze MIB-II je poskytnou všeobecnou správu informací ze sady protokolů 

TCP/IP. 

SMI 

Přesně definuje pravidla, jak jsou spravované objekty v MIB pojmenovávány a 

specifikuje jejich příslušné datové typy. Pro lepší znázornění je to jako překladatelský 

slovník, který definuje, jak slovo vyslovit (SMI) a dále popisuje, co znamená (MIB). 
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Existuje i SMIv2, která poskytuje různá vylepšení pro SNMPv2 přidáním několika 

nových datových typů, což nám dává lepší kontrolu nad přístupem k objektu a mnoho 

dalších vylepšení [1], [5], [11], [18]. 

3.1.2 Služba Windows Management Instrumentation (WMI) 

WMI neboli také Windows management instrumentation je služba pro monitorování 

stanic a jejich funkcí. Byla vyvinuta firmou Microsoft pro operační systém Windows. Je 

to implementace WBEM – Web-Based Enterprise Management, což je sada 

systémových technologií pro správu distribuovaných výpočetních prostředí. WMI běží 

pouze na systémech Microsoft Windows a je na nich implicitně nainstalováno. 

Vzdálené navázání spojení se uskutečňuje přes Distributed Component Object Model –

DCOM, který zajišťuje komunikaci mezi softwarovými komponentami v síti. 

Architektura WMI zahrnuje: 

 WMI Object Manager je nástroj, který shromažďuje informace od 

zprostředkovatelů služby, manipuluje s objekty v uložišti a řídí jejich 

shromažďování. 

 Zprostředkovatelé služby neboli WMI Providers zajišťují komunikaci mezi 

WMI a aplikacemi, součástmi operačního systému a dalšími systémy. Poskytují 

informace, vlastnosti a události o svých komponentách, případně s nimi mohou i 

pracovat. 

 Common Information Model je rozlehlá databáze jinak nazývaná také CIM 

Repository, která v sobě zahrnuje monitorované objekty, jako jsou například 

softwarové balíčky, počítačové systémy nebo pevné disky. 

 

Užití WMI je tedy oproti SNMP rozsáhlejší způsob, jak zpracovávat informace nejen z 

hardwarových zařízení, ale i ze softwarových aplikací [7], [16], [21]. 

3.1.3 Metoda Cisco NetFlow 

V roce 1996 společnost Cisco Systems vynalezla metodu, která rozhodovala o 

směrování datových toků. Později byla tato metoda o hodnotě toku informace 

zrealizována a zpřístupněna síťovým administrátorům pod názvem NetFlow. Tato 

otevřená metoda slouží pro měření a sledování sítě na základě IP toku. Na rozdíl od 
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protokolu SNMP zde neexistují žádní agenti. Pro pochopení podstaty metody NetFlow 

je nejdříve nutné si objasnit, co jsou to toky flow. 

Toky Flow 

Jinak také nazýváno five-tuple IP flow. Je to série paketů, která má stejné zdrojové i 

cílové IP adresy, porty a protokol. Flow záznam je souhrn všech informací o flow toku, 

záznam komunikací mezi dvěma koncovými body. Většina síťových zařízení může 

ohlásit svůj provoz jako toky – flow, není na ně instalován žádný software. Díky tomu, 

že flow záznamy nezahrnují údaje o vyměněných datech ze síťového spojení, jsou 

záznamy malé. 

Pro lepší pochopení, různé sniffery4 při nešifrovaném spojení na síti zachytí, 

analyzují a rekonstruují cokoliv, co jí zrovna teče. Například když si uživatel prohlíží 

webovou stránku, zjistí její adresu, počet návštěv, stažená a odeslaná data nebo různá 

hesla či uživatelská jména zaslaná při výměně komunikací. Flow záznam však 

neobsahuje všechny tyto informace. Jednoduše z něj administrátor může vyčíst, jakou 

stránku uživatel navštívil, kolikrát a kolik dat si se stránkou vyměnil, ne však obsah této 

výměny dat. Přesně díky tomu je záznam malý a méně zatěžuje síť [10]. 

 

Verze NetFlow protokolu: 

 NetFlow verze 1 První vydání NefFlow. Stále ještě podporována několika 

prodejci, obsahuje však minimum flow informací. 

 NetFlow verze 5 Obsahuje tyto hodnoty: zdrojovou a cílovou IP adresu, port 

(TCP, UDP), cílový port, IP protokol, rozhraní, kam flow tok dorazil a typ IP 

služby (ToS). Využívá ho například Nokia. Pro většinu prostředí již dostačující. 

 NetFlow verze 7 Podporován pouze špičkovými Cisco Catalyst přepínači. Na 

rozdíl od verze 5 obsahuje směrovací a přepínací informace. Například adresu 

dalšího skoku pro flow. 

 NetFlow verze 8 Používán zřídka. Hodí se zejména pro širokopásmová spojení. 

Cisco je zatím jediným dodavatelem zařízení podporující tuto verzi. 

                                                 
4 Sniffer – paketový analyzér 
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 NetFlow verze 9 Finální verze tohoto protokolu. Přibyla podpora IPv6. Je 

rozšiřitelný, což umožňuje dodavatelům třetích stran dodat do záznamu 

libovolné informace. Zatím je užíván pouze v několika komerčních produktech. 

3.2 Nejpoužívanější Open Source nástroje 

Nejdříve si položme otázku, proč zrovna Open Source? Můžeme zvolit z mnoha 

důvodů.  

 Kvalita: Pokud se jedná o známý software, často má také velkou komunitu 

uživatelů, který jej udržují a spravují, proto někdy dosahuje daleko větších kvalit 

nežli nějaké jiné komerční řešení, které je spravováno pouze týmem lidí. 

 Bezpečnost: Paradoxně právě díky otevřenému zdrojovému kódu jsme si 

schopni ověřit, že software neobsahuje žádná zadní vrátka (backdoor5), která 

jsou často zneužívána k různým neoprávněným aktivitám. 

 Jsou zdarma: Získáte zdarma software, který byste jinak mohli buď dlouze 

vyvíjet, nebo kupovat za značné částky. Zdarma většinou bývají i další pluginy6 

a doplňky k programu. 

 

Právě díky těmto vlastnostem zde popíši několik velice schopných monitorovacích 

nástrojů, které fungují pod různými linuxovými distribucemi. 

3.2.1 Nagios 

Nagios je prostředí pro hromadné monitorování stavů síťových zařízení a jejich služeb. 

Neprovádí žádnou kontrolu hostitele či služby sám, nýbrž je postavený na veřejně 

dostupných zásuvných modulech (pluginech), což ho dělá maximálně flexibilním. Je 

schopen sledovat síť například na základě využití výše zmiňovaného protokolu SNMP, 

který využívá nejčastěji, WMI nebo NetFlow právě díky dostupným pluginům. Umí 

monitorovat windowsové, unixové i linuxové systémy a širokou škálu služeb 

(obrázek 4). 

Historicky roku 2002 vznikl malý projekt pod názvem Netsaint, který měl za 

úkol vyplnit mezeru v monitorování sítí. Později tento projekt přerostl do velké 

komerční sféry monitorování a změnil se na Nagios. 

                                                 
5 Backdoor – metoda pro obejití běžné autentizace 
6 Plugin – zásuvný modul, který slouží jako softwarový doplněk pro jinou aplikaci 
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Obr. 4: Ukázka prostředí Nagios – Host Groups [12] 

a) Popis konfigurace 

Pro tuto konfiguraci je nutné mít základní znalosti systému Linux. Konfigurace Nagiosu 

se může provádět přes telnet7 nebo novější zabezpečený protokol SSH. Konfigurují se 

zde prvky, které představují například hostitele, šablony, kontakty atp. Tyto prvky jsou 

pod svými specifickými názvy uloženy jako soubory s příponou CFG. Některé z těchto 

prvků jsou popsány v následující části.  

                                                 
7 Telnet – nezabezpečený protokol pro vzdálenou správu zařízení připojených k síti 
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b) Hlavní prvky Nagiosu 

Hostitel – host 

Je fyzické zařízení např. směrovač, přepínač, server, pracovní stanice, tiskárna atp. 

společně s informacemi kdo by měl být informován, jaké kontroly se na něm budou 

provádět a kdy se budou provádět. Každý host se může nacházet ve skupině host group. 

Pro příklad zde uvádím server pod názvem Betka-geolokation_server (obr. 5). 

 

 

Obr. 5: Status hostitele v prostředí Nagios 

Blok zdrojového kódu definující hosta (výpis kódu 1) výše vymezený závorkami může 

vypadat následovně: 

Výpis kódu 1: Ukázka definice hostitele 

define host{ 

 #Identifikace zarizeni 

 host_name Betka-geolokation_server 

 #Nazev zarizeni 

 alias Betka-geolokation_server  

 #IP adresa zarizeni 

 address 147.229.151.32  

 #Definovana sablona 

 use linux-server  

 } 

 

V této definici hostitele je host_name jedinečný identifikátor zařízení. Používá 

se při definování služeb nebo skupin hostitelů. Host_name na rozdíl od alias, který 

také definuje název hostitele, je povětšinou kratšího formátu. Alias, jak už jsem 

zmínil, definuje název zařízení, avšak v člověku lépe čitelnější podobě, zařízení je pak 

možné lépe identifikovat. Je zobrazován například ve webovém rozhraní Nagiosu. 

Address je pak samotná IP adresa hostitele, na které ho můžeme lokalizovat. 

Poněvadž spousta dalších parametrů pro jiná monitorovaná zařízení může být stejná 

(například interval kontroly či přiřazené kontakty), je zde definován příkaz use, což 

odkazuje na přesně definovanou šablonu linux-server, kde jsou tyto ostatní 

parametry. 
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Služba – service 

Je zvláštní funkce např. webový server (httpd proces na zařízení) může být definován 

jako služba pro monitorování. Je zde definováno také kdo by měl být informován, jaké 

kontroly se budou provádět a kdy se budou provádět. Každá služba je přiřazena 

k určitému hostiteli a může se nacházet ve skupinách service group. Tyto služby jsou 

skripty a každá je zvlášť ve formě souboru. Nachází se ve speciální složce. Další služby 

je možné přidávat jako pluginy nebo si je napsat například v programovacím jazyce 

PHP, PERL nebo C. 

Ve stejném souboru s definovaným hostitelem mohou být také definovány 

služby pro něj. Například pro server Betka jsou nastaveny monitorovací služby 

check_ping (kontrola spojení s hostitelem), check_http (testuje službu http), check_ssh 

(zkouší spojení se SSH na daném portu), check_snmp (kontrola přístupnosti SNMP 

protokolu), check_snmp_storage (kontrola místa na disku pomocí SNMP protokolu), 

která je zobrazena na obrázku 6 a definována ve výpisu kódu 2.  

 

 

Obr. 6: Status služby definované na hostiteli v prostředí Nagios 

Definice služby může vypadat následovně: 

Výpis kódu 2: Ukázka definice služby 

define service{ 

 #Definovana sablona  

 use                          local-service 

 #Monitorovane zarizeni         

 Host_name                  Betka-geolokation_server 

 #Popis sluzby  

 service_description         Storage check 

 #Typ služby 

 check_command check_snmp_storage!80%!90% 

      } 

 

Tímto blokem příkazů byla nastavena služba check_snmp_storage na Betka-

geolokation_server. Příkaz service_description slouží k lepší identifikaci 

služby ve webovém prostředí Nagiosu, dále pak příkazem check_command je přesně 

definovaný skript, který se bude vykonávat. Procentuální hodnoty oddělené vykřičníky 
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značí varovnou a kritickou hodnotu zaplnění disku a jsou odkazovány takzvaným 

makrem, které bude vysvětleno v další části práce. 

Příkazy – commands 

Jsou přesné definice, jak by měl Nagios provádět různé typy kontrol. Určité pluginy 

sestávají ze skupiny podobných typů operací. Definice příkazů se nachází v souboru 

commands.cfg. Zde si můžeme nastavit přesnější parametry pro monitorování určité 

služby. Blok dat pro definici služby check_snmp_storage může vypadat například takto 

(výpis kódu 3): 

Výpis kódu 3: Ukázka definice příkazu 

define command { 

 #Nazev sluzby 

      command_name     check_snmp_storage 

     #Definice prikazu 

 command_line      $USER1$/check_snmp_storage.pl –H 

$HOSTADDRESS$ -C public -m / -w $ARG1$ -c $ARG2$ 

      } 
 

Command_name zde slouží, jako unikátní identifikátor daného příkazu služby, 

na kterou se odkazujeme například při definici služby - define service. 

Command_line pak přesně definuje příkaz, kterým určujeme, jakou funkci bude 

služba provádět. Zde byla nastavena cesta k pluginu check_snmp_storage, dále pak jsou 

zde parametry pro další vlastnosti a chování příkazu, je nutné dodržet velká a malá 

písmena. Parametr -H určuje adresu sledovaného zařízení, parametr -C určuje 

community name, které je definováno protokolem SNMP na straně zařízení, většinou se 

udává jako public nebo private. Parametr -m určuje monitorované místo, -w pak 

varovnou hodnotu WARNING a –c kritickou CRITICAL. Jsou zde pak také makra. 

Jsou to kontextově specifické vnitřní proměnné, které Nagios nahrazuje během svého 

běhu. Jsou oddělená znakem dolaru $. $HOSTADDRESS$ například nahrazuje již 

definovanou IP adresu hostitele. $ARG1$ či $ARG2$ pak již v posloupnosti udává 

příkaz, který můžeme dodatečně nastavit u definice služby define service. 

V tomto případě jsou to procenta zaplnění disku. 
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Pro úplnost zde uvedu nejpoužívanější makra: 

$HOSTADDRESS$  IP adresa monitorovaného objektu. 

$ARG1$  Jakýkoliv argument, vyskytuje se i pod jiným číslem 

podle počtu argumentů. 

$USER1$   Defaultní cesta do adresáře s pluginy. Implicitně 

nastavená jako /usr/lib/nagios/plugins. 

$USER3$  Uživatelské jméno. 

$USER4$  Uživatelské heslo. 

$_SERVICERRD_NAME$ Název databáze rrd. 

$_SERVICEDS_NAME$ Proměnná v databázi rrd. 

Časové intervaly – timeperiods  

Jsou časové úseky, kdy by měly nebo neměly být dané operace prováděny. Například 

každý všední den od 8:00 do 18:00. Soubor časových intervalů pro sledování je nazván 

timeperiods.cfg a nachází se v něm jejich konfigurace. Struktura skriptu je triviální, viz 

výpis kódu 4. 

Výpis kódu 4: Ukázka definice časových intervalů 

define timeperiod{ 

 #Identifikace periody 

 timeperiod_name workhours 

 #Nazev periody 

 alias Normal Work Hours 

 #Casové období 

 monday 09:00-17:00 

 tuesday 09:00-17:00 

 wednesday 09:00-17:00 

 thursday 09:00-17:00 

 friday 09:00-17:00 

 } 

 

Jako unikátní identifikátor zde slouží příkaz timeperiod_name. Další 

příkazy pro časové období jsou značeny jako dny z anglického překladu. Rozmezí 

každého dnu se určuje ve formátu hh:mm-hh:mm. 
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Kontakty a skupiny kontaktů – contacts, contact groups 

Jsou lidé nebo skupina lidí a informace o tom, kdy by měli být kontaktování. V souboru 

pod názvem contacts.cfg jsou určeni uživatelé a skupiny uživatelů a lidí, kteří budou o 

předem daných událostech informováni. Jejich definice pak může vypadat následovně 

(výpis kódu 5): 

Výpis kódu 5: Ukázka definice kontaktu a skupiny kontaktů 

define contact{ 

  #Identifikace kontaktu 

 contact_name       papezn 

 #Definovana šablona 

 use superuser 

 #Nazev kontaktu 

     alias                        Nikola Papez 

 #Kontaktni email 

      email                     xpapez04@stud.feec.vutbr.cz 

 } 

 

define contactgroup{ 

   #Identifikace skupiny 

 contactgroup_name        admins 

 #Nazev skupiny 

    alias                    Nagios Administrators 

 #Clenove skupiny 

    members                  nagiosadmin, papezn, lverner 

   } 

 

Podobně jako u ostatních definicí zde již z názvu příkazu plyne jeho funkce. 

Contact_name a contactgroup_name je unikátní identifikátor pro určitý 

kontakt, use určuje název šablony, která definuje další parametry, alias jméno 

kontaktu či skupiny, email pak kontaktní adresu uživatele, members nastavuje členy 

určité skupiny. 

Šablony – templates 

Pokud máme několikrát opakující se definici hostitele, kontaktu nebo služby, hodí se 

nám šablona (příklad na výpisu kódu 6). Již dříve z příkladu použitého zdrojového kódu 

bylo znázorněno, že byla použita šablona linux-server v define host a 

local-service v define service. 
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Výpis kódu 6: Ukázka definice šablony 

define host{ 

 #Nazev sablony 

 name linux-server 

 #Definovana sablona  

 use generic-host  

 #Doba monitorovani hostitele 

 check_period 24x7   

 #Interval monitorovani  

 check_interval 5    

 #Doba upozornovani kontaktu  

 notification_period workhours  

 #Upozornovana skupina   

 contact_groups admins 

 } 

 

Zde je definovaná část šablony linux-server. Pokud bude v definici 

hostitele uvedená, bude mít další zde vypsané parametry.  Doba 24x7 je název 

intervalu (nepřetržitý monitoring), který je dán příkazem check_period, je 

definován v souboru timeperiods.cfg, který bude probrán níže. Číslo 5 u 

check_interval značí minuty do dalšího vykonání sledování. Pokud chceme 

omezit upozornění (například na email) při hlášení kritické nebo varovné hodnoty, 

definujeme ho příkazem notification_period. Pro tento případ je workhours 

definováno opět z timeperiods.cfg. Contact_groups pak určuje skupinu kontaktů, 

která má být při problému informována. 

Stupňování  

Určuje za jakou konkrétní dobu budou další uživatelé informování o určitých událostech 

např. teplota procesoru je již hodinu na kritické mezi, a tak by mělo být zajištěno 

správné chlazení. 

c) Instalace pluginů 

Pro základní potřeby sledování Nagios již obsahuje některé typy pluginů. Pokud již 

máme však jiné náročnější požadavky, můžeme další služby doinstalovat. Pro úspěšnou 

instalaci stačí stažený soubor přesunout do složky s pluginy. V našem případě se 

nachází v /usr/lib/nagios/plugins. Pro další funkčnost služby z většiny není 

potřeba další konfigurace [8], [12], [15]. 



28 

 

3.2.2 Cacti 

Je nástroj pro monitorování a zejména automatizovanou tvorbu grafů z dat, které 

shromažďuje z námi definovaných zařízení a služeb. Tato data jsou ukládána do 

MySQL databáze. Jeho správu obstarává webové rozhraní a využívá protokolu SNMP 

pro vytváření grafů síťového provozu. Je to kompletní nástavba k nástroji RRDTool. 

První verze Cacti se objevila roku 2001. Pro pochopení jak Cacti pracuje je potřeba se 

vrátit k jeho předchůdci, na kterém je stavěno. 

Multi Router Traffic Grapher (MRTG) 

Je skript napsán roku 1994 Tobiasem Oetikerem, který zajišťuje dotazování a sběr dat 

ze zařízení, na kterých běží protokol SNMP. Tato data uchovává v databázi round-

robin. Data z této databáze pak MRTG využívá k vytvoření HTML stránky obsahující 

graf s daty závislými na čase. 

Round Robin Database Tool (RRDtool) 

Je open source nástroj vytvořen roku 1999 stejným autorem skriptu MRTG, ze kterého 

vzešel a obsahuje některé jeho části. Zpracovává a ukládá data v reálném čase. 

Zpracovaná data mají kruhovou strukturu, takže jejich velikost neroste a je konstantní. 

Využívá databáze round-robin. Přestože Cacti ještě není ve finální fázi vývoje, již 

zvládá několik hlavních funkcí. 

 

 Kompletní správa RRD a RRA skrze webové rozhraní. 

 Kompletní konfiguraci a tvorbu grafů skrze RRD 

 Podpora SNMP a externích skriptů a příkazů 

 Jednoduchá konfigurace pro SNMP rozhraní 

Pro sběr dat využívá Cacti takzvaný poller, což je skript napsaný v PHP, který se 

každých pět minut dotazuje sledovaných zařízení a sbírá data. Zadaný čas je implicitní, 

avšak jej lze změnit. V případě, když víme, že budeme monitorovat větší množství 

zařízení, existuje zde i alternativní sběrač Spine poller, který je napsán 

v programovacím jazyku C a je mnohem rychlejší jak původní poller. 

  



29 

 

a) Popis prostředí 

V této kapitole budou popsány základní prvky prostředí. V prostředí Cacti je možné 

sledovat průběhy monitoringu i spravovat konfiguraci ve webovém grafickém rozhraní. 

V našem případě jsou zde dvě důležité záložky - console a graphs. 

Graphs 

Pod touto záložkou se nachází přehled všech definovaných služeb a hostitelů. Z obrázku 

7 vidíme, že je zde možné přepínat mezi třemi základními pohledy. 

 

Obr. 7: Záložka graphs v prostředí Cacti 

 

 Tree View tento pohled umožňuje přehled zařízení ve stromové struktuře. Po 

výběru určitého zařízení se zobrazí grafické závislosti definovaných služeb. 

Tyto grafické závislosti je možné vyfiltrovat. 

 List View tabulkový přehled všech definovaných zařízení bez ohledu na 

zařazení. Po výběru zařízení se zobrazí grafické závislosti. Po výběru tyto 

grafické závislosti nelze filtrovat, jak tomu bylo v případě Tree View, avšak lze 

vyfiltrovat tabulkový přehled zařízení. 

 Preview View je přehled všech definovaných grafických závislostí bez ohledu 

zařazení. Tyto grafické závislosti lze filtrovat například podle typu zařízení. 

Console 

Další důležitou záložkou v Cacti je Console (obrázek 8). Zde probíhá veškerá 

konfigurace grafů, šablon nebo samotného nástroje Cacti.  

 

Obr. 8: Záložka console v prostředí Cacti 
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Při tvorbě nového zařízení, které budeme monitorovat, je nutné k němu přiřadit 

konkrétní šablonu Host Template. Několik šablon pro základní potřeby Cacti již 

implicitně obsahuje. Tyto Host Templates jsou v Cacti důležitou součástí, protože 

k zařízení definují přiřazení dalších šablon a to konkrétně pro definici grafu Graph 

Templates a definici sběru dat Data Queries. Po úspěšném vytvoření zařízení k němu 

potřebujeme přiřadit zdroje dat Data Sources pomocí šablony Data Template. Nyní 

pokud již máme vytvořeného hosta a k němu několik zdrojů dat, můžeme si každý zdroj 

dat znázornit graficky. Pomocí Graph Management je možné přiřadit k vybranému 

monitorovanému zařízení určitý počet grafů. Jak tyto grafy budou vypadat definuje 

šablona Graph Template. 

Pro pochopitelnější objasnění na obrázku 9 je definováno zařízení Betka. Na 

tomto zařízení je pak jako Hostname zapsána adresa IP a vybrána šablona, pod kterou 

hostitel spadá. V tomto případě to je Local Linux Machine. 

 

Obr. 9: Devices - Zařízení Betka 

Pod položkou Data Sources je k tomuto hostiteli, který se nám po vytvoření 

zobrazí v nabídce Host, poté možné vybrat šablonu Data Template, která určuje, 

jaký zdroj dat se bude shromažďovat. Tyto informace jsou ukládány do samostatného 

souboru s příponou .rrd, což značí již výše zmíněnou databázi round-robin, znázorněno 

na obrázku 10. 
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Obr. 10: Data Sources - zdroj dat pro procesy na zařízení Betka 

Na obrázku 11 při tvorbě grafu pod položkou Graph Management je k němu 

potřeba vybrat vhodnou šablonu. V tomto případě to je Unix – Processes  [4], 

[7], [10], [18], [20]. 

 

 

Obr. 11: Graph Management - šablona grafu pro procesy na zařízení Betka 

3.2.3 NagVis 

NagVis slouží jako přídavná vizualizační nástavba pro Nagios a zobrazuje mapy námi 

monitorovaných služeb a hostitelů. Největší využití najde při monitorování rozsáhlého 

množství objektů, kdy se jejich správa stává nepřehlednou. Může číst data přímo 

z Nagiosu  nebo z databáze MySQL. Možnou strukturu mapy zobrazuje obrázek 12 [7], 

[13], [15].  
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Obr. 12: Ukázka mapy v prostředí NagVis [13] 

3.2.4 Zabbix 

Zabbix je síťový sledovací systém pro monitorování služeb a síťových zařízení. Byl 

vytvořen Alexei Vladishevem a jeho jádro je napsáno v programovacím jazyku C, 

webové rozhraní pak v PHP. Umožňuje zobrazení dat v tabulkách, ale i v grafických 

závislostech. Sledování zařízení tímto programem může probíhat buďto připojením 

aktivní kontroly na službu vzdáleného systému, pomocí protokolu SNMP anebo pomocí 

agentů, které je nutné na monitorované zařízení nainstalovat [22]. 

3.2.5 OpenNMS 

Je historicky prvním sledovacím systémem, založeným v roce 1999. Je napsán 

v programovacím jazyku Java a funguje na jakékoliv platformě, která tento jazyk 

podporuje. OpenNMS funguje podobně jako Nagios a umožňuje sledovat zařízení na 

mnoha různých protokolech jako SNMP, HTTP, WMI a další. Nasbíraná data pak může 

zobrazovat ve formě grafu a při kritických hodnotách podat hlášení ve formě emailu, 

sms nebo pomocí protokolu Jabber [17]. 
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3.2.6 Icinga 

Je další automatizovaný sledovací systém zařízení a jejich služeb. Vznikl jako 

alternativní větev projektu Nagios vyvíjená nezávisle jinými vývojáři. K Nagiosu je sice 

konfiguračně kompatibilní, avšak jeho zdrojový kód je již odlišný. Běží na všech 

unixových systémech a linuxových distribucích. Po instalaci je nutné nahrát další 

potřebné pluginy, které lze stáhnout z domovské stránky projektu Nagios a je s nimi též 

kompatibilní. Oproti Nagiosu Icinga umožňuje například instalaci přes webové 

rozhraní, možnost sdílení tohoto rozhraní, použití mobilní verze nebo je lokalizovaná 

v široké škále jazyků [6]. 
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4. Praktická část 

Pro praktickou část této práce byl vybrán program Nagios a Cacti. Zde je popsána 

konfigurace jejich monitorovaných hostitelů a služeb včetně konfigurace a instalace 

potřebných nástrojů. Také jsou zde uvedeny postupy, při kterých probíhala konfigurace 

těchto dvou programů. Jako další úkol praktické části bylo vytvoření zásuvného modulu 

pro Nagios, který kontroloval stav přijatých a nepřečtených VUT zpráv. 

Jako základ byl server dostupný pod IP adresou 147.229.141.62 s názvem Lenka 

běžící na svobodném operačním systému CentOS. Později po jeho přesunu do nové 

budovy Technická 12 byla adresa změněna na 147.229.149.11, která je aktuálně 

dostupná. Na tento server byly nainstalovány programy Nagios a Cacti. Server pak 

sloužil také pro vlastní testování a nasazení nově naprogramovaného pluginu. 

4.1 Monitorování pomocí nástroje Nagios 

Po základní instalaci a konfiguraci, která probíhala podle instrukcí z domovských 

stránek Nagiosu, bylo nadefinováno několik různých hostitelů. Konfigurace těchto 

hostitelů, jejich služeb a následných syntaxí příkazu pro danou službu byly podrobně 

popsány v kapitole 3.2.1. Zde bude tato konfigurace popsána jen částečně. Jelikož tyto 

bloky kódu si jsou podobné a pro každého hostitele, službu či příkaz by se opakovaly a 

obsah práce by se tak zbytečně navýšil, bude zde pouze popsána. Dále zde také nebudou 

rozepisována některá známá makra, která již byla také objasněna v teoretické části práce 

(kapitola 3.2.1). 

Pro hostitele je v našem případě vytvořeno pro každé monitorované zařízení zvlášť 

soubor CFG, který je stejným názvem tohoto zařízení pojmenován. I když je možné 

definovat všechny hostitele do jednoho souboru, zdrojový kód by se postupem času 

stával značně nepřehledný a to je nežádoucí. Jednak je práce mezi správou rychlejší, 

pak také administrátor musí počítat s faktem, že tyto soubory po něm může upravovat i 

někdo jiný. 

Mnou monitorované zařízení Nagiosem tedy jsou: 

 Linuxový server Betka 

 Linuxový server Lenka - localhost 

 Windows PC 

 Vlastní domácí směrovač 
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 Cisco router 

4.1.1 Linuxové servery 

a) Linuxový server Betka 

Na serveru Betka byly monitorovány služby, jež jsou znázorněny na obrázku 13 a 

podrobněji popsány níže. 

 

Obr. 13: Sledované služby na linuxovém serveru Betka 

i. Definice hostitele 

Hostitel spolu s dalšími službami, které jsou rozepsány níže, byl definován do souboru 

BETKA.cfg. Jeho přesná definice byla použita jako příklad hostitele v kapitole 3.2.1, 

Server Betka běžel na IP adrese 147.229.151.32. 

ii. Definice služeb 

Disk Used Space - / 

Název pluginu: check_snmp_storage 

Definice pluginu: Slouží ke sledování stavu zaplnění disku. 

Syntaxe příkazu: 

$USER1$/check_snmp_storage.pl -H $HOSTADDRESS$ -C public -m 

/ -w 80% -c 90% 

Definice parametrů příkazu: 

 –H $HOSTADDRESS$ Odkaz na makro, již bylo vysvětleno v kapitole 3.2.1.  

 –C public Komunita pod názvem public definovaná protokolem SNMP . 

 –m / Přípojný bod, který je nastaven jako kořenová složka. 

 –w 80% Při překročení kapacity disku 80 % je nastavena hodnota WARNING. 
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 –c 90% Při překročení kapacity disku 90 % je nastavena hodnota CRITICAL. 

PING 

Název pluginu: check_ping  

Definice pluginu: Statistika odezvy spojení pomocí služby ping. 

Syntaxe příkazu: 

$USER1$/check_ping -H $HOSTADDRESS$ -w $ARG1$ -c $ARG2$ -p 

5 

Definice parametrů příkazu: 

 –H $HOSTADDRESS$ Odkaz na makro, již bylo vysvětleno v kapitole 3.2.1. 

 –w 100.0,20% Při překročení odezvy spojení 100,0 ms nebo ztrátovosti 

paketu 20 % je nastavena hodnota WARNING. 

 –c 500.0,60% Při překročení odezvy spojení 500,0 ms nebo ztrátovosti paketu 

60 % je nastavena hodnota CRITICAL. 

 -p 5 Udává počet pěti vyslaných paketů do sítě. 

HTTP 

Název pluginu: check_http  

Definice pluginu: Testování služby http. 

Syntaxe příkazu: 

$USER1$/check_http -I $HOSTADDRESS$ -p 80 

Definice parametrů příkazu: 

 –I $HOSTADDRESS$ Odkaz na makro, již bylo vysvětleno v kapitole 3.2.1. 

 –p 80 port pro službu http. 

SSH  

Název pluginu: check_ssh  

Definice pluginu: Ověření přístupu na SSH server. 

Syntaxe příkazu: 

$USER1$/check_ssh $HOSTADDRESS$ 
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Definice parametrů příkazu: Příkaz byl zadáván bez parametrů. Pouze zde bylo uvedeno 

makro, jeho definice již byla zmíněna v kapitole 3.2.1. 

Kontrola stavu u protokolu SNMP 

Název pluginu: check_snmp 

Definice pluginu: Kontrola stavu u protokolu SNMP.  

Syntaxe příkazu: 

$USER1$/check_snmp -H $HOSTADDRESS$ -C public –o $ARG1$ 

Definice parametrů příkazu: 

 -H $HOSTADDRESS$ Odkaz na makro, již bylo vysvětleno v kapitole 3.2.1. 

 -C public komunita pod názvem public definovaná protokolem SNMP. 

 -o $ARG1$ Makro na konkrétní kontrolované ObjectID (význam ObjectID 

popsán v kapitole 3.1.1). 

b) Linuxový server Lenka – localhost 

Server Lenka je domovský server na IP adrese 147.229.141.62, kde se Nagios a Cacti 

nachází, také zde byla prováděna veškerá konfigurace a správa (obrázek 14).  

 

Obr. 14: Sledované služby na linuxovém serveru Lenka 
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i. Definice hostitele 

V definici hosta je pro tento server definována IP adresa 127.0.0.1, pro Nagios tato 

adresa slouží jako ekvivalent localhosta8 tj. sama sebe. Skutečná IP adresa toto serveru 

je uvedena na začátku kapitoly.  

ii. Definice služeb 

Odezva spojení 

Konfigurace již byla definována na serveru Betka a pro server Lenka je totožná. Odezva 

0,02 ms s 0 % ztrátovostí je minimální z toho důvodu, že server kontroluje sám sebe, 

proto cesta paketu trvá jen zlomkový čas. 

Root Partition 

Název pluginu: check_disk 

Definice pluginu: Sledování množství volného místa na připojeném souborovém 

systému. Tento příkaz lze provádět jen na serveru, kde je Nagios nainstalován, jinde je 

potřeba využít pluginu check_snmp_storage. 

Syntaxe příkazu:  

$USER1$/check_disk -w 20% -c 10% -p / 

Definice parametrů příkazu: 

  -w 20% Při překročení volné kapacity disku 20 % je nastavena hodnota 

WARNING. 

  -c 10% Při překročení volné kapacity disku 10 % je nastavena hodnota 

CRITICAL. 

  -p / Přípojný bod, který je nastaven jako kořenová složka. 

Current Users 

Název pluginu: check_users 

Definice pluginu: Zjištění aktuálního počtu přihlášených uživatelů do systémů. 

Syntaxe příkazu: 

$USER1$/check_users -w 20 -c 50 

                                                 
8 Localhost – adresa aktuálně používaného počítače 
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Definice parametrů příkazu: 

 -w 20 při překročení počtu 20 uživatelů přihlášených do systému je nastavena 

hodnota WARNING. 

 -c 50 při překročení počtu 50 uživatelů přihlášených do systému je nastavena 

hodnota CRITICAL. 

Total Processes 

Název pluginu: check_procs 

Definice pluginu: Kontrola počtu běžících procesů na serveru. 

Syntaxe příkazu: 

$USER1$/check_procs -w 250 -c 400 -s RSZDT 

Definice parametrů příkazu: 

 -w 250 při překročení počtu 250 procesů v systému je nastavena hodnota 

WARNING. 

 -c 400 při překročení počtu 400 procesů v systému je nastavena hodnota 

CRITICAL. 

 -s RSZDT hodnota, v jakém stavu se musí proces nacházet: 

  R – proces je právě zpracováván 

  S – proces je ve frontě pro zpracování procesorem 

  Z – proces, jehož rodičovský proces již ukončil činnost 

  D – proces v nepřerušitelném spánku 

  T – pozastavený proces 

Current Load 

Název pluginu: check_load 

Definice pluginu: Testování průměrného vytížení systému. 

Syntaxe příkazu: 

$USER1$/check_load -w 5.0,4.0,3.0 -c 10.0,6.0,4.0 
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Definice parametrů příkazu: 

 -w 5.0,4.0,3.0 Při překročení průměrného procentuálního zatížení systému 

během pěti minut 5,0 %, deseti minut 4,0 % a patnácti minut 3,0 % je nastavena 

hodnota WARNING. 

 -c 10.0,6.0,4.0 Při překročení průměrného procentuálního zatížení 

systému během pěti minut 10,0 %, deseti minut 6,0 % a patnácti minut 4,0 % je 

nastavena hodnota CRITICAL. 

Swap Usage 

Název pluginu: check_swap 

Definice pluginu: Určení velikosti swapovacího9 oddílu. 

Syntaxe příkazu:  

$USER1$/check_swap -w 20% -c 10% 

Definice parametrů příkazu: 

 -w 20% Při překročení 20% volného místa je nastavena hodnota WARNING. 

 -c 10% Při překročení 10% volného místa je nastavena hodnota CRITICAL. 

SSH a HTTP 

Význam těchto služeb byl již definován na serveru Betka. 

Nagios 

Název pluginu: check_nagios 

Definice pluginu: Kontrola běžícího procesu Nagios a stáří souboru log file10. 

Syntaxe příkazu:  

$USER1$/check_nagios -e 5 -F /var/nagios/status.dat -C 

/usr/bin/nagios 

Definice parametrů příkazu: 

 -e 5 Při uběhnutí počtu 5 minut je soubor log file považován za zastaralý. 

 -F /var/nagios/status.dat Udaná cesta k souboru log file. 

                                                 
9 Swap – uložiště dat využívané jako virtuální paměť 
10 Log file – záznam všech událostí, které na serveru nastaly 
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 -C /usr/bin/nagios Udaná cesta k procesu Nagios. 

NTP 

Název pluginu: check_ntp 

Definice pluginu: Kontrola času ze serveru NTP. 

Syntaxe příkazu:  

$USER1$/check_ntp -H 0.cz.pool.ntp.org -w 15 -c 30 

Definice parametrů příkazu: 

 -H 0.cz.pool.ntp.org Adresa serveru NTP. 

 -w 15 Při překročení 15 sekund rozdílu času z NTP serveru a místní stanice je 

nastavena hodnota WARNING. 

 -c 30 Při překročení 30 sekund rozdílu času z NTP serveru a místní stanice je 

nastavena hodnota CRITICAL. 

4.1.2 Windowsové servery 

V danou chvíli pro nás nebyly žádné windowsové servery dostupné a tak bylo 

monitorováno pouze jedno Windows PC s označením CNU1253SM3. 

a) CNU1253SM3 

Tato stanice byla monitorována pomocí služby WMI. Nebylo na ní potřeba instalaci 

žádných agentů. Na monitorovací server byl nainstalován klient WMIC pro správnou 

funkci sledování Windowsové stanice a bylo sledováno několik služeb (obrázek 15). 

 

Obr. 15: Sledované služby na Windowsovém PC CNU125SM3 
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i. Definice hostitele 

Hostitel spolu s dalšími službami, které jsou rozepsány níže, byl definován do souboru 

CNU1253SM3.cfg. Jeho přesná definice byla použita jako příklad hostitele v kapitole 

3.2.1, PC CNU1253SM3 byl konfigurován pro IP adresu 147.229.147.206. 

ii. Definice služeb 

Pluginy pro všechny služby WMI byly naprogramované v jazyce Perl, proto by se zde 

na začátku příkazu mělo definovat pro Nagios, jak je má číst. 

CPU Usage – CPU0 

Stejnou konfiguraci měly i služby CPU Usage – CPU1, CPU Usage – CPU2,  CPU 

Usage – CPU3,  a proto zde nebudou blíže rozepisovány. 

Název pluginu: check_rrd.pl 

Definice pluginu: Kontrola databáze rrd a výkonu procesoru.  

Syntaxe příkazu:  

perl $USER1$/check_rrd.pl -R 

/var/www/cacti/rra/$_SERVICERRD_NAME$ --

ds=$_SERVICEDS_NAME$ -w 50 –c 95 --start -1h --end= -120 --

text-label="[%]" --compute=AVERAGE --na-value-returncode=OK 

Definice parametrů příkazu: 

 -R /var/www/cacti/rra/$_SERVICERRD_NAME$ Parametr určuje 

lokaci databáze rrd, ze které se budou data sledovat a která je nastavena makrem. 

 --ds=$_SERVICEDS_NAME$ Odkaz na makro, již bylo vysvětleno v kapitole 

3.2.1. 

 -w 50 Při překročení průměrného zatížení jádra procesoru 50 % je nastavena 

hodnota WARNING. 

 -c 95 Při překročení průměrného zatížení jádra procesoru 95 % je nastavena 

hodnota CRITICAL. 

 --start -1h Určuje začátek sběru a průměrování dat z databáze rrd o hodinu 

zpět. 

 --end= -120 Určuje konec sběru a průměrování dat z databáze rrd o dvě 

minuty zpět. 

 --text-label="[%]" Přidá znaky [%] do výstupu výsledku.  
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 --compute=AVERAGE Nastaví průměrování hodnot sesbíraných dat. 

 --na-value-returncode=OK Nastaví návratovou hodnotu jako OK pokud 

se ve zdroji dat objeví znak na, což znamená, že pokud bude procesor vypnut, 

Nagios nevyhodnotí stav jako CRITICAL. 

Disk Used Delta - C: 

Stejnou konfiguraci měla i služba Disk Used Delta – D:, a proto zde nebude blíže 

rozepisována. 

Název pluginu: check_baseline.pl 

Definice pluginu: Porovnávání rozdílu velikosti disku za jednotku času. 

Syntaxe příkazu:  

perl $USER1$/check_baseline.pl -s $_SERVICERRD_NAME$ 

$_SERVICEDS_NAME$ $_SERVICESTEP_VALUE$ 3600 -p 10 15 

Definice parametrů příkazu: 

 -s $_SERVICERRD_NAME$ $_SERVICEDS_NAME$ 

$_SERVICESTEP_VALUE$ 3600 Makra určují definici souboru pro čerpání 

dat z databáze, definici proměnné, která určuje typ dat a definici kroku časové 

jednotky. Číslo 3600 definuje porovnávané časové rozmezí v sekundách. 

 -p 10 15 Při překročení rozdílu velikosti disku 10 % je nastavena hodnota 

WARNING a při překročení rozdílu velikosti disku 15 % je nastavena hodnota 

CRITICAL. 

Disk Used Space - C: 

Stejnou konfiguraci měla i služba Disk Used Space – D, a proto zde nebude blíže 

rozepisována. 

Název pluginu: check_wmi_plus.pl 

Definice pluginu: Kontrola kapacity disku. 

Syntaxe příkazu:  

/usr/bin/perl $USER1$/check_wmi_plus.pl -H $HOSTADDRESS$ -u 

"$USER3$" -p "$USER4$" -m checkdrivesize -a 

$_SERVICEVOLUME_NAME$ -w _Used%=80 -c _Used%=90 
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Definice parametrů příkazu: 

 -H $HOSTADDRESS$ -u "$USER3$" -p "$USER4$" Odkaz na makro, 

již bylo vysvětleno v kapitole 3.2.1. 

 -m checkdrivesize Nastavení na kontrolu velikosti disku. 

 -a $_SERVICEVOLUME_NAME$ Makro určuje jednotku logického disku. 

 -w _Used%=80 Při překročení kapacity disku 80 % je nastavena hodnota 

WARNING. 

 -c _Used%=90 Při překročení volné kapacity disku 90 % je nastavena hodnota 

CRITICAL. 

Local Time 

Název pluginu: check_time_wmic.pl 

Definice pluginu:  Porovnávání rozdílu systémového času hostitele oproti systému, na 

kterém Nagios běží. 

Syntaxe příkazu:  

/usr/bin/perl $USER1$/check_time_wmic.pl -H $HOSTADDRESS$ -

w 60 -c 180 

Definice parametrů příkazu: 

  -H $HOSTADDRESS$ Odkaz na makro, již bylo vysvětleno v kapitole 3.2.1. 

  -w 60 Při překročení časové jednotky 60 sekund je nastavena hodnota 

WARNING. 

  -c 180 Při překročení časové jednotky 120 sekund je nastavena hodnota 

CRITICAL. 

PING 

Přesná konfigurace příkazu ping byla již uvedena u jiných hostitelů. Pro hostitele 

CNU1253SM3 dosahovala odezva spojení průměrně 0,31 ms s 0 % ztrátovostí. Což je 

velice dobrá hodnota. 

Process ESET Antivir 

Název pluginu: check_wmi_plus.pl 

Definice pluginu: Kontrola běžícího procesu na stanici. 
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Syntaxe příkazu:  

/usr/bin/perl $USER1$/check_wmi_plus.pl -H $HOSTADDRESS$ -m 

checkprocess -u "$USER3$" -p "$USER4$" -a egui.exe -c 1: 

Definice parametrů příkazu: 

 -H $HOSTADDRESS$ Odkaz na makro, již bylo vysvětleno v kapitole 3.2.1. 

 -m checkprocess Nastavení na kontrolu procesu v systému hostitele. 

 -u "$USER3$" Makro určuje uživatelské jméno ke stanici, blíže definováno 

v kapitole 3.2.1. 

 -p "$USER4$" Makro určuje uživatelské heslo ke stanici, blíže definováno 

v kapitole 3.2.1. 

 -a egui.exe Proces egui.exe bude sledován. 

 -c 1: Pokud počet procesů není jiný počet než 1, je nastavena hodnota na 

CRITICAL. 

4.1.3 Aktivní síťové prvky 

a) Router a switch Cisco 

Pro správnou funkci bylo třeba tyto síťové prvky nejdříve korektně nakonfigurovat a 

připojit (obr. 16 – konfigurace směrovače). 

Server
Lenka - localhost

Směrovač
Cisco 2801 

Přepínač
Cisco WS-C3560V2-24PS-E

PC

 

Obr. 16: Schéma zapojení směrovače a přepínače k monitorovacímu serveru Lenka 

Po zapojení bylo třeba nastavit k prvkům adresy a zpřístupnit protokol SNMP. To bylo 

provedeno pomocí konzolového portu vyvedeného na každém síťovém prvku. Z PC 

byla prováděna konfigurace pomocí nástroje HyperTerminal komunikujícího přes 

sériový COM port. Výpis postupu pro korektní konfiguraci směrovače a přepínače je 

pak znázorněn v příloze, kapitola B.1, výpis kódu 9 a 10. 
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i. Definice hostitelů 

Tito dva hostitelé (obr. 17) a jejich služby jsou definované v souboru 

router_cisco.cfg pro směrovač Cisco 2801 a switch_cisco.cfg pro 

přepínač Cisco WS-C3560V2-24PS-E. Aby prvky společně mohly vzájemně 

komunikovat, byly k jejich rozhraním přiřazeny IP adresy 192.168.1.1 pro směrovač a 

192.168.1.2 pro přepínač. 

 

Obr. 17: Sledované služby na CISCO směrovači a přepínači 
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ii. Definice služeb 

Téměř všechny služby byly prováděny pomocí pluginu check_snmp, který byl již 

popsán v kapitole 4.1.1 pro linuxový server Betka, proto dále již nebude uváděn jeho 

název a syntaxe příkazu tak, jak bylo zvykem v předchozích částech práce, ale pouze 

použité ObjectID zadávané jako argument. Tyto služby jsou povětšinou pro oba síťové 

prvky stejné až na výjimky, které jsou v textu odlišeny. 

Device name 

Definice pluginu: Zobrazí implicitně nastavené jméno síťového prvku 

Použitě ObjectID:  

sysName.0 

Interfaces status 

Název pluginu: check_ifstatus 

Definice pluginu: Vypíše počet existujících rozhraní a v jakém jsou stavu. 

Syntaxe příkazu:  

$USER1$/check_ifstatus -H $HOSTADDRESS$ -C public -u $ARG1$ 

Definice parametrů příkazu: 

 –H $HOSTADDRESS$ Odkaz na makro, již bylo vysvětleno v kapitole 3.2.1.  

 –C public Komunita pod názvem public definovaná protokolem SNMP . 

 –u $ARG1$ Odkazující makro. Určuje porty, které budou z kontroly vyjmuty. 

 

Poznámka: pro router nebyly zadány žádné argumenty, pro switch bylo makro 

následující: 

10003,10004,10005,10006,10007,10008,10009,10010,10011,10012

,10013,10014,10015,10016,10017,10018,10019,10020,10021,1002

2,10023,10024,10101,10102 

Model name 

Definice pluginu: Implicitně nastavené jméno síťového prvku. 

Použitě ObjectID pro router:  
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.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.47.1.1.1.1.13.1 

Použitě ObjectID pro switch: 

.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.47.1.1.1.1.13.1001 

PING 

Význam této služby byl již definován v kapitole 4.1.1 na serveru Betka a je nastavená 

pro oba síťové prvky. 

Port 1 Link Status 

Definice pluginu: Status portu 1 síťového prvku. 

Použitě ObjectID pro router:  

ifOperStatus.1 

Použitě ObjectID pro switch: 

ifOperStatus.10001 

Port 2 Link Status 

Konfigurace je v tomto případě stejná jako pro Port 1 Link Status vyjímaje ObjectID. 

Použitě ObjectID pro router:  

ifOperStatus.2 

Použitě ObjectID pro switch: 

ifOperStatus.10002 

Port 1 Packets In 

Definice pluginu: Počet přijatých paketů přes port 1. 

Použitě ObjectID pro router:  

ifInUcastPkts.1 

Použitě ObjectID pro switch: 

ifInUcastPkts.10001 

Port 2 Packets In 

Konfigurace je v tomto případě stejná jako pro Port 1 Packets In vyjímaje ObjectID. 
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Použitě ObjectID pro router:  

ifInUcastPkts.2 

Použitě ObjectID pro switch: 

ifInUcastPkts.10002 

Port 1 Packets Out 

Definice pluginu: Počet vyslaných paketů přes port 1. 

Použitě ObjectID pro router:  

ifOutUcastPkts.1 

Použitě ObjectID pro switch: 

ifOutUcastPkts.10001 

Port 2 Packets Out 

Konfigurace je v tomto případě stejná jako pro Port 1 Packets Out vyjímaje ObjectID. 

Použitě ObjectID pro router:  

ifOutUcastPkts.2 

Použitě ObjectID pro switch: 

ifOutUcastPkts.10002 

Port 1 description 

Definice pluginu: Název portu 1 síťového prvku. 

Použitě ObjectID pro router:  

ifDescr.1 

Použitě ObjectID pro switch: 

ifDescr.10001 

Port 2 description 

Konfigurace je v tomto případě stejná jako pro Port 1 description vyjímaje ObjectID. 

Použitě ObjectID pro router:  

ifDescr.2 
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Použitě ObjectID pro switch: 

ifDescr.10002 

Port 1 errors – In 

Definice pluginu: Počet chybných paketů přijatých přes port 1. 

Použitě ObjectID pro router:  

ifInErrors.2 

Port 1 errors – Out 

Definice pluginu: Počet chybných paketů vyslaných přes port 1. 

Použitě ObjectID pro router:  

ifOutErrors.2 

System version 

Definice pluginu: Typ modelu síťového prvku. 

Použitě ObjectID:  

sysDescr.0 

Uptime 

Definice pluginu: Zobrazí typ modelu síťového prvku. 

Použitě ObjectID:  

sysUpTime.0 

b) Vlastní domácí směrovač 

Pro lepší pochopení problematiky monitorování jsem sledoval a pokoušel se 

monitorovat i svůj vlastní domácí směrovač (obrázek 16). 

 

Obr. 18: Sledované služby na vlastním domácím směrovači 
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i. Definice hostitele 

Hostitel spolu s dalšími službami, které jsou rozepsány níže, byl definován do souboru 

domaci_router.cfg. Jeho přesná definice byla použita jako příklad hostitele 

v kapitole 3.2.1, Vlastní domácí směrovač běžel na IP adrese 62.245.101.40. 

ii. Definice služeb 

PING 

Konfigurace pro službu ping je stejná jako v případě serveru Betka definovaného 

v kapitole 3.1.1. Činil zhruba 18 ms. 

SNMP 

Službu check_snmp se na domácím routeru nepodařilo zprovoznit, ačkoliv SNMP 

protokol zařízení podporovalo a jeho konfigurace byla správná. Jako možná příčina 

může být blokovaný port providerem domácího připojení. 

4.2 Monitorování pomocí nástroje Cacti 

Aby bylo možné sledovat i grafické průběhy monitorovaných služeb a zařízení, bylo 

nainstalováno prostředí Cacti ve verzi 0.8.8a. Postup instalace probíhal podle 

domovských stránek stejně jako v případě Nagiosu. Jelikož obsahuje velké množství 

grafů, byly vloženy jako příloha. 

Popis konfigurace 

Na rozdíl od Nagiosu, zde základní konfigurace, která byla prováděna, se spravovala 

přes webové rozhraní Cacti. Všechny následující nakonfigurované grafy jsou závislé na 

čase a to v implicitním rozmezí 24 hodin. Uplynulá data v tomto čase jsou zahozena. 

Podrobný popis konfigurace grafu je rozepsán v kapitole 3.2.2 a je pro všechny služby 

obdobný. V této části bude více rozebrán popis grafu. 
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4.2.1 Linuxové servery 

a) Betka 

Datové toky na zařízení 

Použitá Data Template: Interface – Traffic 

Použitá Graph Template: Interface – Traffic (bytes/sec), Interface – Traffic (bytes/sec, 

Total Bandwidth), Interface – Traffic (bits/sec) 

Charakteristika grafu: Datový tok na serveru Betka prezentují tři grafy. První (obrázek 

20) znázorňuje bitový tok, druhý graf (obrázek 21) bajtový tok a třetí (obrázek 21) má 

stejnou charakteristiku jako druhý graf s tím rozdílem, že je obohacen ještě o shrnutí 

celkového toku dat směrem dovnitř a ven. Přenos dat do sítě a z ní byl na tomto serveru 

minimální. 

Využití paměti 

Použitá Data Template: ucd/net – Memory – Buffers, ucd/net – Memory – Cache, 

ucd/net – Memory – Free, Linux – Memory – Free, Linux – Memory – Free Swap 

Použitá Graph Template: Linux – Memory Usage, ucd/net – Memory Usage 

Charakteristika grafu: Využití paměti bylo znázorněno dvěma grafy, první z nich 

(obrázek 23) zobrazuje charakteristiku volné Free a zaplněné Swap paměti. Swap se 

po dobu monitorování neměnil. Volná paměť měla odchylku zhruba 40 MB. Podobně 

jak v předchozím obrázku je na obrázku 24 také zobrazeno využití paměti, které udává 

volný prostor (Memory Free), vyrovnávací paměť (Memory Buffes) a mezipaměť 

(Cache Memory).  

Dostupný prostor na disku 

Použitá Data Template: Unix – Hard Drive Space 

Použitá Graph Template: Unix – Available Disk Space 

Charakteristika grafu: Byl sledován prostor na přípojném bodu /dev/mapper/Vol 

(obrázek 25) a /dev/sda1 (obrázek 26) a bylo znázorněno celkové Total, využité 

Used a dostupné Available místo na disku. Tento stav se během sledování téměř 

nezměnil a tak lze usoudit, že nebyly prováděné žádné náročné datové operace. 
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Průměrné zatížení 

Použitá Data Template: Unix – Load Average 

Použitá Graph Template: Unix – Load Average 

Charakteristika grafu: Na grafu v obrázku 27 je uvedeno průměrné zatížení serveru 

v procentech během jedné minuty (1 Minute), pěti minut (5 Minute) a patnácti 

minut (15 Minute). Ve všech těchto případech nepřekročilo hodnotu 0,3 % a proto se 

dá považovat za zanedbatelné a server za téměř nezatížený. 

Přihlášení uživatelé 

Použitá Data Template: Unix – Logged in Users 

Použitá Graph Template: Unix – Logged in Users 

Charakteristika grafu: Obrázek 28 znázorňuje počet přihlášených uživatelů do systému. 

Vidíme, že v aktuální a průměrné chvíli je počet uživatelů roven nule, avšak během 18. 

hodiny a půlnoci byl na systému přihlášen jeden uživatel, což je během jednoho dne 

maximum. 

Odezva zařízení 

Použitá Data Template: Unix – Ping Host 

Použitá Graph Template: Unix – Ping Latency 

Charakteristika grafu: Graf na obrázku 29 znázorňuje odezvu serveru v milisekundách. 

Byla měřená průměrná, aktuální a maximální odezva. 

Běžící procesy 

Použitá Data Template: Unix – Processes 

Použitá Graph Template: Unix – Processes 

Charakteristika grafu: Počet běžících procesů na serveru znázorňuje graf na obrázku 30, 

bylo měřeno aktuální, průměrné a maximální množství. Jejich počet se pohyboval okolo 

120 procesů. 

  



54 

 

b) Lenka Nagios Server 

Na serveru Lenka bylo definováno několik následujících služeb, všechny jejich 

vlastnosti a grafy však již byly popsány pro server Betka a jsou jim podobné, proto zde 

budou jen některé jejich odlišnosti. 

Využití paměti 

Charakter prvního grafu využití paměti (linux) na obrázku 31 je stejný jak pro server 

Betka. Z druhého grafu (obrázek 32) je znát, že není reprezentována vyrovnávací paměť 

(Memory Buffes) a mezipaměť (Cache Memory). 

Dostupný prostor na disku 

Byl zde monitorován stejný přípojný bod disku (obrázek 33 a 34), jak na serveru Betka 

a stejně tak i zde se neměnila v uvedené časové období kapacita. 

Průměrné zatížení 

Průměrné zatížení, jak je vidět z obrázku 35 je ještě nižší jak na serveru Betka a 

nepřesáhne hodnotu 0,2 %. 

Přihlášení uživatelé 

Počet přihlášených uživatelů se dle obrázku 36 pohyboval od 0 do 2. Uživatelé byli 

přihlášeni na serveru během odpoledne až do ranních hodin. 

Odezva zařízení 

Charakter grafu odezvy serveru na obrázku 37 je totožný jak na serveru Betka, server 

Lenka má však asi o 100 ms nižší odezvu. 

Běžící procesy 

Počet běžících procesů dle obrázku 38 na serveru Lenka je téměř totožný jak počet na 

serveru Betka. 
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4.2.2 Windowsové servery 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 4.1.2, nebyla možnost získat žádný server Windows, a 

tak bylo monitorováno PC s OS Windows. Avšak se některé grafy na první pohled zdají 

totožné s grafy linuxových serverů, grafy pro Windowsové servery využívají jiných 

šablon podporujících protokol WMI. 

a) PC CNU1253SM3 

Dostupný prostor na disku 

Použitá Data Template: Windows – Disk Space (WMI) 

Použitá Graph Template: Windows – Available Disk Space (WMI) 

Charakteristika grafu: Byly zobrazeny dva grafy monitorující využití obsazeného a 

volného místa na disku C: (obrázek 39) a D: (obrázek 40). Z grafu je znát, že na discích 

je ještě dostatečná kapacita a že C: je obsazenější. Tato kapacita se nijak rapidně 

neměnila. 

Využití paměti 

Použitá Data Template: Windows – Memory (WMI) 

Použitá Graph Template: Windows – Memory Usage (WMI) 

Charakteristika grafu: Graf na obrázku 41 zobrazuje využití paměti, je možné zde 

vyčíst, že maximální možné množství podpory je 15,72 GB. Také vidíme, že z 

dostupného obsazeného množství, které se nikterak nemění, máme ještě dostatečné 

rezervy, a proto není třeba zatím zvažovat upgrade11. 

Běžící procesy 

Použitá Data Template: Windows – System Stats (Processes) 

Použitá Graph Template: Windows – Processes (WMI) 

Charakteristika grafu: Počet běžících procesů vyobrazených na obrázku 42 je okolo 70 a 

nijak kriticky neklesá ani nestoupá. 

  

                                                 
11 Upgrade – výměna výrobku za novější verzi 
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Využití jader procesoru 

Použitá Data Template: Windows – CPU Usage – CPU0-3 (WMI) 

Použitá Graph Template: Windows – [100] – CPU Usage – CPU0-3 (WMI) 

Charakteristika grafu: V grafu na obrázku 43 vidíme procentuální využití 4 jader CPU0 

– 3 v procesoru. Nejméně vytížené bylo jádro CPU3 a to do 5 %. Ostatní jádra běžely 

na maximálně na 80 % svého výkonu. 

4.2.3 Tiskárny 

a) Printer Xerox M128 

Na síťové tiskárně Xerox M128 byly definovány dvě následující služby, jejich 

vlastnosti a grafy však již byly popsány pro server Betka (kapitola 4.2.1) a jsou jim 

podobné, proto zde budou uvedeny jen některé jejich odlišnosti. 

Datové toky na zařízení 

Podle hodnot dat vyčtených z grafu na obrázku 44 směřujících dovnitř i ven je znát, že 

na tiskárně během 24 hodin neprobíhala žádná síťová aktivita a nikdo si vzdáleně 

netiskl žádné dokumenty. 

Odezva zařízení 

Jak lze vyčíst z obrázku 45 zpoždění na síťové tiskárně dosahuje již celkem velkých, 

téměř půlsekundových hodnot, což může mít špatný vliv na síťový tisk. 

4.2.4 Aktivní síťové prvky 

Jelikož sledované služby jsou jak na přepínači, tak na směrovači stejné, popis na oba 

tyto síťové prvky byl sloučen na rozdíl od výše popsaných charakteristik, jak bylo 

zvykem. Jejich konfigurace je prováděná v kapitole 4.1.3. 

Využití procesoru 

Charakteristika grafu pro switch: Využití procesoru bylo podle grafu na obrázku 46 

pouhých 12%. Tato hodnota se se prakticky neměnila a je to také její maximum. 
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Využití paměti 

Charakteristika grafu pro switch: Zaplnění paměti se během provozu nijak výrazně 

neměnilo a bylo zhruba na polovině z dostupné kapacity (obr. 47). 

Charakteristika grafu pro router: Využití paměti na routeru je podle grafu (obr. 53) 

převážně vyšší oproti výše zmiňovanému switchi. Má také větší dostupné kapacity. 

Datové toky na zařízení 

Pro switch: Z obrázku 48 je znát téměř lineární průběh přenosu dat. Může to být 

například způsobeno pravidelným zasíláním informací pomocí SNMP protokolu. 

Pro router: Podle obrázku 54 jsou zde vidět jisté výchylky. To je způsobeno posíláním 

paketů různé velikosti na router pomocí příkazu ping. Dále byl také měřen (obr. 51) tok 

vysílání dat jedinci. 

Odezva zařízení 

Pro switch: Důvod výrazných výchylek v odezvě je provádění dotazování pomocí 

příkazu ping (obr. 49). 

Pro router: Odezva z grafu na obrázku 55 je zde o něco vyšší oproti switchi, může to být 

způsobeno větší vzdáleností od serveru. 

Chybně přenesené pakety 

Pro switch: V tomto případě nebyla chybně přenesena žádná data (obr. 50). 

Pro router: Stejně, jako v předchozím případě byl přenos bez chyb a to i z důvodů 

nízkého provozu na tomto prvku (obr. 52). 

4.3 Vlastní plugin pro prostředí Nagios 

Jelikož počet přijatých zpráv na VUT Intraportal (https://www.vutbr.cz/intra) není nikde 

vypisován, byl vytvořen v programovacím jazyce PHP vlastní zásuvný modul pro 

prostředí Nagios (obr. 19.). To pak v zadaném intervalu pomocí tohoto pluginu 

pravidelně provádí kontroly. Bylo tak možné si vyzkoušet nasazení vlastní služby pro 

toto prostředí. 

 

 

Obr. 19: Plugin VUT check v prostředí Nagios 
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Mimo hlavní funkce kontroly VUT zpráv skript může provádět i kontrolu dostupnosti 

jiných webových stránek a vyhledávat v nich zadaný textový řetězec. Tato funkce se 

může hodit například pro kontrolu změn zadané webové stránky.  

4.3.1 Kompletní seznam funkcí pluginu 

V této kapitole jsou přehledně vypsány všechny funkce, které tento plugin vykonává. 

Jsou myšleny všechny funkce, které lze nastavit pomocí parametrů. Ze seznamu jsou 

pak vyjmuty funkce, které lze vykonávat pouze změnou proměnné přímo ve skriptu. 

Jako třeba podrobný výpis vykonávaných akcí při změně proměnné $debug na true. 

To se může hodit, například při hledání chyb. Podrobnější popis funkce kontroly VUT 

zpráv včetně nejdůležitějších prvků kódu je pak popsán v následující podkapitole.  

Zásuvný modul může vykonávat následující funkce: 

 Kontrola VUT zpráv (hlavní funkce pluginu). 

 Kontrola libovolné URL. 

 Výpis zdrojového kódu. 

 Kontrola zadaného řetězce na stránce. 

 Výpis textu, který se nachází mezi dvěma zadanými řetězci. 

 Možnost zapnutí přesměrování. 

 Možnost definice vlastního User-Agenta – nacházejícího se v hlavičce HTTP. 

 Možnost autorizace pomocí .htaccess12. 

 Možnost ignorování SSL certifikátů. 

 Možnost zvolení maximální doby čekání na odezvu volané URL. 

 Možnost vypnutí performance dat – velikost stránky, doba načtení. 

 Možnost nastavení kritické/varovné hodnoty (CRITICAL/WARNING) 

v případě, že velikost stránky klesne nad/pod definovanou hodnotu nebo také i 

v případě, že doba načtení stránky přesáhne definovanou hodnotu. 

 Výpis vlastní nápovědy. 

  

                                                 
12 .htaccess – konfigurační soubor webového serveru 
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4.3.2 Popis funkce kontroly VUT zpráv 

Jelikož část kódu pro vykonávání kontroly zpráv je hlavní strukturou celého programu, 

je potřeba si pro pochopení podrobněji vysvětlit její funkci. Mimo jiné i pro lepší 

orientaci může posloužit zjednodušené schéma vývojového diagramu v příloze (kap. 

C.1, obr. 56), které odpovídá následujícímu popisu. 

Pro správnou funkci kódu je třeba zadat parametr ve formátu –vut [username] 

[password]. Následně skript načte přihlašovací stránku, provede kontrolu, jestli je 

uživatel přihlášen, a pokud ne, vyhledá skrytá pole a spolu se zadanými přihlašovacími 

údaji je odešle jako http POST. Potom zkontroluje, jestli je uživatel přihlášen tak, že 

prohlédne HTTP hlavičku. Pokud ano, načte stránku Intraportálu VUT, kde je seznam 

zpráv. Zde opět provede kontrolu, jestli se stránka správně načetla a vyhledá pole, které 

zobrazuje počet stran se zprávami. Tento počet si uloží do proměnné, kterou později 

použije v cyklu, který postupně prolistuje všechny tyto strany a na každé straně spočítá 

opět podle jedinečného pole počet nepřečtených zpráv a zpráv celkem. Po tomto cyklu 

výsledek načte do proměnné a odhlásí se z VUT portálu, zkontroluje, jestli bylo 

odhlášení úspěšné a vyčistí soubor s cookies13. 

Mezi nejpoužívanější funkce v tomto bloku kódu patří funkce curl_setopt a 

preg_match, které jsou rozebrány v následujícím příkladu ze zdrojového kódu 

pluginu (výpis kódu 7 a 8). 

Výpis kódu 7: Ukázka funkce curl_setopt  

if(isset($authorization)){ 

    curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, $authorization); 

    curl_setopt($ch,CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_ANY); 

} 

 

Tento blok kódu slouží pro autorizaci pomocí .htaccess. Uvedená akce je provedena na 

základě podmínky, pokud existuje proměnná $authorization a není na ní nastaven 

nulový ukazatel, vykoná se funkce curl_setopt s parametry, kde proměnná $ch 

inicializuje novou relaci, CURLOPT_USERPWD označuje, že budou zadány přihlašovací 

údaje ve formátu login:heslo. Jako posledním parametrem je zde proměnná 

$authorization, ve které jsou uchovány právě tyto přihlašovací údaje. Následující 

                                                 
13 Cookies – v HTTP protokolu se označuje jako malé množství dat poslané serverem k prohlížeči a 

uložené v PC 
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funkce curl_setopt je pak již na podobném principu, jak předchozí, kde parametr 

CURLOPT_HTTPAUTH značí, že bude zadána metoda autentizace. CURLAUTH_ANY 

pak značí všechny typy HTTP autentizací (CURLAUTH_BASIC, 

CURLAUTH_DIGEST, CURLAUTH_GSSNEGOTIATE, CURLAUTH_NTLM) [14]. 

Výpis kódu 8: Ukázka funkce preg_match 

if (preg_match('~login nebo heslo~', $srccode)){ 

      $report = "ERROR: Wrong password or login!";                          

      $status = 2;                                                          

} 

 

Další výše zmíněná ukázka kódu z práce na pluginu označuje ověření správnosti 

přihlášení. Podmínka je vykonána, pokud funkce preg_match vrací nenulový 

ukazatel. První parametr funkce je pole uvedené regulárním výrazem a značí výraz, 

který se bude vyhledávat v dalším poli, které je definováno jako druhý parametr pod 

proměnnou $srccode. Jednoduše řečeno, pokud se bude nacházet výraz login 

nebo heslo ve zdrojovém kódu, nastaví se do proměnné $report zpráva o 

neúspěšném přihlášení a do proměnné $status číslo 2, což značí v prostředí Nagios 

kritický stav CRITICAL. 
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5. Závěr 

V této bakalářské práci byla řešena problematika monitorování lokálních internetových 

sítí. Byla rozebrána podstata a způsoby monitorování koncových zařízení a služeb, dále 

zde bylo uvedeno několik známých standardů a definic, za kterých toto sledování může 

probíhat. Z těchto standardů byl pak podrobněji popsán často využívaný protokol 

SNMP, WMI a jeho vlastnosti. Poté byly také definovány některé často využívané open 

source nástroje pro monitoring. Z nich bylo následně vybráno prostředí Nagios a Cacti, 

se kterými bylo blíže seznámeno a následně se s nimi i pracovalo v praktické části této 

práce. 

Praktická část se zaobírala sledováním různých zařízení a služeb v síti VUT 

Brno. Jako zařízení zde posloužily linuxové a windowsové servery, síťová tiskárna, 

směrovač a přepínač CISCO. Poslední dva zmiňované síťové prvky bylo nutné pro 

správnou funkci SNMP protokolu řádně nakonfigurovat. Na těchto zařízeních pak bylo 

sledováno několik služeb. O jejich stavech úspěšně informoval Nagios pomocí 

webového rozhraní. V prostředí Cacti byl zase vyobrazen podrobný grafický průběh 

služeb a celkově tak bylo možné zhodnotit jejich charakteristiky. Dále pak bylo také 

součástí praktické části naprogramování pluginu pro Nagios, kde jeho hlavní úlohou 

byla kontrola stavu přijatých zpráv uživatele na Intraportálu VUT, jako vedlejší funkce 

byla pak analýza ostatních libovolných webových stránek. Plugin byl programován 

v jazyce PHP. 

Jako přínos této práce považuji rozšíření vědomostí a problematiky okolo 

monitorování sítí a také přínos pro VUT Brno z hlediska zkoumání charakterů a služeb 

monitorovaných zařízení připojených do sítě VUT, dále pak možnost implementace 

vlastního naprogramovaného zásuvného modulu do prostředí Nagios pro kontrolu VUT 

zpráv, která doposud není nikde indikována. 
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Seznam použitých zkratek 

CIM Common information model 

DCOM Distributed component object model 

DNS Domain name systém 

HTML Hypertext markup language 

HTTP Hypertext Transfer Protocol 

HTTPD Apache hypertext transfer protocol server 

IP Internet protocol 

MIB Management information base 

MIB-II Druhá verze Management information base 

MRTG Multi router traffic grapher 

MySQL Systémová databáze (My structured query language) 

NMS Network management systém 

OID Object identifier 

OS Operační systém (Operating system) 

PERL Programovací jazyk (Practical Extraction and Reporting Language) 

PHP Programovací jazyk (Hypertext Preprocessor) 

RRA Round-robin archive  

RRD Round-robin database 

RRDTool Round-robin database tool 

SMI  Structure of management information 

SNMP Simple network management protocol 

SSH Zabezpečený komunikační protokol (Secure shell) 

TCP Transmission control protocol 

TCP/IP Sada protokolů pro komunikaci v síti (Transmission control 

protocol/Internet protocol) 

ToS Typ služby (Type of service) 

UDP User datagram protocol 

URL Jednotný lokátor zdrojů (Uniform Resource Locator) 

VUT Vysoké učení technické 



65 

 

WBEM Web-based enterprise management 

WMI Windows management instrumentation 

WMIC Windows management instrumentation command-line 
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Přílohy 

A Grafické závislosti nástroje Cacti 

A.1 Linuxové servery 

 

Obr. 20: Graf datového toku (bit/s) na serveru Betka 

 

Obr. 21: Graf datového toku (bajt/s) na serveru Betka 
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Obr. 22: Graf datového toku (bajt/s, celkový provoz) na serveru Betka 

 

Obr. 23: Graf využití paměti (linux) na serveru Betka 

 

Obr. 24: Graf využití paměti (ucd/net) na serveru Betka 
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Obr. 25: Graf využití dostupného místa na disku /dev/mapper/Vol na serveru Betka 

 

Obr. 26: Graf využití dostupného místa na disku /dev/sda1 na serveru Betka 

 

Obr. 27: Graf průměrného zatížení systému na serveru Betka 
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Obr. 28: Graf počtu přihlášených uživatelů na serveru Betka 

 

Obr. 29: Graf odezvy zařízení na serveru Betka 

 

Obr. 30: Graf počtu procesů na serveru Betka 
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Obr. 31: Graf využití paměti (linux) na serveru Lenka 

 

Obr. 32: Graf využití paměti (ucd/net) na serveru Lenka 

 

Obr. 33: Graf využití dostupného místa na disku /dev/mapper/Vol na serveru Lenka 
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Obr. 34: Graf využití dostupného místa na disku /dev/sda1 na serveru Lenka 

 

Obr. 35: Graf průměrného zatížení systému na serveru Lenka 

 

Obr. 36: Graf počtu přihlášených uživatelů na serveru Lenka 
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Obr. 37: Graf odezvy zařízení  na serveru Lenka 

 

Obr. 38: Graf počtu procesů na serveru Lenka 

A.2 Windowsové servery 

 

Obr. 39: Graf využití dostupného místa na disku C: na PC CNU1253SM3 
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Obr. 40: Graf využití dostupného místa na disku D: na PC CNU1253SM3 

 

Obr. 41: Graf využití paměti na PC CNU1253SM3 

 

Obr. 42: Graf počtu procesů na PC CNU1253SM3 
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Obr. 43: Graf využití čtyř jader procesoru na PC CNU1253SM3 

A.3 Tiskárny 

 

Obr. 44: Graf datového toku na síťové tiskárně Xerox M128 

 

Obr. 45: Graf odezvy na síťové tiskárně Xerox M128 
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A.4 Aktivní síťové prvky 

 

Obr. 46: Graf využití procesoru na přepínači CISCO 

 

Obr. 47: Graf využití paměti na přepínači CISCO 

 

Obr. 48: Graf datového toku (bit/s) na přepínači CISCO 



77 

 

 

Obr. 49: Graf odezvy na přepínači CISCO 

 

Obr. 50: Graf chybných paketů na přepínači CISCO 

 

Obr. 51: Graf toku unicast paketů na směrovači CISCO 
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Obr. 52: Graf chybných paketů na směrovači CISCO 

 

Obr. 53: Graf využití paměti na směrovači CISCO 

 

Obr. 54: Graf datového toku (bit/s) na směrovači CISCO 
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Obr. 55: Graf odezvy na směrovači CISCO 
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B Výpisy kódu 

B.1 Aktivní síťové prvky 

Výpis kódu 9: Konfigurace směrovače 

Switch>enable 

Switch#configure terminal 

Switch(config)##interface vlan 1 

Switch(config)#interface vlan 1 

Switch(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 

Switch(config-if)#no shutdown 

 

%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up 

 

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed 

state to up 

 

Switch(config-if)#end 

 

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console 

 

Switch#configure terminal 

Switch(config)#snmp-server community public RW 

Switch(config)#snmp-server manager 

Switch(config)#exit 

 

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console 

 

Switch#write memory 

Building configuration... 

[OK] 

 

Výpis kódu 10: Konfigurace přepínače 

Router>enable 

Router#configure terminal 

Router(config)#interface fastEthernet 0/0 

Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 

Router(config-if)#no shutdown 

 

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up 

 

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, 

changed state to up 
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Router(config-if)#end 

 

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console 

 

Router#configure terminal 

Router(config)#snmp-server community public RW 

Router(config)#snmp-server manager 

Router(config)#exit 

 

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console 

 

Router#write memory 

Building configuration... 

[OK] 
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C Vývojové diagramy 

C.1 Vlastní plugin pro prostředí Nagios 

ZAČÁTEK

KONEC

VYPÍŠE CHYBU 
A PŘÍKLAD POUŽITÍ

NEPRAVDA

PRAVDA

EXIT (CRITICAL)

VYHLEDÁNY 
PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE?

EXISTUJE HESLO A 
LOGIN?

VYPÍŠE CHYBU NEPRAVDA EXIT (CRITICAL)

PŘIHLÁŠEN? NEPRAVDA

PRAVDA

NAČTE PŘIHLAŠOVACÍ STRÁNKU ULOŽÍ COOKIES

NAČTE ZDROJOVÝ KÓD WEBOVÉ 
STRÁNKY

VYHLEDÁ POLE S 
PŘIHLAŠOVACÍMI ÚDAJI

VYPÍŠE ŠPATNÉ 
HESLO

EXIT (CRITICAL)

PRAVDA

i = 1 DO POČET STRAN, 
i++

VYPÍŠE JMÉNO UŽIVATELE  A POČET 
NEPŘEČTENÝCH / CELKEM ZPRÁV

VYHLEDÁ JMÉNO UŽIVATELE
NASTAVÍ TEXTU SPRÁVNÉ 

KÓDOVÁNÍ

NAČTE INTRAPORTÁL VUT
VYHLEDÁ POČET STRAN VUT 

ZPRÁV

PROBĚHNE PŘIHLÁŠENÍ
NAČTE ZDROJOVÝ KÓD WEBOVÉ 

STRÁNKY

NAČTE STRANU i S VUT ZPRÁVAMI
NAČTE ZDROJOVÝ KÓD WEBOVÉ 

STRÁNKY

VYHLEDÁ POČET NEPŘEČTENÝCH ZPRÁV
PŘIČTE K CELKOVÉMU POČTU 

NEPŘEČTENÝCH ZPRÁV

VYHLEDÁ POČET ZPRÁV PŘIČTE K CELKOVÉMU POČTU ZPRÁV

ODHLÁŠENÍ OD VUT

 

Obr. 56: Vývojový diagram bloku kódu pro kontrolu VUT zpráv 
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D Přiložené médium 

D.1  Obsah média 

 Instalační soubor prostředí Nagios, verze 3.2.3 

 Instalační soubor nástroje Cacti, verze 0.8.8a 

 Instalační manuál pro Nagios, odkaz na web 

 Instalační manuál pro Cacti, pdf soubor 

 Nakonfigurované služby, hostitelé a další nastavení pro Nagios, složka nagios 

 Zdrojový kód naprogramovaného pluginu pro Nagios, check_vut.php 

 Kopie této bakalářské práce v elektronické podobě, pdf soubor 


