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Pròleg 
 
Crec que era dijous, o potser dimecres, no ho recordo. Recordo que havia sigut un 
dia llarg, amb molta feina, Havia sigut un dia que no havia parat de resoldre 
incidències a la feina, a més, em tocava fer guàrdia ja podia anar a dormir d’hora, 
perquè si tenia mala sort, podien trucar-me per la nit. 
 
Vaig decidir anar a veure els meus avis, fa temps que no ho feia, i com estava de 
guàrdia, no tenia molt més a fer. Només estava el meu avi, i em va preguntar com 
m’anava la feina, li vaig dir que bé, que com sempre, que teníem molta feina. Em 
va respondre que això estava bé, que si hi havia feina, no em farien fora. Després 
d’uns minuts de silenci em va preguntar que realment quina era la meva feina, què 
és el que feia. 
 
Jo treballo a una empresa multinacional que es diu Everis, es tracta d’una 
consultora que ofereix serveis a altres grans empreses o entitats. Concretament, 
estic a un projecte que es dedica a mantenir la plataforma per aplicacions de 
l’ajuntament de Barcelona. Mantenim de sistema operatiu cap a munt, és a dir, 
bases de dades, servidors web, servidors d’aplicacions, Business Intelligence, 
plataforma Documentum etc. Com li explicava tot això al meu avi? 
 
Li vaig intentar explicar que jo m’encarregava de que els ordinadors continuïn 
funcionant, per tal de que l’ajuntament pugui registrar els seus tràmits. Després 
també li vaig comentar que estava de guàrdia, i que si em trucaven m’havia de 
connectar a Internet per tal de solucionar el problema. El meu avi, estranyat, em 
va dir que com podia ser que des de casa meva podia arreglar ordinador de 
l’Ajuntament, com es podia fer a distància. Jo li vaig respondre que a través 
d’Internet, com una espècie de trucada telefònica que em permetia accedir als 
ordinadors d’allà, i que a més, m’encarregava de mantenir funcionant unes 300 
màquines. Aquí va ser el punt on en el meu avi estava més al·lucinat, com podia 
ser que jo tot sol administrés tantes màquines? A més, amb els temps que corren, 
amb tant atur, no era millor que ens repartíssim entre moltes persones la feina? 
Així tots tindríem feina. Després de que se’m dibuixés un somriure, em va explicar 
que abans, quan ell vivia al poble, per obtenir blat, una sola persona ho tenia molt 
complicat. Tenia que llaurar el camp, sembrar, regar... i per a cada tasca trigava 
dies i dies... en canvi, feia uns mesos havia vist una gran tractor llaurar un camp de 
moltes hectàrees en poques hores. 
 
La veritat és que els temps han canviat molt, i una persona sola pot acabar 
realitzant la tasca de moltes. Tot gràcies a la tecnologia i a l bona gestió de la 
informació de la que disposem. En aquesta memòria es vol arribar a instal·lar i 
configurar un producte que permeti controlar i gestionar adequadament la 
informació per tal de que, amb poques persones es pugui realitzar la feina de 
moltes. 
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1. Introducció 
 
Avui en dia cada cop estem més informatitzats en tots els àmbits, això fa que les 
tasques diàries que potser en un altra època es realitzaven de forma manual, 
depenguin més del correcte funcionament dels sistemes informàtics.  
 
Per exemple, quan l’usuari final utilitza una aplicació web, darrera d’aquesta hi ha 
una infraestructura física a on s’alberga aquesta aplicació. Definint la 
infraestructura de forma molt resumida,  habitualment l’aplicació necessitarà un 
servidor d’aplicacions on s’executarà l’aplicació, una base de dades on es tractaran 
les dades amb les que treballa l’aplicació i un servidor web des de on els usuaris 
accediran a les aplicacions.  
 
Amb aquestes premisses i des de l’exterior, un s’imagina que el més important per 
una empresa és tindre més o millors dispositius informàtics que puguin mantenir 
moltes aplicacions sense donar gaire atenció al fet que s’ha de controlar el 
funcionament d’aquests dispositius.   
 
En qualsevol empresa que disposi de sistemes informàtics més o menys crítics és 
clau saber en quin estat es troben aquests sistemes per poder actuar el més 
ràpidament possible en cas de incidència i poder reduir al màxim els talls que es 
puguin produir en el servei, per tant es necessari monitoritzar aquests sistemes 
amb un altre servidor que la seva feina serà exclusivament la de comprovar el 
funcionament de la infraestructura. 
 
En el mercat hi ha molts sistemes de monitorització. Alguns realitzen una 
monitorització molt genèrica, altres s’encarreguen de monitoritzar paràmetres 
més específics del servei monitoritzat i concrets.  Alguns són opensource, altres 
són de pagament. 
 
En el nostre cas disposem d’un conjunt de màquines i productes propietaris els 
quals volem monitoritzar paràmetres concrets, no tan sols per saber en quin estat 
es troben actualment, si no per predir si està a punt de produir-se una incidència. 
A més a més es vol que sigui un producte opensource per a no incrementar el preu 
del projecte.  
 
 Aquesta és la motivació per a la realització d’aquest projecte, un sistema de 
monitorització gratuït, que tingui una alta capacitat d’adaptació i que es pugui 
utilitzar per servidors d’aplicacions Java EE, bases de dades i altres productes per 
tal de controlar el funcionament dels nostres serveis de la forma més eficient 
possible. 
 
Per a la realització d’aquest treball, s’han utilitzat coneixements adquirits dins 
l’ensenyament de l’Enginyeria Tècnica d’Informàtica de Sistemes. Destacaria el 
coneixement adquirit en l’assignatura de Sistemes Operatius, ja que els servidors 
d’aplicacions es troben en servidors amb sistemes operatius LINUX. En aquesta 
assignatura es tracta de l’administració d’aquests sistemes operatius i s’adquireix 
coneixement per a la creació d’scripts en BASH que ha sigut imprescindible per a 
la realització dels scripts de monitorització. Una altre assignatura que destacaria 
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és el coneixement teòric de l’apartat web de l’assignatura de Programació Per la 
Xarxa, ja que facilita la comprensió del funcionament d’un servidor d’aplicacions. 
Per últim destacaria l’assignatura de Sistemes de Gestió de la Informació perquè 
ens mostra una visió global de les tecnologies de la informació dins del 
funcionament empresarial. 
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2. Objectius 
 
 
L’objectiu d’aquest treball es pot dividir en dos punts importants: 
 

1. Cerca d’una solució que satisfaci les nostres necessitats de monitoritzar 
diversos serveis i màquines. Aquesta solució caldrà que s’ajusti en qualitat 
i preu, és a dir, per una banda no podem renunciar a prestacions que 
considerem necessàries, però degut a les característiques de la situació, 
caldrà que sigui un producte gratuït. A la vegada, degut als coneixements 
informàtics dels que disposem, la solució trobada haurà de ser open source, 
ja que disposarem d’avantatges com,  independència del proveïdor, fàcil 
personalització (ja que podrem accedir al codi),  comunitat d’usuaris activa 
i tecnològicament actualitzat. 
 

2. Aquest segon punt depèn del primer. Un cop s’hagi arribat a trobar una 
solució, caldrà aplicar-la. Per aplicar-la muntarem primer una prova pilot 
en una màquina virtual amb la finalitat de poder familiaritzar-nos amb el 
producte en un ecosistema segur. Un cop ens hàgim fet amb el sistema, 
implantarem la solució en un entorn productiu i el configurarem de la 
forma adequada per tal de que ens presti el servei que requerim.  
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3. Descripció de l’entorn 
 
Abans de començar amb la cerca haurem de conèixer l’entorn al qual li haurem de 
aplicar la solució. Cal tenir en compte que el nostre servei està orientat a oferir de 
forma estable una plataforma per a aplicacions J2EE i alguns dels serveis que 
requereixen per funcionar. 
 
Ens trobem amb un entorn dividit en màquines segons diversos criteris: 
Productivitat,  Sistema Operatiu i Producte.  
 
En quant a productivitat dividim les màquines en Desenvolupament, 
Preproducció i Producció. El primer dels tres, desenvolupament, es tracta d’un 
entorn en que els desenvolupadors poden instal·lar les aplicacions i poden provar-
les. Es tracta d’un conjunt de màquines que ofereixen un servei mínim amb una 
semblança relativa a l’entorn de producció. El segon entorn, preproducció, 
s’encarrega d’un pas abans de producció. Aquest entorn segueix un circuit a l’hora 
de realitzar canvis sobre ells i els desenvolupadors ja no tenen accés, per tant es 
tracta d’un entorn bastant estable. En tercer lloc tenim producció, aquí es troben 
les aplicacions a les quals accedeixen els usuaris finals. Es tracta d’un entorn en el 
que qualsevol canvi queda registrat i s’ha de tenir un control i atenció màxim sobre 
ell. 
 
En el segon criteri trobem el sistema operatiu. En el nostre cas disposem de dos: 
SUSE Linux Enterprise i Windows Server 2013.  
 
En quant a producte, tenim diversos. En primer lloc, Websphere Application 
Server Network Deployment. Es tracta d’un servidor d’aplicacions propietari 
(IBM) que  allotja aplicacions J2EE. Nosaltres farem servir la versió 8.5. En segon 
lloc trobem les Bases de dades oracle. Es tracta de bases de dades atacades, entre 
d’altres, per les aplicacions J2EE allotjades al WAS. Farem servei la versió XX 
d’oracle. Finalment tenim el producte Documentum, de la empre EMC. Es tracta 
d’un gestor de continguts. Per exemple, administra els documents generats i 
consultat per les aplicacions J2EE. 
 
 
Seguidament definirem amb més profunditat els productes que monitoritzarem. 
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4.1 WebSphere Application Server 
 
IBM WebSphere Application Server (WAS) és un servidor d’aplicacions de 
software de IBM. WAS està construït utilitzant estàndards oberts tals com J2EE, 
XML, i serveis Web. Varis laboratoris d’IBM van participar en la creació dels 
productes run-time WebSphere i les eines de desenvolupament que funcionen 
amb diversos servidors web, tals com Apache HTTP Server, Netscape Enterprise 
Server, Microsoft Internet Information Services o  IBM HTTP Server per a i5/OS, 
z/OS, AIX, Linux, Microsoft Windows, Solaris. 
Hi ha els següents tipus:  

• WebSphere Application Server Express. 
• WebSphere Application Server Base. 
• WebSphere Application Server Network Deployment. 

 
En  el nostre cas, els servidors dels que disposem són de la versió 8.5 i la versió 
utilitzada és la WebSphere Application Server Network Deployment. En general 
tenen moltes característiques comunes,  però hi ha algunes petites diferències 
entre versions. 
En la següent figura es pot veure un esquema dels components que formen 
aquesta versió del WAS. 
 

 
Figura 1. Components WAS 
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4.1.1 Elements que formen un servidor WebSphere  
 
Hi ha una sèrie d’elements que formen un servidor WAS. En aquest punt farem 
una breu descripció de cada un, ja que conèixer la topologia d’un d’aquests 
servidors facilita configurar la seva monitorització.  En la següent figura podem 
veure un esquema de la topologia. 

 Cel·la (Cell): una cel·la és un domini administratiu, formada per un conjunt 
de nodes. Cada node pot tenir múltiples servidors, però els fitxers de 
configuració per a cada servidor s’emmagatzemen i es mantenen 
individualment. En una configuració de servidor distribuït, una cel·la pot 
consistir en múltiples nodes que s’administren des d’un únic punt.  Els 
fitxers de configuració i aplicació per tots els nodes de la cel·la es 
centralitzen en un repositori de configuració principal.  

 Node: Un node és un grup lògic d’instàncies de WebSphere que 
comparteixen configuracions. Un node s’associa amb una instal·lació física 
de WAS 

 Deployment Manager: (DMGR) És un procés administratiu que ens permet 
construir i administrar configuracions de servidors, administració de 
recursos, aplicacions, càrrega redundància i monitorització. La topologia 
física de la cel·la és independent de la topologia lògica. Només hi pot haver 
un Deployment Manager en una cel·la 
 

 Nodeagent : És un procés administratiu que no pren part directament en 
les funcions del servidor d’aplicacions. El nodeagent permet:  

o Funcions de transferència de fitxers 
o Administrar la sincronització de configuracions 
o Monitorització de l’estat dels servidors 

El nodeagent permet crear nous servidors d’aplicacions i permet 
l’administració centralitzada de tots els servidors del seu node fent de pont 
entre els servidors d’aplicacions i el Deployment manager i només en pot 
existir un per node. 

 Servidor d’aplicacions: és el component principal d’execució en qualsevol 
configuració de WebSphere i a on s’executen les aplicacions. Totes les 
configuracions de WAS poden tenir un o més servidors d’aplicacions. Un 
servidor és un procés Java amb capacitats J2EE. També s’anomena 
instància. 

 Cluster : és un grup d’instàncies de WAS treballant en conjunt. Les 
instàncies que pertanyen al clúster des del punt de vista de gestió tenen 
una configuració idèntica i executen les mateixes aplicacions, 
s’administren com una única unitat i no es necessari actualitzar instància 
per instància per a canviar un paràmetre o desplegar aplicacions. Per altre 
banda, des del punt de vista d’operació, cada instància del clúster és un 
procés diferent que utilitza recursos totalment independents executant-se 
en la seva pròpia JVM, de forma que ofereix un primer nivell d’alta 
disponibilitat, ja que si es cau una instància del clúster, es pot seguir 
funcionant amb la resta. 
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Figura 2. Arquitectura WAS 

 
 
En la imatge anterior es mostra la configuració que fem servir. A cada màquina 
trobem un nodeagent amb les instàncies WAS corresponents. El nodeagent 
s’encarrega de mantenir sincronitzades les instàncies que es troben a la màquina. 
En una altre màquina es troba el DMGR. És on trobem la configuració mestre, i 
s’encarrega d’administrar els node agents. El conjunt de tots aquest elements 
l’anomenem cel·la. 
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4.2 IHS 
 
 
IBM IHS Server es tracta d’un servidor web basat en Apache Software Fundation’s 
Apache HTTP Server. Es troba incorporat al paquet de WAS però realitzarem una 
petita explicació. 
 
Com a webserver, s’encarrega de donar-nos un servei d’accés a les aplicacions. Ens 
permet configurar l’alta disponibilitat del WAS així com a diferents mòduls de 
seguretat i autenticació. 
 
El funcionament és senzill, simplement quan volem atacar a una aplicació 
instal·lada al WAS, fem passar a l’usuari pel webserver (indicant el context 
correcte) i serà el webserver el que s’encarregui de dirigir la petició cap al servidor 
que trobi adequat (en cas de que un es trobi caigut) o redirigir-la segons la càrrega, 
així permetria distribuir la càrrega en cada un dels nodes de WAS. Per tant, ens 
aporta l’alta disponibilitat i el balanceig de càrrega. 
 
A continuació deixem una configuració bàsica: 
 
 

 
Figura 3. Arquitectura webservers 
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4.3 Documentum 
 
Documentum és un software de gestió de documents que proporciona gestió pel 
contingut i els atributs de documents com, per exemple, l’entrada i sortida de flux 
de treball i la gestió de versions. Els producte Documentum és un sistema de 
client-servidor de tres nivells, construït sobre una base de dades relacional. 
 
Posseeix una suite de productes satèl·lits i connectors d’integració que permeten 
la comunicació amb altre sistemes de PLM, ERP, etc. També cobreix tasques  
d’escaneig, digitalització i destrucció de documents. 
 
La seva arquitectura por configurar-se de forma distribuïda amb rèpliques, 
federacions, o bé fent servir cachés mitjançant BOCS. 
 
Disposa d’un client web estàndard totalment personalitzable, així com un 
framework propi WDK per a la construcció d’aplicacions a mida.  
 

4.3.1 Elements que formen Documentum 
 
A continuació descrivim alguns conceptes importants: 
 

 Docbase és un dipòsit de Documentum que emmagatzema el contingut, 
atributs, versions, reproduccions, formats, fluxes de treball i seguretat dels 
documents. 
 

 Documentum Query Language (DQL), un dialecte de SQL ampliat, s’utilitza 
per consultar dades de Documentum. 
 

 El content server és on es torben els Docbases, per tant, on es guarda tota 
la informació. 
 

 Un Docbase equival a una instància Oracle o una base de dades de DB2 junt 
al arxius de contingut de documents. 
 

 Les metadades s’emmagatzemen al RDBMS (sistema de gestió de dades 
relacionals) i el contingut com a BLOB (grans fitxers binaris) a la base de 
dades o com arxius emmagatzemats dins el sistema d’arxius del servidor.  
 

 Els Transformation Services és el servei de Documentum en carregat de la 
transformació dels documents Word a PDF mitjançant els serveis d’ALIB. 
Els propis serveis de Documetnim CTS s’encarreguen de la comunicació 
amb el Docbase. 

 
 Index Server: Servei que permet realitzar cerques per indexació al 

Docbase. 
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Com veiem a la imatge el nucli de Documentum és el content server. Aquí trobem 
els docbases que és on es troba tota la informació. Aquest component es connecta 
a la base de dades, Transform Services i Index server a través del DocBroker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Figura 4. Arquitectura Documentum 
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4.4 Oracle 
 
Oraclé és una eina client/servidor per a la gestió de Bases de Des. És un producte 
venut a nivell mundial, tot i que degut a la gran potència que téi el seu elevat cost 
per norma general només el veiem a grans empreses. Per al desenvolupament web 
trobem la mateixa casuística, és un sistema car, per tant trobem altres solucions 
com MySQL, SQLserver... 
 
 Oracle es basa en la tecnologia client/servidor, per tant, per a la seva utilització 
primer és necessari la instal•lació de l’eina servidor i posteriorment atacar-lo 
mitjançant altres eines de desenvolupament como ara Oracle Designer i Oracle 
Developer. 
 
 Per a desenvolupar en Oracle s’utilitza PL/SQL, un llenguatge de 5a generació. És 
molt potent per a tractar i gestionar la base de dades. Per norma general també es 
pot utilitzar SQL al crear un formulari. 
 
 En el nostre cas, com administradors, som responsables de mantenir Oracle 
Server amb la finalitat de que es puguin processar sol•licituds d’usuari. 

4.4.1 Elements d’Oracle 
 

 A continuació descrivim els components més importants: 
 
   L’Oracle listener controla el tràfic de xarxa entrant d’una instància de base de 

dades oracle. Al configurar la connectivitat de la xarxa d’una base de  dades 
s’especifica el protocol amb el qual s’envia el tràfic i el port en el que el listener 
l’escolta. Normalment es configura per a que s’executi al mateix equip que la 
instància de base de dades i es pot configurar per que doni servei a diverses 
instàncies. 

  Una base de dades està associada com una instància. La instància es composa 
de la memòria i els processos en segon pla que recolzen la base de dades. Una 
instància d’Oracle s’assigna sempre a una sola base de dades. Hi ha ocasions 
en les que una base de dades Oracle por tenir diverses instàncies. A 
continuació deixem un resum dels principals processos: 

  DBWR (Data Base Write)r:  Escriu en els fitxers de la BD els buffers de 
dades modificats a memòria. 

  LGWR (Log Writer): Escriu en els fitxers històrics de la BD (redo log 
files) quan els redo log buffers s’han omplert o quan es produeix un 
commit. Per met el recovery. 

  PMON (Proces monitor): Permet recuperacions en cas de fallada d’un 
usuari. Allibera recursos inactius. En configuracions multi-threading 
Server restableix els processos dispatcher i servidors caiguts. 

  SMON (System Monitor(:Neteja el segments temporals quan no es 
troben en ús. Realitza el Coalesce de tablespace, unint en una sola 
extensió, extensions contigües. 

  CKPT (Procés de recolzament al LGWR): Actualitza fitxers de control i 
les capçaleres dels fitxers de dades agilitzant punts de ruptura. 
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  ARCO: Procés encarregat de copiar els històrics (redo log files) en 
fitxers apart (archiver files) abans de que siguin sobreescrits. 

  RECO : Procés encarregat del tractament de fallades i recuperacions en 
transaccions distribuïdes degut a fallades de la xarxa o de la instància. 

 
  
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ens 
caldrà definir un element més de l’estructura d’Oracle, es tracta del tablespace: es 
tracta d’una unitat lògica d’emmagatzament dins la base de dades. És un pont 
entre el sistema operatiu i la base de dades. Cada tablespace es composa de, com 
a mínim, un datafile i un datafile només pot tenir un tablespace. Aquí 
s’emmagatzemen estructures de la base de dades com taules, índex... amb la 
peculiaritat de que es poden repartir en diversos fitxers. Aquest element, tot i que 
no intervé directament en l’arquitectura, és important, ja que si s’omple pot deixar 
d’oferir servei, ixí doncs, serà un dels elements monitoritzats. 
 
Com apunt final, cal remarcar que les bases de dades les tenim instal·lades en 
màquines dedicades, és a dir, màquines que només donen servei a Oracle. 

Figura 5. Arquitectura Oracle 
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4.5 Relació entre el components 
 
Un cop hem definit cadascun dels components que monitoritzarem. A continuació, 
explicarem la relació entre aquest components. 
 
En principi el front-end el donen les aplicacions WAS. Aquestes ataquen la base 
base de dades si ho necessiten. Per arribar a les aplicacions haurem de passar pel 
webserver, i aquest ens redirigirà al Servidor WAS corresponent. Algunes de les 
aplicacions necessiten de l’administració de documents, per això consumiran el 
servei de Documentum. Però, la relació és encara més complexa, Documentum 
alhora, necessita consumir la base de dades Oracle, i en ocasions (per signar 
documents, per exemple), consumeix alguna aplicació instal·lada al WAS, que li 
retorna el document signat.  
 

 
Figura 6. Relació components 
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4.6 Versions dels productes utilitzats 
 
En el punts anteriors, hem definit cadascun dels productes de la nostra 
arquitectura que volem monitoritzar. Hem anat definint els elements que integren 
els diferents productes, però ens queda detallar les versions dels productes que 
farem servir. 
 
En primer lloc cal deixar clar que cada producte es troba instal·lat en un Sistema 
Operatiu, és a dir, no trobarem el producte Documentum, a SUSE i a Windows, sinó 
només a un dels dos. Així doncs, deixem una taula de les versions que tindrem, 
això pot significar que alhora de monitoritzar representi alguns canvis. 
 

Producte Versió Sistema Operatiu 
SUSE Enterprise 11 SP3  
Windows Server 2008  
Oracle 11.2.0.4 SUSE 
WAS 8.5.5 SUSE 
IHS 8.5.5 SUSE 
Documentum 6.7 Windows 
Nagios 3.0.6  
Nagiosgraph 1.5.2  

Figura 7. Taula versions 

 
 

4.7 Què monitoritzarem? 
 
La idea és monitoritzar els elements que resulten imprescindibles de cada un dels 
productes descrits per tal d’assegurar que es dóna un correcte servei. Si aquest no 
s’està oferint, ens haurem d’assabentar per tal de poder actuar. 
 
Cadascun dels productes, com hem vist, té les seves peculiaritats, així que 
realitzarem una llista dels elements que considerem fonamentals, classificats 
segons el producte al que pertany. 
 

4.7.1 SUSE i Windows 
 
Es tracta dels sistemes operatius que utilitzarem. Serà molt important tenir en 
compte elements com CPU, memòria, swap, disc, filsystems i número de processos 
(si arribem a un màxim definit). Cadascun d’aquest elements, en cas de fallada, pot 
representar que es deixi de donar un servei adequadament o fins i tot que es deixi 
de donar. Per tant, caldrà tenir molta cura, ja que si el sistema operatiu deixar de 
donar servei, també ho farà el servei que allotja. També caldrà tenir cura sobre 
alguns serveis propis de sistema operatiu què, tot i que no siguin vitals, tenir cert 
control sobre ells pot estalviar-nos temps en el diagnòstic de problemes. Alguns 
d’aquests serveis poden ser: servei de correu, snmp, backups, xarxa... 
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4.7.2 Oracle 
 
Les parts que monitoritzarem seran en primer lloc que tant la instància es trobi 
aixecada com el listenert port. També mantindrem amb alertes alguns dels 
tablespace que considerem més importants. 
 

4.7.3 Documentum 
 
En quant al producte Documentum caldrà tenir certa vigilància sobre les docbase, 
connectors i docbroker, en un primer moment. És possible que durant la 
instal·lació apareguin canvis que desitgem realitzar.  

4.7.4 WAS 
 
Per monitoritzar el WAS ens serà imprescindible comprovar que les instàncies 
estan aixecades correctament. També tindrem una monitorització de datasource 
(número de connexions cap a la base de dades) i Webcontainers (threads que el 
servidor deixa en espera) 

4.7.4 IHS 
 
En quant a IHS, només mirarem si les instàncies web es troben aixecades, és a dir, 
si el procés existeix. 
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5. Cerca d’una solució 
 
Després de definir conceptes relacionats amb el tipus de servidors que es vol 
monitoritzar, cal explicar el concepte de sistema de monitorització. 
 
Un sistema de monitorització és un conjunt d’aplicacions o utilitats que tenen com 
a objectiu conèixer l’estat d’equips i serveis per tal de prevenir  incidències i 
conèixer l’aprofitament dels recursos disponibles. 

5.1 Conceptes a tenir en compte al monitoritzar 
 
Monitoritzar consisteix en realitzar proves de funcionament dels nostres sistemes 
per tal de verificar que funcionin correctament. Per saber que vol dir que funcioni 
correctament, és important definir alguns conceptes importants, que són en els 
que ens basarem a l’hora de realitzar les proves. 

- Latència: mesura el temps transcorregut entre la realització d’una petició i 
el començament de la visualització o execució dels resultats. Es mesura en 
unitats de temps (segons, mil·lisegons ...) 

- Rendiment: demanda de tasques capaces de ser processades 
satisfactòriament per un sistema per unitat de temps. Es mesura en  KBytes 
per hora, Mbytes per dia.... 

- Utilització: La utilització mesura la fracció d’un component o servei que 
estem utilitzant realment. És un dels paràmetres mes compromesos. Si la 
utilització es baixa, limita el rendiment. Tampoc es pot maximitzar la 
utilització perquè hi ha el risc de bloquejar el sistema davant un augment 
inesperat de la càrrega. 

- Eficiència o eficàcia: Es defineix habitualment com el quocient entre el 
rendiment i la utilització. 

L’objectiu ha de ser disminuir la latència i augmentar el rendiment, la utilització i 
l’eficiència. 
 
Al dissenyar un sistema de monitorització, també és important tenir en compte els 
següents conceptes: 

- Qualitat de servei: es defineix com la satisfacció per part del client de les 
seves necessitats d’acord amb els requisits.  En el camp de la monitorització 
i ha tres paràmetres que ho mesura. 

o Temps de resposta davant les peticions. 
o Probabilitat d’error, rebuig o pèrdua de les peticions. 
o Caigudes o interrupcions del servei. 

- Coll d’ampolla: Element software o hardware d’un sistema que limita el seu 
rendiment i/o les prestacions que ofereix.  

- Demanda de tasques: peticions generades pels clients i que han de ser 
ateses pel sistema. 

- Prestacions del sistema: comportament del sistema davant la demanda de 
tasques. 
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5.2 Objectius per una monitorització i gestió eficaç 
 
Amb una gestió eficaç i una monitorització correcte s’intenta assolir els següents 
objectius:  

- Maximitzar l’aprofitament dels recursos. 
o Millorar el servei. 
o Reduir costos/inversions. 

- Garantir la seva disponibilitat. 
o Detectar problemes de forma pro-activa. 

- Controlar la seva complexitat amb els recursos disponibles. 
- En concordança amb els objectius de l’organització. 

o Mantenint un nivell de servei específic. 

5.3 Característiques desitjables 
 
A més dels objectius que s’intenten assolir hi ha un conjunt de característiques 
que es desitja que es compleixi en un sistema de monitorització: 

- Hi hagi una interfície única per a operadors i administradors. 
- Proporcioni un conjunt d’ordres molt poderoses i simplificades. 
- Realitzi automàticament la major part de les tasques de gestió. 
- Mostri tots els elements com una arquitectura unificada. 
- Reculli informació de forma constant i la interpreti. 
- Sigui capaç d’integrar-se amb altres eines. 
- Ens permeti afegir noves alarmes en qualsevol moment. 

 
 

5.4 Escollir un sistema de monitorització 
 
Hi ha tres valors tècnics fonamentals a l’hora d’escollir un sistema de 
monitorització adequat per al nostre entorn, independentment del preu  o facilitat 
d’instal·lació i d’utilització. 

1. Forma de presentar les dades, les alarmes i les gràfiques pel seu estudi. Ha 
de ser el més eficient dins de les possibilitats i ha de ser capaç d’oferir una 
idea dels problemes d’un sol cop d’ull. 

2. Ubicació, distància entre equips i tipus de connexió (velocitat i rendiment). 
A més distància i quantitat d’equips, així com connexions lentes , és 
convenient utilitzar agents locals que enviïn els resultats a un servidor 
central. 

3. Sistemes Operatius que es monitoritzaran: És més senzill monitoritzar 
únicament màquines basades en Linux, encara que en la majoria de casos 
es fonamental fer –ho amb Windows. 
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5.5   Possibles solucions 
 
Accelops 
Accelops és un software d’administració i gestió de sistemes al cloud i 
infraestructures virtualitzades que permet als usuaris analitzar i visualitzar 
events dels sistemes. Es tracta d’un software propietari orientat a empreses. 
 
Aggregate Network Manager 
Es tracta d’un sistema de monitorització i supervisió de xarxes  basada en 
Aggregate Management Platform.  Conté un conjunt d’eines avançades per a la 
monitorització. Disposa de centenars d’alertes, gràfiques, reports, programadors 
de tasques...  Es tracta d’un software de pagament. 
 
Capsa 
Es traca d’un sistema per a monitoritzar software en temps real. Orientat a 
sistemes clínics. 
 
Cacti 
solució de gràfiques en xarxa dissenyada per aprofitar el poder d’emmagatzemar 
i la funcionalitat de realitzar gràfics de la que disposen les RRDTool (Round Robin 
Database Tool) . Aquesta eina desenvolupada en PHP, proporciona plantilles de 
gràfics avançades,  múltiples mètodes per la recopilació de dades, i la gestió 
d’usuaris. A través de Cacti, es pot representar gràficament les dades 
emmagatzemades en la RRD: ús de connexió a Internet, dades com temperatura, 
velocitat, voltatge, nombre d’impressions. etc. La RRD s’utilitza per 
emmagatzemar i processar dades rebudes via SNMP (Simple Network 
Management Protocol).  Té una interfície d’usuari fàcil d’utilitzar, que resulta 
convenient tant per instal·lacions d’una LAN com per a xarxes complexes amb 
centenars de dispositius. 

Compuware 
Proporcionen serveis i productes integrals, escalables i eficaços per a que els 
sistemes rendeixin adequadament. En el camp de la monitorització i gestió, 
presenta software que s’encarrega tant de la gestió del rendiment de l’aplicació 
com la gestió del portafoli de IT.  
 
IBM Tivoli 
IBM Service Management ofereix la visibilitat, el control i l’automatització 
necessària per proporcionar un servei de qualitat, gestionar els riscos i la 
conformitat, maximitzar el rendiment de la inversió i accelerar el creixement 
empresarial. Aquest paquet de software està format per diversos productes que 
s’encarreguen de realitzar les següents tasques i comprovacions:  

o Rendiment i disponibilitat de les aplicacions. 
o Gestió dels serveis. 
o Gestió d’actius empresarials. 
o Gestió d’emmagatzemament. 
o Prestació de serveis i automatització de processos.  
o Software de gestió de la seguretat.  

http://www.accelops.com/
http://aggregate.tibbo.com/network_management/
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o Software per a petites i mitjanes empreses.   

 

 
Icinga 
Es tracta d’un sistema escalable extensible de monitorització de sistemes amb 
verificacions de disponibilitat dels recursos , notificacions a usuaris que proveeix 
d’una gran informació. És un software 100% open source amb un 
desenvolupament continu i compatible amb altres softwares con nagios. 
 
InterMapper 
Es tracta d’un programari e monitorització de xarxes seguretat i Bussines 
Intelligence. Ens proporciona visualització de l’estat dels sistemes, reports i 
gràfiques d’evolució. Es tracta d’un sistema de pagament. 
 
Nino: permet gestionar routers, switches, servidors i aplicacions. Està pensat per 
a xarxes locals, ja que no disposa d’agents que puguin reportar a un servidor 
central. Basat en web, no destaca per la seva interfície, gens còmoda de gestionar. 
Utilitza SNMP, HTTP/TCP i WMI. Les seves gràfiques son suficients per una xarxa 
petita amb màquines Linux i Windows. 

 
Nagios 
Originalment anomenat NetSaint (1999-2001), Nagios és un monitor de servidors 
i aplicacions dissenyat per informar de problemes de forma pro activa y/o 
solucionar-los automàticament abans de que el client es pugui adonar.  La 
potència de Nagios es proporcionada per un sistema de “plugins” externs, 
encarregats d’enviar la informació requerida, que es poden programar en bash o 
perl donant potència i flexibilitat a l’eina. La configuració està basada en web, tot 
i que és poc amigable, però es pot consultar l’estat actual dels equips, logs i 
informes. El seu sistema d’alarmes és perfecte per veure que està fallant dins de la 
nostra xarxa d’un cop d’ull. 
 
OpenNMS 
Es tracta d’un sistema gratis i open source de monitorització i gestió de 
plataformes. Està desenvolupat i suportat per una gran comunitat de d’usuaris i 
desenvolupadors que ofereixen una gran quantitat de suport i ajuda. Està publicat 
sota llicència Affero. 
 
Opsview 
Es tracta d’un software especialitzat en la monitorització de sistemes físics, 
virtuals i cloud-computing. Es tracta d’un software de pagament basat en nagios. 
 
op5 
op5 Monitor és un producte de software per servidors, monitoratge de xarxa i 
gestió basat en el projecte de codi obert Nagios, desenvolupat i amb el suport 
d'op5 AB. op5 Monitor mostra l'estat, la situació i el rendiment de la xarxa TI que 
s'està monitoritzant i té integrat un servidor dels logs del sistema, OP5 Logger.  
 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Monitoratge
http://ca.wikipedia.org/wiki/Codi_obert
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Pandora FMS  
Relativament jove (2005), Pandora FMS (Free Monitoring System) permet 
mitjançant agents, analitzar l’estat i rendiment dels diferents paràmetres oferts 
per qualsevol plataforma del mercat (Linux, Solaris, Windows, AIX..). Totes les 
comunicacions es realitzen a través de SSH, FTP, NFS o un contenidor XML per 
transportar les dades que es guarden en una base de dades MySQL d’un servidor 
central encarregat de recopilar cada una d’aquestes dades i mostrar-les en una 
magnífica interfície web. Com a apunt important, Pandora FMS permet controlar 
sistemes Windows a través de WMI (Windows Management Instrumentation), 
ideal per xarxes en companyies amb instal·lacions mixtes Linux/Windows. 

 
PRTG Network Monitor 
És un sistema de monitorització de xarxes que utilitza diversos protocols per a la 
seva finalitat. Està basat en una inter faç web  i disposa de aplicacions per IOS i 
Android. Només disponible per a Windows. 

 
Shinken 
Es tracta d’un framework  de monitorització. Es rtcata d’un projecte que ha 
reescrit Nagios Core en Python per fer-lo més disponible i flexible a gran escala. 
 
Spiceworks 
És un software professional que permet obtenir informació tecnològica . Té una 
comunitat  de diversos milions d’usuaris. Es tracta d’un software propietari i 
únicament per a windows. 
 
Unified Monitoring 
Nimsoft, unitat de negoci de la companyia CA Technologies, disposa de 
l’arquitectura Unified Monitoring per a que els clients puguin monitoritzar i 
gestionar les aplicacions en tot tipus d’infraestructures, des de centre de dades 
fins al ‘núvol’, incloent els entorns SaaS, hostatjats i virtualitzats.  

 
WhatsUp_Gold 
És un sfotware propietari que s’encarrega de monitoritzar xarxes, aplicacions, 
servidors is dispositius en un únic escriptori de forma senzilla i pràctica.  És de 
pagament. 
 
Würth-Phoenix 
És una solució CRM basada en Windows per tal de monitoritzar xarxes i els seus 
elements. 
  
Xymon 
Xymon és un sistema de monitorització de servidors i xarxes. Es tracta d’un 
software escalable, és a dir, capaç de monitoritzar petites xares amb pocs 
servidors, fins a xarxes amb un volum molt elevat d’ítems.  
  
Zabbix 
Zabbix és un sistema de gestió de xarxes creat per Alexei Vladishev. La seva 
principal funció és monitorar i rastrejar l'estat de serveis de xarxes i servidors de 

http://www.wuerth-phoenix.com/
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Gesti%C3%B3_de_xarxa&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Alexei_Vladishev&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Servidor
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xarxes. Està escrit en C i la seva interfície web en PHP. Zabbix permet fer controls 
simples que permeten comprovar la disponibilitat i la capacitat de resposta dels 
serveis estàndards, com SMTP o HTTP sense necessitat d'instal·lar més 
programari en el host monitoritzat. Zabbix es distribueix sota els termes de la 
versió 2 de la GNU General Public License. 
 
 
Zenoss 
Zenoss és una aplicació informàtica de codi obert per a la gestió de xarxes i 
servidors basada en aplicacions Zope. Alliberat sota llicència GNU (GPL) versió 2. 
Té un front-end  web que permet als administradors de sistemes monitoritzar 
disponibilitat, configuració i events. Existeis un versió de pagament per a 
empreses. 
 
Zyrion Traverse 
Zyrion proveeix de la capacitat de monitorització de sistemes al Cloud, aplicacions, 
servidors i xarxes. És un software propietari i de pagament. 
 

5.6 Solució triada 
 
Finalment com a solució escollim Nagios degut a que és gratuïta, la seva gran 
comunitat, i s’ajusta perfectament a les nostres necessitats, ja que el podrem 
adaptar al nostre entorn. A més, la seva configuració a priori, és senzilla, permet 
monitoritzar tant S.O. UNIX/Linux com Windows i els productes que poden 
contenir. Es tracta d’un producte amb anys, per tant actualment existeixen 
versions molt estables. En el següent punt detallem a fons el producte. 
 
 
 
 
 
  

http://ca.wikipedia.org/wiki/C
http://ca.wikipedia.org/wiki/PHP
http://ca.wikipedia.org/wiki/SMTP
http://ca.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://ca.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
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6. Nagios 
 

6.1 Què és Nagios? 
 
Nagios és un sistema de monitorització de xarxes de codi obert àmpliament 
utilitzat, que vigila els equips i serveis que s’especifiquen, informant quan el 
comportament d’aquests no és el desitjat. 
Està format per un nucli que construeix la interfície d’usuari i per plugins que 
s’encarreguen de recopilar la informació. Això proporciona una gran versatilitat 
per consultar pràcticament qualsevol paràmetre d’interès en un sistema, i generar 
alertes quan aquests paràmetres excedeixen els marges definits per 
l’administrador de la xarxa. 
Entre les seves característiques principals es pot trobar la monitorització de 
serveis de xarxa (SMTP, POP3, HTTP, SNMP,...) la monitorització dels recursos del 
sistema hardware, la independència del sistema operatiu, la possibilitat de 
monitorització remota mitjançant túnels SSL xifrats o SSH i la possibilitat de 
programar plugins específics per a nous sistemes.  
Els plugins poden ser programats en diversos llenguatges, siguin C, C++, Python, 
Perl, PHP, Java, BASH, etc., ja que Nagios només processa les dades rebudes del 
plugin i per tant es independent del llenguatge en el que es desenvolupi. 
Nagios es va dissenyar originalment per a ser executat en GNU/LINUX però es 
capaç d’executar-se correctament en altres variants de Unix. 
 

6.2 Per què utilitzar Nagios? 
 
Nagios és una elecció excel·lent si es vol realitzar qualsevol tipus de 
monitorització. Els punts forts del Nagios són:  

- És open source. 
- Robust i segur. 
- Altament configurable. 
- Fàcilment extensible. 
- Desenvolupament actiu. 
- Comunitat activa. 
- Nagios s’executa en diversos sistemes operatius. 
- Es pot utilitzar per monitoritzar tot tipus de coses. 

Per altre banda no tot son avantatges:  
- Tantes opcions i paràmetres de configuració pot resultar frustrant en un 

principi. 
- El format de configuració bàsic, basat en plantilles pot resultar pesat si s’ha 

de mantenir molts elements a monitoritzar. 
- No hi ha processat en temps real de les dades de rendiment degut al retard 

existent (tot i que molt petit) en la escriptura de les dades per part del 
Nagios. 

A pesar dels punts febles aquí descrits, els avantatges fan que Nagios sigui una 
bona opció de monitorització utilitzant software lliure. 
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6.3 Què monitoritza Nagios 
 
Gràcies a la gran versatilitat que ens proporcionen els plugins,  Nagios és capaç de 
comprovar qualsevol paràmetre que considerem que sigui important 
monitoritzar en els nostres sistemes. 
Nagios ens permet:  

- Monitorització de serveis de xarxa (SMTP, POP3, HTTP, NTTP, ICMP, 
SNMP) 

- Monitorització dels recursos d’un host (càrrega CPU, ús de discos, logs del 
sistemes) en diversos sistemes operatius, inclòs Microsoft Windows. 

- Monitorització remota, a través de túnels SSL xifrats o SSH. 
- Disseny simple de plugins, que permeten als usuaris desenvolupar les 

seves pròpies comprovacions de serveis depenen de les seves necessitats, 
utilitzant les seves eines preferides (Bash, C ++, Perl, Ruby, Python, PHP, 
C#, Java, ...). 

- Comprovacions de serveis paralitzats. 
- Possibilitat de definir la jerarquia de la xarxa podent distingir entre 

servidors caiguts i servidors inaccessibles. 
- Notificacions als contactes quan hi ha problemes en serveis o hosts i quan 

aquests s’han solucionat.  
- Possibilitat de definir gestions d’esdeveniments que s’executin quan es 

produeixi algun succés determinat en algun servei o host per a resolucions 
de problemes pro actives.   

- Rotació automàtica del fitxer de registre. 
- Suport per implementar servidors de monitorització redundants. 
- Interfície web opcional, per observar l’estat actual de la xarxa, les 

notificacions, l’historial de problemes, arxius de registres, etc. 
- Informes i estadístiques de l’estat cronològic de disponibilitat de serveis i 

hosts. 
 
 
 
 

6.4 Plugins de Nagios 
 
Un plugin és un script o un fitxer executable que s’utilitza per comprovar l’status 
dels hosts o serveis específics.  
Nagios pot monitoritzar hosts i serveis de la xarxa. Les comprovacions es realitzen 
mitjançant programes separats anomenats plugins que retorna el status al Nagios. 
Hi ha una sèrie de normes essencials pels plugins ja que el dimoni del Nagios no fa 
les comprovacions per si mateix. 
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Figura 8. Elements Nagios 

 
 

Un plugin ha de retornar exactament una línia amb un dels següents valors:  
o 0 = OK 
o 1 = WARNING 
o 2 = CRITICAL 
o 3= UKNOWN 

El paquet de plugins més important s’anomena Nagios plugins i la release 
utilitzada és la 1.4.14   
 
 
6.4.1 Programant plugins 
 
Una de les avantatges de Nagios és la possibilitat de programar els propis plugins 
adaptats a les necessitats de monitorització de cada sistema. 
Desenvolupar plugins de comprovacions per a Nagios és extremadament flexible 
perquè no es depèn del llenguatge de programació ja que Nagios només pren el  
resultat de la seva execució. 
S’ha de conèixer bé el que volem comprovar i conèixer els indicadors que han de 
mostrar si s’han d’expressar com un OK, un WARNING o un CRITICAL. 
Després s’ha de reflectir aquests estats en el seu codi de retorn o Exit status. 
Depenent del codi, Nagios entendrà el que ha de mostrar. El codi dels estats estan 
definits en la taula 6.1 
 
 
 

Exit 
Status 

Estat de servei Estat de Host Descripció 

0 OK UP El plugin pot verificar el servei  que 
sembla funcionar correctament 

1 WARNING UP/DOWN/ 
UNREACHABLE 

El plugin pot verificar el servei, però 
sembla estar per sobre d’un llindar 
d’advertència o sembla no estar 
funcionant correctament 

http://www.monitoringexchange.org/wiki/Image:Plugins.png
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2 CRITICAL DOWN  
UNREACHABLE 

El plugin detecta que o bé el servei no 
funciona o que està per sobra d’un 
llindar crític. 

3 UNKOWN DOWN 
UNREACHABLE 

Argument de línia de comandes no 
vàlida o errors internes del plugin que 
li impedeixen realitzar les operacions 
especificades 

Figura 9. Taula alarmes Nagios 

 
 
6.4.2 Incloure un plugin 
 
Per incloure un plugin programat a Nagios 

- S’ha de copiar l’executable (sigui script o binari) amb permisos d’execució 
- S’ha de crear una entrada dins del fitxer de configuració de comandes. 
- S’ha de crear un servei i assignar-li la comanda per a que s’encarregui de la 

comprovació. 
 

6.5 Addons de Nagios 
 
Els addons són extensions del sistema base en el servidor. Segons qui els 
desenvolupi,  hi ha dos tipus d’addons de Nagios disponibles. Dins d’aquests dos 
tipus, es poden dividir segons la funcionalitat que tinguin: 

- Els Core-Addons : proporcionats per Ethan Galstad, el desenvolupador de 
Nagios. 

o Bases de dades: 
 NDO Utils 1.4b9 (Nagios Data Out): permet emmagatzemar 

tota la configuració i les dades de Nagios a una base de dades 
MYSQL. El gran avantatge de configurar-lo és que ens 
permetrà integrar-lo amb altres eines que ampliaran les 
funcionalitats del Nagios. 

o Distribució: 
 NRPE 2.12 (Nagios Remote Plugin Executor): Aquest addon 

està dissenyat per proporcionar una forma d’executar 
plugins en dispositius remots.   Nagios crida al plugin 
‘check_nrpe’, que fa les peticions dels plugins cap a l’equip 
remot, que necessita que NRPE sigui executat en aquest 
equip o bé com a standalone daemon o bé com a servei  en 
inetd. L’agent NRPE executarà els plugins necessaris i 
retornarà la sortida del plugin i el codi cap al ‘check_nrpe’ 
instal·lat en la màquina del Nagios, que a l’hora ho retornarà 
al Nagios com si fos propi. 

 NSCA (Nagios Service Check Acceptor): permet integrar 
alertes passives i checks des de màquines remotes i 
aplicacions amb Nagios. És útil per processar alertes de 
seguretat, també com configuracions redundants i 
distribuïdes de Nagios. 
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- Community-Addons: proporcionats per la Nagios- Community. 
o Eines de configuració 

 Lilac: PHP basat en web per configurar les configuracions de 
Nagios. 

 Fruity: PHP basat en web per la configuració de Nagios. 
Suporta 2.x i importa les configuracions de l’ 1.x 

 Nconf és una eina web desenvolupada en php que s’utilitza 
per configurar el software de monitorització Nagios.  

 NagiosQL: és una eina d’administració web per Nagios 2.x i 
Nagios 3.x. Ajuda a configurar amb facilitat configuracions 
complexes amb totes les opcions. Està basada en un 
webserver amb PHP, MySQL i fitxers locals o accés remot als 
fitxers de configuració del Nagios. És una alternativa al 
Nconf. 

o Eines d’adquisició de dades: 
 check_mk: Checksystem genèric amb els seus propis agents 

Windows/linux/Unix que substitueix NRPE, NSClient i 
check_snmp, crea automàticament configuracions de Nagios, 
auto detecta nous serveis i és capaç de monitoritzar més de 
15.000 checks per minut. 

 Nagios::Status:  API en Perl que integra les dades del 
hoststatus i del servicestatus del Nagios3.0 en aplicacions 
externes. 
 

o Representació gràfica de dades 
 NagiosGraph: és una eina Open-Source que amplia el 

software de monitorització Nagios, representant gràfiques 
de les dades automàticament incrustant els seus enllaços  a 
la interfície web del Nagios. La farem servir per dibuixar les 
nostres gràfiques. 

 PNP4Nagios: és un addon Open-Source (GPL) que permet 
representar gràficament dades (mètriques de 
monitortització) utilitzant RRDTool. 

 C2N (Cacti2Nagios): és un filtre per la portada del Cacti per 
incloure-la en el Nagios. Inclou la interfície del Cacti en el 
marc de la dreta de la interfície web del Nagios. Filtra 
qualsevol possibilitat de canviar d’un host a un altre 
utilitzant menús Cacti. Allí és durà a terme el sistema 
d’autentificació del Nagios, deixant inutilitzat el sistema de 
autentificació del Cacti. C2n.cgi pot processar múltiples 
instal·lacions del Cacti amb bases de dades separades.  Tota 
la representació de dades es pot obtenir mitjançant l’enllaç 
apropiat dins del host. 
 

o Visualizació 
 NagVis: és un addon per la visualització del resultat de la 

monitorització. 
 Birdseye: proporciona una visió general clara dels 

problemes amb els hosts i serveis. 
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o Portada: 

 NETWAYSPortal per Nagios: és un conjunt d’extensions 
Typo3, desenvolupades especialment per oferir una visió 
centralitzada d’entorns a gran escala de monitorització 
Nagios complexos. Suporta l’ús de múltiples instàncies i de 
varies bases de dades NDO. 
 

o Gestió d’events: 
 EventDB: està desenvolupat a partir d’una interfície trap per 

a Nagios. La diferència és que podem gestionar qualsevol 
altre log d’origen  tals com syslog, traps, entrades sense 
format i de S.O 

 NagTrap: és una portada escrita en PHP. Serveix per 
l’administració dels SNMP traps via SNMPTT. 

 mail2eventdb: és una utilitat per millorar l’EventDB per la 
gestió del correu electrònic. Accepta correu d’Internet (text), 
missatges MIME (Multipurpose Internet Mail Extension) i 
MultipartMIMe, i té una interfície pels filtres d’usuari. 
 

o Notificacio: 
 NoMa (NETWAYS Notificacion Manager): és una eina basada 

en web per la gestió del contacte i la notificació. Ofereix la 
possibilitat d’administrar notificacions, contactes, grups de 
contactes, i vacances via explorador web. 
 

o Addons per Windows 
 NSClient++ és un agent Windows per Nagios que permet 

monitoritzar la càrrega de la CPU, l’ús del disc, l’estat dels 
processos, i més dels servidors Windows i les estacions de 
treballs. Aquest serà el que farem servir per monitoritzar les 
nostres màquines Windows. 

 Nagios Event Log: aquest agent permet monitoritzar 
missatges del log d’esdeveniments del Windows. 
 

o Visió de Negoci i SLA 
 Bussiness Process Addon:  permet visualitzar la informació 

dels estatus de Nagios i les aplica als processos de negoci per 
estimular els costos de parada i veure els seus efectes en les 
aplicacions de negoci. 

 NagioSLA: Soluciona la manca d’informes a nivell de servei 
del Nagios.  
 

o Addons per JAVA 
 Java Nagios Remote Plugin Executor: proporciona una 

solució per crear i executar de forma fàcil plugins en Java. 
JNRPE és compatible amb check_nrpe i es pot utilitzar per 
executar tant els plugins natius del Nagios com els nous 
plugins en Java. Ve empaquetat amb alguns plugins de Java 
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útils per realitzar vàries comprovacions (JMX, bases de 
dades, filesystem, ...). 

  



33 
 

6.6 Plugin que utilitzarem: Check_by_ssh 
 
Si es vol monitoritzar en Nagios recursos locals d’un lloc remot és necessita 
utilitzar algun tipus de plugin o d’addon.  Hi ha diferents maneres per realitzar-ho, 
des d’utilitzar NSCA (Nagios Service Check Acceptor) fins a utilitzar NRPE (Nagios 
Remote Plugin Executor) que són els addons esmentats en l’apartat 6.5.  Aquestes 
solucions són bones si es té permisos per compilar i instal·lar software en la 
màquina remota, però si això no es possible, hi ha altres solucions. 
Una solució és executar comprovacions via SSH. Si es pot accedir a la màquina 
remota i es té els permisos per executar permisos fora del directori home, i es pot 
fixar una clau pública SSH, l’opció check_by_ssh pot ser la millor opció.  
 
El primer pas és assegurar-nos que el servidor de monitorització Nagios es pot 
connectar a la màquina remota via SSH de manera que no es requereixi 
contrasenya. Això requereix crear un parell de claus pública/privada d’un usuari 
del servidor Nagios, enviant la clau pública al servidor remot, i després 
autentificar-se  en el sistema remot.  
 
Després és necessari copiar els plugins/scripts que es vulguin executar en la 
màquina remota. 
 
Després cal definir les noves comprovacions en el servidor Nagios modificant el 
fitxer de configuració commands.cfg i editar els nous serveis en services.cfg 
La sintaxi de la comanda check_by_ssh seria la següent: 
 
check_by_ssh -H <host> -C <command> [-fqv] [-1|-2] [-4|-6]     

[-S [lines]] [-E [lines]] [-t timeout] [-i identity] [-l user]  

[-n name] [-s servicelist] [-O outputfile][-p port] [-o ssh-option] 
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7. Entorn de proves 
 
Per tal de fer una prova pilot, prepararem un entorn, instal·larem el producte i 
comprovarem el seu funcionament bàsic. Com que haurem de procurar que sigui 
el més semblant a la realitat possible, muntarem una màquina virtual amb un 
sistema operatiu SUSE 11 i instal·larem Nagios i algun complement, un cop 
tinguem clar i per la mà aquest procés, passarem a realitzar la instal·lació a un 
entorn productiu. 
 

7.1 Creació d’una màquina virtual 
 
Muntarem la màquina en un ordinador de forma local. Per tal de crear la màquina 
virtual utilitzarem VMWare. Aquesta és la configuració de la màquina virtual: 
 

CPU 1 Nucli 
Memòria 768MB 
Disc 10 GB 

 
Com que SUSE no necessita molts recursos i només instal·larem Nagios (també 
utilitza pocs recursos) amb aquesta configuració hauria d’anar fluida i sense 
problemes. 
 

7.1.1 Instal·lant el Sistema Operatiu 
 
Pel nostre entorn de proves instal·larem SUSE 11, exactament la versió és: Linux 
SUSE11 3.0.76-0.11. El descarregarem directament de la pàgina oficial de SUSE 
des de l’apartat de descàrregues: https://www.suse.com/download-linux/. Un 
cop descarregat, carreguem la iso des de la màquina virtual que hem carregat i la 
reiniciem.  
 

https://www.suse.com/download-linux/
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Figura 10. Instal·lant SUSE (1) 

 
Un cop detecti la imatge començarà la instal·lació. 
 

 
Figura 11. Instal·lant SUSE (2) 

 
 
Com es tracta d’un entorn de proves realitzarem la instal·lació per defecte. 
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Figura 12. Instal·lant SUSE (3) 

 
 
 
Un cop finalitzada la instal·lació arribem a l’escriptori, únicament ens caldrà 
configurar la màquina per a que tingui accés a Internet. Per això anem a les 
opcions de VMWare i cliquem la opció per a que comparteixi l’accés del propi 
ordinador. 
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Figura 13. Configurant la xarxa per la màquina virtual 

 
Un cop configurat, reiniciem la màquina i comprovem que tinguem accés a 
Internet. 
 
 

 
 
 

7.1.2 Instal·lació del paquet de Nagios 
 
Per instal·lar el paquet de Nagios utilitzarem el Yast. Instal·larem el paquet bàsic, 
Nagios Plugins i Nagios-www (ens donarà un frond-end web). Un cop seleccionats 
els paquets, cliquem “acceptar”, Ngios s’instal·larà automàticament. 
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Figura 14. Instal·lant Nagios amb Yast 

 
 
Per monitoritzar Windows és possible que necessitem instal·lar un altre paquet, 
però, ja l’instal·larem quan calgui. 
 
 

7.1.2.1 Instal·lació de Nagiosgraph 
 
Per a realitzar gràfiques amb l’històric, utilitzarem Nagiosgraph (versió 1.5.2), per 
instal·lar-lo ens baixem de la web http://nagiosgraph.sourceforge.net/ 
 el paquet. 
 
Descomprimim el fitxer: 
 
tar -xvf nagiosgraph-1.5.2.tar.gz 
 
Entrem al directori de Nagiosgraph, veurem un fitxer install.pl, executem: 
 
./install.pl --layout standalone --prefix /opt/nagiosgraph 
 
Deixem la configuració per defecte i li indiquem que modifiqui el fitxers de 
configuració de Nagios i apache per tal de que funcioni correctament. 
 
Per tal de que es guardin traces de monitorització, caldrà instal·lar també el 
paquet rrdtool. Per fer-ho, entrem al Yast, el busquem i l’instal·lem amb la 
configuració per defecte. 
 

http://nagiosgraph.sourceforge.net/
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Figura 15. Instal·lant Nagios amb Yast (2) 

 
Ara ja disposem dels productes necessaris instal·lats, ja podem passar a 
configurar-lo. 
 
Per començar el que hem de fer és crear un usuari d’administració per tal de poder 
entrar al frontal web, per això executem: 
 
htpasswd2 –c  /etc/nagios/htpasswd.users nagiosadmin 
 
Amb el flag –d rearem el fitxer /etc/nagios/htpasswd.users. 
 
Ens demarà que escollim una contrasenya per aquest usuari. 
 
Seguidament anem al fitxer: /etc/nagios/objects/templates.cfg 
 
I afegim al final de tot del fitxer el següent codi: 
 
define service { 
 name nagiosgraph 
 action_url /nagiosgraph/cgi-
bin/show.cgi?host=$HOSTNAME$&service=$SERVICEDESC$ 
 register 0 
} 
 
Per tal de que el nagiosgraph pugui pintar les gràfiques adequadament. 
 
Amb això creem l’usuari nagiosadmin. Aixemquem els serveis de Nagios i Apache: 
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SUSE11:~ #  rcnagios start 
SUSE11:~ #  rcapache2 start 
 
Un cop fet això ja podem entrar al frontal web que trobarem per defecte a 
http://localhost/nagios. Ens demanarà usuari i password, l’usauri serà 
nagiosadmin, el password el que haguem escollit. 
 
 
 

 
Figura 16. Frond-end Nagios 

 
 

7.1.3 Configuració de Nagios 
 
 
A continuació afegirem 3 serveis per tal de comprovar que funciona. La 
monitorització es basarà en scripts, és a dir, realitzarem una connexió ssh a la 
màquina, executarem un script remotament i guardarem els resultats. 
 
 

http://localhost/nagios
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Figura 17. Arquitectura monitorització Nagios 

 
 

Malgrat això, com que només disposem d’una màquina, es monitoritzarà la pròpia 
màquina. Per tant, tant, els scripts es trobaran a mateixa màquina, i la connexió es 
farà sobre sí mateixa. 
 
Per realitzar aquest prova configurarem una alarma de CPU. Per començar, 
definim el nou host, per fer-ho, creem el fitxer SUSE11.cfg a la ruta 
/etc/nagios/servers amb el text: 
 
 
#Host Definition 
define host { 
 name                            SUSE11 
 host_name                       SUSE11 
 address                         SUSE11 
 use                             generic-host 
 contact_groups                  admins 
 check_command                   check-host-alive 
 check_interval                  1 
 retry_interval                  1 
 max_check_attempts              1 
 active_checks_enabled           0 
 passive_checks_enabled          1 
 notification_interval           0 
 
} 
 
#Remote Services 
 
define service{ 
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 use                            generic-service,nagiosgraph 
 host_name                      SUSE11 
 service_description            SYSTEM_CPU 
 check_interval                 1 
 contact_groups                 admins 
 check_command                  check_system!95!99!4 
} 
 
 
 
La primera part del text correspon a la definició del propi host, amb el hostname i 
nom que volem que es mostri. 
 
Els següent punt correspon al servei que monitoritzarem. Com podem veure, en el 
camp “use” hem afegit “nagiosgraph”, això farà que ens apareixerà una gràfica amb 
un històric. 
 
La comanda que utilitzem per monitoritzar la CPU és: “check_ssytem”. 
 
Seguidament hem de realitzar una definició de la comanda “check_system”, per 
fer-ho, afegim el següent text al fitxer commands.cfg que trobem a la ruta: 
/etc/nagios/objects. 
 
 
define command{ 
        command_name    remote_check_system 
        command_line    $USER1$/check_by_ssh -E -l nagios -i 
/home/nagios/.ssh/id_dsa 
-H $HOSTADDRESS$ -t 45 -C "sudo /scripts/nagios/check_system.sh 
$SERVICEDESC$ $ARG1$ $ARG2 
$ $ARG3$" 
} 
 
 
Aquesta comanda utilitzarà el plugin “check_by_ssh”. Primer es connectarà via ssh 
(hem hagut de realitzar un intercanvi de claus per a que es pugui connectar sense 
password) , executarà l’script check_system.sh amb els paràmetres determinats i 
recollirà el resultat. 
 
Amb tot això ens apareixerà l’alarma amb el paràmetres al nagios. 
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Figura 18. Visualització Nagios entorn proves (1) 

 
 
Si cliquem a la icona al costat de l’alarma ens apareixerà una nova finestra amb les 
gràfiques. 
 

 
Figura 19. Visualització Nagios entorn proves (2) 

 
 
Amb això ja podem donada per acabada la proba, per tant podem començar amb 
l’entorn productiu. 
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8. Instal·lació en entorn real 
 
 
Un cop realitzades les proves ja podem passar a instal·lar el producte en entorn 
real. El procediment d’instal·lació serà molt semblant ja que la part de servidor és 
exactament igual, ens centrarem més en la configuració de cada un dels clients. 
 
Com recordem Nagios ens ha de servir per monitoritzar màquines SUSE i 
Windows i productes WAS, Oracle i Documentum. 
 
Si volem consultar els scripts executat remotament, els podrem trobar a l’annex 
d’aquest mateix document. 
 

8.1 Monitoritzant SUSE 
 
A la ruta /etc/nagios/servers afegirem cadascun dels hosts que volem afegir. 
 
L’estructura de cada un dels fitxers dependrà del que voldrem monitoritzar, tot i 
que les capçaleres seran semblants. A continuació expliquem un dels fitxers que 
es podria fer servei per monitoritzar una màquina SUSE. 
 
La definició del hosts que daria de la següent forma: 
 
#Host Definition 
define host { 
 name                              rwas001 
 host_name                       rwas001 
 address                          rwas001 
 use                               generic-host 
 contact_groups                   admins 
 check_command                   check-host-alive 
 check_interval                   1 
 retry_interval                   1 
 max_check_attempts              1 
 active_checks_enabled           0 
 passive_checks_enabled         1 
 notification_interval            0 
 
} 
 
El primer camp és el nom que li volem donar al host que monitoritzarem. El segon 
és el nom real i el tercer la adreça, en el nostre cas coincideix ja que resoldrà el 
nom per DNS. El camp “use” és per determinar que tipus de plantilla utilitzar, 
“genèric-host” serà pels SUSE. El grup de contacte serà admins. La resta de 
paràmetres són per determinar cada quan volem que es realitzin una consulta, 
temps etc. 
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Els serveis a monitoritzar que utilitzarem propis de SUSE són: 
 
En el següents casos, utilitzarem un script anomenat check_system.sh, i canviar el 
que consultem segons el paràmetre “service_description”. 
 
#Remote Services 
 
 
 
 
define service{ 
 use                            generic-service,nagiosgraph 
 host_name                      rwas001 
 service_description            SYSTEM_CPU 
 contact_groups                 admins 
 check_interval                 1 
 check_command                  remote_check_system!95!99!4 
} 
 
 
Per a monitoritzar El consum de CPU. La directiva “nagiosgraph” farà que se’ns 
dibuixe el gràfic de consum. 
 
 
define service{ 
 use                            generic-service,nagiosgraph 
 host_name                      rwas001 
 service_description            SYSTEM_MEMORY 
 contact_groups                 admins 
 check_interval                 1 
 check_command                  remote_check_system!100!101!4 
} 
 
 
Per a monitoritzar la memòria utilitzada. 
 
 
define service{ 
 use                            generic-service,nagiosgraph 
 host_name                      rwas001 
 service_description            SYSTEM_SWAP 
 contact_groups                 admins,monitors 
 check_interval                 1 
 check_command                  remote_check_system!40!80!4 
} 
 
 
Per a monitoritzar el consum de memòria swap utilitzada. 
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define service{ 
 use                            generic-service,nagiosgraph 
 host_name                      rwas001 
 service_description            SYSTEM_CAPACITY_ALL 
 contact_groups                 admins,monitors 
 check_interval                 1 
 check_command                  remote_check_system!95!99 
} 
 
 
Per a monitoritzar l’estat del file Systems. En aquest cas, la directiva “nagiosgraph” 
en farà una gràfica de l’ocupació total dels filessystems, tot i que no sembla molt 
útil, la deixarem. 
 
 
define service{ 
 use                            generic-service,nagiosgraph 
 host_name                      rwas001 
 service_description            SYSTEM_CAPACITY_/ 
 contact_groups                 admins,monitors 
 check_interval                 1 
 check_command                  remote_check_system!95!99 
} 
 
 
Per a monitoritzar l’estat de ocupació d’un filesystem e concret. En aquest cas “/”. 
En aquest cas la gràfica si és molt útil. Tot i que no la farem servir per una màquina 
stàndar, pertany a sistema operatiu. 
 
 
define service{ 
 use                            generic-service,nagiosgraph 
 host_name                      rwas001 
 service_description            SYSTEM_CPUWAIT 
 contact_groups                 admins 
 check_interval                 1 
 check_command                  remote_check_system!5!10!4 
} 
 
 
Es tracta de la monitorització del tems d’espera de CPU. 
 
 
 
define service{ 
 use                            generic-service,nagiosgraph 
 host_name                      rwas001 
 service_description            SYSTEM_IOBW_ALL 
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 contact_groups                 admins 
 check_interval                 1 
 check_command                  remote_check_system!95!99!4 
} 
 
 
En alguns casos, també podem monitoritzar la utilització de disc. En aquest cas es 
tracta de tots. 
 
 
 
define service{ 
 use                            generic-service,nagiosgraph 
 host_name                      rwas001 
 service_description            SYSTEM_IOBW_sda2 
 contact_groups                 admins 
 check_interval                 1 
 check_command                  remote_check_system!95!99!4 
} 
 
 
En aquest cas monitoritzem la utilització d’un disc en concret. 
 
 
define service{ 
 use                            generic-service,nagiosgraph 
 host_name                      rwas001 
 service_description            SYSTEM_IOST_ALL 
 contact_groups                 admins 
 check_interval                 1 
 check_command                  remote_check_system!95!99!4 
} 
 
 
Amb aquest monitoritzem temps de resposta de tots els discos. 
 
 
 
define service{ 
 use                            generic-service,nagiosgraph 
 host_name                      rwas001 
 service_description            SYSTEM_IOST_sda2 
 contact_groups                 admins 
 check_interval                 1 
 check_command                  remote_check_system!95!99!4 
} 
 
Amb aquesta última, el temps de resposta d’un disc en concret. 
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8.2 Monitoritzant Oracle 
 
 
Per a monitoritzar el producte Oracle utilitzarem les directives de disc (tots) i 
filesystems (tots el que utilitzin les bases de dades), ja que ens és imprescindible 
amb aquest producte. Utilitzarem l’script check_oracle.sh: 
 
 
define service{ 
 use                            generic-service 
 host_name                      cora001 
 service_description            ORACLE_TBS_ALL 
 contact_groups                 admins 
 check_interval                 1 
 check_command                  remote_check_oracle!95!99 
} 
 
 
Amb aquesta directiva monitoritzem l’estat dels tablespace, tindrem un warning 
amb un 95% ple i un error amb el 99%. En cas de tenir algun problema conegut, 
podem monitoritzar un tablespace en concret. 
 
 
define service{ 
 use                            generic-service 
 host_name                      rcora001 
 service_description            ORACLE_STATUS_ALL 
 contact_groups                 admins,monitors 
 check_interval                 1 
 check_command                  remote_check_oracle 
} 
 
 
Amb aquest directiva monitoritzem l’estat de les bases de dades. En aquest cas 
totes, si volguéssim controlar un per sí sola també podríem. 
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8.3 Monitoritzant WAS 
 
 
Per a monitoritzar el producte de WAS. Utilitzarem l’script: chek_was.sh. 
 
 
define service{ 
 use                            generic-service 
 host_name                      rwas001 
 service_description            WAS_STATUS_ALL 
 contact_groups                 admins,monitors 
 check_interval                 1 
 check_command                  remote_check_was 
} 
 
 
Monitoritzem tots el WAS del servidor.  
 
 
define service{ 
 use                            generic-service,nagiosgraph 
 host_name                      rwas001 
 service_description            WAS_HEAP_server 
 contact_groups                 admins 
 check_interval                 1 
 check_command                  remote_check_was!95!99 
 event_handler                  remote_start_was 
} 
 
 
Amb aquesta directiva mantindrem controlat el consum de memòria heap d’un 
servidor concret. Amb el camp “nagiosgraph” es dibuixarà el gràfic de la seva 
evolució. 
 
 
define service{ 
 use                            generic-service 
 host_name                      rwas001 
 service_description            WAS_DS_server_ALL 
 contact_groups                 admins 
 check_interval                 1 
 check_command                  remote_check_was!95!99 
 event_handler                  remote_start_was 
} 
 
 
Amb aquesta directiva podrem mantenir controlats tots el datasource d’un 
servidor. Si volem controlar un de sol en cas de problema conegut, també 
podrem. 
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define service{ 
 use                            generic-service 
 host_name                      rwas001 
 service_description            WAS_TP_server_ALL 
 contact_groups                 admins 
 check_interval                 1 
 check_command                  remote_check_was!95!99 
 event_handler                  remote_start_was 
} 
 
 
Amb aquesta última directiva monitoritzarem els webcontainers (peticions del 
servidor en espera) d’un servidor WAS. 
  



51 
 

8.4 Monitoritzant IHS 

 
Tot i que l’IHS forma part de WAS, cal fer una petita menció a la seva 
monitorització. Per tal de fer-la possible, la realitzem amb una nova directiva que 
únicament afegim als hosts que tenen el producte WAS instal·lat. 
 
define service{ 
 use                            generic-service 
 host_name                      rcweb001 
 service_description            IHS_STATUS_ALL 
 contact_groups                 admins,monitors 
 check_interval                 1 
 check_command                  remote_check_ihs 
} 
 
L’script que farem servir és diferent, i només monitoritza l’IHS. Aquest ens mirarà 
tots els IHS del host i ens reportarà els que estan en error, si és que hi ha algun.  
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8.5 Monitoritzant Windows i els seus serveis i processos 
 
Per monitoritzar Windows utilitzarem el plugin, propi de Nagios, check_nt. Com 
que ja ve instal·lat amb el Nagios, no cal cap modificació.  El que en comptes de fer 
servir un script en remot, ens comunicarem amb un client situat a la pròpia 
màquina. Simplement haurem d’afegir un fitxer a la ruta /etc/nagios/servers amb 
les directives: 
 
define host{ 
        use             windows-server   
        host_name       win001         
        alias           win001         
        address         10.250.177.15    
} 
 
Es tracta de la definició del host, aquest es diu “win001”, En el camp address 
introduïm la IP corresponent. 
 
 
define service{ 
        use                     generic-service,nagiosgraph 
        host_name               scadm901 
        service_description     CPU Load 
        check_command           check_nt!CPULOAD!-l 5,80,90 -p 12489 -s nagios 
        }  
 
Amb la definició d’aquest servei monitoritzem la CPU. Cal remarcar que per a la 
monitorització dels Windows hem introduït el port al que ataquem i un 
password que farà servir per conectar-se al client. 
 
 
define service{ 
        use                     generic-service,nagiosgraph 
        host_name               scadm901 
        service_description     C:\ Drive Space 
        check_command           check_nt!USEDDISKSPACE!-l c -w 80 -c 90 -p 12489 -s 
nagios 
        }  
 
Amb aquesta directiva controlarem l’ús d’espai en disc. Hem posat el Warning al 
80% i l’error al 90%. 
 
 
 
define service{ 
        use                     generic-service 
        host_name               scadm901 
        service_description     Dhcp 
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        check_command           check_nt!SERVICESTATE!-d SHOWALL -l Dhcp -p 
12489 -s nagios 
        }  
 
Aquest servei és molt important, ja que ens peret monitoritzar qualsevol servei 
que hi hagi a la màquina. En aquest cas és el DHCP, però podria tractar-se de 
qualsevol altre, com les docbase de documentum. 
 
 
define service{ 
        use                     generic-service 
        host_name               scadm901 
        service_description     Explorer 
        check_command           check_nt!PROCSTATE!-d SHOWALL -l Explorer.exe -p 
12489 -s nagios 
        }  
 
 
Finalment, també hi ha la possibilitat de monitoritzar processos del sistema. A 
l’exemple monitoritzem el procés explorer.exe.  
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8.6 Configurant els clients 
 

8.6.1 Clients SUSE 
 
Un cop configurada la part del servidor. Haurem de configurar la part de client. 
Per tal de poder executar els scripts de forma remota el que farem és el següent: 
 
Crear l’usuari Nagios en el servidor client. També haurem de d’afegir la següent 
directiva al fitxers /etc/sudoers per tal de que es puguin executar els scripts com 
a root: 
 
nagios  ALL=(ALL) NOPASSWD:/path/* 
 
D’aquesta manera l’usuari nagios podrà executar els scripts del path que escollim 
com a root. 
 
Finalment, haurem de realitzar l’intercanvi de claus per tal de connectar-se, per 
fer-ho, únicament he de crear la carpeta “.ssh” i crear dins el fitxer authorized_keys 
amb la clau pública de l’usuari nagios de la màquina que fa de servidor nagios. 
 

8.6.2 Clients Windows 
 
Per poder monitoritzar els Windows, necessitarem instal·lar el client NSClient++ 
a cada una de les màquines. El podem descarregar des de la seva pàgina web 
oficial: http://www.nsclient.org/. 
 
Un cop descarregat l’instal·lem amb les opcions per defecte. En un moment de la 
instal·lació ens demana per “allowed Host” i “NSClinet password” ho deixem en 
blanc i continuem. Finalment s’instal·larà. 
 
L’únic que haurem de realitzar per acabar la instal·lació del client és obrir el fitxer 
NSC.ini (que trobem a la ruta d’instal·lació per defecte) i omplim els camps: 
“allowed_hosts” amb la ip del servidor on es troba el Nagios i “password” posarem 
el password que configurem al fitxer windows.cfg (de la ruta 
/etc/nagios/servers/ del servidor on es troba instal·lat el Nagios). 

 
  

http://www.nsclient.org/
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9. Resultats 
 
 
A continuació deixarem un resum dels resultats obtinguts. 
 
 

9.1 Nagios des del punt de vista de l’usuari 
 
Farem una mostra de les vistes més interessant de front-end de Nagios.  
 
El menú que ens apareixerà per tal de navegar per l’aplicació  és el següent: 
 
 

 
Figura 20. Menú Nagios 

 
 
Com podem veure tenim moltes opcions, tot i que en realitat la majoria són formes 
de veure el mateix, o forma de filtrar els resultats per tal de fer la vista més  
còmode. 
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Figura 21. Vista "Tactical Overview" Nagios 

 
 
Aquesta pantalla és la que utilitzarà el grup de monitorització per veure les 
alarmes. És un resum de totes les alarmes. Veiem que hi ha diverses columnes que 
només ens indiquen quines es troben en estat “critical”, “warning”...   clicant a 
sobre ens mostrà un resum de les X alarmes que tenen el problema. Fent click en 
una alarma arribarem al resum detalla d’ella. 
 
 

 
Figura 22. Vista Service Detail (1) 
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Figura 23. Vista Service Detail (2) 

 
 
En l’opció del menú “service detail” veiem el conjunt de totes les alarmes que hi 
ha configurades al Nagios ordenades segons el host al que pertanyen. No es tracta 
d’un vista útil, ja que tenim una previsió d’unes 2000, buscar les que fallen amb 
aquesta vista resulta molt complicat. Malgrat això fent un ràpid scroll ens pot 
donar una idea de com es troba el sistema. 
 
 



58 
 

 
Figura 24. Vista host detail 

 
A la vista host detail veiem únicament les alarmes de host, és adir, una alarma que 
ve configurada per defecte a Nagios i que l’únic que es diu és que aquell host 
respon a ping. Pot resultar útil si tenim alguna incidència global i volem veure un 
resum general. 
 
 

 
Figura 25. Vista host overview 
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A la vista “Host Overview” veiem les alarmes segons les hem configurat per grups 
de host. En aquest cas les hem agrupat segons el producte: WAS, Oracle: IHS... 
resulta interessant ja que les tasques d’un equip de treball poden estar 
distribuïdes per aquest criteri. 
 
 

 
Figura 26. Vista host group summary 

 
 
La vista “host grup summary” resulta un resum de l’anterior, ja que no ens mostra 
totes les alarmes sinó l’estat sumat d’elles. 
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Figura 27. Vista host grup grid 

 
 
Host grup grid ens dóna un resum com en l’anterior vista, però amb totes les 
alarmes disponibles, ens permet arribar ràpidament a una alarma d’un grup de 
hosts determinat. 
 
 
A continuació apareixen diverses vistes que cal configurar i no farem, ja que 
l’agrupació per host ens és suficient. 
 
 
Repassarem dos apartats del menú més, que resulten interessants. 
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Figura 28. Vista Process Info 

 
 
Process info. És una vista que ens mostra un resum de l’estat del procés nagios. 
Ens dóna diverses opcions per realitzar. 
 
 

 
Figura 29. Vista performance Info 
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La vista “Performance info” ens dóna moltes característiques del procés de Nagios. 
Resulta molt interessant el primer apartat “service activity checked” ja que ens diu 
el percentatge de sondes que s’estan executant en un minut. A l’exemple veiem 
que el 99.2% ho fan en menys d’un minut. Si aquet número baixés molt ens 
indicaria que hi ha un problema, de recursos, per exemple, i no s’estan executant 
les sondes adequadament. 
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9.1.1 Gràfiques de Nagiosgraph 

 
Una part important de Nagios són les gràfiques que ens realitza amb l’històric de 
les alarmes. Com recordem això és possible gràcies al mòdul “nagiosgraph” que 
hem instal·lat. Seguidament veurem algunes gràfiques. 
 
 

 
Figura 30. Accés a gràfiques Nagiosgraph 

 
 
Per accedir a elles només haurem de clicar al “sol” de color taronja situat al costat 
del nom de l’alarma. 
 
 

 
Figura 31. Exemple gràfica memòria heap 

 
En aquestes gràfiques veiem un evolutiu de la memòria heap d’un servidor WAS. 
Disposem de 4 gràfiques: diària, setmanal, mensual i anual. Degut al procés GC 
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garbage collector (és un procés java que allibera memòria quan és necessari), la 
memòria disponible augmenta i disminueix. 
 

 
Figura 32. Exemple gràfica accés a disc 

 
Aquí mostrem la gràfica del input/output d’un disc en concret. Podem apreciar 
que el divendres hi ha un pic. 
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Figura 33. Accés a gràfica temps resposta de disc 

 
En aquesta gràfica es mostra el temps de resposta d’un disc determinat, es 
comprova que fluctua molt, però sempre en temps correctes (<2ms). 
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10. Conclusions 
 

10.1 Nagios 
 
Tot i que en el moment d’entrega d’aquesta memòria el producte instal·lat encara 
no és productiu i només tenim un històric d’un parell de setmanes, els resultats 
semblen prometedors. Veiem que és una eina amb una gran quantitat d’opcions 
de configuració, a més, la nostra solució escollida (utilitzant scripts propis) encara 
ho accentua més.  
 
Hem anat navegant per l’aplicació durant aquest període de temps i, segons 
l’experiència que tenim, les alarmes que han aparegut són correctes i ens donen 
l’avís molt ràpidament. 
 
Caldrà vigilar el rendiment del producte, ja que de moment només teníem 
configurades unes 400 alarmes, i s’estima que es podria arribar a les 2000. Caldrà 
revisar que les mostres es prenen en el temps desitjat. 
 
M’agradaria destacar un parell de problemes que ens hem trobar durant la 
implantació del producte.  
 
En primer lloc el treball que comporta afegir un host. S’ha d’escriure una a una 
cadascuna de les alarmes, tot i que es buscarà una forma d’automatitzar-ho el més 
possible.  
 
La segona, és que durant la instal·lació del producte ens hem trobat amb errors 
(per exemple que deixés de funcionar la interfaç web) que després no queden 
registrats a cap log, cosa que dificulta molt l’anàlisi de problemes. En aquest 
aquests casos hem hagut de buscar per Internet la solució o fins i tot, en una, 
desinstal·lar tot el producte i tornar-ho a instal·lar (tot i que la gran feinada, els 
fiters de configuració de cada un dels hosts, sí que els hem pogut restaurar). 
 

10.2 Personals i laborals 
 
Tot i que ha reportat molta feina, m’ha agradat molt la temàtica del treball, ja que 
he aprés molt sobre un producte utilitzat arreu del món.  
 
Personalment prefereixo dedicar el temps que costa un treball, com el de final de 
carrera, en quelcom que pugui servir d’utilitat. En aquest cas resulta immillorable 
ja que no hi havia ningú que en sàpigues molt del tema i a més era necessària la 
implantació del producte en els temps en que s’han fet. Tot i que no serà productiu 
fins d’aquí uns mesos, ha sigut una bona sinergia per poder avançar molt amb 
aquest tema. 
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En el propers mesos en faltarà afegir totes les màquines que falten per tal de tenir-
les tot correctament monitoritzades. A més caldrà formar a la resta de l’equip per 
a que sàpiga utilitzar l’eina i cadascú li pugui treure el màxim profit. 
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14. Annex 
 

14.1 Scripts 
 
A continuació deixem els scripts que hem fet servir per a la monitorització. S’han 
adaptat especialment per a les nostres necessitats. 
 

14.1.1 Check_system 
 
#!/bin/bash 
SCRIPT_PATH=$(dirname $0) 
source ${SCRIPT_PATH}/nagios.conf 
 
#Input variables 
SERVICE=$1 
WTH=$2 
CTH=$3 
NUM_SAMPLES=$4 
 
#Subfunctions definition 
 
#Function definitions 
function check_system_cpu(){ 
NUM_CPUS=$(($(cat /proc/cpuinfo | grep processor | tail -1 | awk '{print $3}') + 
1)) 
SAMPLES=$(top -b -n $((NUM_SAMPLES + 1)) | grep "Cpu(s):" | tail -
${NUM_SAMPLES} | awk '{print $5}' | cut -d "%" -f 1) 
CPU_IDLE=0 
for SAMPLE in ${SAMPLES} 
do 
        CPU_IDLE=$(echo "scale=1; ${SAMPLE} + ${CPU_IDLE}" | bc) 
done 
 
CPU_IDLE=$(echo "scale=1; ${CPU_IDLE} / ${NUM_SAMPLES}" | bc) 
CPU=$(echo "scale=1; 100 - ${CPU_IDLE}" | bc) 
 
CPU_ABS=$(echo "scale=2; ${CPU} * ${NUM_CPUS} / 100" | bc) 
 
echo "CPU = ${CPU}% (${CPU_ABS} / ${NUM_CPUS}) |current=${CPU_ABS} 
configured=${NUM_CPUS}" 
 
CPU=$(echo "scale=0; ${CPU}/1 " | bc) 
 
if [ "${CPU}" -ge "${CTH}" ] 
then 
        exit 2 
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elif [ "${CPU}" -ge "${WTH}" ] 
then 
        exit 1 
else 
        exit 0 
fi 
} 
 
function check_system_cpuwait(){ 
NUM_CPUS=$(($(cat /proc/cpuinfo | grep processor | tail -1 | awk '{print $3}') + 
1)) 
SAMPLES=$(top -b -n $((NUM_SAMPLES + 1)) | grep "Cpu(s):" | tail -
${NUM_SAMPLES} | awk '{print $6}' | cut -d "%" -f 1) 
CPU_WA=0 
for SAMPLE in ${SAMPLES} 
do 
        CPU_WA=$(echo "scale=1; ${SAMPLE} + ${CPU_WA}" | bc) 
done 
 
CPU_WA=$(echo "scale=1; ${CPU_WA} / ${NUM_SAMPLES}" | bc) 
 
echo "CPU_WAIT = ${CPU_WA}% |current=${CPU_WA}" 
 
CPU_WA=$(echo "scale=0; ${CPU_WA}/1 " | bc) 
 
if [ "${CPU_WA}" -ge "${CTH}" ] 
then 
        exit 2 
elif [ "${CPU_WA}" -ge "${WTH}" ] 
then 
        exit 1 
else 
        exit 0 
fi 
} 
 
function check_system_memory(){ 
TMP_FILE="${NAGIOS_PATH}/tmp/check_system_memory.tmp" 
> ${TMP_FILE} 
 
free -s 1 -c $((NUM_SAMPLES + 1)) | grep "Mem" | tail -${NUM_SAMPLES} | awk 
'{print $2,$3}' | sed -e 's/ /;/g' > ${TMP_FILE} 
 
MEM_TOTAL=0 
MEM_USED=0 
 
for SAMPLE in $(cat ${TMP_FILE}) 
do 
        SAMPLE_MEM_TOTAL=$(echo ${SAMPLE} | cut -d ";" -f 1) 
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        MEM_TOTAL=$(echo "scale=0; ${SAMPLE_MEM_TOTAL} + ${MEM_TOTAL}" 
| bc) 
        SAMPLE_MEM_USED=$(echo ${SAMPLE} |  cut -d ";" -f 2) 
        MEM_USED=$(echo "scale=0; ${SAMPLE_MEM_USED} + ${MEM_USED}" | bc) 
done 
MEM_TOTAL=$(echo "scale=0; 1024 * ${MEM_TOTAL} / ${NUM_SAMPLES}" | 
bc) 
MEM_USED=$(echo "scale=0; 1024 * ${MEM_USED} / ${NUM_SAMPLES}" | bc) 
 
MEM_RELA=$(echo "scale=1; 100 * ${MEM_USED} / ${MEM_TOTAL}" | bc) 
 
MEM_TOTAL_MSG=$(echo "scale=2; ${MEM_TOTAL} / (1024^3)" | bc) 
MEM_USED_MSG=$(echo "scale=2; ${MEM_USED} / (1024^3)" | bc) 
 
echo "MEMORY = ${MEM_RELA}% (${MEM_USED_MSG}GB / 
${MEM_TOTAL_MSG}GB) |current=${MEM_USED} configured=${MEM_TOTAL}" 
 
MEM_RELA=$(echo "scale=0; ${MEM_RELA}/1" | bc) 
 
if [ "${MEM_RELA}" -ge "${CTH}" ] 
then 
        exit 2 
elif [ "${MEM_RELA}" -ge "${WTH}" ] 
then 
        exit 1 
else 
        exit 0 
fi 
} 
 
function check_system_swap(){ 
TMP_FILE="${NAGIOS_PATH}/tmp/check_system_swap.tmp" 
> ${TMP_FILE} 
 
free -s 1 -c $((NUM_SAMPLES + 1)) | grep "Swap" | tail -${NUM_SAMPLES} | awk 
'{print $2,$3}' | sed -e 's/ /;/g' > ${TMP_FILE} 
 
MEM_TOTAL=0 
MEM_USED=0 
 
for SAMPLE in $(cat ${TMP_FILE}) 
do 
        SAMPLE_MEM_TOTAL=$(echo ${SAMPLE} | cut -d ";" -f 1) 
        MEM_TOTAL=$(echo "scale=0; ${SAMPLE_MEM_TOTAL} + ${MEM_TOTAL}" 
| bc) 
        SAMPLE_MEM_USED=$(echo ${SAMPLE} | cut -d ";" -f 2) 
        MEM_USED=$(echo "scale=0; ${SAMPLE_MEM_USED} + ${MEM_USED}" | bc) 
done 
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MEM_TOTAL=$(echo "scale=0; 1024 * ${MEM_TOTAL} / ${NUM_SAMPLES}" | 
bc) 
MEM_USED=$(echo "scale=0; 1024 * ${MEM_USED} / ${NUM_SAMPLES}" | bc) 
 
MEM_RELA=$(echo "scale=1; 100 * ${MEM_USED} / ${MEM_TOTAL}" | bc) 
 
MEM_TOTAL_MSG=$(echo "scale=2; ${MEM_TOTAL} / (1024^3)" | bc) 
MEM_USED_MSG=$(echo "scale=2; ${MEM_USED} / (1024^3)" | bc) 
 
echo "SWAP = ${MEM_RELA}% (${MEM_USED_MSG}GB / 
${MEM_TOTAL_MSG}GB) |current=${MEM_USED} configured=${MEM_TOTAL}" 
 
MEM_RELA=$(echo "scale=0; ${MEM_RELA}/1" | bc) 
 
if [ "${MEM_RELA}" -ge "${CTH}" ] 
then 
        exit 2 
elif [ "${MEM_RELA}" -ge "${WTH}" ] 
then 
        exit 1 
else 
        exit 0 
fi 
} 
 
function check_system_swapbw(){ 
SAMPLES=$(vmstat -S K 3 $((NUM_SAMPLES + 1)) | tail -${NUM_SAMPLES} | sed 
's/ * /;/g') 
 
BW_READ=0 
BW_WRITE=0 
 
for SAMPLE in ${SAMPLES} 
do 
        SAMPLE_BW_READ=$(echo ${SAMPLE} | cut -d ";" -f 8) 
        BW_READ=$(echo "scale=0; ${SAMPLE_BW_READ} + ${BW_READ}" | bc) 
        SAMPLE_BW_WRITE=$(echo ${SAMPLE} | cut -d ";" -f 9) 
        BW_WRITE=$(echo "scale=0; ${SAMPLE_BW_WRITE} + ${BW_WRITE}" | bc) 
done 
 
BW_READ=$(echo "scale=0; 1024 * ${BW_READ} / ${NUM_SAMPLES}" | bc) 
BW_WRITE=$(echo "scale=0; 1024 * ${BW_WRITE} / ${NUM_SAMPLES}" | bc) 
 
BW=$(echo "scale=0; ${BW_READ} + ${BW_WRITE}" | bc) 
 
BW_MSG=$(echo "scale=2; ${BW} / (1024^2)" | bc) 
 
echo "SWAP_BW = ${BW_MSG}MB/s |read=-${BW_READ} write=${BW_WRITE}" 
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exit 0 
} 
 
 
function check_system_capacity(){ 
FS_NAME=$(echo ${SERVICE} | cut -d "_" -f 3) 
 
ARRAY_EXIT=(0) 
ARRAY_OUT=("") 
 
if [ "${FS_NAME}" == "ALL" ] 
then 
        
TMP_FILE="${NAGIOS_PATH}/tmp/check_system_capacity_${FS_NAME}.tmp" 
        > ${TMP_FILE} 
        df -kP | grep -v ":" | tail +2 | sed -e 's/ * /;/g' > ${TMP_FILE} 
 
        i=0 
        SUMA_FS_TOTAL=0 
        SUMA_FS_USED=0 
        for FS_DATA in $(cat ${TMP_FILE}) 
        do 
                FS_NAME=$(echo ${FS_DATA} | cut -d ";" -f 6) 
                FS_TOTAL=$(echo ${FS_DATA} | cut -d ";" -f 2) 
                FS_USED=$(echo ${FS_DATA} | cut -d ";" -f 3) 
 
                FS_USED_RELA=$(echo "scale=0; 100 * ${FS_USED} / ${FS_TOTAL}" | bc) 
 
                FS_TOTAL=$(echo "scale=0; 1024 * ${FS_TOTAL}" | bc) 
                FS_USED=$(echo "scale=0; 1024 * ${FS_USED}" | bc) 
 
                if [ "${FS_USED_RELA}" -ge ${CTH} ] 
                then 
                        ARRAY_OUT[${i}]="${FS_NAME}," 
                        ARRAY_EXIT[${i}]=2 
                elif [ "${FS_USED_RELA}" -ge ${WTH} ] 
                then 
                        ARRAY_OUT[${i}]="${FS_NAME}," 
                        ARRAY_EXIT[${i}]=1 
                fi 
 
                SUMA_FS_TOTAL=$(echo "${SUMA_FS_TOTAL} + ${FS_TOTAL}" | bc) 
                SUMA_FS_USED=$(echo "${SUMA_FS_USED} + ${FS_USED}" | bc) 
 
                ((i++)) 
        done 
 
        SUMA_FS_USED_RELA=$(echo "scale=1; 100 * ${SUMA_FS_USED} / 
${SUMA_FS_TOTAL}" | bc) 
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        SUMA_FS_TOTAL_MSG=$(echo "scale=2; ${SUMA_FS_TOTAL} / (1024^3)" | 
bc) 
        SUMA_FS_USED_MSG=$(echo "scale=2; ${SUMA_FS_USED} / (1024^3)" | bc) 
 
        echo "FS with error: ( ${ARRAY_OUT[@]} ) - CAPACITY = 
${SUMA_FS_USED_RELA}% (${SUMA_FS_USED_MSG}GB / 
${SUMA_FS_TOTAL_MSG}GB) | current=${SUMA_FS_USED} 
configured=${SUMA_FS_TOTAL}" 
 
        EXIT=0 
        for X in ${ARRAY_EXIT[@]} 
        do 
                if [ "${X}" -gt "${EXIT}" ] 
                then 
                        EXIT=${X} 
                fi 
        done 
 
        exit ${EXIT} 
else 
        FS_DATA=$(df -kP | grep -w "${FS_NAME}" | head -n 1) 
 
        if [ -n "${FS_DATA}" ] 
        then 
 
                FS_TOTAL=$(echo ${FS_DATA} | awk '{print $2}') 
                FS_USED=$(echo ${FS_DATA} | awk '{print $3}') 
                FS_USED_RELA=$(echo "scale=1; 100 * ${FS_USED} / ${FS_TOTAL}" | bc) 
 
                FS_TOTAL=$(echo "scale=0; 1024 * ${FS_TOTAL}" | bc) 
                FS_USED=$(echo "scale=0; 1024 * ${FS_USED}" | bc) 
 
                FS_TOTAL_MSG=$(echo "scale=2; ${FS_TOTAL} / (1024^3)" | bc) 
                FS_USED_MSG=$(echo "scale=2; ${FS_USED} / (1024^3)" | bc) 
 
                echo "CAPACITY = ${FS_USED_RELA}% (${FS_USED_MSG}GB / 
${FS_TOTAL_MSG}GB) |current=${FS_USED} configured=${FS_TOTAL}" 
        else 
                echo "FileSystem not mounted" 
                exit 2 
        fi 
 
        FS_USED_RELA=$(echo "scale=0; ${FS_USED_RELA}/1" | bc) 
 
        if [ "${FS_USED_RELA}" -ge "${CTH}" ] 
        then 
                exit 2 
        elif [ "${FS_USED_RELA}" -ge "${WTH}" ] 
        then 



78 
 

                exit 1 
        else 
                exit 0 
        fi 
fi 
} 
 
function check_system_iobw(){ 
DEVICE=$(echo ${SERVICE} | cut -d "_" -f 3) 
 
TMP_FILE="${NAGIOS_PATH}/tmp/check_system_iobw.tmp" 
> ${TMP_FILE} 
 
if [ "${DEVICE}" == "ALL" ] 
then 
        iostat -d -x -k 3 $((NUM_SAMPLES + 1)) | grep "sd" > ${TMP_FILE} 
        NUM_DEVICES=$(echo "scale=0; $(cat ${TMP_FILE} | wc -l) / ( 
${NUM_SAMPLES} + 1 )" | bc) 
        NUM_LINES=$(echo "scale=0; ${NUM_DEVICES} * ${NUM_SAMPLES}" | bc) 
        SAMPLES=$(cat ${TMP_FILE} | tail -${NUM_LINES} | sed 's/ * /;/g') 
 
        BW_READ=0 
        BW_WRITE=0 
 
        for SAMPLE in ${SAMPLES} 
        do 
                SAMPLE_BW_READ=$(echo ${SAMPLE} | cut -d ";" -f 6) 
                BW_READ=$(echo "scale=0; ${SAMPLE_BW_READ} + ${BW_READ}" | bc) 
                SAMPLE_BW_WRITE=$(echo ${SAMPLE} | cut -d ";" -f 7) 
                BW_WRITE=$(echo "scale=0; ${SAMPLE_BW_WRITE} + ${BW_WRITE}" | 
bc) 
        done 
 
        BW_READ=$(echo "scale=0; 1024 * ${BW_READ} / ${NUM_SAMPLES}" | bc) 
        BW_WRITE=$(echo "scale=0; 1024 * ${BW_WRITE} / ${NUM_SAMPLES}" | 
bc) 
 
        BW=$(echo "scale=0; ${BW_READ} + ${BW_WRITE}" | bc) 
 
        BW_MSG=$(echo "scale=2; ${BW} / (1024^2)" | bc) 
 
        echo "IO_BW = ${BW_MSG}MB/s |read=-${BW_READ} write=${BW_WRITE}" 
 
        exit 0 
else 
        SAMPLES=$(iostat -d -x -k 3 $((NUM_SAMPLES + 1)) | grep -w "${DEVICE}" | 
tail -${NUM_SAMPLES} | sed 's/ * /;/g') 
        BW_READ=0 
        BW_WRITE=0 
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        for SAMPLE in ${SAMPLES} 
        do 
                SAMPLE_BW_READ=$(echo ${SAMPLE} | cut -d ";" -f 6) 
                BW_READ=$(echo "scale=0; ${SAMPLE_BW_READ} + ${BW_READ}" | bc) 
                SAMPLE_BW_WRITE=$(echo ${SAMPLE} | cut -d ";" -f 7) 
                BW_WRITE=$(echo "scale=0; ${SAMPLE_BW_WRITE} + ${BW_WRITE}" | 
bc) 
        done 
 
        BW_READ=$(echo "scale=0; 1024 * ${BW_READ} / ${NUM_SAMPLES}" | bc) 
        BW_WRITE=$(echo "scale=0; 1024 * ${BW_WRITE} / ${NUM_SAMPLES}" | 
bc) 
 
        BW=$(echo "scale=0; ${BW_READ} + ${BW_WRITE}" | bc) 
 
        BW_MSG=$(echo "scale=2; ${BW} / (1024^2)" | bc) 
 
        echo "IO_BW = ${BW_MSG}MB/s |read=-${BW_READ} write=${BW_WRITE}" 
 
        exit 0 
fi 
} 
 
function check_system_iost(){ 
DEVICE=$(echo ${SERVICE} | cut -d "_" -f 3) 
 
TMP_FILE="${NAGIOS_PATH}/tmp/check_system_iost.tmp" 
> ${TMP_FILE} 
 
if [ "${DEVICE}" == "ALL" ] 
then 
        iostat -d -x -k 3 $((NUM_SAMPLES + 1)) | grep "sd" > ${TMP_FILE} 
        NUM_DEVICES=$(echo "scale=0; $(cat ${TMP_FILE} | wc -l) / ( 
${NUM_SAMPLES} + 1 )" | bc) 
        NUM_LINES=$(echo "scale=0; ${NUM_DEVICES} * ${NUM_SAMPLES}" | bc) 
        SAMPLES=$(cat ${TMP_FILE} | tail -${NUM_LINES} | sed 's/ * /;/g') 
 
        ST=0 
        for SAMPLE in ${SAMPLES} 
        do 
                SAMPLE_ST=$(echo ${SAMPLE} | cut -d ";" -f 11) 
                ST=$(echo "scale=2; ${SAMPLE_ST} + ${ST}" | bc) 
        done 
 
        ST=$(echo "scale=2; ${ST} / ${NUM_SAMPLES}" | bc) 
        ST_MSG=${ST} 
        ST=$(echo "scale=5; ${ST} / 1000" | bc) 
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        echo "IO_ST = ${ST_MSG}ms |current=${ST}" 
 
        exit 0 
else 
        SAMPLES=$(iostat -d -x -k 3 $((NUM_SAMPLES + 1)) | grep -w "${DEVICE}" | 
tail -${NUM_SAMPLES} | sed 's/ * /;/g') 
 
        ST=0 
        for SAMPLE in ${SAMPLES} 
        do 
                SAMPLE_ST=$(echo ${SAMPLE} | cut -d ";" -f 11) 
                ST=$(echo "scale=2; ${SAMPLE_ST} + ${ST}" | bc) 
        done 
 
        ST=$(echo "scale=2; ${ST} / ${NUM_SAMPLES}" | bc) 
        ST_MSG=${ST} 
        ST=$(echo "scale=5; ${ST} / 1000" | bc) 
 
        echo "IO_ST = ${ST_MSG}ms |current=${ST}" 
 
        exit 0 
fi 
} 
 
#Main 
 
SERVICE_TYPE=$(echo ${SERVICE} | cut -d "_" -f 1) 
CHECK=$(echo ${SERVICE} | cut -d "_" -f 2) 
 
[ "${SERVICE_TYPE}" == "SYSTEM" ] || exit 3 
 
case ${CHECK} in 
        CPU) 
                [ "$#" -eq "4" ] || exit 3 
                check_system_cpu 
                ;; 
 
        CPUWAIT) 
                [ "$#" -eq "4" ] || exit 3 
                check_system_cpuwait 
                ;; 
 
        MEMORY) 
                [ "$#" -eq "4" ] || exit 3 
                check_system_memory 
                ;; 
 
        SWAP) 
                [ "$#" -eq "4" ] || exit 3 
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                check_system_swap 
                ;; 
 
        SWAPBW) 
                [ "$#" -eq "4" ] || exit 3 
                check_system_swapbw 
                ;; 
 
        CAPACITY) 
                [ "$#" -eq "3" ] || exit 3 
                check_system_capacity 
                ;; 
 
        IOBW) 
                [ "$#" -eq "4" ] || exit 3 
                check_system_iobw 
                ;; 
 
        IOST) 
                [ "$#" -eq "4" ] || exit 3 
                check_system_iost 
                ;; 
 
        *)      exit 3 
Esac 
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14.1.2 check_was 
 
#!/bin/bash 
SCRIPT_PATH=$(dirname $0) 
source ${SCRIPT_PATH}/nagios.conf 
 
#Input variables 
SERVICE=$1 
WTH=$2 
CTH=$3 
 
#Subfunctions definition 
 
#Function definitions 
function check_was_status(){ 
 
APPSERVER=$(echo ${SERVICE} | cut -d "_" -f 3) 
 
TMP_FILE="${NAGIOS_PATH}/tmp/check_was_status_${APPSERVER}.tmp" 
 
ARRAY_EXIT=(0) 
ARRAY_OUT=("") 
 
if [ "${APPSERVER}" == "ALL" ] 
then 
        i=0 
        for Server in $(cat ${CONF_PATH}/${WAS_SERVERS_FILE}) 
        do 
                rcwas ${Server} test &> /dev/null 
                if [ "$?" -ne "0" ] 
                then 
                        ARRAY_OUT[${i}]="${Server}" 
                        ARRAY_EXIT[${i}]=2 
                fi 
                ((i++)) 
        done 
 
        echo "WAS with error: ( ${ARRAY_OUT[@]} )" 
 
        EXIT=0 
        for X in ${ARRAY_EXIT[@]} 
        do 
                if [ "${X}" -gt "${EXIT}" ] 
                then 
                        EXIT=${X} 
                fi 
        done 
 
        exit ${EXIT} 
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else 
        rcwas ${APPSERVER} test 
 
        if [ "$?" -eq 0 ] 
        then 
                exit 0 
        else 
                exit 2 
        fi 
fi 
} 
 
 
function check_was_heap(){ 
 
APPSERVER=$(echo ${SERVICE} | cut -d "_" -f 3) 
SERVICE="WAS_STATUS_${APPSERVER}" 
 
WASMON_LOG_FILE="${WASMON_LOG_DIR}/wasmon.${APPSERVER}.log" 
 
PID=$(ps -ef | grep "wasoper.${APPSERVER}.py" | grep java | grep -v grep | awk 
'{print $2}') 
 
if [ "${PID}" != "" ] 
then 
        APPSERVER_PID=$(check_was_status | cut -d "(" -f 2 | cut -d ")" -f 1 | awk 
'{print $2}') 
        HEAP_MAX=$(ps -fp ${APPSERVER_PID} |  grep -v UID | sed 's/.*-Xmx\([^ 
]*\).*/\1/' | cut -d "m" -f 1) 
        HEAP_TOTAL=$(cat ${WASMON_LOG_FILE} | grep -w "JVM" | grep -w 
"CURRENT" | tail -1 |  awk '{print $4}') 
        HEAP_USED=$(cat ${WASMON_LOG_FILE} | grep -w "JVM" | grep -w "USED" 
| tail -1 |  awk '{print $4}') 
else 
        echo "Monitoring Service Stopped" 
        exit 3 
fi 
 
HEAP_MAX=$(echo "scale=0; 1024^2 * ${HEAP_MAX}" | bc) 
HEAP_TOTAL=$(echo "scale=0; 1024^2 * ${HEAP_TOTAL}" | bc) 
HEAP_USED=$(echo "scale=0; 1024^2 * ${HEAP_USED}" | bc) 
HEAP_RELA=$(echo "scale=1; 100 * ${HEAP_USED} / ${HEAP_TOTAL}" | bc) 
 
HEAP_TOTAL_MSG=$(echo "scale=2; ${HEAP_TOTAL} / (1024^3)" | bc) 
HEAP_USED_MSG=$(echo "scale=2; ${HEAP_USED} / (1024^3)" | bc) 
HEAP_MAX_MSG=$(echo "scale=2; ${HEAP_MAX} / (1024^3)" | bc) 
 



84 
 

echo "HEAP = ${HEAP_RELA}% (${HEAP_USED_MSG}GB / 
[${HEAP_TOTAL_MSG}GB, ${HEAP_MAX_MSG}GB] ) |current=${HEAP_USED} 
configured=${HEAP_TOTAL}" 
 
HEAP_RELA=$(echo "scale=0; ${HEAP_RELA}/1" | bc) 
 
if [ "${HEAP_RELA}" -ge "${CTH}" ] 
then 
        exit 2 
elif [ "${HEAP_RELA}" -ge "${WTH}" ] 
then 
        exit 1 
else 
        exit 0 
fi 
} 
 
function check_was_ds(){ 
 
APPSERVER=$(echo ${SERVICE} | cut -d "_" -f 3) 
POOL=$(echo ${SERVICE} | cut -d "_" -f 4) 
 
WASMON_LOG_FILE="${WASMON_LOG_DIR}/wasmon.${APPSERVER}.log" 
 
PID=$(ps -ef | grep "wasoper.${APPSERVER}.py" | grep java | grep -v grep | awk 
'{print $2}') 
 
if [ "${PID}" != "" ] 
then 
        if [ "${POOL}" = "ALL" ] 
        then 
                i=0 
                for POOL in $(cat ${WASMON_LOG_FILE} | grep "%" | awk '{print $1}' | 
sort | uniq | tail +2) 
                do 
                        DATA_POOL=$(cat ${WASMON_LOG_FILE} | grep -w ${POOL} | tail -
1) 
                        DATA_POOL_TOTAL=$(echo ${DATA_POOL} | awk '{print $5}') 
                        DATA_POOL_USED=$(echo ${DATA_POOL} | awk '{print $6}') 
                        DATA_POOL_RELA=$(echo ${DATA_POOL} | awk '{print $7}' | cut -d 
"%" -f 1) 
 
                        if [ "${DATA_POOL_RELA}" -ge "${CTH}" ] 
                        then 
                                ARRAY_DS[${i}]="${APPSERVER}_${POOL}," 
                                ARRAY_EXIT[${i}]=2 
                        elif [ "${DATA_POOL_RELA}" -ge "${WTH}" ] 
                        then 
                                ARRAY_DS[${i}]="${APPSERVER}_${POOL}," 
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                                ARRAY_EXIT[${i}]=1 
                        fi 
 
                        ((i++)) 
                done 
 
        echo "DS with error: ( ${ARRAY_DS[@]} )" 
 
        EXIT=0 
        for X in ${ARRAY_EXIT[@]} 
        do 
                if [ "${X}" -gt "${EXIT}" ] 
                then 
                        EXIT=${X} 
                fi 
        done 
 
        exit ${EXIT} 
 
        else 
                DATA_POOL=$(cat ${WASMON_LOG_FILE} | grep -w ${POOL} | tail -1) 
 
                DATA_POOL_TOTAL=$(echo ${DATA_POOL} | awk '{print $5}') 
                DATA_POOL_USED=$(echo ${DATA_POOL} | awk '{print $6}') 
                DATA_POOL_RELA=$(echo ${DATA_POOL} | awk '{print $7}' | cut -d "%" 
-f 1) 
 
                echo "DS = ${DATA_POOL_RELA}% ( ${DATA_POOL_USED} / 
${DATA_POOL_TOTAL} ) | current=${DATA_POOL_USED} 
configured=${DATA_POOL_TOTAL}" 
                if [ "${DATA_POOL_RELA}" -ge "${CTH}" ] 
                then 
                        exit 2 
                elif [ "${DATA_POOL_RELA}" -ge "${WTH}" ] 
                then 
                        exit 1 
                else 
                        exit 0 
                fi 
        fi 
else 
        echo "Monitoring Service Stopped" 
        exit 3 
fi 
} 
 
 
function check_was_tp(){ 
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APPSERVER=$(echo ${SERVICE} | cut -d "_" -f 3) 
POOL=$(echo ${SERVICE} | cut -d "_" -f 4) 
 
WASMON_LOG_FILE="${WASMON_LOG_DIR}/wasmon.${APPSERVER}.log" 
 
PID=$(ps -ef | grep "wasoper.${APPSERVER}.py" | grep java | grep -v grep | awk 
'{print $2}') 
 
if [ "${PID}" != "" ] 
then 
        if [ "${POOL}" = "ALL" ] 
        then 
                i=0 
                for POOL in $(cat ${WASMON_LOG_FILE} | grep "]" | awk '{print $1}' | 
sort | uniq) 
                do 
                        DATA_POOL=$(cat ${WASMON_LOG_FILE} | grep -w ${POOL} | tail -
1) 
 
                        DATA_POOL_TOTAL=$(echo ${DATA_POOL} | awk '{print $3}' | cut -
d "/" -f 1) 
                        DATA_POOL_MAX=$(echo ${DATA_POOL} | awk '{print $4}') 
                        DATA_POOL_USED=$(echo ${DATA_POOL} | awk '{print $2}') 
 
                        DATA_POOL_RELA=$(echo "scale=1; 100 * ${DATA_POOL_USED} / 
${DATA_POOL_TOTAL}" | bc) 
 
                        if [ "${DATA_POOL_RELA}" -ge "${CTH}" ] 
                        then 
                                ARRAY_TP[${i}]="${APPSERVER}_${POOL}," 
                                ARRAY_EXIT[${i}]=2 
                        elif [ "${DATA_POOL_RELA}" -ge "${WTH}" ] 
                        then 
                                ARRAY_TP[${i}]="${APPSERVER}_${POOL}," 
                                ARRAY_EXIT[${i}]=1 
                        fi 
 
                        ((i++)) 
                done 
 
        echo "TP with error: ( ${ARRAY_TP[@]} )" 
 
        EXIT=0 
        for X in ${ARRAY_EXIT[@]} 
        do 
                if [ "${X}" -gt "${EXIT}" ] 
                then 
                        EXIT=${X} 
                fi 
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        done 
 
        exit ${EXIT} 
 
        else 
                DATA_POOL=$(cat ${WASMON_LOG_FILE} | grep -w ${POOL} | tail -1) 
 
                DATA_POOL_TOTAL=$(echo ${DATA_POOL} | awk '{print $3}' | cut -d "/" 
-f 1) 
                DATA_POOL_MAX=$(echo ${DATA_POOL} | awk '{print $4}') 
                DATA_POOL_USED=$(echo ${DATA_POOL} | awk '{print $2}') 
 
                DATA_POOL_RELA=$(echo "scale=1; 100 * ${DATA_POOL_USED} / 
${DATA_POOL_TOTAL}" | bc) 
 
                echo "TP = ${DATA_POOL_RELA}% ( ${DATA_POOL_USED} / 
[${DATA_POOL_TOTAL}, ${DATA_POOL_MAX}] ) | current=${DATA_POOL_USED} 
configured=${DATA_POOL_TOTAL}" 
 
                DATA_POOL_RELA=$(echo "scale=0; ${DATA_POOL_RELA}/1" | bc) 
 
                if [ "${DATA_POOL_RELA}" -ge "${CTH}" ] 
                then 
                        exit 2 
                elif [ "${DATA_POOL_RELA}" -ge "${WTH}" ] 
                then 
                        exit 1 
                else 
                        exit 0 
                fi 
        fi 
else 
        echo "Monitoring Service Stopped" 
        exit 3 
fi 
} 
 
#Main 
 
SERVICE_TYPE=$(echo ${SERVICE} | cut -d "_" -f 1) 
CHECK=$(echo ${SERVICE} | cut -d "_" -f 2) 
 
[ "${SERVICE_TYPE}" == "WAS" ] || exit 3 
 
case ${CHECK} in 
        STATUS) 
                [ "$#" -eq "1" ] || exit 3 
                check_was_status 
                ;; 
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        HEAP) 
                [ "$#" -eq "3" ] || exit 3 
                check_was_heap 
                ;; 
 
        DS) 
                [ "$#" -eq "3" ] || exit 3 
                check_was_ds 
                ;; 
 
        TP) 
                [ "$#" -eq "3" ] || exit 3 
                check_was_tp 
                ;; 
        *)      exit 3 
esac 
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14.1.3 chek_oracle 
 
#!/bin/bash 
SCRIPT_PATH=$(dirname $0) 
source ${SCRIPT_PATH}/nagios.conf 
 
#Input variables 
SERVICE=$1 
WTH=$2 
CTH=$3 
 
#Subfunctions definition 
function tbsreport_sql(){ 
cat << EOF > ${TBSREPORT_SQL_FILE} 
set echo off 
set heading on 
set pagesize 20000 
set linesize 150 
column Used format a5 
set feed off 
SELECT '${STATE} - ${INSTANCE}_'||total.NAME "STATE - Tablespace Name" 
FROM (SELECT /*+ USE_HASH(freesp.ts freesp.fi) */ tablespace_name, SUM 
(BYTES / 1024 / 1024) free_space FROM SYS.dba_free_space freesp GROUP BY 
tablespace_name) free, 
        (SELECT b.NAME, 
                SUM (BYTES / 1024 / 1024) total_space, 
                        SUM ( 
                                CASE maxbytes 
                                WHEN 0 THEN (bytes / 1024 / 1024) 
                                ELSE (maxbytes / 1024 / 1024) 
                        END) max_size 
        FROM SYS.dba_data_files a, SYS.v_\$tablespace b 
        WHERE a.tablespace_name = b.name 
        GROUP BY b.NAME) total 
WHERE (free.tablespace_name(+) = total.NAME) AND (ROUND (100 - (100 * ( ( ( 
(free_space + max_size - total_space) / max_size)))))) > ${LIMIT} 
ORDER BY "STATE - Tablespace Name" DESC; 
exit; 
EOF 
 
su - "${USER}" --login -c "sqlplus -S '/ as sysdba' < ${TBSREPORT_SQL_FILE}" >> 
${TBSREPORT_TMP_FILE} 
} 
 
function tbsreport(){ 
TBSREPORT_SQL_FILE=${NAGIOS_PATH}/tmp/check_oracle_tbs_${INSTANCE}.s
ql 
> ${TBSREPORT_SQL_FILE} 
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TBSREPORT_TMP_FILE=${NAGIOS_PATH}/tmp/check_oracle_tbs_${INSTANCE}.
tmp 
> ${TBSREPORT_TMP_FILE} 
 
USER="or${INSTANCE}" 
 
LIMIT=${WTH} 
STATE="WARNING" 
 
tbsreport_sql 
 
LIMIT=${CTH} 
STATE="CRITICAL" 
 
tbsreport_sql 
 
EXIT=0 
i=0 
if [ -n "$(cat ${TBSREPORT_TMP_FILE} | grep -w CRITICAL)" ] 
then 
        for TBS in $(cat ${TBSREPORT_TMP_FILE} | grep -w CRITICAL | cut -d "-" -f 2 
| awk '{print $1}') 
        do 
                ARRAY_TBS[${i}]="${TBS}" 
 
                ((i++)) 
        done 
        EXIT=2 
fi 
if [ -n "$(cat ${TBSREPORT_TMP_FILE} | grep -w WARNING)" ] 
then 
        for TBS in $(cat ${TBSREPORT_TMP_FILE} | grep -w WARNING | cut -d "-" -f 
2 | awk '{print $1}') 
        do 
                [ -z "$(echo ${ARRAY_TBS[@]} | grep -w ${TBS})" ] && 
ARRAY_TBS[${i}]="${TBS}" 
 
                ((i++)) 
        done 
        [ "${EXIT}" -eq 0 ] && EXIT=1 
fi 
 
echo "TBS with error: ( ${ARRAY_TBS[@]} )" 
exit ${EXIT} 
} 
 
#Function definitions 
function check_oracle_status(){ 
INSTANCE=$(echo ${SERVICE} | cut -d "_" -f 3) 
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TMP_FILE="${NAGIOS_PATH}/tmp/check_oracle_status_${INSTANCE}.tmp" 
> ${TMP_FILE} 
 
ARRAY_EXIT=(0) 
ARRAY_OUT=("") 
 
if [ "${INSTANCE}" == "ALL" ] 
then 
        i=0 
        for INSTANCE in $(cat ${CONF_PATH}/${ORACLE_INSTANCES_FILE} | cut -d 
":" -f 1) 
        do 
                rcoracle ${INSTANCE} status &> /dev/null 
                if [ "$?" -ne "0" ] 
                then 
                        ARRAY_OUT[${i}]="${INSTANCE}" 
                        ARRAY_EXIT[${i}]=2 
                fi 
                ((i++)) 
        done 
 
        echo "Oracle with error: ( ${ARRAY_OUT[@]} )" 
 
        EXIT=0 
        for X in ${ARRAY_EXIT[@]} 
        do 
                if [ "${X}" -gt "${EXIT}" ] 
                then 
                        EXIT=${X} 
                fi 
        done 
 
        exit ${EXIT} 
else 
        rcoracle ${INSTANCE} status > ${TMP_FILE} 
 
        if [ "$?" -eq 0 ] 
        then 
                echo "${INSTANCE}: OK" 
                exit 0 
        else 
                echo "${INSTANCE}: ERROR" 
                exit 2 
        fi 
fi 
} 
 
function check_oracle_tbs(){ 
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INSTANCE=$(echo ${SERVICE} | cut -d "_" -f 3) 
ARRAY_TBS=("") 
 
if [ "${INSTANCE}" == "ALL" ] 
then 
        i=0 
        for INSTANCE in $(cat ${CONF_PATH}/${ORACLE_INSTANCES_FILE} | cut -d 
":" -f 1) 
        do 
                tbsreport 
        done 
else 
        tbsreport 
fi 
} 
 
#Main 
 
SERVICE_TYPE=$(echo ${SERVICE} | cut -d "_" -f 1) 
CHECK=$(echo ${SERVICE} | cut -d "_" -f 2) 
 
[ "${SERVICE_TYPE}" == "ORACLE" ] || exit 3 
 
case ${CHECK} in 
        STATUS) 
                [ "$#" -eq "1" ] || exit 3 
                check_oracle_status 
                ;; 
 
        TBS) 
                [ "$#" -eq "3" ] || exit 3 
                check_oracle_tbs 
                ;; 
 
        *)      exit 3 
esac 
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14.1.4 check_ihs 
 
 
#!/bin/bash 
SCRIPT_PATH=$(dirname $0) 
source ${SCRIPT_PATH}/nagios.conf 
 
#Input variables 
SERVICE=$1 
WTH=$2 
CTH=$3 
 
IHS_PATH="/opt/IBM/*/IHS" 
 
 
#Subfunctions definition 
 
function get_server_info(){ 
        for file in $(ls -1 ${IHS_PATH}/conf/*.conf) 
        do 
                if [ -n "$(cat ${file} | grep -w "Listen" | grep -v "#")" ] 
                then 
                        echo ${file} 
                fi 
        done 
} 
 
 
#Function definitions 
function check_ihs_status(){ 
 
IHSSERVER=$(echo ${SERVICE} | cut -d "_" -f 3) 
 
TMP_FILE="${NAGIOS_PATH}/tmp/check_ihs_status_${IHSSERVER}.tmp" 
 
ARRAY_EXIT=(0) 
ARRAY_OUT=("") 
 
 
if [ "${IHSSERVER}" == "ALL" ] 
then 
        i=0 
        for ihs_server in $(get_server_info) 
        do 
                rcihs ${ihs_server} test &> /dev/null 
                if [ "$?" -ne "0" ] 
                then 
                        ARRAY_OUT[${i}]="${ihs_server}" 
                        ARRAY_EXIT[${i}]=2 
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                fi 
                ((i++)) 
        done 
 
        echo "IHS with error: ( ${ARRAY_OUT[@]} )" 
 
        EXIT=0 
        for X in ${ARRAY_EXIT[@]} 
        do 
                if [ "${X}" -gt "${EXIT}" ] 
                then 
                        EXIT=${X} 
                fi 
        done 
 
        exit ${EXIT} 
 
fi 
} 
 
 
#Main 
 
SERVICE_TYPE=$(echo ${SERVICE} | cut -d "_" -f 1) 
CHECK=$(echo ${SERVICE} | cut -d "_" -f 2) 
 
[ "${SERVICE_TYPE}" == "IHS" ] || exit 3 
 
case ${CHECK} in 
        STATUS) 
                [ "$#" -eq "1" ] || exit 3 
                check_ihs_status 
                ;; 
 
        *)      exit 3 
esac 
 
 


