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1.2 Instalacja Linux.

Przygotowanie : 

1. Pobieramy Slackware 12.2 np. : http://ftp.slackware.pl 

2. Wypalamy na płytę obraz ISO.

3. Instalację przeprowadzamy na komputerze odłączonym fizycznie od Internetu .

4. Restartujemy komputer i wchodzimy do Biosu - zwykle do tego celu służy 

klawisz del, ewentualnie klawisz F2 (przy uruchamianiu komputera wyświetla 

się na samym początku jak przejść do konfiguracji Biosu)

Przechodzimy do Advanced BIOS Features i ustawiamy first boot device na 

CDROM -  po instalacji przywrócić stan pierwotny. Ewentualnie opcja 

odpowiedzialna by komputer odpalał się z CD/DVD może nazywać się startup 

sequency - ustawiamy na CDROM. Może też być zakładka boot, a przesunięcie 

pozycji CDROM odbywać się po "najechaniu" na nią klawiszami F5 i F6) - 

dokładny opis dla posiadanej płyty głównej jest w instrukcji.

5. Wybieramy opcję save and quit (zwykle to samo można osiągnąć klawiszem 

F10), potwierdzamy taki wybór i po restarcie uruchamia się komputer z 

wcześniej umieszczonej w napędzie płytki z Slackware

Konfiguracja instalacji

1. pojawia się sekwencja boot: - wciskamy enter

2. wciskamy : 1  - wybieramy nasz układ klawiatury, czyli qwerty/pl2.map , 

potwierdzamy wpisując : 1 

3. Wpisujemy nazwę użytkownika : root 

4. Odpalamy setup - pod warunkiem że wcześniej założyliśmy partycję swap i 

partycję linuksową (optymalnie około 15GB) 

Wpisujemy: setup , wybieramy drugą pozycję od góry, czyli KEYMAP  i 

wybieramy układ klawiatur. 

5. Wybieramy partycję swap - i wybieramy yes w oknie check partitions for bad 

blocks : OK 

6. następne okno to wybór partycji do instalacji systemu - "select linux installation 

partition"  wybór partycji i opcji formatowania - najlepiej wybrać opcję : check, 

następnie wybieramy rodzaj partycji najlepiej wybrać ext3 lub ReiserFS  i 
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czekamy na sformatowanie i sprawdzenie - może to nieco potrwać w zależności 

od wielkości i prędkości "podsystemu dyskowego" ;)

7. Dalej jeśli na naszym dysku jest więcej partycji linuksowych wyświetli nam się 

okno zatytułowane: "Select other Linux partitions for /etc/fstab"

Możemy tu określić by wybrany katalog znajdował się na innej partycji 

wszystkie dane dotyczące nowego systemu będą się znajdowały na jednej 

wcześniej wybranej partycji. Można też wydzielić osobną partycję na przykład 

na katalog /home. W tym celu wybieramy partycje  formatujemy i podajemy 

ścieżkę, np. /home i dalej : continue  OK 

8. Jeśli mamy wybieramy partycje "FAT or NTFS" (DOS/Windows) które chcemy 

by  były  montowane  przy  każdym  uruchomieniu  Slackware.  

W oknie "Set Security for NTFS partition" określamy dla partycji NTFS rodzaj 

dostępu wg własnych preferencji – np. : do pisania i czytania dla wszystkich - 

umask=000 (dla partycji z rodziny FAT domyślnie dostęp do pisania i czytania 

jest przydzielany wszystkim użytkownikom) podajemy ścieżkę ( np: /c ). 

Instalacja Właściwa

1. Wybieramy Install from a Slackware CD or DVD - Auto .

2. Packages Series Selection - warto dodać opcję KDEI (KDE International - KDE 

(nazwa popularnego środowiska graficznego)) - dzięki czemu po zainstalowaniu 

będzie można od razu wybrać polską wersję językową KDE - wyboru 

dokonujemy następująco - "najeżdżamy" na opcję i w celu 

zaznaczenia/odznaczenia wciskamy spację. Po dokonaniu wyboru serii paczek 

do instalacji wciskamy enter.

3. Wybieramy rodzaj instalacji np. ; Full .

4. Make USB flash boot - wg uznania np.:  skip. 

5. LILO - sposób konfiguracji:  expert lub  simple Wybieramy rozdzielczość dla 

LILO - u mnie 1024x768x256 Następne okno : "Use UTF-8 text console" - 

zgodnie z sugestią wybieramy "no" wybór umiejscowienia lilo master boot 

record - MBR .

6. Wybór przez jakie złącze mamy podłączoną mysz (najczęściej PS/2 lub USB )

7. GPM conf - yes  
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8. Następny ekran to "Configure Network?" - jeśli nasz komputer ma podłączony 

internet poprzez kartę sieciową wybieramy "yes" - dalsze wybory dotyczące 

sieci są zależne od sposobu połączenia i wymogów operatora. W następnym 

oknie potwierdzamy "Confirm Setup Complete" – Yes. 

9. Wybór elementów startujących przy każdym uruchomieniu systemu:

Jeśli nie mamy czytnika kart PCMCIA to odznaczamy spacją, natomiast jeśli 

mamy drukarkę to zaznaczmy spacją RC CUPS.

10. Kolejne okno to "Console font configuration" -  no.

11. Wybór zegara zgodnie z sugestią najprawdopodobniej powinniśmy wybrać dla 

naszego komputera.

12. Wybieramy strefę czasową - /Europe/Warsaw 

13. Wybieramy środowisko graficzne – np.: KDE (K Desktop Environment)

14. Dostajemy informację że hasło roota(administratora) nie zostało ustanowione 

("not root password detect") -> wybieramy - yes aby utworzyć hasło - 

wpisujemy 2 krotnie ten sam ciąg znaków stanowiący nowe hasło.

15. Dostajemy komunikat "setup complete" teraz wybieramy Exit i ok , ponownie 

uruchamiamy komputer (na przykład poprzez wciśnięcie kombinacji klawiszy 

ctrl+alt+delete)

Rysunek.1.3 Zrzut ekranu z instalacji systemu Linux Slackware (źródło własne).
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Rys.2.3 Okno statusu w programie Nagios (źródło: http://securitytnt.com/nagios/).

2.2 Statystyki Mrtg

MRTG4 (Multi  Router  Traffic  Grapher) jest  narzędziem  służącym  do 

monitorowania i wizualizacji niemalże dowolnych wielkości związanych z działaniem 

systemu komputerowego pracującego pod kontrolą  systemu Unix lub Windows NT, 

począwszy od ruchu sieciowego (do analizy którego został zaprojektowany, i którym 

się  zajmiemy),  poprzez obciążenie procesora,  pamięci,  zajętość dysku i  wiele,  wiele 

innych.  Istnieje  możliwość  dostarczenie  dowolnych  wielkości,  o  ile  je  tylko 

dostarczymy w przetwarzanym przez MRTG formacie. MRTG generuje stronę HTML 

zawierającą wykresy w formacie .png, które dostarczają  na żywo graficzne wykresy 

ruchu jaki odbywa się na naszych interfejsach. Używa on w dużej mierze przenośnej 

implementacji SNMP (ang. Simple Network Management Protocol) napisanej w całości 

w Perlu, dlatego też potrzebujemy jakiejkolwiek zewnętrznej paczki SNMP.

SNMP posiada demona snmpd, który binduje się na port i czeka w gotowości do 

użycia dostarczając dane dotyczące ruchu wyjściowego i wejściowego. Istnieje również 

4Michał Tartanus, „Multi Router Traffic Grapher”, 2007
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możliwość  skonfigurowania  statystyk  ruchu  bez  SNMP  ale  to  wymaga  pisania 

własnych skryptów. 

Zalety SNMP: 

• stosunkowo małe obciążenie sieci pakietami (wykorzystanie UDP), 

• instalowane w węzłach programy zajmują mało miejsca w pamięci, 

• protokół  pozwala  kontrolować  liczbę  generowanych  przez  stację  zarządzania 

powtórzeń żądań obsługi oraz czas oczekiwania na odpowiedzi urządzeń, 

• możliwość wychwytywania konkretnych zdarzeń (informacje typu trap), 

• powszechna dostępność aplikacji opartych na protokole SNMP.

Aby poprawnie skompilować pakiet MRTG potrzebujemy następujących bibliotek:

• gd można pobrać ze strony  http://www.boutell.com/gd/ 

• libpng można pobrać ze strony http://www.libpng.org/pub/png/ 

• zlib można pobrać ze strony http://www.info-zip.org/pub/infozip/zlib/

Biblioteka libpng potrzebuje działającej  biblioteki  zlib,  ale w większości dystrybucji 

jest ona standardowo instalowana. Instalacja bibliotek przebiega następująco:

1. rozpakowanie archiwum:
tar xvzf ./libpng-1.0.10.tar.gz
cd libpng-1.0.10 

2. wybranie odpowiedniego pliku makefile
cp scripts/makefile.linux makefile 

3. kompilacja
./configure; make 

4. jako root:
make install 

Bibliotek  graficzna  gd  jest  wykorzystywana  przez  MRTG  w  celu  generowania 

wykresów  pokazujących  historie  zmian  badanej  wielkości.  Biblioteka  ta  jest 

dostarczana  w  postaci  kodu  źródłowego  do  samodzielnej  instalacji  na  komputerze 

docelowym. Wymaga to to dodatkowego kompilowania programu ale umożliwia ścisłe 

dostosowanie biblioteko do procesora zainstalowanego w komputerze oraz do wersji 

innych wymaganych bibliotek zainstalowanych w systemie.

21



Instalacja biblioteki gd przebiega podobnie jak biblioteki libpng:

1. rozpakowanie archiwum:
tar xvzf ./gd-2.0.33.tar.gz
cd gd-2.0.33

2. przygotowujemy bibliotekę do kompilacji (przygotowanie do konkretnego 

procesora i innych bibliotek) poleceniem:
./configure

3. kompilacja
make 

4. jako root:
make install 

Właściwa instalacja MRTG wygląda następująco:
1. rozpakowanie archiwum:

tar xvzf ./mrtg-2.14.3.tar.gz
cd mrtg-2.14.3 

2. kompilacja
./configure --prefix=/usr/local/mrtg-2 \
--with-gd=/usr/local/src/gd \
--with-z=/usr/local/src/zlib \
--with-png=/usr/local/src/libpng
make 

3. jako root:
make install 

Aby przetestować czy pakiet uruchamia się poprawnie wydajemy polecenie:
/usr/local/mrtg-2/bin/mrtg

Plik konfiguracyjny znajduje się w katalogu /etc. Można go konfigurować samodzielnie 

lub za pomocą programy cfgmaker który uruchamiamy następująco:
cfgmaker --global 'WorkDir: /sciezka/do/katalogu/wynikowego' \
--global 'Options[_]: bits,growright' \
--output /home/mrtg/cfg/mrtg_nasz_host.cfg \
--ifref=ip xxx.xxx.xxx.xxx
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W pliku konfiguracyjnym na samym początku wpisujemy:
WorkDir: /var/www/htdocs/mrtg
LogDir: /var/log
kilo[_]: 1024
Language: polish

Linijka pierwsza określa, gdzie będą składowane pliki ze statystykami oraz raporty i 

wykresy.  Powinien to  być  katalog dostępny przy pomocy usługi HTTP. Druga linia 

określa  w  jakim  katalogu  będą  zapisywane  logi  pakietu  MRTG.  Linijka  trzecia 

deklaruje dla wszystkich źródeł wartości mają być przyjmowane w sposób binarny. A 

ostatni wiersz zmienia język generowanych raportów z angielskiego na polski.

Jeśli  chcemy  monitorować  więcej  niż  jeden  interfejs  to  dla  każdego  tworzymy 

oddzielny plik konfiguracyjny. Analizę uruchamiamy poleceniem : 
/usr/local/mrtg-2/bin/Mitg      

/usr/local/mrtg-2/gdziechcemy/plik_konfiguracyjny.cfg.

Proponuję  umieszczenie  tego  polecenia  w  crontabie.  Jeśli  monitorujemy  wiele 

interfejsów  to  polecam  utworzenie  skryptu  shelowego  uruchamiającego  mrtg  dla 

poszczególnych plików konfiguracyjnych i dopiero jego wpisać do crontab. Warto też 

utworzyć plik index.html zawierający linki do poszczególnych podstron.

Rysunek 2.4 przedstawia graficzny interfejs programu MRTG.
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Rys.2.4 Graficzny interfejs programu MRTG (źródło: własne).

Możemy także przeprowadzić instalację poprzez porty, a wygląda to następująco:

#/usr/ports/net-mgmt/mrtg
# make install

oraz instalacja SNMP (w naszym przykładzie jest to ucd-snmp)

#/usr/ports/net-mgmt/net-snmp4
# make install

Przykładowy plik konfiguracyjny statystyk  MRTG znajduje się w  /usr/local/etc/mrtg 

pod nazwą mrtg.cfg.sample. Możemy sobie go  przejrzeć i zapoznać się co nieco z jego 

opcjami.  My  natomiast  będąc  w  tym  katalogu  wydajemy  następujące  polecenie 

powodujące utworzenie pliku konfiguracyjnego  mrtg.cfg, w którym zostaną zapisane 

informacje o wszystkich naszych interfejsach sieciowych.

# /usr/local/bin/cfgmaker --output=mrtg.cfg nazwa_naszego_hosta
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Pozostaje  nam  tylko  dodanie  do  crontaba  wywoływanie  statystyk  np.  co  5  minut 

(wartość optymalna). Edytujemy plik /etc/crontab i na samym końcu dodajemy.

*/5  *  *  *  *  root /usr/local/bin/mrtg /usr/local/etc/mrtg/mrtg.cfg

Uruchamiamy jeszcze demona snmpd, który będzie dostarczał dane dla MRTG. 

Pamiętaj  aby  zmienić  nazwę  pliku  snmpd.sh.sample na  snmpd.sh znajdujący  się  w 

katalogu  /usr/local/etc/rc.d, który odpowiada za uruchamianie demona snmpd podczas 

każdego startu systemu

# mv /usr/local/etc/rc.d/snmpd.sh.sample /usr/local/etc/rc.d/snmpd.sh

I uruchamiamy naszego demona SNMP:
# /usr/local/etc/rc.d/snmpd.sh start

Statystyki  ruchu  sieciowego  są  zapisywane  w  pliku  o  nazwie 

<host_numerinterfejsu>.html  (w katalogu,  który podaliśmy w opcji  WorkDir zobacz 

plik mrtg.cfg a dowiesz się o co chodzi z tym numerowaniem interfejsów). Przypuśćmy, 

że cfgmaker wykrył u nas dwa interfejsy sieciowe i są one zapisane w pliku mrtg.cfg 

pod  numerami  1  i  7,  więc  nasze  statystyki  są  zapisane  w  pliku  host_1.html  i 

host_7.html.  Oczywiście  wszystkie  nazwy można zmienić  w pliku konfiguracyjnym. 

Aby  obejrzeć  nasze  statystyki  wystarczy  w  przeglądarce  wpisać  adres 

http://nasz_server/mrtg/host_1.html

W MRTG możliwe jest użycie zewnętrznego modułu Perl do wykonywania logowania 

o  nazwie  rddtool.  Innym  przydatnym  narzędziem,  który  zawiera  się  w MRTG jest 

indexmaker służący do generacji strony HTML.
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2.4 Serwer DHCP.

 DHCP8 (ang. Dynamic Host Configuraton Protocol) czyli dynamiczny protokół 

konfiguracji  hostów  jest  protokołem  umożliwiającym  zdalną  konfiguracje  protokołu 

TCP/IP, jest on następcą starszego protokołu BOOTP. W praktyce dzisiejsze systemy 

operacyjne posiadają obsługę TCP/IP oferują możliwość pobrania konfiguracji TCP/IP 

poprzez DHCP, czyli  ustalenia: adresu IP, maski podsieci, domyślnej bramy w sieci, 

serwerów DNS, domeny w jakiej hosty pracują, oraz wielu innych parametrów. Serwer 

DHCP  jest  dużym  ułatwieniem  dla  administratorów  ponieważ  daje  możliwość 

centralnego  przechowywania  konfiguracji  hostów.  Wszelkie  zmiany,  np:  adresu  IP, 

serwera DNS, czy zmianę adresu sieci nie powodują konieczności ręcznego ustawiania 

zmienionych parametrów na każdym z poszczególnych hostów, ponieważ ustawienia 

wprowadza się do serwera DHCP, a stamtąd pobierane są przez komputery klientów. 

Zainstalowanie  serwera  DHCP pozwoli  na  uniknąć  wielu  problemów  związanych  z 

informowaniem klientów o ich adresach IP, masce sieci, DNS itd.. Przy pomocy DHCP 

możemy ustawiać stałe adresy IP dla hostów w których znamy ich adresy MAC. 

Rys.2.8 Serwer DHCP (źródło: Instalacja i konfiguracja serwera DHCP).

Przy  instalacji  systemu  Slackware  w  wersji  full  serwer  DHCP  powinien  być 

zainstalowany,  możemy  szybko  to  sprawdzić  przechodząc  do  katalogu 
8Artur Ejsmont, „Serwer DHCP pod Linuxem”, 2006
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/var/log/packages  i  wydając  polecenie  ls  -l  dhcp*.  Efektem działanie  tego polecenia 

powinien pojawić się wiersz prezentujący nazwę i wersję pakietu DHCP. 

Jeżeli  jednak  nie  mamy  zainstalowanego  pakietu  musimy  go zainstalować  serwer 

będziemy potrzebować pakietu dhcp-3.0pl2-i386-1.tar (lub nowszego). Znajdziemy go 

na  płycie  Slackware  w katalogu  slackware/n/.  Następnie  instalujemy go za  pomocą 

polecenia:
# installpkg dhcp-3.0pl2-i386-1.tgz
lub kompilujemy serwer ze źródeł:
# ./configure & make & make install 
Po  zainstalowaniu  pakietu  serwera  DHCP  w  katalogu  /etc  pojawi  się  nam  plik 

konfiguracyjny serwera DHCP plik nosi nazwę dhcpd.conf. W pliku tym znajdują się 

polecenia konfiguracyjne dla serwera DHCP. Adresy IP możemy przydzielać na dwa 

sposoby; dynamicznie i statycznie. Oznacza to, że będziemy mogli skonfigurować plik 

dhcp.conf tak aby jedne komputery,  miały przydzielane stałe adresy IP, a inne będą 

miały przydzielane adres IP na określony czas. 

Plik konfiguracyjny jest zazwyczaj podzielony na dwie części. W pierwszej wprowadza 

się  opcje  dotyczące  wszystkich  zakresów  adresów  IP,  w  drugiej  –  parametry 

poszczególnych  zakresów.  Przy  konfiguracji  pliku  należy  pamiętać  o  zakańczaniu 

każdego wiersza średnikiem. Zaraz po zainstalowaniu pakietu w pliku dhcpd.conf nie 

mamy żadnych poleceń konfiguracyjnych. Na rysunku 2.9 widoczna jest przykładowa 

treść takiego pliku.
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Rys.2.9 Widok ekrany z plikiem konfiguracyjnym dhcp.conf (źródło: własne)

32

# dhcpd.conf
#
# Configuration file for ISC dhcpd (see 'man dhcpd.conf')
#

#A# Parametry globalne - czesc pierwsza

ddns-update-style ad-hoc;
option domain-name-servers 62.179.1.60, 62.179.1.61; #A# tu wpisujemy 
adresy serwerów DNS
option domain-name "chello.pl"; #A# Domena w której jesteśmy
default-lease-time 1800; #A# Domyślny czas dzierżawy adresu
max-lease-time 3600; #A# Maksymalny czas ...

#A# Koniec parametrów globalnych

#A# Komputery konfigurowane dynamicznie - czesc druga

subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 #A# Sieć dla której chcemy 
uruchomić serwer DHCP wraz z jej maską podsieci
{
  range 192.168.0.200 192.168.0.249; #A# Zakres adresów IP które chcemy 
przydzielać
  authoritative; #A# Serwer DHCP jest autorytatywny dla tej sieci
  option routers 192.168.0.1; #A# Adres routera/gateway'a dla tej sieci
  option subnet-mask 255.255.255.0; #A# Maska podsieci dla tej sieci
  option broadcast-address 192.168.0.255; #A# Adres broadcast dla tej 
sieci
}

#A# Komputery, którym przydzielamy zawsze ten sam adres IP - czesc 
trzecia

host asmo #A# Nazwa hosta. Nie ma ona nic wspólnego z rzeczywistą. Dajemy 
taką jaka nam pasuje
{
  hardware ethernet 00:c0:df:ee:fe:67; #A# Adres MAC karty która dostanie 
poniższy adres IP
  fixed-address 192.168.0.2; #A# Adres jaki chcemy nadać tej karcie
  option broadcast-address 192.168.0.255; 
  option routers 192.168.0.1;
  default-lease-time 1800;
  max-lease-time 3600;
}

host elvis
{
  hardware ethernet 00:d0:09:ed:eb:a7;
  fixed-address 192.168.0.4;
  option broadcast-address 192.168.0.255;
  option routers 192.168.0.1;
  default-lease-time 1800;
  max-lease-time 3200;
}



W  przykładowym  pliku  można  wyodrębnić  trzy  części.  Pierwsza  część  zawiera 

parametry  globalne  -  czyli  parametry  wspólne  dla  całej  sieci  którą  chcemy 

konfigurować za pomocą DHCP. Część druga to konfiguracja komputerów które będą 

miały przydzielany adres IP dynamicznie. Trzecia to konfiguracja komputerów, którym 

adres IP będzie przydzielany statycznie.

W przypadku popełnienia błędu podczas konfiguracji usługa DHCP nie uruchomi się, 

dlatego przed każdą zmianą powinniśmy zrobić kopię zapasową na przykład za pomocą 

polecenia:
cp /etc/dhcp.conf /etc/shcp.kopia
i jeżeli ponowne uruchomienie usługi SHCP z nowym plikiem będzie niemożliwe to na 

czas wyszukiwania błędu możemy uruchomić usługę w starej konfiguracji za pomocą 

polecenia:
dhcp -cf /etc/dhcp.kopia

Możemy  także  stworzyć  skrypt  startowy  demona  DHCP,  w  tym  celu  w  katalogu 

/etc/rc.d/ tworzymy plik rc.dhpd poleceniem:
# touch /etc/rc.d/rc.dhcpd 

a jako treść wpisujemy:
#!/bin/sh

# Zmienne
DHCPD=/usr/sbin/dhcpd
DHCPD_CONF=/etc/dhcpd.conf
DHCPD_PID=/var/run/dhcpd.pid
INTERFEJS=eth1

# Skrypt
dhcpd_start() {
  if [ -x $DHCPD -a -r $DHCPD_CONF ]; then
    echo "Start demona DHCPD:  $DHCPD"
    $DHCPD -q $INTERFEJS
    echo "DHCPD funkcjonuje"
  fi
}
dhcpd_stop() {
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  if [ -a $DHCPD_PID ]; then
    if [ -n `cat $DHCPD_PID` ]; then
    echo "Zatrzymywanie demona DHCPD: kill `cat $DHCPD_PID`"
    kill `cat $DHCPD_PID`
    echo "Demon zabity"
    fi
    else
    echo "Zatrzymywanie demona DHCPD: killall dhcpd"
    killall dhcpd
    echo "Demon zabity"
  fi
}

dhcpd_restart() {
  dhcpd_stop
  sleep 2
  dhcpd_start
}

case "$1" in
'start')
  dhcpd_start
  ;;
'stop')
  dhcpd_stop
  ;;
'restart')
  dhcpd_restart
  ;;
*)
  echo -e "Usage: $0 {start|stop|restart}"
  ;;
esac

Na samym końcu musimy nadać prawa dostępu do pliku:
# chmod +x /etc/rc.d/rc.dhcpd 

Aby serwer DHCP startował przy każdym uruchomieniu dodajemy do pliku rc.local 

znajdującym się w katalogu /etc/rc.d/rc.local następującą treść:
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# Wywołanie skryptu lądującego demona DHCPD
if [ -x /etc/rc.d/rc.dhcpd ]; then
   . /etc/rc.d/rc.dhcpd start
fi

Za  każdym  razem  gdy  serwer  DHCP  przydziela  adres  IP  uaktualniany  jest  plik 

/var/state/dhcp/dhcpd.leases. W którym zawarte są informacje jakie adresy,  komu, na 

jak długo i kiedy zostały przydzielone. 

Aby  serwer  DHCP  mógł  odpowiadać  na  przychodzące  zapytania  należy  edytować 

tablicę routingu znajdująca się w pliku /etc/hosts dodać wpis: 

255.255.255.255 dhcp 

następnie wykonać polecenie:
# route add -host dhcp dev eth1 

które dodaje wpis do tablicy routingu (na czas obecnej sesji systemu). Aby wpis ten 

pojawiał  za  każdym razem gdy uruchamiany jest  system należy  go dodać  do  pliku 

/etc/rc.d/rc.local,  przed  wywołaniem  skryptu  startowego  serwera.  Poprawność 

wykonanej edycji tabeli sprawdzamy poleceniem: 
# route 

efekt powyższego polecanie powinien wyglądać mniej więcej tak:

Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    
Use Iface
dhcp            *               255.255.255.255 UH    0      0        
0 eth1
(...)

Po  wykonaniu  wszystkich  czynności  przedstawionych  powyżej  możemy  uruchomić 

serwer ręcznie wykonując poniższe polecenie lub wystarczy przeładować system, aby 

serwer sam wystartował:
# /etc/rc.d/rc.dhcpd start 
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Efektem wywołania polecenia sterującego powinien być poniższy tekst:

Start demona DHCPD:  /usr/sbin/dhcpd
DHCPD funkcjonuje 

po usunięciu parametru -q ze skryptu startowego zobaczylibyśmy wynik następujący:

Start serwera DHCP
Internet Software Consortium DHCP Server V3.0pl2
Copyright 1995-2003 Internet Software Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit http://www.isc.org/products/DHCP
Wrote 0 deleted host decls to leases file.
Wrote 0 new dynamic host decls to leases file.
Wrote 0 leases to leases file.
Listening on Socket/eth1/192.168.0.0/24
Sending on   Socket/eth1/192.168.0.0/24
DHCPD funkcjonuje

Po wystartowaniu serwera DHCP możemy przeprowadzić szybki test jego działania, 

robimy to za pomocą polecanie:
# ps -A | grep dhcpd 

powinniśmy otrzymać wynik:
  173 ?        00:00:44 dhcpd 

Serwer  DHCP  na  bieżąco  raportuje  wykonywane  przez  siebie  operacje,  dopisując 

kolejne wiersze do dziennika systemowego /var/log/messages. Plik możemy wyświetlić 

na wiele sposobów:

• cat /var/log/messages – wyświetla całą zawartość dziennika,

• less  /var/log/messages –  wyświetla  całą  zawartość  dziennika  z  możliwością 

swobodnego przewijania zawartości,

• tail  -100  /var/log/messages –  wyświetla  ostatnich  100  wierszy  zawartości 

dziennika

• cat  /var/log/messages  |  grep  „dhcp”  |  less –  wyświetla  wpisy  dotyczące 

wyłącznie serwera DHCP
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Rozdział IV. 

Wdrożenie  autorskiego  systemu  do  monitorowania  i  zarządzania  siecią 

komputerową.

4.1 Graficzny interfejs programu. 

Interfejs  programu jest  w postaci  graficznej  jest  to  panel  administracyjny do 

zarządzania  bazą  klientów  i  komputerów  dostępny  po  wpisaniu  adresu  LMS'a  do 

przeglądarki internetowej. Poprzez ten interfejs mamy dostęp do pełnej funkcjonalności 

programu. Ponadto daje on możliwość przeglądania statystyk łącza, a także tworzenia 

kopii bazy danych oraz zarządzania konfiguracją usług na serwerze. 

Po wywołaniu programu w przeglądarce internetowej  pojawi się okno logowania,  w 

którym musimy podać użytkownika i hasło logowania, jeśli wchodzimy do programu 

po  raz  pierwszy  to  zostaniemy  przekierowani  do  ekranu  tworzenia  nowego 

użytkownika. Podane dane nowego użytkownika zapisywane są w bazie danych, a hasło 

dodatkowo jest  szyfrowane.  Od momentu  utworzenia użytkownika  mamy dostęp do 

całego menu tak jak to jest widoczne na rysunku 4.1. Za pomocą tego menu możemy 

zarządzać naszym systemem, użytkownikami, komputerami.

Rys.4.1 Ekran LMS'a ukazujący menu (źródło: własne).
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Po  zalogowaniu  się  do  LMS'a  widzimy  ekran  początkowy  na  którym  widnieją 

podstawowe  informacje,  takie  jak:  wersja  PHP,  wersja  LMS,  wersja  systemu 

operacyjnego, ilość podłączonych komputerów itd.. 

4.2 Zarządzenie użytkownikami.

Po wybraniu z menu modułu 'Użytkownicy' otworzy się nam ekran służący do 

zarządzania użytkownikami, poprzez ten moduł możemy zakładać i przeglądać konta, 

zmieniać hasła i definiować prawa dostępu.

Po  wybraniu  menu  'Użytkownicy'  zobaczymy  listę  wszystkich  użytkowników  z 

informacją  kiedy  ostatni  raz  się  logowali.  Jeżeli  chcemy  uzyskać  szczegółowe 

informacje  na  tema  konkretnego  użytkownika  to  musimy  go  kliknąć.  W  każdym 

momencie możemy zmienić dane oraz uprawnienia za pomocą przycisku 'Edytuj'. Aby 

założyć  nowe konto użytkownika  musimy wybrać  z górnego menu zakładkę 'Nowy 

użytkownik'.

Rys.4.2 Widok listy użytkowników (źródło: własne).

Przy dodawaniu nowego konta użytkownika musimy podać login oraz hasło, które nie 

może być puste. Inne dane takie jak imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej nie 

są  wymagane  przy  zakładaniu  konta.  W  polu  "Dozwolone  hosty"  podajemy  listę 

adresów IP lub sieci do których użytkownik będzie miał dostęp. Jeśli pozostawimy tą 

listę  pustą  to  system  nie  będzie  dokonywał  sprawdzenia  adresu  IP.  Później  należy 
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ustawić  uprawnienia  dla  użytkownika,  jeżeli  nie  zaznaczymy  żadnych  pól  to 

użytkownik będzie miał pełen dostęp.

Listę klientów możemy filtrować według wybranych kryteriów (np: statusu, grupy lub 

sieci)  lub  sortować  klikając  na  nazwie  kolumny.  Gdy wyświetli  się  nam lista  przy 

nazwisku może wyświetlać się ikona żarówki która informuje nas o statusie podłączenia 

komputerów  klienta,  a  ikona  znaku  drogowego  o  statusie  ostrzeżeń.  Kliknięcie  na 

ikonie zmienia status na przeciwstawny do wszystkich komputerów danego klienta.  U 

klientów  których  saldo  jest  ujemne  widnieje  link  "Rozlicz",  pozwalający  na 

zaksięgowanie wpłaty równoważącej ujemne saldo.

Kliknięcie  na  wybranym  kliencie  spowoduje  przejście  do  panelu  z  informacjami 

szczegółowymi  o  nim  i  przypisanych  mu  komputerach,  taryfach  oraz  operacjach 

finansowych.  W tym  ekranie  możemy  wykonać  wszystkie  modyfikacje  na  kliencie, 

takie jak opłaty abonamentowe, dane klienta, księgować wpłaty itd. 

Rys.4.3 Ekran informacji o kliencie (źródło: własne).

W panelu użytkowników mamy możliwość zarządzania grupami. Po kliknięciu menu 

'Grupy' ukaże ci się lista grup z podstawowymi informacjami o grupach. Klikając na 
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wybranej grupie przechodzimy do modułu, w którym możemy zmienić dane tej sieci, 

przeglądać  oraz  przypisywać  klientów  do  grup.  Przy  tworzeniu  grupy  powinniśmy 

zadbać  o  to  aby  posiadała  ona  unikalną  nazwę,  składającą  się  z  liter,  cyfr,  znaku 

myślnika  lub  podkreślenia  jednocześnie  nie  możemy  używać  spacji.  Podczas 

zarządzania  grupami  możemy za  jednym razem wysyłać  wiadomości  do wszystkich 

klientów znajdujących się w danej grupie lub sieci.  W panelu użytkowników mamy 

także możliwość generowania raportów (wydruków) np: listy użytkowników, bilanse 

użytkowników  itp..  W  panelu  klientów  mamy  bardzo  rozbudowane  możliwości 

wyszukiwania, rysunek poniżej pokazuje wynik przykładowego wyszukiwania.

Rys.4.4 Ekran z wynikami wyszukiwania (źródło: własne).

4.3 Zarządzanie sprzętem w sieci.

Kolejna zakładka w menu to 'Komputery'  przy pomocy tej  zakładki możemy 

zarządzać komputerami znajdującymi się w naszej sieci, grupie lub do poszczególnych 

klientów. Możliwości zarządzania są duże od przeglądania, sortowania i wyszukiwania 

komputerów, po dodawanie, usuwanie komputerów oraz edycję i podgląd informacji o 

nich, przykładowy ekran z informacjami przedstawiony jest na rysunku 4.5. Po wejściu 

poprzez panel 'Komputery' ukazuje się nam lista komputerów, wyświetla ona wszystkie 
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iptables -A INPUT -p udt -i $IF_OUT –-sport 53 -j ACCEPT

# Odrzucaj wszystkie pozostałe pakiety
iptables -P INPUT DROP

5.2 Backup systemu.

Aby zabezpieczyć swój system w razie utraty danych poprzez różnego rodzaju 

awarie np: dysku twardego lub całego serwera oraz w wyniku ataku hakerskiego należy 

robić  kopie  zapasowe  systemu.  Najczęstszą  przyczyną  utraty  danych  jest  ich 

skasowanie  umyślne  lub  przypadkowe,  pliki  usuwane  z  zasobów sieciowych  nie  są 

umieszczane w koszu systemowym, a więc nie ma możliwości ich przywrócenia. Aby 

ochronić  się  przed  takimi  zdarzeniami  powinniśmy  wykonywać  regularne  kopie 

zapasowe. 

Aby  zrobić  kopie  zapasową  katalogów  domowych  wszystkich  użytkowników  sieci 

użyjemy  standardowego  polecenia  tar,  z  konta  administratora  root należy  wydać 

polecenie:
tar cjvf kopia1.tar.bz2 /home/
po  wydaniu  takiego  polecenia  tworzone  jest  archiwów  kompresowane  przez  bzip2, 

poniższy listing pokazuje przykładowe tworzenie takiej kopii.
root@serwer:~# tar cjvf kopia1.tar.bz2
tar: Removing leading '/' from member names
/home/
/home/ftp/
/home/ftp/test.txt
/home/janek/
/home/janek/.bash_history
/home/publiczny/
/home/plik.txt

W celu  usprawnienia  tworzenia  kopii  zapasowych  możemy ustawić  w przygotować 

skrypt  do  automatycznej  realizacji  tego  zadania.  W  pierwszej  kolejności  musimy 

utworzyć plik skryptu, a następnie poddać go edycji. Plik należy umieścić w katalogu 

/etc/cron.weekly/ i ustawić jego prawa na 700. Skrypt ten przykładowo może wyglądać 

tak:
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#!/bin/bash/
date='date +%Y-%m-%d'
tar cjvf /root/$date-domowe.tar.bz2 /home/
tar cjvf /root/$date-ustawienia.tar.bz2 /etc/
chown janek:users $date-*
chmod 600 $date-*
mv $date-* /var/kopie

Poszczególne  linie  skryptu  oznaczają.  Pierwsza  informuje,  ze  skrypt  powinien 

wykonywany przez powłokę bash. W następnej linii pobierana jest data i zwracana w 

zadanej postaci (rok – miesiąc – dzień). Kolejne dwie linie są poleceniami zlecającymi 

tworzenie archiwum tych katalogów i plików, które zadamy w opcjach. Linijka chown 

janek:users  $date-* zmienia  właściciela  plików  o  nazwach  zaczynających  się  od 

aktualnej  daty z użytkownika root:root na janek:users (użytkownik – janek, grupa – 

users). Następna w kolejności linia zmienia prawa dostępu do plików kopii zapasowej 

zezwalając dostęp tylko dla właściciela plików. Ostatni linijka odpowiedzialna jest za 

przeniesienie wszystkich plików do katalogu /var/kopie.

Jeśli  przytrafiła  nam  się  awaria  serwera  lub  skasowaliśmy  sobie  dane,  możemy  je 

szybko odzyskać przy pomocy jednego polecenia:
tar xjvf kopia1.tar.bz2

5.3 Zabezpieczenie zewnętrzne serwera.

W czasach kiedy bezpieczeństwo serwerów staje się dla administratora głównym 

priorytetem,  zabezpieczenia  zewnętrzne  serwerów  odgrywają  coraz  większą  rolę, 

jednym z taki systemów zabezpieczeń jest IDS (Intrusion Detection System).  IDS to 

system  wykrywania  prób  ataku.  Działa  on  na  zasadzie  sondy  która  jest  wpięta  w 

nadzorowaną  część  sieci.  Sonda  ta  powinna  mieć  możliwość  otrzymywania  całego 

ruchu sieciowego (przesyłana jest do niej kopia danych sieciowych) przeznaczonego dla 

monitorowanego  systemu.  IDS  umie  wykrywanie  w  obserwowanym  ruchu  objawy 

charakterystyczne  dla  prób  ataku.  W  wielkim  uproszczeniu  działa  on  podobnie  do 

systemu antywirusowego.  IDS bada porównując analizowany ruch z posiadaną bazą 

sygnatur ataków, która jest integralną częścią systemu IDS. Należy dbać aby baza ta 

była jak najbardziej nowa. Aktualność tej bazy decyduje o skuteczności IDS. Dzisiejsze 

produkty IDS dają możliwość automatycznego zdalnego zaktualizowania baz sygnatur 
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