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OD AUTORA 
 

Cześć! 

Nazywam się Rafał i tworzę dla Ciebie innasiec.pl.  

Moje kilkuletnie doświadczenie w branży sieci komputero-
wych pozwoliło mi poznać wiele różnych aplikacji, skryptów 
oraz programów, które pozwoliły mi pracować szybciej i wy-
dajniej. Teraz chciałbym podzielić się tą wiedzą z Tobą. 

Dokument, który właśnie czytasz to zbiór narzędzi, jakie 
każdy sieciowiec powinien znać. Podzielone one zostały na na-
rzędzia do troubleshootingu, tworzenia dokumentacji oraz 
konfiguracji. 

Mam nadzieję, że materiały zawarte w tym ebooku pozwolą 
Ci pracować zarówno szybciej jak i wydajniej. 

     Życzę miłej lektury! 
     Rafał Rudewicz 
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TROUBLESHOOTING
 

FPING 
Polecenie ping dzięki wykorzystaniu zestawu pakietów ICMP 

pozwala nam na określenie czy konkretny adres IP lub host jest 
osiągalny w danym momencie. Co jednak gdy potrzebujemy 
sprawdzić kilka hostów lub cały zakres adresów IP? W takim wy-
padku z pomocą przychodzi nam mały program - FPING.  

FPING potrafi równolegle odpytywać cały zakres adresów IP i 
zaprezentować go w przystępnej formie. Dodatkowo posiada wbu-
dowaną opcję odpytywania serwera nazw o FQDN dla każdego 
hosta. 

Podobnie jak w przypadku NMAP’a tak również tutaj mamy 
możliwość odpytania czy na danym porcie istnieje działająca usłu-
ga. 

Program jest dostępny w większości standardowych dystrybu-
cji linuksowych oraz na githubie. 
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DPING 

DPING jest linuxowym skryptem, który bazuje na poznanym 
wcześniej fpingu. Wyposażony jest w pseudo graficzny interpreter 
pakietów. DPING sprawdza co sekundę dostępność danego adresu 
i wyświetla zielony wykrzyknik, jeśli host odpowiedział, a czer-
woną kropkę, gdy host był nieosiągalny. 

Dzięki temu jesteśmy w stanie śledzić dostępność danego ho-
sta, jak również jesteśmy w stanie dokładnie, praktycznie co do 
sekundy określić, kiedy przestał być osiągalny.  

Kod dostępny na githubie: 
https://github.com/rafalrud/dping 
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HPING 

Hping  to darmowy, konsolowy generator pakietów oraz anali-
zator stosu TCP/IP. Jego interfejs wzorowany był na unixowym 
poleceniu ping. Pozwala na wykorzystywanie skryptów stworzo-
nych w języku tcl (ten sam który zaimplementowało Cisco w swo-
ich urządzeniach) co znacząco powinno przyspieszyć możliwość 
testowania.  

Z opcji które Hping oferuje, warto wymienić: 
• Zaawansowane skanowanie portów 
• Zaawansowany traceroute 
• Testowanie firewalli 
• Testowanie sieci z wykorzystaniem różnych protokołów, 

wartości ToS oraz fragmentacji 
• Testowanie stosu TCP/IP 

Aplikacja jest dostępna praktycznie w każdej dystrybucji   z 
rodziny unix/linux jako jeden z pakietów do testowania sieci. W 
systemach z rodziny Windows do prawidłowej pracy potrzebujemy 
jeszcze WinPCap oraz Cygwin. 

innasiec.pl Strona 7 networking po polsku



TRACEROUTE 

Traceroute lub w Windowsie tracert to program służący do 
badania trasy pakietów w sieci IP. 

Zasada działania traceroute jest bardzo prosta. Na początku 
wysyłany jest pakiet z polem TTL ustawionym na 1 (każdy prze-
skok zmniejsza wartość tego pola o 1). Kiedy wartość tego pola 
wynosi 0 zwracana jest wiadomość ICMP „time Exceeded”. W ten 
sposób jesteśmy w stanie hop po hopie, wyznaczyć przez jakie ro-
utery przeszedł nasz pakiet. 

Warto pamiętać, że typowe switche L2 nie obsługują pakietów 
warstwy trzeciej między innymi pakietów ICMP - przez co działa-
nie tej aplikacji w sieci LAN może okazać się nieskuteczne. 

Aplikacja jest dostępna praktycznie w każdej dystrybucji   z 
rodziny unix/linux jako jeden z podstawowych pakietów do testo-
wania sieci. W systemach z rodziny Windows posiadamy imple-
mentację tego programu pod nazwą tracert.  
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MTR 

My Traceroute oryginalnie nazywany Matt’s Traceroute  
(MTR) został napisany przez Matta Kimball’a w 1997. Aplikacja 
łączy w sobie funkcjonalności dwóch innych programów, a mia-
nowicie Traceroute i Ping. 

MTR bazuje na pakietach ICMP Time Exceeded lub ICMP 
Echo Reply. Prezentuje dane w postaci przejrzystej tabeli z na-
zwami odpowiadającymi konkretnym hostom oraz średnią wartość 
RTT (round-trip time) i straty pakietów na ścieżce. Dzięki temu 
jesteśmy w stanie prześledzić, w którym miejscu na naszej ścieżce 
występują straty pakietów. 

Dodatkowo z wykorzystaniem przełącznika -e możliwe jest 
otrzymanie MPLS label, jeśli takie są w użyciu. 

Aplikacja jest dostępna praktycznie w każdej dystrybucji   z 
rodziny unix/linux jako jeden z podstawowych pakietów do testo-
wania sieci. W systemach z rodziny Windows posiadamy imple-
mentację, tego programu pod nazwą WinMTR. 

innasiec.pl Strona 9 networking po polsku



IPERF 

IPERF to popularna aplikacja oferująca jeden z wiarygodniej-
szych sposób na pomiar wydajności swojego łącza, połączenia 
między dwoma hostami lub NIC’a. 

Sama aplikacja działa w relacji klient-serwer co oznacza, że 
wymaga instalacji na dwóch hostach, które następnie łączą się, do-
konując pomiaru. Z wykorzystaniem IPERF możemy testować 
zarówno transmisję opartą na pakietach TCP i UDP. W pierwszym 
wypadku możemy zweryfikować przepustowość oraz wielkość 
MST/MTU. Dla UDP sprawdzimy straty pakietów oraz jitter. 

Aplikacja pozwala również na nawiązanie wielu równoległych 
połączeń z wykorzystaniem wielowątkowości. 

Wersja na Windows posiada graficzny interfejs który jednak do 
pracy wymaga Javy. 

Aplikacja jest dostępna praktycznie w każdej dystrybucji   
z rodziny unix/linux jako jeden z podstawowych pakietów do 
testowania sieci. W systemach z rodziny Windows posiadamy 
implementację, tego programu pod nazwą jperf. 
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OSTINATO 

Ostinato to generator pozwalający na wysyłkę pojedynczych 
pakietów, jak również na generowanie sztucznego ruchu sieciowe-
go. Jak twierdzą autorzy, Ostinato to „Wireshark in Reverse”. 

Oprócz przyjemnego dla oka i użytecznego GUI otrzymujemy 
przydatne pythonowe API do automatyzacji testów. Ponadto 
otrzymujemy wsparcie dla większości popularnych obecnie tech-
nologii sieciowych między innymi tagowie vlan (QinQ również), 
ARP, pakiety TCP, UDP, ICMP dla IPv4 i IPv6. Ciekawostką jest 
również wsparcie dla IP-in-IP czyli popularne tunelowanie 6over4 
oraz 4over6. 

Aplikacja jest crossplatformowa, co oznacza, że jest dostępna 
zarówno na systemy z rodziny linux, jak i na Windows oraz Ma-
cOS.  Możliwe jest również uruchomienie z LiveCD/USB oraz 
jako wirtualną instancję. 
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NMAP 

Nmap to aplikacja służąca do skanowania portów, hostów oraz 
wykrywania usług w sieci.  

Dzięki implementacji różnych technik testowania portów TCP, 
UDP oraz SCTP pozwala na wykorzystanie niestandardowych ata-
ków wynikających ze specyfiki stosu. 

Pozwala na to częściowe ominięcie firewalli oraz systemów 
IDS Intrusion Detection System.  

Należy pamiętać, że nmap jest skanerem aktywnym generują-
cym spore jak na skaner ilości danych. 

Do ciekawych opcji  nmapa należy między innymi opcja -D, 
która pozwala na „ukrycie” swojego własnego adresu IP za pod-
stawionym szeregiem hostów. 

Aplikacja jest szerzej wykorzystywana w środowisku penteste-
rów, jednak możliwość skanowania całych sieci i weryfikacja ich 
dostępności oraz między innymi uptime’u przyda się nie jednemu 
administratorowi sieci. 

Aplikacja jest dostępna praktycznie w każdej dystrybucji   z 
rodziny unix/linux oraz Windows jako jeden z podstawowych pro-
gramów do testowania sieci. 
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TCPDUMP 

Tcpdump to aplikacja służąca do sniffowania, czyli podsłu-
chiwania ruchu, podobnie jak wireshark. Pozwala na przechwyty-
wanie, wyświetlanie i zapisywanie do pliku pakietów wychodzą-
cych i przychodzących do komputera użytkownika. Nie posiada on 
tak rozbudowanych możliwości, jak konkurent, ale bije go na gło-
wę szybkością działania. 

Co więcej, jako aplikacja konsolowa (nie posiada interfejsu 
graficznego inaczej GUI) pozwala na swobodne przekazywanie 
zebranych danych do innej aplikacji. Oznacza to, że możemy prak-
tycznie w czasie rzeczywistym filtrować i przetwarzać dane, które 
aplikacja zbiera z naszej karty sieciowej.  

Aplikacja jest dostępna praktycznie w każdej dystrybucji   z 
rodziny unix/linux oraz Windows jako jeden z podstawowych pro-
gramów do testowania sieci. 
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WIRESHARK 

Wireshark to aplikacja, która pozwala na sniffowanie ruchu na 
naszym interfejsie oraz analizę komunikacji. 

Co oznacza, że mamy możliwość podejrzenia każdego pakietu 
który, wchodzi oraz wychodzi z naszego NIC.  

Wireshark swoją popularność zawdzięcza głównie prostemu, 
ale funkcjonalnemu interfejsowi. Szerokim możliwością filtrowa-
nia oraz kolorowania pakietów co znacząco ułatwia analizę pakie-
tów. 

Sam Wireshark nie przechwytuje żadnych pakietów i stanowi 
jedynie graficzną nakładkę na inne narzędzia na przykład Ettercap. 

Aplikacja jest dostępna praktycznie w każdej dystrybucji   z 
rodziny unix/linux oraz Windows jako jeden z podstawowych pro-
gramów do testowania sieci. 
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SYSLOG 

Syslog to aplikacja pozwalająca na zbieranie logów z kompute-
ra (lub serwera), na którym się znajduje, jak również z innych 
urządzeń zdolnych do wysyłki logów. 

Ponieważ syslog działa zazwyczaj na systemach unixowych 
bądź linuksowych, posiadanie scentralizowanej bazy logów po-
zwala na bardzo szybkie wyszukiwanie interesujących nas infor-
macji np. Z wykorzystaniem aplikacji grep. 

Dodatkową zaletą posiadania aplikacji syslog jest fakt, że 
większość urządzeń sieciowych przeznacza na log niewiele miej-
sca i to jeszcze na dodatek w pamięci nietrwałej. Co oznacza, że 
uzyskanie informacji z przeszłości lub po restarcie może być nie-
możliwe. 

Aplikacja jest dostarczana z praktycznie każdą dystrybucją 
Unix/Linux. 
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DOKUMENTACJA
 

VISIO 

Niekwestionowanym królem pakietów biurowych jest Mi-
crosoft Office, a jak Office to i nie może zabraknąć Visio. Visio to 
rozbudowana aplikacja do tworzenia diagramów i wykresów ko-
rzystająca z całego dobrodziejstwa ekosystemu Microsoftu. 

Pozwala na tworzenie zarówno szkiców, jak i rozbudowanych 
schematów sieci. Dodatkowym atutem jest, że praktycznie każdy 
znaczący vendor stworzył odpowiednie grafiki przedstawiające ich 
urządzenia sieciowe. 

Visio jako produkt jest kierowany do profesjonalistów oraz 
korporacji, stąd jego zaporowa cena oscylująca w granicach 1000zł 
za jedną licencję. 
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DRAW.IO 

Darmowa, dostępna poprzez przeglądarkę alternatywa dla Mi-
crosoftowego Visio. Posiada spory zasób gotowych grafik repre-
zentujących odpowiednie urządzenia sieciowe między innymi Ci-
sco, VMware, Citrix, Azure.  

Działa szybko i intuicyjnie jak na aplikację webową. Nie za-
brakło również możliwości współdzielenie schematu i wspólnej 
edycji projektu razem z zespołem. 

Aplikacja świetnie integruje się z Google drive, gdzie możemy 
zapisywać swoje schematy lub możemy je wyeksportować jako 
obrazki png, jpg, vsg lub pdf. Mamy również opcję eksportu do 
HTML, XML oraz UML. 

Nasze schematy możemy również wysłać bezpośrednio do 
Trello (aplikacja do zarządzania zadaniami) lub Githuba. Dla osób, 
które nie koniecznie chcą oddać swoje pliki do Google, jest opcja 
zapisu na onedrive lub Dropbox. 
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NOTEPAD++ 

Notepad++ to darmowy i mocno rozbudowany odpowiednik 
windowsowego notatnika. Posiada szereg funkcjonalności, przy 
czym cechuje się wysoką stabilnością oraz prostotą interfejsu. Taki 
odpowiednim MacOS wsród notatników. 

Każdy sieciowiec z pewnością doceni opcję kolorowania 
składni w Notepad++. Oprócz zdefiniowanych schematów kolo-
rowania istnieje możliwość zdefiniowania własnych. 

Notepad++ również pozwala na wyświetlanie oraz pogrupo-
wanie otwartych plików na widoki. Dzięki czemu możemy łatwo 
porównać dwa pliki. 

Możliwości tej aplikacji można dowolnie rozszerzać poprzez 
doinstalowanie pluginów. Do jednego z najciekawszych należy 
plugin umożliwiający porównanie dwóch plików tekstowych pod 
względem różnic. Bardzo pomocne przy sprawdzaniu co się zmie-
niło w konfigach. 
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WINMERGE 

WinMerge  to windowsa aplikacja służąca do porównywania 
dwóch plików tekstowych lub dwóch fragmentów tesktu pod ką-
tem różnic w treści. 

Przystępny interfejs, szybkie i intuicyjne działanie i w zasadzie 
jedno zadanie do realizacji, tak można by opisać WinMerge. 

Każdy, kto kiedykolwiek musiał na szybko porównać dwa pliki 
konfiguracyjne, z pewnością doceni tą aplikację. Znalezione różni-
ce są prezentowane bezpośrednio w każdej linijce oraz w celu uła-
twienia wyszukiwania różnic również w bocznym panelu w sposób 
graficzny. Poza porównywaniem pozwala również na scalanie i 
edycję plików podczas przeglądania. 

Co również istotne aplikacja ta wspiera pliki tekstowe w for-
matach Windows/Mac/Linux. 

WinMerge to projekt Open Source, lecz niestety jest dostępny 
wyłącznie na platformę Windows. 
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TERMINALE
 

PUTTY 

Putty to niekwestionowany król terminali, który swoją pozycję 
zawdzięcza prostocie użytkowania połączonej ze sporą funkcjo-
nalnością. 

Ta prosta aplikacja pozwala na zestawienie połączenia z wyko-
rzystaniem portu COM oraz połączenia za pomocą protokołów 
SSH i telnet. Wystarczy wpisać adres IP oraz port i mamy gotowe 
połączenie. Tyle i aż tyle wystarczyło, aby wygrać palmę pierw-
szeństwa. 

Dla bardziej wymagających użytkowników dostępna jest opcja 
zapisywania konkretnych par adresów, możliwość ustanowienia 
proxy z tunelu SSH czy logowanie się za pomocą kluczy SSH bez 
konieczności podawania hasła. 

Putty jest dostępny do instalacji w systemie Windows do sa-
modzielnej kompilacji na systemy Linux/Unix. 
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PODEROSA 

Poderosa do 2016 roku (do wersji 4) była aplikacją open sour-
ce oraz bezpłatną. Obecna wersja 5 posiada zamknięty kod oraz 
jest płatna, ale jak twierdzą jej twórcy, możesz ją testować, aż ją w 
końcu pokochasz. 

Poderosa jako klient SSH z pewnością przypadnie do gustu 
wszytkim fanom Putty, którzy oczekują jednak od aplikacji termi-
nalowej czegoś więcej. 

Oprócz pięknego, nowoczesnego wyglądu otrzymujemy mię-
dzy innymi możliwość otwierania kolejnych połączeń w kolejnych 
tabach. Dodatkowo otrzymujemy możliwość kolorowania elemen-
tów terminala oraz dodatek, który nazywa się shell assistance, któ-
ry podpowiada najczęściej używane polecenia. Warto również 
wspomnieć, że Poderosa obsługuje klikalne łączą URL. 

Aplikacja jest dostępna na systemy operacyjne z rodziny  Win-
dows oraz jako MacOS. Brakuje, jak na projekt wywodzący się ze 
społeczności Open Source wersji na systemy Linuksowe. 
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MOBAXTERM 

MobaXterm  to prawdziwy, wielofunkcyjny kombajn dla sie-
ciowca. Takie swoiste All-in-One. Potrzebujesz połączyć się do 
serwera po SSH? Proszę bardzo, Moba na to pozwala. Wolisz Tel-
net? NIe ma sprawy.  Nie zabrakło również możliwości wykorzy-
stania protokołów takich jak FTP,  SFTP, VNC czy windowsowy 
RDP.  

MobaXterm pozwala na zapisywanie i grupowanie sesji w 
foldery oraz przechowywanie loginów i haseł dla naszych sesji 
SSH, dzięki czemu może nas automatycznie zalogować po uru-
chomieniu danej sesji. 

Dla bardziej zaawansowanych użytkowników przewidziano 
możliwość tworzenia makr, czyli zapisanych sekwencji czynności, 
które możemy później wielokrotnie powtarzać jednym kliknię-
ciem. Kolejną zaletą Moby jest możliwość wysyłania poleceń do 
kilkunastu sesji naraz oraz wyświetlania kilku terminali w tym sa-
mym oknie. 

MobaXterm jest dostępna na platformie Windows i jest dar-
mowa do użytku domowego oraz oferuje wersję profesjonalną za 
opłatą. 
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SECURECRT 

SecureCRT to jednen z popularniejszych emulatorów termina-
la pośród profesjonalnych użytkowników. Jest aplikacją wyłącznie 
komercyjną, nie posiada darmowej wersji. 

Swoją popularność zawdzięcza stabilności oraz szerokiemu 
zakresowi wspieranych metod szyfrowania. 

Do plusów które skłaniają w stronę SecureCRT, należy rów-
nież możliwość zarządzania kluczami SSH zarówno dla pojedyn-
czej sesji, jak i przekazywanie go do kolejnych urządzeń z jum-
phosta. 

Dodatkowo pozwala na dowolne zdefiniowanie kolorowania 
terminalu oraz emulację wielu popularnych między innymi VT100, 
Xterm, Linux. Posiada również możliwości przechowywania w 
pamięci do 128 tysięcy linii.  
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MONITORING
 

ZABBIX 

Zabbix to oprogramowanie open-source służące do monitorin-
gu urządzeń sieciowych, serwerów, maszyn wirtualnych czy usług. 
Bez problemu możemy kontrolować wykorzystanie sieci, obciąże-
nie urządzeń czy zajętość dysków. 

Zabbix jest stosunkowy lekki i posiada przyjazne, intuicyjne 
GUI, z poziomu, którego konfiguracja nie stanowi większego pro-
blemu. 

Siłą Zabbixa jest również spora liczba dostępnych szablonów 
monitorowania najpopularniejszych vendorów i usług. Dzięki wy-
korzystaniu formatu XML, są one łatwo edytowane i czytelne dla 
człowieka. 

Podstawowa weryfikacja urządzeń może być realizowana po-
przez SNMP, ICMP czy SSH lub telnet. Również podstawowe 
usługi jak HTPP czy SMTP nie wymagają dodatkowe oprogramo-
wania. 

Zabbix może również pracować w relacji serwer-agent kiedy 
potrzebujemy zbierać bardziej szczegółowe dane. 
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NAGIOS CORE 

Nagios Core to system open source do monitoringu sieci. Jego 
nazwa jest akronimem „Nagios Ain't Gonna Insist On Sainthood”, 
która zastąpiła wcześniejszą nazwę NetSaint porzuconą ze wzglę-
dów prawnych. Dostępna jest również bardziej rozbudowana wer-
sję enterprise Nagios XI.  

Nagios jest branżowym sztandarem dla firm, które oczekują 
profesjonalnego supportu dla narzędzi z których korzystają. 

Obie wersje są bardzo wydajne i ogromnie skalowalne. Nagios 
składa się z dwóch komponentów: 

• Serwer - Jego zadaniem jest ciągłe monitorowanie infrastruk-
tury sieciowej oraz serwerów i usług. 

• GUI - Stanowi interfejs graficzny dla użytkownika 

Do monitoringu możemy wykorzystywać wszystkie standar-
dowe mechanizmy jak SNMP, SSH czy odpytywanie usług. 

Ogromną zaletą jest możliwość tworzenia lub pobierania z in-
ternetu wtyczek, które znacząco zwiększają jego możliwości. 

Sama funkcjonalość rozszerzeń nie musi się ograniczać do mo-
nitorowania, może realizować w zasadzie dowolne zadanie. 

Na przykład możemy tworzyć mapy połączeń pomiędzy urzą-
dzeniami jak również umieszczać nasze urządzenia na prawdziwy-
ch mapach. 
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ICINGA 
Icinga powstała w 2009 roku jako fork Nagiosa. Jako projekt 

open-source powstała, aby szybciej implementować patche oraz 
lepiej odpowiadać na potrzeby społeczności skupionej wokół pro-
jektu. 

Do głównych zalet należy liczba dostępnych integracji z baza-
mi danych, nowoczesny interfejs graficzny oraz implementacja 
REST API, dzięki której możliwa jest jeszcze lepsza integracja 
pomiędzy naszymi systemami. 

Icinga opiera się na 6 filarach: 
• Monitoring infrastruktury 
• Monitoring zadań automatyzacji 
• Monitoring chmury 
• Metryki i Logi 
• Analityka 
• Powiadomienia 

Ten system do monitoringu możemy zainstalować na systema-
ch z rodziny Linux, Mac i Windows, jak również w kontenerze 
Docker. 
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LIBRENMS 
LibreNMS to darmowy i ogromnie popularny sytem do moni-

toringu sieci napisany w PHP, powstały jako fork Observium. 
Umożliwia automatyczne wykrywanie urządzeń w sieci z wyko-
rzystaniem CDP, FDP, LLDP, OSPF, BGP, SNMP i ARP. 

Niewątpliwym atutem jest również mnóstwo opcji do dopaso-
wania monitoringu pod swoje potrzeby oraz dostępność API. 

Ciekawą opcją jest moduł rozrachunkowy, który może genero-
wać rachunki dla klientów na bazie wykorzystania transferu na 
portach. 

Główne zalety LibreNMS: 
• Architektura rozproszona, system możemy skalować hory-

zontalnie wraz z rozwojem sieci 
• Wspiera wiele różnych metod powiadomień email, irc, slack  
• Posiada przystępny interfejs graficzny dostosowany do urzą-

dzeń mobilnych  
• Posiada system rozliczeń na bazie wykorzystania portów 
• Posiada API 

LibreNMS to również dedykowana aplikacja na iOS i Android. 
  

innasiec.pl Strona 27 networking po polsku



OPENNMS 

OpenNMS to w pełni darmowy i otwartoźródłowy system kla-
sy enterprise do monitoringu i zarządzania siecią.  Jego głównym 
założeniem jest wspierania sieci w każdym aspekcie modelu 
FCAPS (fault, configuration, accounting, performance, security). 

Cała platforma napisana jest w Javie, dzięki czemu może dzia-
łać na dowolnym systemie z zainstalowanym Java SDK w wersji 
1.6 lub wyższej. 

OpenNMS zapewnia podstawowe funkcjonalności już po in-
stalacji, jednak był projektowy z myślą, aby zapewniał jak naj-
większą możliwość  dostosowania środowiska pod swoje potrzeby. 

4 obszary pracy OpenNMS to: 
• Powiadomienia i zarządzanie zdarzeniami 
• Wykrywanie i provisioning 
• Monitoring usług 
• Zbieranie danych 
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CHECKMK 

Checkmk jest dostępny w trzech wersjach: 
• Open source edition ("Checkmk Raw Edition – CRE”), 
•  Komercyjna Enterprise edition ("Checkmk Enterprise 

Edition – CEE")  
• Komercyjna dla dostawców Managed services("Checkmk 

Managed Services Edition – CME").  

Początkowo był oparty o Nagiosa z kilkoma usprawnienia, 
jednak z czasem wersje komercyjne zostały przepisane na własno-
ściowy silnik monitorowania. 

Checkmk był przeznaczony do monitowania dużych i hetero-
genicznych środowisk on-prem. Jednak do wersji 1.5+ pozwala na 
monitorowanie w AWS, Azure oraz usług skonteneryzowanych za 
pomocą Docker i Kubernetes. 

Checkmk jest często stosowany w ogromnych środowiskach 
ponieważ posiada mniejsze zapotrzebowanie na moc obliczeniową 
niż Nagios, dzięki czemu oferuje większą wydajność na tym sa-
mym sprzęcie. 
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MRTG 

MRTG to akronim od The Mutli Router Traffic Grapher, dar-
mowego oprogramowania do monitorowania sieci. 

Napisana w Perlu przez Tobi’ego Oetiker’a aplikacja pobiera 
przez SNMP statystyki interfejsów i przedstawia je w formie gra-
ficznej.  

Jeśli SNMP nie może być wykorzystane, nic nie stoi na prze-
szkodzie, aby skonfigurować MRTG do pracy z dodatkowymi sk-
ryptami. Dzięki temu możliwe jest znaczne rozszerzenie opcji mo-
nitoringu. 

Na stronie MRTG jest olbrzymia biblioteka zewnętrznych sk-
rypt, dzięki którym możliwe jest monitorowanie między innymi 
statystyk baz danych SQL, statystyk firewalli. 

Domyślnie dane są pobiera co 5 minut, dla dwóch wartości 
wchodzących (input) i wychodzących (output). 
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SMOKEPING 

Smokeping jest aplikacją do monitorowania opóźnień w sieci, 
a dokładniej czasu odpowiedzi (latency) urządzeń i usług. W pełni 
darmowa oraz otwartoźródłowa napisana przez Tobi’ego Oetike-
r’a. 

Smokeping składa się z dwóch komponentów. Usługi typu da-
emon działającej w tle i ciągle pingującej i zbierającej dane do 
RRDtool oraz interfejsu webowego do prezentowania zebranych 
danych. 

Smokeping oprócz standardowych testów z użyciem pinga 
może zostać rozszerzony o próbkowanie w oparciu o DNS oraz 
zapytania HTTP. 

Aplikacja napisana jest w Perlu, dzięki czemu można jej uży-
wać z powodzeniem na wszystkich współczesnych systemach. 
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WIZUALIZACJA 
DANYCH

 
NETWORK WEATHERMAN 

Network Weathermap to otwartoźródłowe narzędzie do wi-
zualicji sieci. Dane przedstawiane są w formie grafu połączeń z 
uśrednionym wykorzystaniem. 

Aplikacja nie stanowi samodzielnego bytu i bazuje na już ze-
branych danych, które są pobierana za pomocą pluginów. Dzięki 
temu możemy pobrać dane z RRDtool, MRTG, plików tekstowy-
ch, SNMP, fping, lub otwartoźródłowych systemów do montoringu 
jak Cacti czy MRTG. 
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CACTI 

Cacti to platforma do zarządzania wydajnością i błędami będą-
ca frameworkiem opartym o RRDTool - Time Series Database. 

Początkowo aplikacja miała skupiać się wyłącznie na monito-
rowaniu  wydajności, jednak z biegiem czasu społeczność skupio-
na wokół projektu z pomocą pluginów znacząco rozszerzyła jej 
możliwości. 

Obecnie Cacti z powodzeniem może być używana do monito-
rowania wydajności oraz wykrywania problemów w sieci, jak 
również zarządzania logami, wykrywania urządzeń, przechowy-
wania kopii zapasowych konfiguracji i wiele innych. 
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GRAFANA 

Grafana jest aplikacją otwartoźródłową do wizualizacji danych 
za pomocą wykresów i tabel.  

Bazuje na zewnętrznych źródłach danych, dzięki czemu, może-
sz pobierać dane z wielu miejsc jak klastry kubernetusa, relacyjne 
bazy danych, Google sheets i to wszystko prezentować w ramach 
jednego Dashboard. 

Z wykorzystaniem grafany możesz: 
• Wizualizować dane 
• Tworzyć dynamiczne Dashboard 
• Stosować zaawansowane zapytania na zebranych danych 
• Stosować zaawansowane zapytania na logach 
• Utworzyć alerty 
• Pobierać dane z wielu różnych źródeł 
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