
Laboratorium 6. Programy wspomagające zarządzanie II: Big Brother i

ARPWatch

Celem laboratorium jest zapoznanie studenta z kolejnymi narzędziami ułatwiającymi pracę
administratora sieci komputerowej.

1. Wprowadzenie

Kolejne narzędzia działają na innej zasadzie niż poznane na poprzednim laboratorium. Nie korzystają
one z protokołu SNMP, chociaż jedno z nich ma możliwość wprowadzenia rozszerzenia
wykorzystującego ten protokół.

2. ARPWatch

Program ARPWatch ma za zadanie monitorowanie adresów sprzętowych (MAC kart sieciowych)
wraz z pojawiającymi się adresami IP. Narzędzie to uruchomione w systemie przestawia interfejsy
sieciowe na tryb podsłuchiwania (eng. promiscous). Umożliwia to obserwowanie lokalnej sieci i
pojawiających się adresów sprzętowych i IP. Można w ten sposób znaleźć osoby często zmieniające
adresy IP oraz za kogo chce się podszyć. Program ten tworzy plik, w którym zapisuje wszystkie pary
MAC – IP oraz wysyła listy na adres poczty elektronicznej (określony na etapie kompilacji), które
zawierają informacje o nowo zauważonym adresie IP, zmianie adresu MAC dla określonego IP,
ciągłej zmianie adresu MAC (między dwoma adresami) dla konkretnego IP.

Program można pobrać z adresu ftp://ftp.ee.lbl.gov/

Wymagane oprogramowanie potrzebne do zainstalowania programu:

 kompilatory GCC - http://gcc.gnu.org/

 biblioteka libpcap - http://www.tcpdump.org/

3. Big Brother

Program ten monitoruje stan usług i trzyma historię zmian. Wykorzystuje on różne moduły, aby
monitorować dostępność urządzeń (wykorzystany ping), dostępność usług (ftp, http, dns, telnet, ssh
oraz innych) – poprzez próbę nawiązania połączenia z nimi. Może również monitorować obciążenie
procesora, dysków, pamięci poprzez działający program (serwer BB) na zdalnym komputerze.

Program można pobrać ze strony http://bb4.com i jest on darmowy dla celów niekomercyjnych.

Aktualnie program rozwija firma Quest Software http://quest.com 

Program ten może wykorzystywać dodatkowe moduły, wiele modułów można znaleźć na stronie:
http://www.deadcat.net.

Wymagane oprogramowanie potrzebne do zainstalowania programu:

 kompilatory GCC - http://gcc.gnu.org/

 powłoka sh

4. Przebieg laboratorium

Podobnie jak poprzednie laboratorium, będzie ono polegało na instalacji i konfiguracji dwóch
prostych narzędzi. Dodatkowo należy zobaczyć wyniki generowane przez serwer w laboratorium i
zaznajomić się z możliwościami raportowania i dokumentowania historii.



I. Zadania
Zainstaluj oba programy na komputerze w laboratorium. Big Brother jest programem składającym się
z dwóch aplikacji serwera i klienta, należy obie zainstalować według instrukcji znajdujących się w
spakowanym pliku.

Konfiguracja programu ARPWatch jest sprowadzona do parametrów przy uruchomieniu i na etapie
kompilacji. Należy zwrócić uwagę czy przy instalacji stworzył pusty plik arp.dat domyślnie znajduje
się w katalogu „/usr/local/arpwatch”.

Big Brother posiada już bardziej rozbudowaną konfigurację, gdyż ma większe możliwości. Działający
program można obejrzeć pod adresem http://smurf.cs.put.poznan.pl/bb/

Głównym plikiem konfiguracyjnym jest <BB_Home>/etc/bb-hosts, który zawiera listę adresów IP
monitorowanych urządzeń oraz listę usług, które mają być monitorowane. Poniżej zostanie
przedstawiony przykład pliku:

group <H3>Serwery lab 227D</H3>
opis układu głównej strony www, utworzenie grupy adresów, aż do następnego znacznika układu

150.254.17.122 smurf.cs.put.poznan.pl # BBDISPLAY BBNET http://smurf.cs.put.poznan.pl ssh smtp
memory mrtg smart top security sensors swap snmp

wpis urządzenia do monitorowania (adres IP i domenowy), wszystko co po znaku „hash” określa monitorowane usługi
(domyślnie sprawdzana jest dostępność urządzenia); możliwe usługi do monitorowania są wpisane w dokumentacji;
dodatkowo można rozszerzyć ich listę poprzez dodatkowe moduły (link w literaturze)

150.254.17.97 alf.cs.put.poznan.pl
kolejne urządzenie, którego monitorowana jest tylko dostępność

150.254.17.125 gumis.cs.put.poznan.pl # ssh pop3 smtp ftp nis snmp
150.254.17.124 fragles.cs.put.poznan.pl # http://fragles.cs.put.poznan.pl
150.254.17.113 dcs-227d-13.cs.put.poznan.pl # telnet http://150.254.17.113

kolejne urządzenia
#
group-only wx <h3>Pogoda ;)</h3>
0.0.0.0 Poznan # wx noconn

kolejna grupa, która ma wypisywać tylko wyniki modułu „wx”, a obiekt nie ma mieć sprawdzanej dostępności „noconn”
#
group-only conn|ssh <h3>Komputery laboratoryjne</h3>
150.254.17.101 dcs-227d-1.cs.put.poznan.pl # ssh

kolejna grupa, sprawdzająca dostępność oraz działanie usługi ssh

Po uruchomieniu obu programów zapoznaj się z możliwościami drugiego programu (wykorzystując
statystyki z serwera smurf.cs.put.poznan.pl), poprzez sprawdzanie historii i możliwość generowania
statystyk.

Zastanów się do jakich celów mogą być przydatne powyższe programy (co dzięki nim możemy
obserwować i w czym mogą pomóc administratorowi), przemyślenia należy przedstawić
prowadzącemu.

5. Literatura

➢ Dokumentacja ARPWatch – zawarta w spakowanym pliku.
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