
Laboratorium 8. System IBM Tivoli NetView II

Celem laboratorium jest rozszerzenie wiedzy dotyczącej oprogramowania IBM Tivoli NetView, w
tym pełnej instalacji wersji serwerowej oraz przykład ustawiania odkrywania sieci. W tym celu w
laboratorium zostanie stworzona dosyć rozbudowana sieć.

1. Wymagana wiedza i umiejętności: 

➢ znajomość protokołów SNMP oraz związanych z nim baz MIB,

➢ podstawy konfiguracji ruterów i przełączników Cisco,

➢ podstawy obsługi systemu windows NT (lub wyższy) wraz z usługą snmp,

➢ podstawowa znajomość pakietu Tivoli NetView.

2. Wymagania sprzętowe i programowe

Wymagania te są identyczne w porównaniu z poprzednim laboratorium.

3. Instalacja serwera

Instalacja NetView możliwa jest tylko pod kilkoma systemami operacyjnymi, np. Linux (i386),
Windows NT/2000, AIX. Najnowsza wersja (7.1.3) została napisana przy użyciu języka Java, co
znacznie zmniejsza koszty transportu na inny system operacyjny. Najprostsza instalacja odbywa się
pod systemem Windows, jednak interfejs użytkownika jest w tej wersji znacznie inny niż w
pozostałych wersjach.

W celu zainstalowania NetView potrzebne są uprawnienia administratora systemu, system NetView
automatycznie uruchamia się po instalacji (działa jako zbiór demonów/usług). Aplikacja graficzna
(interfejs użytkownika/zarządcy) musi być uruchomiona osobno (polecenie netview), jednak tylko
wtedy, gdy usługa netviewd nie jest aktywna, jeśli jest należy ją wyłączyć (ovstop netviewd).

4. Różnice interfejsu graficznego pod różnymi systemami

NetView pod systemem MS Windows jest uruchamiane jako zwykła aplikacja systemu, każda
otwarta w niej mapa jest typu RW (read-write), czyli można ją całkowicie modyfikować. Natomiast
wersja pod system Linux domyślnie uruchamiana jest jako klient i pozwala tylko na oglądanie mapek
(oraz korzystanie z pełnego monitorowania), aby móc modyfikować mapki należy uruchomić
netview z pewnymi opcjami (-dconsole). To jest tylko jedna z różnic jednak jest ich wiele, do
najbardziej zauważalnych zaliczyć można wygląd interfejsu graficznego oraz budowę menu i sposób
poruszania się.

5. Tworzenie bazy

Po instalacji i uruchomieniu, system zaczyna poszukiwanie urządzeń w sieci (wg. reguł określonych
w pliku netmon.seed) oraz wpisywanie ich do bazy danych, na podstawie której generowane są mapy.

Poszukiwanie dzieli się na dwa etapy, w pierwszym system znajduje urządzenie poprzez odpytywanie
wszystkich adresów w podsieci do której należy (poprzez ping'a). Następnie każde znalezione
urządzenie zostaje odpytane, poprzez protokół SNMP, w celu znalezienia informacji o typie
urządzenia oraz jego adresach i interfejsach.

Po sprawdzeniu lokalnej sieci (widocznej bezpośrednio na interfejsie karty sieciowej komputera)
system zaczyna poszukiwać urządzeń w sieciach należących do urządzeń, które wcześniej zostały



znalezione.

Proces tworzenia bazy w zasadzie nigdy się nie kończy gdyż system cały czas sprawdza czy nie
pojawiło się nowe urządzenie w jakiejkolwiek sieci. Jednak odkrywanie dalszych podsieci może
zostać wstrzymane, jeśli:

➢ żadne urządzenie nie wspiera protokołu SNMP i/lub nie podaje informacji o swoich
interfejsach,

➢ podsieci, które zostały zdefiniowane w pliku netmon.seed zostały już odkryte lub każda
następna podsieć została zablokowana w tym pliku.

6. Plik netmon.seed

Umożliwia określenie jakie podsieci mają być przepytywane oraz jakiego rodzaju są to adresy.

Jeśli chcemy aby przeszukiwania ograniczyć tylko do zapisów z tego pliku należy gdziekolwiek w
pliku zawrzeć linie: @limit_discovery.

W pliku możemy zawrzeć:

➢ adresy IP lub nazwy domenowe urządzeń, które powinny być zarządzane (urządzenia te
powinny posiadać wsparcie dla protokołu SNMP, w przeciwnym przypadku może to
powodować błędne działanie systemu),

➢ zakresy adresów lub nazwy domenowe sieci (na przykład: 1.2.3.*, 1.*.2.3, router*,
*.put.poznan.pl),

➢ zaprzeczenia dwóch powyższych możliwości (poprzez umieszczenie “!” na początku, na
przykład: !1.2.3.*),

➢ jeśli chcemy aby niektóre urządzenia były odpytywane jedynie poprzez protokół SNMP
należy na początku dodać “$”,

➢ jeśli nie chcemy korzystać z SNMP do sprawdzania czy host “żyje” poprzez “^”,

➢ można specyfikować interfejsy HSRP poprzez “%”,

➢ oraz zapasowe linie ISDN poprzez “+”.

Wszystkie błędne zapisy będą logowane do pliku
/usr/OV/log/netmon.trace.

7. Organizacja, wymagany sprzęt i oprogramowanie

➢ zadania wykonywane są w sali równocześnie dla trzech grup
(po 4 komputery i 1-2 ruterów);

➢ sprzęt: przełączniki i rutery Cisco, 4 komputery:

 jeden serwer NetView,

 drugi pod kontrolą systemu Linux z demonem snmp (jako router),

 trzeci do konfiguracji rutera Cisco,

 czwarty jako ewentualny client NetView;

➢ rutery połączone między sobą w następujący sposób: jeden router przypada na 4
komputery, natomiast pozostałe dwa służą jako połączenia pomiędzy trzema ruterami
należącymi do poszczególnych grup;

➢ oprogramowanie:

 klient NetView pracujący pod systemem Windows NT (opcjonalnie),



 serwer NetView pracujący pod WIN NT,

 system Linux z demonem SNMP (jako router),

 system Windows NT lub inny.

8. Przebieg laboratorium

Poglądowa mapa połączeń w laboratorium przedstawiona jest poniżej.

Rys. 1. Struktura sieci w laboratorium

I. Uwagi:
➢ wszędzie gdzie jest taka możliwość należy uruchomić usługę SNMP z nazwą społeczności

ustawioną na “public”,

➢ adresy dla każdej grupy zostają podane bardzo ogólne (z maską 8 bitową [255.0.0.0]), a
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grupa sama musi wydzielić z tej puli adresy z maskami 24 bitowymi (każda grupa
potrzebuje minimalnie 4 podsieci),

➢ grupy współpracujące (ich podsieci połączone są ruterem) mogą znać wyłącznie adresy,
które są wykorzystywane do połączenia ich podsieci z ruterem, zapewniającym połączenie
z innymi podsieciami.

➢ Serwer DNS znajduje się na komputerze smurf.cs.put.poznan.pl (150.254.17.122).

II. Serwer NetView:
➢ postawienie systemu Windows NT (z obrazu),

➢ sprawdzenie konfiguracji demona snmp i uruchomienie go (jeśli nie jest włączony),

➢ zainstalowanie serwera NetView,

➢ w drugiej części zajęć tworzenie wpisów w pliku netmon.seed (opis szczegółowy znajduje
się poniżej).

III.Linux jako router:
➢ postawienie systemu Linux z obrazu,

➢ skonfigurowanie połączenia do komputera z serwerem NetView (po drugiej karcie
sieciowej, jeśli takowej brak zmienić adresy na obu komputerach na inne),

➢ skonfigurowanie połączenia do rutera (na drugiej karcie, bądź poprzez aliasing)

➢ ustawienie tablicy tras (routing);

IV.Stacja do konfigurowania rutera
➢ wykorzystać dowolny system operacyjny,

➢ połączyć się z ruterem (poprzez port szeregowy),

➢ skonfigurować router, ustawiając jeden adres na interfejsie sieci EtherNet, następnie należy
ustawić interfejs szeregowy do połączenia z drugim i trzecim (jeśli jest taka potrzeba)
ruterem; ustawienie tablic tras  (najlepiej dynamicznie na przykład wykorzystując RIPv2;
wybrany wspólnie przez wszystkie zespoły),

➢ sprawdzenie poprawności działania ustawionej sieci (dostęp do komputera z serwerem
NetView).

V. Stacja z klientem NetView
➢ wykorzystać system WIN NT,

➢ sprawdzić połączenie do serwera NetView (sprawdzić trasę, powinna przechodzić przez
komputer z systemem Linux),

➢ zainstalować klienta NetView i uruchomić go.

VI.Skonfigurować pozostałe dwa rutery (powinny być skonfigurowane)
➢ ustawić rutery tak aby działały wyłącznie poprzez interfejsy szeregowe oraz zapewniały

komunikację pomiędzy wszystkimi sieciami,

➢ sprawdzić prawidłowość wykonanej konfiguracji, wykonując odpytywanie najbardziej
oddalonych stanowisk.



VII.Po wykonaniu powyższych czynności przez wszystkie zespoły:
➢ poprzez NetView sprawdzić jakie adresy przyznały pozostałe grupy każdemu z

komputerów,

➢ zmodyfikować plik netmon.seed tak aby wykrył tylko urządzenia danej grupy (do drugiego
rutera włącznie),

➢ zapisać wszystkie stworzone mapy jako “snapshot'y”, albo jako obrazy (bitmapy) w celu
udowodnienia poprawności wykonanego ćwiczenia.

9. Pytania sprawdzające

 Czy sensowne wydaje się używanie pliku netmon.seed? (jeśli tak to kiedy i dlaczego)

 Czy ruter jako urządzenie jest lepsze niż komputer pełniący tę funkcję?

 Dlaczego NetView posiada wersje pod kilka systemów operacyjnych?

 Czy NetView pomaga administratorowi sieci? (uzasadnij odpowiedz)
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