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 ІТ-директор рітейлера КТС (час від часу)

Цікавлюсь гетерогенними мережами, управлінням

бізнес-процесами, Agile-підходами в управлінні



В кого встановлена і

використовується система

моніторінга мережі?



В кого Zabbix?



В кого Nagios?



Щось специфічне?
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Молода динамічна компанія

Грошей нема

Щось придумай

У нас тут є залізка — може є куди приткнути?



IP-відеоспостереження



Пройшло 2 роки

150+ камер

10+ локацій

5 разів в день доводиться перезавантажувати якусь

камеру

Відділ безпеки починає щось підозрювати



Потрібне рішення для лінивих

Zabbix для технічної підтримки

POE-комутатори

Скрипт для вимкнення напруги на порту

Замучались поки написали під кожну модель свіча

Але потрібно знати порт в який встромили камеру 



NAV

https://nav.uninett.no



Хто винен

Норвежці

Університетські мережі

Open source

Python

Django

PostgreSQL

Graphite























Configure port



























API !!!

http myhost/api/cam/ \

mac==00:00:00:00:00:00 \

active==true



А ось і назва інтерфейсу

http 

myhost/api/interface \

netbox==11 \

ifindex ==14



А що ще є в API?

alert

arp

cam

room

netbox

 interface

prefix

prefix_usage

prefic_routed



Mikrotik Routerboard 

В нас було 2 шасі сімдесят-другої циски, 75 корпусів Catalyst, 5 

шаф з Junyper, пів-стійки просто серваків та велика кількість

маршрутизаторів усіх кольорів та забарвлень, а також Extreme, Huawei, 

ящик свічів, пачка віртуалок в чужому датацентрі та Quagga. 

Не те щоб це був необхідний набір для провайдера. Але якщо розпочав

збирати хлам то стає складно зупинитись. Єдине, що викликало в мене

побоювання — це Mikrotik. Немає нічого більш безпорадного та

зіпсованого ніж мережі побудовані на Мікротіках. 

Я знав, що рано чи піздно ми перейдемо і на цю погань.



L2TP і карта 



Висновки

Drilldown в NAV рулить

API в NAV рулить

Zabbix і Nagios зрілі та багатофункціональні системи

моніторінгу

Але якщо з вендорами бардак — з NAV круто!

Hikvision — непогані камери



NAV – голова. Спробуйте!

https://nav.uninett.no


