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Sammanfattning 

Företaget Hi5 är i behov av en lösning som kan övervaka bandbreddsanvändningen till och 

från deras verksamhet. Denna lösning ska kunna mäta använd trafik per IP över tid. 

Företaget vill ha denna lösning för att i framtiden kunna ha möjligheten att, med data som 

underlag, debitera kunder som passerar en avtalad gräns för bandbreddsanvändning. 

Lösningen ska även ge Hi5 en överblick över all trafik till och från företaget. 

 

Denna rapport beskriver sammansättningen av en sådan lösning med hjälp av färdiga 

tjänster och verktyg. Lösningen består av fyra moduler: pmacct, pmacct-to-elasticsearch, 

Elasticsearch och Grafana.  

 

● Pmacct agerar insamlingsdel som fångar och aggregerar trafikdata.  

● Pmacct-to-elasticsearch fungerar som en brygga och flyttar data från pmacct till 

Elasticsearch.  

● Elasticsearch är backend-delen i lösningen som lagrar och organiserar data i 

indexfiler. 

● Grafana, frontend-delen, hämtar data från Elasticsearch och visualiserar denna i 

form av grafer och tabeller. 

 

Resultatet av arbetet är att Hi5 fick en lösning som uppfyllde deras önskemål, där kunders 

bandbreddsanvändning kan mätas och presenteras i ett användarvänligt gränssnitt. 

Abstract 

The company Hi5 is in need of a solution that can monitor the bandwidth usage to and from 

their operations. This solution should be able to measure used traffic per IP over time. The 

company wants this solution in order to be able to, in the future, have the data needed 

available to charge customers who exceeds an agreed upon bandwidth limit. The solution 

should also give Hi5 an overview of all traffic from and to the company. 

 

This report describes the composition of such a solution using completed services and tools. 

The solution consists of four modules: pmacct, pmacct-to-elasticsearch, Elasticsearch and 

Grafana.  

 

● Pmacct acts as the collector that catches and aggregates traffic data. 

● Pmacct-to-elasticsearch works as a bridge and moves the data from pmacct to 

Elasticsearch.  

● Elasticsearch is the backend part of the solution that stores and organizes the data in 

index files.  

● Grafana, the frontend, collects the data from Elasticsearch and visualizes it in the 

form of graphs and tables. 

 

The result of the project is that Hi5 got a solution that fulfilled their wishes, where customer’s 

bandwidth usage can be measured and presented in a user-friendly interface. 



 

  

Förord 

Det här är ett examensarbete för filosofie kandidatexamen i elektronik (15 HP). Arbetet 

påbörjades under vårterminen 2017 på TFE, Umeå Universitet. Vi som skriver detta arbete 

vill rikta ett stort tack till Stefan Lundin och Stefan Westergren på Hi5 som tilldelade oss 

projektet om att få ta fram en bandbreddsövervakning för deras företagsmiljö. Hi5 bistod 

med alla nödvändiga resurser för att kunna genomföra projektet, något som vi uppskattar 

oerhört mycket.   

 

Ytterligare ett stort tack till Pier Carlo Chiodi som var till stor hjälp och fungerade som en 

stöttepelare i och med konfigureringen av sin tjänst p2es. 

 

Vi vill även tacka skaparen av Promacct Ed Schouten som tipsade oss om Grafana.  

 

Slutligen ett stort tack till Stig Byström som var till stor hjälp under rapportskrivandet. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Nyttjandet av s.k. bandwidth accounting-lösningar (bandbreddsövervakning) är något som 

blir allt mer frekvent och viktigt för företag allteftersom belastningen på näten ökar. 

Möjligheten att kunna bilda sig en uppfattning om vad kund eller personal har förbrukat i 

datamängd eller vilken sorts trafik som skickats/tagits emot leder till att företag kan anpassa 

sitt nät efter behov. Till exempel kan ett företag som erbjuder molntjänster utöka sin 

utrustning eller sätta gränser på bandbreddsanvändning med denna information som 

underlag.  

  

Företaget Hi5 är ett sådant företag, de upplever att de i dagsläget behöver mer information 

om hur mycket bandbredd eller data respektive kund använder. Detta har tidigare varit fullt 

hanterbart men allteftersom verksamheten och belastningen på utrustningen expanderar så 

växer även behovet av att dels kunna debitera kunder som går över en avtalad gräns för 

bandbreddsanvändning, men även att ha en överblick över all annan trafik som passerar 

företaget. 

 

Verksamheten har varken haft tid eller resurser till att ta fram en lösning för 

bandbreddsövervakning, vilket innefattar att lokalisera och implementera ett passande 

verktyg i deras företagsmiljö.  

1.2 Syfte & Mål 

Syftet med projektet är att ta fram en lösning som låter Hi5 få en klar bild över hur stor 

bandbredd som används av respektive kund.  

Uppdraget omfattas av att upprätta en bandwidth accounting-lösning som ska mäta 

trafikflödet med fokus på använd bandbredd per IP över tid. Denna lösning ska vara 

sammankopplad med en redan befintlig switchutrustning (Cisco Catalyst 3750-X) varifrån 

trafiken mäts (switchen har redan konfigurerats för portspegling av Hi5:s personal). 

Lösningen ska visa en tydlig och korrekt mätning av både inkommande och utgående 

nätverkstrafik från företagets datacenter.  

 

Ytterligare ska lösningen kunna lagra all data i en databas där statistik per månad och IP-

adress kan presenteras i form av grafer.  

 

Utöver lagring av information så har Hi5 även framfört önskemål om att verktyget ska kunna 

identifiera vad det är för typ av trafik, alltså vilka portar trafiken kommer in/skickas ut från. 

Specifikt HTTP, HTTPS samt FTP är något som anses extra intressant från företagets 

perspektiv. Användarvänligheten och inlärningskurvan för lösningen ska även ligga på en 

lagom nivå för de tilltänkta användarna (tekniker på Hi5).  
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2 Teori 

2.1 Portspegling 

Portspegling (kallas av Cisco för SPAN och brukar därför omnämnas så även generellt) [1] 

innebär att trafik på ett interface speglas till ett annat (detta är det speglade interfacet). Detta 

görs med avsikt att koppla någon form av övervakningsteknik till interfacet för att på så sätt 

övervaka trafiken. En fördel med denna teknik är att trafiken kan övervakas utan att det 

skarpa trafikflödet nödvändigtvis påverkas [2]. 

 

En switch som är inställd för portspegling: 

● Kopierar paket på ett interface. 

Detta innebär alltså att både inkommande och utgående paket kopieras. 

● Skickar de kopierade paketen ut från ett annat interface. 

Med andra ord så skickas den samlade trafiken för det första interfacet ut från det 

andra. 

 

Detta innebär att användaren som konfigurerar portspegling måste vara uppmärksam på vad 

interfacen klarar av. Ett scenario är till exempel om användaren ska spegla en 100 Mbit full 

duplex-länk. Antingen måste då det speglade interfacet klara av minst 200 Mbit, alternativt 

måste belastningen ligga under 50%. Om detta förbises så löper det en risk att paket kastas. 

Ytterligare en sak som generellt bör tas i beaktning för portspegling är att se till så att 

switchen har tillräcklig processorkraft för att spegla all trafik [2]. 

2.2 Promiscuous mode 

Promiscuous Mode är ett läge hos NIC som tillåter interfacet att ta emot trafik som 

egentligen är ämnat till en annan mottagare, alltså har en annan destinationsadress. Utan 

detta läge så kommer paket ignoreras om MAC-adressen hos interfacet är annan än vad 

som anges i informationen i paketet.  

Detta läge är användbart i samband med att en övervakningslösning kopplas till nätverket, 

till exempel med portspegling, så att lösningen kan ta emot all trafik som skickas till den [3]. 

2.3 Packet sniffing 

Packet sniffing är ett koncept där en användare med dedikerad hårdvara eller mjukvara tar 

emot och loggar trafik på interfaces denne har tillgång till. Det fångar upp varje paket, 

analyserar data i paketets olika fält och visar sedan detta i ett för användaren läsligt format. 

Antingen analyseras hela innehållet i paketet eller så endast headers, vilket kan spara 

lagringsutrymme. Exempel på mjukvara som gör detta är bland annat Wireshark och 

tcpdump, och vad som analyseras och presenteras varierar från mjukvara till mjukvara. 

Packet sniffing kan med fördel användas tillsammans med portspegling.  
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2.4 Pcap/libpcap 

Pcap (packet capture) är ett API som används, som namnet antyder, till att fånga paket. 

Pcap är en del av biblioteket libpcap i Unix-system. Till Windows används en portning av 

libpcap som heter WinPcap. Pcap utvecklades ursprungligen som en del av tcpdump men 

bröts sedan ut som ett separat bibliotek [4].  

2.5 Backend-lösning 

Med backend-lösning syftas det på en existerande databas där data lagras och utvinns ifrån. 

I kontexten övervakningslösningar så är det där all information som en packet sniffer 

utvinner sparas. 

 

Databaserna kan delas in i två läger: relationsdatabaser (SQL, t.ex. MySQL) och icke 

relationella databaser (NoSQL, t.ex. MongoDB). Bägge lagrar data men det är sättet de gör 

det på som skiljer. SQL-databaser är strukturerade och logiskt uppbyggda med tabeller. 

Fördelar med dessa databaser är att de är pålitliga och är supporterade i stor utsträckning 

av många mjukvaror [5].  

 

NoSQL är dokumentorienterat istället för uppbyggt av tabeller, det vill säga att ostrukturerad 

data lagras i enstaka dokument. Det kan jämföras med mappar som alla innehåller en 

mängd olika typer av data [5]. Det är alltså ostrukturerat där SQL är strukturerat. Fördelen 

med NoSQL är att användaren får en högre flexibilitet och skalbarhet än med SQL [5]. Till 

exempel om en bloggare valde att använda sig utav en NoSQL databas, så lagras varje 

blogginlägg i filer i en och samma mapp, oavsett om inlägget innehåller bilder, länkar eller 

texter. Möjligheten att kunna lagra större datavolymer i en ostrukturerad form på flera olika 

sammankopplade servrar. Filer som lagras i samma mapp efter varandra och data som 

fortsätter att växa och ockupera lagringsutrymme, utan att behöva bekymra sig över att 

införskaffa en allt för dyr hårdvara för hantering av all data.  

Denna typ av databas-lösning är också snabbare att komma igång med då SQL kräver att 

en detaljerad databasmodell skapas först [5].  

2.6 Pmacct 

Pmacct är ett kompakt verktyg för Linux-system som kan samla ihop, replikera och exportera 

nätverksinformation. Ursprungligen stod pmacct för Promiscuous Mode IP Accounting 

package och var endast ett libpcap-baserad insamlingsverktyg men har allteftersom fått fler 

funktioner som t.ex. NetFlow- och sFlow-stöd. Pmacct är egentligen namnet på projektet och 

paketet där det består av ett antal deamoner som har olika uppgifter, t.ex. pmacctd är den 

libpcap-baserade insamlingsdeamonen och sfacctd är sFlow-deamonen. 

 

Verktyget kan exportera insamlad data till olika backends såsom MySQL och PostgreSQL 

men även NoSQL-lösningar som MongoDB. Stöd för både IPv4 och IPv6 finns. Programmet 

är helt open source så kostnaden ligger endast i hårdvaran användaren väljer att installera 

lösningen på. 

 

Arkitekturen beskrivs som “pluggable” [6], alltså att en handfull tillägg finns tillgängliga för att 

lägga till funktionalitet. Bland annat så finns tillägg för att skapa grafer från backend-data. Ett 
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annat är ett PHP-frontend för en mer användarvänlig upplevelse (som standard är pmacct 

CLI-baserat). 

2.7 Elasticsearch 

Elasticsearch är i grund och botten en form av backend-motor som förgrenar alla kompatibla 

daemoner med ES. En skalbar teknik som är avsedd för databaslagring, sökningar och 

analysering av data.  

 

Det finns flera olika användningsområden för ES beroende på vad som skall åstadkommas. 

T.ex om användaren vill driva en webbutik och tillåta besökarna att specificera sina 

sökningar utifrån vad som finns tillgängligt i produktsortimentet, den här möjligheten kan 

uppnås genom lagring av hela produktlistan i ES. Alternativt om användaren vill utnyttja den 

så kallade ELK-stacken (Elasticsearch/Logstash/Kibana), vilket tillåter lagring, analysering 

och visualisering från en och samma utvecklare. Något som kan anses som praktiskt och 

positivt för diverse företag som föredrar att allt är från ett och samma ställe. Ovanstående 

exempel är bara en i mängden av vad ES har att erbjuda [7].  

2.7.1 Nod & Kluster 

I ES finns möjlighet att implementera fler noder på flera olika servrar i syfte till att bilda ett 

kluster. Ett kluster är en samling av en eller flera noder innehållande data och som 

kännetecknas genom att ange ett unikt namn. Stöd för flera kluster i en och samma 

arbetsmiljö tillåts. 

 

Företag som använder sig av en enorm databas, där efterfrågan ställs för att eventuellt 

fördela ut all lagring på flera olika noder, kan applicera detta genom att ange i vardera nod 

om vilket kluster den ska tillhöra. Här är det viktigt att säkerställa att respektive nod kopplas 

till klustrets unika namn, eftersom problem annars kan uppstå beroende på vilket kluster 

noden ansluts till [8]. 

2.7.2 Index & Dokument 

Ett index är en samling av flera olika dokument. Varje index kan kategoriseras för olika 

ändamål. Till exempel så kan användaren skapa ett index för paketdata och ett annat för 

kunddata. Tillvägagångssättet för identifiering av index baseras på de namn som blivit 

tilldelat, index för paketdata skulle exempelvis kunna döpas till (pmacctd-dd-mm-yy) med 

tanke på den valda daemon som används. Det här medför då att användaren kan lokalisera 

samtliga pmacctd-index genom en sökning i ES. 

 

Dokumenten är vad som innehåller data, även här finns det möjlighet att kategorisera 

vardera dokument för olika syften. Sedan arkiveras dokumenten till respektive index. Det 

finns egentligen ingen begränsning på hur många dokument som går att lagra inom ett index 

[8].  

 

För att skapa en enkel bild av hur detta är uppbyggt kan dokument liknas med rader i en 

relationsdatabas. Index är då själva databasen, fält är kolumnerna och termer är själva 

värdena som lagras. 
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2.8 Elasticsearch-Curator 

Elastic-curator är ett hjälp-tillägg för att kunna sköta samtliga Elasticsearch-index på ett mer 

användarvänligt förfarande. Curator underlättar för användaren genom att på ett smidigt sätt 

lista alla tillgängliga index via ES.  

 

Möjligheten att även kunna implementera en schemaläggning i cron.d för borttagning av 

index, detta för att undvika att behöva göra det manuellt varje gång, något som underlättar 

för användaren eftersom det istället sker per automatik, t.ex borttagning av index månadsvis.  

 

Curator erbjuder mängder av olika finesser som nedstängning, borttagning, öppning och 

sammanfogning av index. Funktioner som skapas genom att öppna en valfri text-editor i en 

linuxmiljö, och därefter ange i filen vilket syfte funktionsfilen ska uppfylla, t.ex 

(delete_indices) [9].  

2.9 Pmacct-to-elasticsearch 

P2es är framtagen för att koppla samman Pmacct med ES genom att upprätthålla en stabil 

brygga mellan dessa två daemoner. P2es läser in all pmacct-utdata och sänder 

informationen vidare till ES. Innan transport av data från pmacct så lagras informationen i 

stdin, det vill säga så kallade minnestabeller (memory plugins), det här blir en slags cache-

lösning där informationen lagras i minnet. Det andra alternativet är att inhämta informationen 

från stdout och överföra data direkt från JSON/CSV-filer (print plugins).   

 

Exekvering av p2es sker antingen genom crontab eller trigger-script. Crontab används för att 

periodvis rensa minnestabellen, utan detta löper det en risk för att minnet blir överfullt. 

Trigger-scriptet gör det möjligt för pmacct att köra p2es när all utdata har skrivits över till en 

json/csv-fil. Därefter så frigör sig triggern från json/csv-filen och dumpar innehållet i ES [10], 

se figur 1.  

 

Print plugin är dock att föredra eftersom om pmacct-daemonen skulle stängas ner eller 

startas om av en olycklig händelse, så har all data hunnit skrivas över till en JSON/CSV-fil 

med hjälp av trigger-scriptet som körs regelbundet.  

 

Nackdelen med att köra Memory plugin är att all data allokeras i minnes-tabellen, och detta 

kommer resultera i att denna data bara växer och blir större, därför är det viktigt att en väl 

fungerande schemaläggning av crontab är aktiv och som ständigt raderar data från minnes-

tabellen. 
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Figur 1 - En illustration som visar steg-för-steg om hur Memory-plugin och Print-plugin fungerar 

2.10 Grafana  

Grafana är en svit som erbjuder visualisering av data i tidsserieform för analys. Kort sagt så 

fungerar lösningen så att den hämtar data från en backend och presenterar denna data i 

olika former (tabeller, grafer etc.) på ett dashboard i en webbapplikation. Användaren har 

sedan möjlighet att bland annat söka och filtrera denna data, ändra tidsintervall och justera 

grafer och tabeller så att de ser ut precis som användaren vill.  
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Lösningen behöver som sagt en backend att hämta data från, en datakälla. Grafana har 

officiellt stöd för Graphite, InfluxDB, OpenTSDB, Prometheus, Elasticsearch och 

CloudWatch. Beroende på vilken som används så varierar funktioner och programspråket 

vid sökningar. Med Elasticsearch används till exempel Lucene syntax. 

 

En dashboard är indelad i rader där paneler kan fästas. En rad är tolv enheter lång och 

längden på paneler och hur många enheter dessa tar upp i varje rad kan justeras. Rader kan 

även justeras höjdmässigt. Alla rader kan döljas separat så att användaren endast ser de 

paneler som är relevanta. En panel är utrymmet en graf/tabell/etc. tilldelas. Vilken data som 

visas i paneler kontrolleras med sökfältet (Query Editor), vilket tidsspann som är angivet 

samt om användaren använder sig av Dashboard Templating. 

 

Query Editor är sökrutan som används för att filtrera fram data som användaren är 

intresserad av. Sökningar anges i Lucene syntax (om Elasticsearch används som datakälla) 

som nämnt ovan. Flera sökfält kan läggas till för att till exempel få fram flera linjer på en graf. 

Dashboard Templating är en funktion där variabler kan skapas från diverse data. Om en 

användare till exempel har ett antal servrar i sin data så kan en variabel ($server) för detta 

tilldelas, sedan populeras en rullista på dashboard automatiskt med samtliga servrar. Om 

användaren därefter ställer in en graf att hämta data från $server så kan denne välja vilken 

servers data som ska visas i grafen genom att välja i rullistan [11].  

3 Metod  

Grunden för projektet skulle utgöras av ett teoriarbete där information om relevanta tekniker 

och program samlades in. Med detta så skulle delarna som utgör lösningen vara fastställda 

och när projektet startades på plats skulle arbetet bestå av att sammanställa dessa till en 

färdig lösning. Arbetet med frontend respektive backend delades upp men 

insamlingsverktyget skulle ses över gemensamt. Arbetet skulle utföras i Hi5’s lokaler med 

tillhandahållna labbdatorer.  

4 Genomförande och Resultat 

4.1 Arbetsgång 

När projektet startades samlades information in om vilka program som skulle kunna vara 

lämpliga för implementering i lösningen. Redan från start så stod det klart att det skulle 

krävas mer än en enstaka applikation, med andra ord skulle en stacklösning behövas där de 

olika delarna har varsin arbetsuppgift.  

 

Första steget var att hitta en applikation för insamling av datatrafik. Program som byggs på 

flödestekniker såsom NetFlow och sFlow, som är framtagna för denna typ av lösning, föll 

bort direkt då de kräver hårdvarukompatibilitet och företagets switch ej har stöd för detta. 

SNMP föll likaså bort då det, på företagets utrustning, endast kan visa total 

bandbreddsanvändning på en port och saknar därför möjlighet att identifiera hur 

användningen är uppdelad. Valet föll till slut på pmacct, ett insamlingsverktyg som använder 

sig av libpcap för att samla in trafikdata. Pmacct är dock endast en del av en komplett 
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lösning. Utöver detta så behövs en backend för lagring av data samt en frontend för 

rapportering/grafer.  

 

Bland de backend-lösningar som pmacct har stöd för finns relationsdatabaser som MySQL 

och SQLite men även NoSQL-varianter som MongoDB. Eftersom projektgruppen sedan 

tidigare hade erfarenhet av att använda MySQL valdes detta. Initiala tester där pmacct 

lagrade data i en MySQL-backend fungerade bra, men hur detta skulle förhålla sig när 

lösningen övervakade högre trafikmängd var i detta skede oklart.  

 

Till pmacct finns en handfull tredjepartstillägg som erbjuder frontend genom PHP. 

Gemensamt för dessa är att de senaste uppdateringarna skedde för flera år sedan, en del är 

så gamla som tio år. Detta skapade frågetecken kring kompatibilitet och stabilitet. Detta 

tillsammans med att ingen av dem presenterade exakt den information som Hi5 ville ha och 

att konfigurera dessa låg utanför projektgruppens kunskapsnivå gjorde att ett bättre 

alternativ behövdes. 

 

Efter en del sökande så hittades Promacct som till en början verkade vara det alternativet. 

Promacct skapades av en utvecklare vars företag tidigare använt pmacct och MySQL för 

bandbreddsövervakning. Problemet de till slut upplevde var att allteftersom deras trafik 

ökade så skalade kombinationen pmacct och MySQL sämre. Sökningar såväl som tillägg i 

databasen tog längre och längre tid. De kom fram till att för lagring av data i tidsserieform 

behövdes ett alternativ till SQL-databas. 

Detta ledde till skapandet av Promacct. Utvecklaren skapade ett alternativ till pmacct som 

tillät visning av data genom HTTP istället för att lagra data i en databas. Sedan användes 

Prometheus (en övervakningslösning med grafer för tidsseriedata) för att “skrapa” denna 

data för lagring och visning. 

I det stora hela så verkade Promacct vara rätt lösning även för detta projekt, men det föll till 

slut på att lösningen saknar möjlighet att separera IP-adresser automatiskt. Användaren kan 

alltså endast se enskilda adressers användning om denne på förhand manuellt lagt in dessa. 

Vid samtal med utvecklaren förklarade denne att företaget saknade behov av detta utan att 

de istället övervakade användningen för förbestämda intervaller av IP-adresser. Utvecklaren 

gav rådet om att för detta projekt manuellt lägga varje IP-adress som ska övervakas som ett 

eget intervall, och sedan använda visualiseringsplattformen Grafana för att rita upp grafer för 

dessa “intervall”. Denna workaround var dock otillräcklig då ett av målen med lösningen är 

att den ska kunna upptäcka IP-adresser automatisk för att sedan övervaka 

bandbreddsanvändningen för dessa. 

 

Ett annat alternativ som samtidigt undersöktes var att använda verktyget pmacct-to-

elasticsearch tillsammans med visualiseringsplattformen Kibana. P2es skickar data från 

pmacct till databasen Elasticsearch för lagring. ES är en NoSQL-lösning, vilket (som 

beskrivet i Teoridelen) innebär en högre skalbarhet än SQL. Därför var den att föredra 

framför MySQL.  

Kibana utvecklas av samma företag som Elasticsearch, så kompatibilitet mellan dessa är i 

stort garanterat. Initialt uppfyllde Kibana kraven projektgruppen hade på visualiseringsdelen. 

Sökning av data var intuitivt och graferna var mycket konfigurerbara. Lösningen föll dock på 

att det saknades möjlighet att visa enskilda IP-adressers bandbreddsanvändning på ett 

effektivt sätt. Det närmsta som kunde åstadkommas var att på en graf rita upp alla adressers 

trafik på samma gång, alltså att varje adress fick en egen linje. Därefter kunde en adress 
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väljas i grafen så att endast den visades. Detta medförde att prestandan gick i botten och 

lösningen kraschade frekvent i och med att det rörde sig om tusentals adresser. 

 

Efter Kibana testades istället Grafana, visualiseringsplattformen som Promaccts utvecklare 

tipsat om. Grafana har officiellt stöd för ES vilket skulle passa bra ihop med p2es, och 

Grafana kan med hjälp av sin templating-funktion visa grafer för individuella IP-adresser på 

ett användarvänligt sätt.  

4.2 Färdig lösning 

Detta avsnitt visar hur lösningen är uppbyggd. Nedan visas hur de olika delarna i stacken är 

sammankopplade samt vilka arbetsuppgifter de har. Servern som lösningen ligger på har 

Ubuntu 16.04.1 LTS installerat lokalt och är kopplad till Hi5:s switch. Portspegling används 

för att spegla all trafik som passerar in och ut till och från deras nät så att den port servern är 

kopplad till också får se trafiken. 

4.2.1 Pmacct 

 

 
Figur 2 - Insamlingsdelen i lösningen, Pmacct, samlar trafikdata 

Pmacct samlar in trafikdata med libpcap, se figur 2. En konfigurationsfil krävs för att 

specificera hur Pmacctd ska hantera input, output, vilket data som ska tas in och så vidare: 

 

! pmacctd configuration file 

 

interface: eno4 

 

plugins: print[plugin1] 

 

print_output_file[plugin1]: /var/lib/pmacct/plugin1.csv 

print_output[plugin1]: csv 

print_trigger_exec[plugin1]: /etc/p2es/triggers/plugin1 

print_refresh_time[plugin1]: 60 

 

aggregate[plugin1]: src_host, src_port, dst_host, dst_port 

 

I konfigurationsfilen är följande angivet: 

 

● interface anger vilken nätverksport som skall övervakas.  
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● plugins styr vilka tillägg som ska användas, i detta fallet används tillägget print med 

namnet plugin1. Print skriver utdata till en fil i CSV- eller JSON-format.  

● print_output_file anger var denna utdatafil ligger.  

● print_output anger vilken filtyp som är aktuell (CSV eller JSON). 

● print_trigger_exec anger var triggerfilen (mer om denna under p2es-sektionen 

nedan) ligger.  

● print_refresh_time anger intervallet i sekunder som triggerfilen ska köras. 

● aggregate används till att specificera vilka värden som ska sparas och aggregeras, i 

detta fallet IP-adress och portnummer för sändare och mottagare.  

 

Uppdragsgivaren var tydlig med att de endast behövde få in information om källa, 

destination, och portnummer, vilket resulterade i att dessa hårdställdes i konfigurationsfilen 

så att endast relevant data aggregeras. Värdet print_refresh_time bestämmer i princip hur 

ofta aggregeringen ska ske. Lägsta möjliga är 60 sekunders intervaller, vilket projektgruppen 

valde att använda sig utav för att få så precisa värden som möjligt. Större intervaller innebär 

högre belastning, men i slutändan fanns inget behov att justera detta. Pmacct används alltså 

för att slå ihop all inhämtad data, för att sedan sända vidare till nästa instans.  

4.2.2 P2es 

 
Figur 3 - P2es läser in utdata från pmacct 
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P2es är i grund och botten en form av transparent brygga och kan bearbeta information på 

olika sätt. I denna fil anges hur modulen ska tolka information, erhålla samt sända vidare 

data.  

 

Det som sker är att pmacct samlar in trafikdata och använder dess plugin Print Plugin (1) för 

att skriva över denna data till en CSV-fil (2). Därefter körs en funktion som heter 

print_trigger_exec (3). Denna kör ett triggerskript var 60:e sekund vilket resulterar i att p2es 

startar med sin konfigurationsfil som argument. 

När P2es är startat så läser det data från CSV-filen (4) för att sedan lagra det i 

Elasticsearchs indexfiler. Se figur 3. 

 

Lösningen för att förgrena pmacct med ES genom p2es konfigurationsfil ser ut på följande 

vis:  

 

{ 

 "ES_IndexName": "pmacctd-%Y-%m-%d", 

 "ES_Type": "pcap_data", 

 "InputFile": "/var/lib/pmacct/plugin1.csv", 

 "InputFormat": "csv" 

} 

 

I konfigurationsfilen är följande angivet: 

 

● ES_IndexName indikerar vilket namn indexet erhåller. Python strftime-syntax 

används eftersom indexena ska vara periodiska så att det framgår vilket datum 

denna data är från.  

● ES_Type innebär vilken egen definierad dokumenttyp som ska användas. Detta är 

namnet på en sorts kategori som används för att särskilja olika data av flera typer. I 

detta fallet behövs bara en dokumenttyp som får namnet pcap_data.  

● InputFile är vilken fil p2es ska läsa in data från. Det är alltså samma fil som pmacct 

skriver sin utdata till (plugin1.csv).  

● InputFormat anger vilket format denna fil har, i detta fall CSV. 

 

För att p2es ska köras automatiskt så används en funktion i pmacct, print_trigger_exec. 

Denna kör en exekverbar fil (i detta fallet plugin1 i /etc/p2es/triggers/) i ett angivet intervall 

(var 60:e sekund). Dessa värden anges i konfigurationsfilen för pmacct som nämnt ovan. En 

symbolisk länk kopplar ihop plugin1 och p2es default_trigger-skript. Detta medför att varje 

gång plugin1 körs så startas p2es med plugin1 som första argument och p2es skriver 

därmed över utdata från pmacct (plugin1.csv) till Elasticsearchs indexfiler (pmacctd-%Y-%m-

%d). 
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4.2.3 Elasticsearch 

 
Figur 4 - Data skickas vidare och lagras i ES 

ElasticSearch lagrar och organiserar data i så kallade indexfiler. Namnet på index (pmacctd-

%y-%m-%d) och vilken typ av kategori (pcap_data) tillhandahålls av p2es. Efter varje dygn 

skapas ett nytt index innehållande ny data, detta för att urskilja och göra det mer logiskt för 

användaren, om hur mycket data som lagrats per dag, månad och på årsnivå. 

 

ES-Curator är ett slags hjälp-tillägg som underlättar sorteringen av samtliga index, det vill 

säga en mer strukturerad tabellform presenterar all data som lagrats, och kan utläsas av 

användaren på ett mer användarvänligt sätt. ES-Curator håller även reda på mängden data, 

och visar det sig vara brist på lagringsutrymme så går det att applicera en policy som raderar 

index som passerat x antal dagar. I detta fall är 120 dagar angivet, vilket Hi5 begärde då det 

skulle passa bäst in i deras arbetsflöde. Storleken på varje indexfil ligger i snitt på 250 MB. 
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Detta innebär att för 120 dagar är den totala storleken 30 GB vilket Hi5 anser är fullt 

hanterbart. 

 

Om ett behov uppstår av att arkivera informationen, så finns export-verktyget es2csv 

tillgängligt som överför den angivna data till en csv-fil. Se figur 4. 

 

I konfigurationsfilen för ES så har kommentaren för network.host: 127.0.0.1 tagits bort. 

Detta för att lösningen endast installerades på en enskild server, det vill säga ett single 

node-upplägg. Är det fler än en server som skall vara i drift och man vill sammankoppla 

dessa och bygga ett så kallat kluster, så krävs det att en annan adress anges. För att 

kontrollera om ES svarar på anrop så kan terminalkommandot (i linux)  # curl 

http://localhost:9200/?pretty anges. 

4.2.3.1 ES-Curator 

Konfigurationsfilen för curator (curator.yml) ser ut på följande vis: 

 

# Remember, leave a key empty if there is no value.  None will be a string, 

# not a Python "NoneType" 

client: 

  hosts: 

 - 127.0.0.1 

  port: 9200 

  url_prefix: 

  use_ssl: False 

  certificate: 

  client_cert: 

  client_key: 

  ssl_no_validate: False 

  http_auth: 

  timeout: 30 

  master_only: False 

 

logging: 

  loglevel: INFO 

  logfile: 

  logformat: default 

  blacklist: ['elasticsearch', 'urllib3'] 

 

Konfigurationsfilen innehåller klient-uppgifter och inställningar för hur informationen ska 

lagras. Flera mallar för olika konfigurationer finns tillgängliga på ES hemsida. Användaren 

behöver endast använda de värden som är relevanta för dennes behov, resterande kan 

utelämnas. hosts: - 127.0.0.1 och port: 9200 ska stämma överens med uppgifterna som 

finns inlagt på ES-noden. Finns det ett intresse att lagra händelser på en specifik plats, då 

görs det genom att ange sökvägen efter logfile:, sker ingen ändring utan standardvärdet 

kvarstår, så lagras informationen i stdout. 

 

http://localhost:9200/?pretty
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För att curator ska kunna utföra ändringar på de index som skapats så är det viktigt att en 

dedikerad konfigurationsfil finns inlagt för den uppgiften. En ny fil med namnet 

delete_indices.yml skapades med uppgift att radera index som ej uppfyller något syfte. En 

mängd föråldrad data som endast ligger i bakgrunden och upptar lagringsutrymme är inget 

som uppskattas, därför ansågs följande konfigurationsfil som relevant. Upplägget för denna 

fil ser ut på följande vis: 

 

# Remember, leave a key empty if there is no value.  None will be a string, 

# not a Python "NoneType" 

# 

# Also remember that all examples have 'disable_action' set to True.  If you 

# want to use this action as a template, be sure to set this to False after 

# copying it. 

 

actions: 

  1: 

 action: delete_indices 

 description: >- 

   Delete indices older than 120 days (based on index name), for logstash- 

   prefixed indices. Ignore the error if the filter does not result in an 

   actionable list of indices (ignore_empty_list) and exit cleanly. 

 options: 

   ignore_empty_list: True 

   disable_action: False 

 filters: 

 - filtertype: pattern 

   kind: prefix 

   value: pmacctd- 

 - filtertype: age 

   source: name 

   direction: older 

   timestring: '%Y-%m-%d' 

   unit: days 

   unit_count: 120 

 

I konfigurationsfilen är följande angivet: 

 

● action anger vilken fil som skall anropas.  

● disable_action är vad som avgör om filen är kontaktbar genom anrop. 

● value innebär vilket index-namn som är aktuellt. 

● timestring och value hänger ihop eftersom strängen är kopplad till index-namnet.  

● unit_count indikerar hur många dagar det maximalt får ta innan de index som 

passerat x-antal dagar raderas.  

 

För att undvika borttagning av index manuellt vid varje tillfälle, så finns det möjlighet för 

schemaläggning via cron. Detta genomförs genom att öppna daemonen crontab -e och 
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sedan att följande skrivs in @daily /usr/local/bin/curator 

/home/<user>/.curator/delete_indices.yml /home/<user>/.curator/curator.yml 

 

@daily innebär att crontab körs en gång per dag. Sedan anges sökvägarna till curator 

/usr/local/bin/curator, filen för delete_indices.yml och konfigurationsfilen curator.yml. När 

allt detta finns inlagt i cron så kommer samtliga filer att anropas dagligen per automatik, och 

radera index som passerat 120 dagar.   

4.2.3.2 Es2csv 

Es2csv används i terminalen för att exportera data från ES till en csv-fil. Verktyget är 

utvecklat för att ställa queries i ES för att inhämta olika volym-mängder av dokument från 

respektive index. Ett kommando i terminalen som kommer till stor användning är följande: 

# es2csv -i pmacctd-2017-05-30 -q ‘*’ -o fil.csv. 

. 

● -i vilket index det avser. 

● -q indikerar vad som ska hämtas. 

● -o vart all utdata ska skickas till.  
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4.2.4 Grafana 

 
Figur 5 - Grafana visualiserar data genom grafer och tabeller 

 

Grafana är visualiseringsplattformen som presenterar trafikinformationen i grafer och 

tabeller. Programmet har inbyggt stöd för ES som datakälla och är konfigurerad att hämta 

data från indexfiler med namn pmacct-* (wildcard används för att ta med alla oavsett 

datum), se figur 5. Projektgruppen har skapat de grafer och tabeller som Hi5 beräknas 

behöva, men skulle företaget vilja få ut mer/annan data så kan de själva konfigurera detta 

utan större svårigheter. 

 

För åtkomst till Grafana så anges localhost:3000 i adressfältet. Där kan användaren logga in 

med användarnamn och lösenord som angivits under installationen. Se figur 6 för Grafanas 
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inloggningssida. På startsidan kan lösningens dashboard (vid namn pmacctd) väljas. Se 

figur 7 för startsidan.  

 

 
Figur 6 - Grafanas inloggningssida 

 
Figur 7 - Grafanas startsida 

Bilderna nedan visar hur dashboarden ser ut för användaren. Längre ner kommer 

beskrivningar för hur graferna och tabellerna är uppbyggda. Figur 8 visar hur lösningens 

dashboard ser ut med minimerade panelrader. Vardera rad kan expanderas individuellt 

genom att klicka på den. Uppe till höger finns dashboardens tidsintervall, där användaren 

kan ange vilket tidsspann som tabellerna och graferna ska visa. Uppe till vänster finns 

rullistan Selected IP. Här kan användaren välja den IP-adress som ska undersökas närmare, 

alltså som graferna och tabellerna på de första tre raderna använder sig av. 
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Figur 8 - Dashboard med minimerade rader 

Figur 9 visar den första och andra raden, expanderade. På första raden finns graferna för 

vald IP-adress bandbredds- och dataanvändning. Dessa svarar på vad som angivits i 

rullistan. Inkommande, utgående samt total trafik visas samtidigt i grafen, vill man endast 

visa en av dessa så kan man klicka på texten under grafen (till exempel Selected IP Total för 

att endast visa den totala trafikmängden). Den andra raden innehåller tabellerna som visar 

vilka adresser som skickar/tar emot mest till/från vald IP-adress. 

 

 
Figur 9 - Bandbredds-/dataanvändning för vald IP-adress samt tabeller för skickad mottagen data till vald IP-

adress 

Figur 10 visar cirkeldiagrammen som representerar nätverksportsfördelningen till och från 

vald IP-adress. Värdena kan filtreras och sorteras genom listan till höger om diagrammet. 
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Figur 10 - Nätverksportsfördelning till och från vald IP-adress 

Figur 11 visar tabellerna och graferna för top talkers den senaste timmen. Dessa är 

hårdställda och därför oberoende av ändringar som görs i rullistan eller tidsintervallet. De 

visar alltid den senaste timmens adresser som har högst data-/bandbreddsanvändning. 

Figur 12 visar tabellerna och graferna för top talkers den senaste månaden. Dessa fungerar 

på samma sätt som de tidigare förutom tidsspannet. 

 

 
Figur 11 - Senaste timmens top talkers, inkommande och utgående 
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Figur 12 - Senaste månadens top talkers, inkommande och utgående 

Nu följer en mer inblick i hur dessa grafer, tabeller och funktioner är uppbyggda. Funktionen 

Dashboard Templating används för att få en rullista där man kan välja en IP-adress och 

därigenom få fram grafer och tabeller med information specifik för den adressen. Se figur 13 

för hur denna funktion är konfigurerad. 

 

 
Figur 13 - Templating 

● Variabeln har namnet ip och typen Query. 

○ Med den typen kan innehållet i variabeln specificeras under Query Options.  

● Datakällan är satt som Elasticsearch. 

○ Detta måste anges eftersom ES är backend, alltså källan där data hämtas 

från. 

● Refresh har värdet On Time Range Change.  



Institutionen för tillämpad fysik och elektronik              Filosofie kandidatexamen i Elektronik 

Umeå universitet                        Vt 2017 

 
21 

○ Med detta så uppdateras rullistan varje gång tidsintervallet på dashboarden 

(uppe till höger på figur 13) ändras, så att endast adresser som har trafikdata 

under det tidsspannet visas i listan. 

● På Query anges {“find”: “terms”, “field”: “src_ip”, “size”: 1000000000}.  

○ Denna rad medför att listan returnerar alla termer i fältet src_ip (alltså alla 

adresser som varit sändare) för det tidsintervall som är angivet på 

dashboarden. Parametern size anger det maximala antalet termer som kan 

visas i listan.  

● Sort är satt som Numerical (asc). 

○ Detta anger hur listan ska sorteras. 

Resterande värden har lämnats blanka då de saknar relevans i denna lösning. 

 

Den första raden av paneler som syns för användaren visar två grafer, en för 

bandbreddsanvändning (se figur 14 för hur denna är konfigurerad) samt en för 

dataanvändning. Både dessa är knutna till den IP-adress som valts i rullistan. Den enda 

skillnaden mellan de två graferna är att den för bandbreddsanvändning har en formel för att 

omvandla byte till bit/s, samt att enheten som visas på Y-axeln är just bit/s. 

 

 
Figur 14 - Graf för bandbreddsanvändning 

Graferna har tre mätetal: A, B och C. Dessa representeras med olika färger i grafen (se figur 

14).  

● På A är src_ip:$ip i fältet Query angivet. 

○ Detta innebär att den söker igenom alla dokument som innefattas i det 

angivna tidsintervallet. Därifrån hämtas de dokument där värdet hos variabeln 

$ip (alltså den adress som för närvarande är vald i rullistan) är src_ip. Med 

andra ord där den valda adressen är sändaren.  

● B visar motsvarigheten, dst_ip:$ip.  

○ Alltså där den angivna adressen är mottagare. 

● C hämtar bägge med src_ip:$ip OR dst_ip:$ip.  
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○ Här visas den totala användningen för adressen, skickat och mottaget 

sammanslaget. 

På detta sätt visar grafen bandbreddsanvändningen för den valda adressen med tre mätetal, 

skickat, mottaget och totalt. 

 

För att på Y-axeln få fram datamängden är Sort och sedan fältet bytes angivna. Värdena för 

datamängden lagras i ES i enheten byte. För att omvandla bytes till bit/s används ett skript 

på raden Script, (_value*8)/($__interval_ms/1000).  

● _value är värdet angivet i byte. 

○ Detta multipliceras med 8 för att få värdet angivet i bit istället.  

● $__interval_ms är en variabel i Grafana som anger antalet millisekunder per bucket. 

○ Grafana grupperar data i graferna i så kallade buckets. En bucket kan sägas 

vara en punkt på X-axeln. Mängden data i varje bucket beror på hur stort 

tidsintervallet är vid det tillfället. Ändrar användaren till exempel tiden till att 

visa de senaste 3 månaderna så grupperas data till större buckets på 1 dag 

var. Alla värden inom den dagen slås alltså ihop och visas som en punkt på 

X-axeln. Ändras tidsintervallet till den senaste dagen så grupperas data till 10 

minuter per bucket. Detta för att graferna ska se bättre ut och prestera bättre.  

Variabeln $__interval_ms delas således med 1000 för att få antal sekunder per bucket. Tack 

vare detta kommer värdena i grafen alltid vara uttryckta i bit/s, oavsett vilket tidsintervall man 

väljer på dashboarden. 

 

Den andra panelraden innehåller två tabeller. Den första visar de tio adresser som skickar 

mest data till den valda IP-adressen. Den andra visar de tio adresser som tar emot mest 

data från den valda IP-adressen. Se figur 15 för konfigurationen av den förstnämnda.  

 

 
Figur 15 - Tabell för trafik mot valt IP-adress 

● Under inställningarna för tabellerna (fliken Options) är Table transform ändrat till 

Time series aggregations.  
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○ Detta medför att de värden man anger på raden under (Max, Avg, Total) får 

varsin kolumn.  

● Under fliken Column Styles har tröskelvärden angetts till 100 MB och 1 GB. 

○ Detta bestämmer vilken färg värdena ska visas med. Är värdet mindre än 100 

MB visas grönt. Är värdet 100 MB eller högre men lägre än 1 GB visas 

orange. Är värdet 1 GB eller högre visas rött. Dessa värden valdes godtyckligt 

för att visa funktionen för Hi5, de får själva justera dessa trösklar till värden 

som passar deras verksamhet i efterhand. 

● Samma Query som de tidigare graferna används för att hämta data från ES.  

● Group by har angivits som Terms och src_ip.  

○ Detta leder till att källadresserna listas längst till vänster.  

● Top 10 och Order by: Sum bytes är valt.  

○ Precis som det låter så medför detta att de tio adresser som skickat högst 

antal bytes till den valda adressen listas med fallande ordning. 

 

Tredje panelraden innehåller två cirkeldiagram som presenterar vilka nätverksportar trafiken 

är fördelad över. Ett diagram där den valda adressen är källa samt ett där den är destination. 

Se figur 16 för hur den förstnämnda är konfigurerad. 

 

 
Figur 16 - Nätverksportsfördelning från vald IP-adress 

Diagrammen är i princip konfigurerade på samma sätt som tabellerna på panel två, med den 

skillnaden att src_port/dst_port används istället för src_ip/dst_ip på Group by.  

 

På resterande fyra rader finns tabeller och grafer som visar “top talkers”. Dessa visar alltså 

de adresser som använt mest data respektive bandbredd, timvis och månadsvis. Dessa 

visas oberoende av vad som valts i rullistan och vad som angetts som tidsintervall på 

dashboarden. För tabellerna samt graferna som visar inkommande trafik har i query-fältet 

samtliga egna publika IP-adresser angivits som dst_ip. Detta medför att data som hämtas är 

den inkommande trafiken. Se figur 17 och figur 18.  
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Samma princip har appliceras på tabellerna och graferna för utgående trafik, med skillnaden 

att de egna IP-adresserna angivits som src_ip, alltså källa. Se figur 19 och figur 20. Dessa 

tabeller och grafer finns i två utföranden där tidsintervallet har hårdställts till senaste timmen 

samt senaste månaden. 

 

 
Figur 17 - Senaste timmens inkommande top talkers i tabellform 

 
Figur 18 - Senaste timmens inkommande top talkers i grafform 
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Figur 19 - Senaste timmens utgående top talkers i tabellform 

 
Figur 20 - Senaste timmens utgående top talkers i grafform 
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Figur 21 - Lösningen i sin helhet, Hi5 bevakar data genom Grafana 

I stora drag går lösningen alltså ut på att pmacct samlar in trafikdata med hjälp av Libpcap 

och lagrar det i en CSV-fil. P2es läser sedan in all utdata från CSV-filen genom ett trigger-

skript, bearbetar informationen och separerar sig sedan från filen efter att ha dumpat 

information i ElasticSearch, där all data lagras och sorteras som index. Slutligen används 

Grafana för att ge en visualiserad presentation av data i ES, och visar tydliga grafer och 

tabeller för användaren. Se figur 21. 

 

För att säkerställa så att data som visas i graferna stämmer med trafiken som faktiskt 

passerar gjordes ett test.  

● Två labbdatorer som var kopplade på samma nätverk användes, Dator 1 och Dator 

2.  
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● En fil på storleken 100 MB skapades på Dator 1 med # truncate -s 100MB 

filesize100MB.  

● Sedan installerades en FTP-överföringsapplikation (FileZilla) på bägge datorerna. 

○  Det säkerställdes att FileZilla skickade filer binärt istället för med ASCII.  

● Klockan 10.30 skickades filen filesize100MB från Dator 1 till Dator 2.  

● Fem minuter senare, klockan 10.35, skickades filen på nytt samma väg.  

● Under minut 10.40 skickades filen två gånger samma väg.  

 

Efter detta inspekterades grafen för inkommande på Dator 2.  

● Tidsintervallet på dashboarden ställdes in för att visa de senaste 24 timmarna, vilket 

innebar att varje bucket var på 2 minuter.  

● Mellan 10.40 och 10.42 var den totala inkomna datamängden 200 MB, vilket 

stämmer med vad som skickats.  

○ Bandbreddsanvändningen för samma period uppgavs vara 13,33 Mbps (200 * 

8 / 120 ≈ 13,33) vilket även det stämmer.  

● Efter att ha ställt om tidsintervallet till denna månad (med buckets på hela timmar) 

uppgavs den totala inkomna datamängden vara 400 MB.  

○ Bandbreddsanvändningen för timme 10 var 888,89 kbps (400 * 8 / 3600 ≈ 

888,89).  

Resultatet av dessa tester var att data som visas i Grafana (och därmed i lösningen i sin 

helhet) stämmer överens med trafiken som skickas/tas emot. 

5 Diskussion 

Det planerade arbetssättet för projektet var att projektgruppen tillsammans skulle söka efter 

och besluta om ett insamlingsverktyg. Därefter skulle arbetet delas upp så att vardera 

deltagare kunde fokusera på varsitt område. Detta för att arbetet skulle kunna utföras 

parallellt och flyta på så effektivt som möjligt under projektets gång. När projektet sattes 

igång så föll det sig dock naturligt att ha insyn i den andres arbetsområde. Ett mer flexibelt 

arbetssätt användes alltså, vilket får ses som positivt då bägge deltagare fick en högre 

förståelse för lösningen som helhet.  

 

I början av projektet bestod majoriteten av arbetstiden till att bilda sig en uppfattning om hur 

pmacct fungerar i överlag. Vad är det som ingår i paketet pmacct, och räcker det till att 

leverera en fullt fungerande lösning med både backend och frontend? Dvs uppfylls 

efterfrågan som ställs av Hi5 genom denna lösning? 

 

Färdiga lösningar finns att tillgå, kompletta paket som är redo för användning efter några 

knapptryckningar, men ingen av dessa är dock open source-lösningar, något som 

uppdragsgivaren föredrog. 

 

Netflow och sFlow är två kända tekniker som används för insamling av trafikdata. Något som 

pmacct stödjer, dock så krävs det även att den fysiska hårdvaran har stöd för den 

teknologin. I vår laborationsmiljö och den switch som lösningen skulle kopplas till, så fanns 
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endast portspegling att tillgå. Vilket krävde ett helt annorlunda upplägg av konfigurering från 

vår ände för att det skulle fungera tillfredsställande. 

 

Efter att ha läst på en hel del om pmacct, så uppmärksammades det att endast den i sig 

skulle bli otillräcklig. Mer efterforskning behövdes för att se om det fanns några ytterligare 

delar att bygga på med, såsom sammankoppling med andra program som skulle kunna axla 

rollerna för backend och frontend. 

 

Upptäckten av p2es var egentligen genombrottet för detta projekt. En transparent brygga 

som skulle realisera möjligheten att sammankoppla pmacct med en lämplig databas. Dock 

så uppstod det en hel del komplikationer med att få p2es att fungera med pmacct och ES. 

Det visade sig att p2es ej var kompatibel för att fungera med den senaste versionen av ES 

5.X. Detta togs upp med skaparen bakom p2es, som efter många turer fram och tillbaka 

med felsökning gjorde en korrigering och uppdatering av verktyget, och som även visade 

tacksamhet till att detta hade uppdagats. Efter uppdateringen så resulterade det i att 

trafikdata började lagras i NoSQL miljön, även kallat ES. 

 

Till slut var fyra aktörer sammankopplade med varandra: pmacct, p2es, ES och Grafana. 

Lösningen har alltså många utbytbara delar, vilket kan vara besvärligt för bland annat 

felsökning. Lösningarna kommer alla från olika utvecklare och har ingen officiell garanti för 

kompatibilitet (förutom Grafana och ES) så om problem skulle uppstå med lösningen kan det 

vara tidskrävande att hitta felsorsaken. Eventuella uppdateringar av enskilda delar kan även 

potentiellt störa hela lösningen.  

Det här är dock oftast oundvikligt när det handlar om open source-lösningar, licensfria 

program leder för det mesta till en något större uppförsbacke i användarvänlighet, det ställs 

alltså högre krav på användarna om att ha en större förståelse om hur alla delar hänger 

ihop. 

 

En del av denna lösning som lämnar något att önska är sättet som inkommande och 

utgående trafik presenteras i Grafana. Beroende på om den valda IP-adressen i rullistan är 

en av Hi5:s egna adresser eller en av deras kunders så kommer samma graf i det ena 

scenariot visa utgående trafik och i nästa visa inkommande. Detta eftersom vad som är källa 

respektive destination är relativt till vad man angett i rullistan, färdriktningen är alltså olika. 

Det går alltså inte att ha en graf som endast visar inkommande trafik men samtidigt utgår 

efter den valda IP-adressen. Tyvärr går detta inte att åtgärda eller presentera på ett mer 

intuitivt sätt på grund av hur lösningen aggregerar data. 

 

Ett av Hi5:s önskemål var att lösningen skulle ha möjlighet att larma om trafiken skulle 

överskrida en specifik gräns, i och med att detta skulle kunna effektivisera övervakningen. 

Det finns tyvärr ingen sådan funktion ännu i Grafana när ES används som datakälla. Enligt 

skaparna bakom Grafana är det här dock något som aktivt jobbas på, så inom en snar 

framtid ska det vara applicerbart med en så kallad larmfunktion. Detta bör vara enkelt för Hi5 

att lägga in när tiden kommer, då aktivering av larmfunktion till andra datakällor i Grafana är 

relativt intuitivt. 

 

Om Grafana mot förmodan skulle sluta fungera, till exempel att kompatibiliteten med ES 

upphör, så skulle Kibana kunna vara ett ersättningsalternativ. Utvecklarna bakom ES står 

även bakom Kibana, så ur ett kompatibilitetsperspektiv skulle detta vara det bästa 



Institutionen för tillämpad fysik och elektronik              Filosofie kandidatexamen i Elektronik 

Umeå universitet                        Vt 2017 

 
29 

alternativet. Dock så har Grafana i dagsläget fler funktioner och högre anpassningsnivå, 

specifikt vad gäller data i tidsserieform. Därför skulle förstahandsvalet vara att fortsätta 

utnyttja Grafana tillsvidare om det fortfarande klarar av de grundläggande uppgifterna.  

 

Dessa eventuella frågetecken till trots så är Hi5 nöjda med lösningen som den är. Efter att 

praktiskt demonstrerat resultatet för uppdragsgivaren så fick projektgruppen positiv respons 

om att lösningen skulle fungera bra för deras ändamål. Företaget installerade servern vilket 

lösningen ligger på i sitt skarpa nät och började direkt använda den.   
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Bilaga 1 

1 Handbok - Installation på server 

Nedanstående steg körs på server med Ubuntu 16.04.1 LTS lokalt installerat. 

1.1.1 Installation av pmacct (version 1.6.2): 

Installera först libpcap-dev och C kompilator: 

# apt-get install libpcap-dev 

# apt-get install build-essential 

Ladda ned och packa upp pmacct: 

# wget http://www.pmacct.net/pmacct-1.6.2.tar.gz  

# tar -xvzf pmacct-1.6.2.tar.gz 

Installera pmacct: 

# ./configure --enable-ipv6 --enable-relax 

# make 

# make check 

# make install 

Skapa konfigurationsfil: 

# mkdir /etc/pmacct 

# nano /etc/pmacct/pmacctd.conf 

Ange nedanstående i konfigurationsfilen: 

 

! pmacctd configuration file 

 

interface: eno4 

 

plugins: print[plugin1] 

 

print_output_file[plugin1]: /var/lib/pmacct/plugin1.csv 

print_output[plugin1]: csv 

print_trigger_exec[plugin1]: /etc/p2es/triggers/plugin1 

print_refresh_time[plugin1]: 60 

 

aggregate[plugin1]: src_host, src_port, dst_host, dst_port 

 

1.1.2 Installation av Elasticsearch (version 5.4.0): 

Installera först Java: 

# apt-get install openjdk-8-jre 

Ladda ned och installera Elasticsearch:  

# wget -qO - https://packages.elasticsearch.org/GPG-KEY-elasticsearch | sudo apt-key 

add - 

http://www.pmacct.net/pmacct-1.6.2.tar.gz
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# apt-get install apt-transport-https 

# echo "deb https://artifacts.elastic.co/packages/5.x/apt stable main" | sudo tee -a 

/etc/apt/sources.list.d/elastic-5.x.list 

# apt-get update && sudo apt-get install elasticsearch  

Konfigurera automatisk uppstart: 

# /bin/systemctl daemon-reload 

# /bin/systemctl enable elasticsearch.service 

# systemctl start elasticsearch.service 

Ange loopback som network.host (denna lösning kör single node Elasticsearch, ska kluster 

köras så måste annan adress anges):  

# nano /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml 

Ta bort kommentaren på raden network.host: 127.0.0.1 

Status kan kontrolleras med: 

# curl http://localhost:9200/?pretty 

 

1.1.3 Installation av p2es (version: 0.3.0a5): 

Installera först pip och git: 

# apt-get install python-pip 

# apt-get install git 

Installera p2es: 

# pip install pmacct-to-elasticsearch 

# cd /usr/local/src/ 

# git clone https://github.com/pierky/pmacct-to-elasticsearch.git 

# cd pmacct-to-elasticsearch/ 

# ./install 

Skapa konfigurationsfil: 

# nano /etc/p2es/plugin1.conf 

Ange nedanstående i konfigurationsfilen: 

 

{ 

 "ES_IndexName": "pmacctd-%Y-%m-%d", 

 "ES_Type": "pcap_data", 

 "InputFile": "/var/lib/pmacct/plugin1.csv", 

 "InputFormat": "csv" 

} 

 

Skapa katalog för plugin output: 

# mkdir /var/lib/pmacct 

Skapa länk till default_trigger-skriptet: 

# cd /etc/p2es/triggers/ 

# ln -s default_trigger plugin1 
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1.1.4 Installation av Curator (version 5.0.4): 

Installera Curator: 

# pip install elasticsearch-curator  

Skapa konfigurationsfil: 

# mkdir /home/<user>/.curator 

# nano /home/<user>/.curator/curator.yml 

Ange nedanstående i konfigurationsfilen: 

 

# Remember, leave a key empty if there is no value.  None will be a string, 

# not a Python "NoneType" 

client: 

  hosts: 

 - 127.0.0.1 

  port: 9200 

  url_prefix: 

  use_ssl: False 

  certificate: 

  client_cert: 

  client_key: 

  ssl_no_validate: False 

  http_auth: 

  timeout: 30 

  master_only: False 

 

logging: 

  loglevel: INFO 

  logfile: 

  logformat: default 

  blacklist: ['elasticsearch', 'urllib3'] 

 

Skapa konfigurationsfil för exekvering: 

# nano /home/<user>/.curator/delete_indices.yml 

Ange nedanstående i konfigurationsfilen (120 dagar anges här, detta kan ändras vid behov): 

 

# Remember, leave a key empty if there is no value.  None will be a string, 

# not a Python "NoneType" 

# 

# Also remember that all examples have 'disable_action' set to True.  If you 

# want to use this action as a template, be sure to set this to False after 

# copying it. 

 

actions: 

  1: 

 action: delete_indices 

 description: >- 
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   Delete indices older than 120 days (based on index name), for logstash- 

   prefixed indices. Ignore the error if the filter does not result in an 

   actionable list of indices (ignore_empty_list) and exit cleanly. 

 options: 

   ignore_empty_list: True 

   disable_action: False 

 filters: 

 - filtertype: pattern 

   kind: prefix 

   value: pmacctd- 

 - filtertype: age 

   source: name 

   direction: older 

   timestring: '%Y-%m-%d' 

   unit: days 

   unit_count: 120 

 

Schemalägg processen med crontab: 

# crontab -e 

Ange: 

@daily /usr/local/bin/curator /home/<user>/.curator/delete_indices.yml 

/home/<user>/.curator/curator.yml 

 

1.1.5 Installation av es2csv (version 5.2.1): 

Installera es2csv: 

# pip install es2csv  

Kör med: 

# es2csv -i pmacctd-2017-05-30 -q ‘*’ -o fil.csv 

(-i för att ange valfritt index, -q för lucene query, -o för namn på csv-fil.) 

 

1.1.6 Installation av Grafana (version: 4.3.1): 

Öppna /etc/apt/sources.list och lägg till raden: 

deb https://packagecloud.io/grafana/stable/debian/ jessie main 

Installera Grafana: 

# curl https://packagecloud.io/gpg.key | sudo apt-key add - 

# apt-get update 

# apt-get install grafana 

Konfigurera automatisk uppstart: 

# systemctl daemon-reload 

# systemctl start grafana-server 

# systemctl enable grafana-server.service 

Ange eget användarnamn och lösenord i /etc/grafana/grafana.ini. Andra inställningar kan 

även ändras här efter behov, t.ex. default port. 
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1.1.7 Uppstart av pmacct: 

Konfigurera promiscuous mode på det interface som ska bevakas: 

# ifconfig <interface> up 

# ip link set <interface> promisc on 

Starta pmacct med: 

# pmacctd -f /etc/pmacct/pmacctd.conf -D 

Nedanstående rad kan användas (efter en minut) för att kontrollera så index skapas: 

# curator_cli show_indices --header --verbose 

 

1.1.8 Initiering av Grafana: 

Gå till localhost:3000, logga in med tidigare angivet användarnamn och lösenord. Se bild: 

 
 

Klicka på Grafana-knappen uppe till vänster. Välj Data sources. Se bild nedan: 
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Välj Add data source. Fyll i fälten enligt bild: 

 

 
 

Om man sedan tidigare har gått igenom stegen för att skapa ett dashboard så kan man 

exportera/importera detta på Home -> Import. 

För att skapa ett nytt dashboard klicka på Home till höger om Grafana-knappen och välj 

Create new. Se bild: 
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Skapa först ett template för variabeln $ip samt rullista. Detta nås genom att klicka på 

kugghjulet högst upp och sedan välja Templating. Fyll i enligt bild: 

 

 
 

Skapa en graf för bandbredds- och dataanvändning knutet till vald IP-adress enligt bilden 

nedan. Alla paneler läggs till genom att klicka på de tre prickarna (More Options-ikonen) till 

vänster om raden. Enda skillnaden mellan de två graferna är att bandbredd har formel för 

omvandling till bit/s och rätt enhet för att reflektera detta. 
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Lägg in tabeller för att visa de tio käll- och destinationsadresser som skickar/tar emot mest 

data till/från den valda IP-adressen. Ändra Table transform till Time series aggregations. 

 

 
 

Installera Pie Chart plugin med: 

# grafana-cli plugins install grafana-piechart-panel 

# service grafana-server restart 

Skapa två cirkeldiagram som visar portanvändningsfördelningen för vald ip-adress, källa 

respektive destination. Se bild nedan: 
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Lägg in tabeller och grafer för top talkers som visar data respektive bandbredd, timvis och 

månadsvis. Hårdställ alla egna publika IP-adresser i query-fältet som destination på inbound 

för att den ska hämta alla data där dessa adresser är destination, alltså inbound. Samma 

princip gäller för outbound, men då som källa. Se bilder nedan: 
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Bilder på lösningen i sin helhet:  
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