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FORPROSJEKT RAPPORT: 
 

1.Mål og rammer: 
 
1.1 Bakgrunn:  
Alle på vår gruppe går linje for drift og dette er derfor en meget aktuell oppgave for oss. 
Samtidig har gruppas deltagere stor interesse for linux, og ser på skolelinux prosjektet som et 
stort framskritt både økonomisk og sikkerhetsmessig. Da økonomien i dagens skoler som 
kjent er trang. Vi vil derfor gjøre vårt beste for å bidra til at dette blir tatt mer i bruk i skolen. 
Ser også at dette prosjektet vil ha et stort læringspotensial, for oss i driftsammenheng med 
tanke på vår videre jobbing innenfor emnet.  
 
 
1.2 Prosjektmål:  
Prosjektmålet er å lage en modul for skolelinux, som inneholder et overvåkningssystem. Slik 
at en systemadministrator kan ha oversikt over hvilke maskiner på et nettverk, som feiler og 
hvilken kategori- feil det vil dreie seg om. Modulen skal også inneholde et forenklet system 
som ordner programoppdatering av systemet, enten det gjelder tjenere eller arbeidsstasjoner. 
Hovedmålet blir da å utvikle/tilpasse et overvåkningssystem og oppdateringssystem for bruk i 
skolelinux prosjektet som er brukervennlig og godt integrert i skolelinux pakka. 
 
 
1.3 Rammer : 
Økonomi: 
Gruppa har ingen spesielle økonomiske rammer, da dette i utgangspunktet ligger under et 
prosjekt i en større skala som faktisk baserer seg på dugnadsinnsats. Gruppa dekker derfor 
utgifter som eventuelt vil oppstå fra egen lomme. Et regnskap vil bli ført gjennom året og 
deles til slutt innad i gruppa. Eventuelle kjøregodtgjørelser, har hittil blitt dekket av HIG.  
Tid: 
Gruppens tidsrammer er fastsatt i punkt 6 (Framdrift). 

 

2. Omfang: 

Oppgavebeskrivelse og avgrensning: 
 
Oppgaven går ut på å lage/tilpasse et overvåkningssystem for skolelinux slik at man kan finne 
ut hvilke maskiner som feiler. Vi ser for oss en server som kjører en GUI applikasjon som gir 
en oversikt over hvordan det står til med systemet i sin helhet og gir lettfattet informasjon hvis 
noe feiler. Programmet skal vise status for hver enkelt maskin på LAN ’et. Programmet kan 
for eksempel overvåke prosesser som skal kjøre på de forskjellige klientene, systemkrasj og 
belastning på maskiner. 
Oppgaven vil i hovedsak bestå av å utvikle og tilpasse allerede vel utprøvd programvare som 
cfengine (En konfigurasjons motor) og analyse av eksisterende programmer som bigbrother. 
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Oppdateringer: 
Man trenger forenklet programoppdatering av systemet, enten det gjelder tjenere eller 
arbeidsstasjoner. Dette er kraftig forenklet i utgangspunktet da man bruker apt-get-systemet i 
Debian, som ordner alle avhengigheter ved programoppdateringer.  
 
 
Avgrensninger: 
Gruppen velger å avgrense oppgaven til å omfatte overvåkning av ett LAN, selv om det fra 
skolelinux sin side er ønskelig med en full WAN løsning. Noe som vil bli et for stort prosjekt 
for ei gruppe.  Tanken er da at en kontrollserver skal kunne stå i en ekstern bygning 
(Kommunen), og overvåke nettverket i flere LAN spredt utover på de respektive skolen.   
 
 

3. Prosjektorganisering: 
 
3.1 Ansvarsforhold: 
 
 

 
 
Vi på gruppa mener selv vi er strukturerte og jobber bra, sammen og individuelt. Men har 
valgt Tarjei som gruppens sjef dersom noe skulle gå galt, eller det oppstår 
uoverensstemmelser innad i gruppa.  Har gjort valget siden vi er en stor gruppe og er 
avhengig av et knutepunkt som koordinerer møter og holder oversikt over hva som skjer. Ser 
det også som viktig å ha en som kan sette ned foten og ta beslutninger. 
Men vi vil hele veien gjennom prosjektet foreta midlertidige rollebyttinger, da dette faktisk er 
et prosjekt i læringssammenheng, og det er viktig at alle parter får prøve de ulike roller som 
en trening. Har også fordelt ulike rolle som webansvarlig, systemansvarlig og 
driftsansvarlig.(se fig. Punkt 3) 
 

Leder: Tarjei Westrum 

Veileder: Erik Hjelmås Kontakt hos Skolelinux: 
Frode Jemtland 

Ragnar Haugland 
 (webansvarlig) 

Vidar A. Grønnland 
(system ansvarlig) 

Sven Are Finnevolden 
(driftsansvarlig) 
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3.2 Øvrige roller og bemanning: 
Gruppe leders oppgaver er å koordinere møter med veileder og oppdragsgiver, samt ha 
kontroll over hva som skal gjøres i forhold til fastsatt plan. 
Gruppemedlemmenes ansvar er å overholde fastsatte tidsfrister og jobbe for fellesskapet innad 
i gruppa. 
 
Gruppesammensetning:  
 
Tarjei Westrum:   (tarjei.westrum@hig.no) 
Sven Are Finnevolden:  (sven.finnevolden@hig.no ) 
Vidar Ajaxon Grønland : (vidar.groenland@hig.no) 
Ragnar Haugland:   (ragnar.haugland@hig.no) 
 
Veileder: 
Erik Hjelmås   (erikh@hig.no) 
 
Kontakt person hos Skolelinux: 
Frode Jemtland   (frode.jemtland@skolelinux.no) 
 
 

4. Planlegging, oppfølging og rapportering 
 
4.1 Hovedinndeling av prosjektet: 
Gruppa velger å benytte seg av inkrementell utviklingsmodell, da dette er en modell som 
baserer seg på mye modultesting underveis 
 
Se gantt skjema vedlegg 1 
 
 
 
 
 
4.2 Krav til Statusmøter og beslutningspunkt: 
Våre planer for gruppemøter, veileder møter og status rapportering er som følger: 
 
Vil bli satt opp ett gruppemøte hver mandag 12.30-13.30 der hele gruppa skal møte, det 
skrives møtereferat som blir tatt i betraktning ved statusmøte i slutten av måneden. 
 
Veiledermøte med Erik Hjelmås, ett pr. 14.dag tirsdager mellom 0900 og 1400 (tid avtales 
nærmere med veileder) 
  
Et statusmøte siste virkedag i måneden der hele gruppen møtes med påfølgende rapport som 
leveres veileder og skal ligge ved i slutt rapporten. 
 
Nærmere forklaring til tidspunkter vil ligge i Gantt skjemaet, se punkt 6.4. 
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5. Organisering av kvalitetssikring: 
Da det gjelder kvalitetssikring er som tidligere nevnt skolelinux basert på et stort  
dugnads-team med mange utviklere. Disse er vi så heldig å kunne benytte oss av. Vha. av 
mail- listen til skolelinux ligger alt til rette for at vi skal kunne få svar på spørsmål og 
konstruktiv kritikk, da de fleste der sitter inne med store skolelinux kunnskaper. Vi har derfor 
i praksis mange veiledere vi kan benytte oss av gjennom semesteret.  
Vi vil derfor satse på å broadcaste vår webadresse slik at flere kan gi oss tips underveis. 
 
Web-adresse: http://hovedprosjekter.hig.no/v2003/data/gruppe7 

 

6. Fremdriftsplan 
 
6.1 Liste over aktiviteter: 
Møte med Knut Yrvin og Frode Jemtland Holumskogen barneskole i Nittedal 13.januar 2003 
Utvikler seminar i Skolelinux på Ulsrud Vgs. i Oslo. 31.januar-2.februar 2003 
 
 
6.2 Milepæler: 
Innlevering av Forprosjekt rapport    fredag 24.01.03 
Nettverk ferdig oppkoblet og klar for testing  torsdag 30.01.03 (VEDLEGG 2)                       
Kravspek forslag foreligger    medio mars 
 
Innleverig av sluttrapport     søndag  18.05.03 
 
 
6.3 Tids- og ressursplaner:  
 
Mandag:  11.00-1500 
Tirsdag:  0900-1500 
Onsdag: 
Torsdag:  1200-1500 
Fredag: 1000-1400 
Kveldstid:  Mandag, Tirsdag, Onsdag, (3t pr. kveld) 
Helg: Etter behov og ved utviklingssamlinger 
 
Totalt Dagtid 17 timer.  
Totalt Kveldstid: 9 timer. 
Totalt: 26 timer i uka 
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VEDLEGG 1 GANTT-SKJEMA 

     Milepæler 
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VEDLEGG 2 NETT-ARKITEKTUR 
 
NETTET 
 PÅ GRUPPE ROM A113 
 

 


