
KRAVSPESIFIKASJON 
 
 
I INTRODUKSJON 
   
1.1 BAKGRUNN 
 
Vi er en gruppe bestående av fire personer som skal utføre et hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik (HIG). 
Alle medlemmene av gruppen går tredje år dataingeniør, og har valgt linje for drift. Dette gjør det 
interessant for oss å velge et prosjekt som er relatert og lærerikt innenfor de fagområdene, vi mener er 
viktige for fremtidige arbeidsstillinger. Da linux er et meget stabilt og utbredt operativsystem som blir mye 
brukt blant privatpersoner og i bedrifter. Gruppens mål er å delta i et landsomfattende prosjekt som skal 
innføre linux i skolen, også kalt skoleLinux. Prosjektet er dugnadsbasert og har flere smågrupper som 
utvikler forskjellige moduler til den ferdige pakken. Grunnlaget for oppstarten av prosjektet er at det er 
pengebesparende, stabilt, enkelt å vedlikeholde, og det er et sikkert system.  
 
 
1.2 KORT OM KRAV TIL SYSTEMET 
System modulen skal brukes som et hjelpemiddel for overvåkning av (LAN og WAN) nettverk som innehar 
skolelinux konfigurasjonen. 
Systemet vil i første omgang bestå av en stor modul som skal implementeres i Debian distribusjonen 
skolelinux. 
Innholdet til hovedmodulen vil være mange små og mellomstore moduler, avhengig av hva et skolelinux 
nettverk avhenger av og hva vår behovsanalyse vil gi svar på. 
Kostnadene for prosjektet ansees å være minimale da vi hele veien vil benytte oss av open-source (GPL), 
som er en av skolelinux`s hoved-regler. 
Da det gjelder tidsplan, henvises det til Framdriftsplan. Se vedlegg.  
 
 
1.3 KORT OM SYSTEMETS OMGIVELSER 
 
- Konfigurere et overvåkningssystem som er stabilt og egnet for bruk i   skolelinuxpakken. 
- Kompetanseoppbyggende 
- Kursing av andre 
 
Overvåkningssystemet skal brukes på Linux plattform, og kjøres på en filserver. Og i første omgang omfatte 
overvåkning av et homogent Linux miljø. På sikt skal det være mulig å ha tilkoblet Windows 
arbeidsstasjoner, som systemet også skal ha oversikt over. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.4 DOKUMENTETS STRUKTUR 
     
Dokumentasjons struktur  
Kap.1: Innledning for å gi forståelse hva prosjektet i grove trekk går ut    
 på, ikke teknisk del. 
Kap.2: Hva skal systemet gi systemadministratoren? 
Kap.3++: Mer teknisk beskrivelse av hva programmet skal gjøre og ikke       
gjøre. 
 
 
 
 
 
1.5 DEFINISJONER 
 
CGI – Common Gateway Interface. En standardisert måte for å utveksle informasjon mellom en WWW-
tjener og en WWW-klient. 
 
LTSP – Linux Terminal Server Project, prosjekt som går på diskløse   
             maskiner. 
 
Tynnklienttjener – En tjener som lagrer informasjon fra tynnklient-brukere i systemet. 
 
Tynnklient – En diskløs maskin, som starter opp ved hjelp av en diskett   
med nettverkskortinformasjon. Henter/lagrer data på tynnklienttjeneren. 

 
Internett – Et verdensomspennende datanettverk. 

 
Linux – Operativsystem som kjøres på PC, brukes ofte på utdanningssteder  

        og som servere. Er basert på UNIX. 
MAC-adresse – En unik adresse for hvert nettverkskort (eks.:  

              00:60:94:e5:78:1e). 
  
Nagios – Omfattende overvåkningsprogram for datanettverk.  
 
 
1.6 REFERANSER 
Vi har benyttet oss av internett og personer med driftserfaring under oppbygningen av spesifikasjonen. (Tor 
Erik Neuberg, Johnny Birkelund, Sverre Stoltenberg) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II BRUKER BESKRIVELSE 
Denne seksjonen skal gi en videre detaljeringsgrad av kravene, men uten å være så spesifikk detaljert som i 
seksjon III. 
  
 
2.1 OMGIVELSER 
*En generell beskrivelse av de rammer som systemet skal fungere innen. Den skal beskrive aspekter som: 
*utstrekning/størrelse, plassering, temperatur, strømtilførsel, tilknytning til annet utstyr/andre datasystemer, 
*kommunikasjonsstandarder. 
Det vil være en forutsetning at vårt overvåkningssystem kjøres på et skolelinux nett dvs. (debian), da vi har 
brukt dets oppsett i konfigurasjonen. Systemet vil bestå av en overvåkningsmodul som automatisk 
installeres på filtjeneren, som er ”mora” til alle andre maskiner på nettet.  
Serveren er tilkoblet alle maskiner i nettverket gjennom maskiner eller svitsjer. 
Kommunikasjonsstandarder er: TCP/IP, SMTP, SNMP, UDP  
 
 
2.2 SYSTEMETS BRUKERE 
Systemets brukere er lærere og it-ansatte i Grunnskolen. Mest basert på 1-7 klasse, men også til bruk på 
ungdom og videregående skoler. Selv om skolelinux er tenkt brukt i skolesammenheng, er det også 
mulighet for vanlige privatpersoner å bruke Skolelinux. 
Systemet vil kreve en viss datakunnskap, for å kunne tolke de output programmet gir. 
 
 
2.3 FUNKSJON 
 
(Beskrivelse av hele systemmodellen, dvs. oppsummering av alle moduler og hovedfunksjonelle krav, deres tverr-
relasjoner og hovedinput og output (I/O). Dette skrives på en lettfattelig måte ved f.eks. bruk av figurer (spesielt for 
tverr-relasjoner). Ikke bli for detaljert !) 
 
  
2.4 OPERASJON 
Systemet skal overvåke datamaskiner på et lokal nett (LAN). Det skal detektere feil på nettverket og på 
maskinene. Feilmeldingene skal si hvor feilen er, og hva slags kategorifeil det dreier seg om. Dette systemet 
må være oppe å gå hele tiden, oppetid bør helst være 100%, men pga vedlikehold og lignende, vil oppe 
tiden automatisk bli noe redusert. 
Enkelte av feilene er ment som 1. linjes feil og skal kunne utføres av it-ansvarlig (SL: Bibliotekaren, 
vaskedama, vaktmesteren..) på hver enkelt skole. Ellers er det It-ansvarlig i hver enkelt kommune som har 
et overordnede ansvaret (2.linjes feil).  
Sikkerheten i systemet må til en hver tid være høy, og dette opprettholdes ved at nye oppdateringer av eks. 
software jevnlig utbedres. Systemet skal gi en feilmelding vha. røde, gule eller grønne lamper. Hvor det 
også skal komme opp hva som er feil, eventuelt hva som kan komme til å bli feil. 
  
 
2.5 ASPEKTER OMKRING LIVSSYKLUS 
  * Beskrivelse av: 
  * - hvordan systemet skal bli vedlikeholdt og kunne bli utvidet  
                    gjennom dets levetid 
  * - flyttbarhet og gjenbrukbarhet 
  * - testing og kontroll av nye moduler som settes inn(til    erstatning for gamle) 



  * - dokumentasjon, versjonskontroll og identifisering. 
 
Hele prosjektet baserer seg på open-source programvare og er lisensiert under GPL. Dvs. at dersom 
systemet viser seg å fungere som det skal er det åpent for alle å videreutvikle og videreføre programmet. 
 

• Vedlikehold/videreutvikling er åpent for hvem som helst som vil forbedre systemet 
• Muligheter til å lage nye moduler og utvide systemet 
• Systemet skal være tilpasset skolelinux 
• Sluttrapporten vår vil inneholde dokumentasjon som omhandler systemet 
• Alt vi gjør, blir lagt inn på Skolelinux sin server og CVS   

  
 
 
 
 
 
 
 
2.6 YTELSE 
For å kjøre Nagios er kravet at en har en datamaskin med Linux eller UNIX variant og en C kompilator. Det 
må også være basert på TCP/IP fordi de fleste sjekkene baserer seg på dette.  
Hvis en skal kjøre CGI for å få vist alt grafisk (GUI), må vi også ha: 

1. En web-server (for eksempel Apache) 
2. Thomas Boutell’s gd library versjon 1.6.3 eller høyere 

 
Det forutsetter også internett tilgang fordi oppgraderinger og installasjoner på systemet skjer ved hjelp av 
kommandoen apt-get.  
 
Serverene i systemet bør være ganske kraftige, siden dette er maskinene som utveksler informasjonen i 
nettverket. En filserver/tynnklientserver bør være minst 300MHz med 256MB RAM, men det anbefales 
servere opp til dagens nivå på maskiner for å utnytte kapasiteten fullt ut. 
 
 
2.7 BEGRENSNINGER 
Brannmur: 
Vi er kun interessert i å sjekke om den er oppe og går. Det vil si at vi pinger den med jevne mellomrom. Vi 
vil ikke ta sikte på å sjekke innkommende og utkommende pakker på brannmuren, det vil si at vi ikke skal 
kontrollere hva slags trafikk som kommer inn og ut gjennom brannmuren. Dette må bli tatt hensyn til i 
senere utvikling/prosjekter av overvåkningssystemet. Vi tar kun for oss det som er innenfor hver enkelt 
skole/LAN. Brannmuren skal filtrere pakker og stenge for uønsket trafikk. 

 
Filserver: 
Filserveren skal også fungere som en Web-server og en Mail-server. Dette gjør at filserveren kan bli ustabil. 
Tross dette velger vi å stole på at hardware i serveren klarer å takle overvåkningssystemet uten å kræsje. 
Alternative er å sette opp en egen maskin som kun kjører overvåkningssystemet. Dette blir en større 
kostnad, fordi det må kjøpes inn en ekstra server for dette formålet. Slik skolelinux-nettverket er satt opp i 
dag er det ikke tatt i forbehold for en slik ekstra kostnad. Dette gjør at vi bruker filserveren som 
overvåkningsmodul, og lar denne overvåke servere, tynnklienter, og arbeidsstasjoner. Vi har tenkt oss en 
tidsavgrensning, som styrer perioden som overvåkningssystemet skal sjekke tynnklienetene. Altså 



oppetiden av tynnklienetene vil kun bli pinget i et tidsrom mellom 07.30-16.00. Utenfor dette tidsrommet 
anser vi s om ikke aktuelt da maskinene sjelden er i bruk, og for å slippe falske alarmer. 
Overvåkningssystemet skal ha oversikt over hvor mye diskplass som er igjen på filserveren. Modulen skal 
gi et signal når disken(e) begynner å bli fulle, orange lampe ved 90% av brukt diskplass. 

 
Arbeidsstasjoner: 
Disse maskinene kan kjøres på forskjellige operativsystemer/plattformer. Dette gjør det 
vanskelig/tidskrevende og tid har vi ikke all verden av. Å integrere overvåkningsmodulen med alle typer av 
plattformer vil spenne over et større spekter enn de tidsrammene som er satt. Dette gjør at vi kun tar sikte 
på å sjekke oppetid på andre operativsystemer enn skolelinux. Det vil si at alle andre maskiner som det er 
installert andre typer OS-er på enn skolelinux, vil kun bli pinget for å se om maskinen er operativ. 

 
LTSP-server: 
Dette er den mest “kritisk” delen av systemet når det gjelder lagring og oppetid. Dette er knytepunktet 
mellom tynnklienetene og omverden. Hvis denne feiler så er også alle tynnklienetene ute av drift. Våre 
avgrensninger på ltsp-serveren vil bli å sjekke diskstatus, printing og om n ettverket virker på nettet. 
Overvåkningsmodulen skal overvåke diskplass på ltsp-serveren, og gi en varsel da det begynner å bli fullt. 
Vi har tenkt oss en varsel (oransje lampe) da disken(e) er 90% fulle. 

 
Tynnklienter:  
Dette er diskløse arbeidsstasjoner, som bootes fra diskett eller pxe via nettverkskortet . Vi ønsker derfor at 
overvåkningssystemet kun skal kunne pinge tynnklientene for å sjekke om de er operative til enhver tid. På 
grunn av at tynnklientene er diskløse er det begrensninger på hva overvåkningsmodulen har muligheten 
for å sjekke, siden vi ikke i utgangspunktet har muligheten til å ha en daemon gående på tynnklientene. 
Vi har kommet frem til at vi vil lage et script som henter ut antall tynnklienter på 192.168.0.10-99 nettet. Og 
gir Nagios de retter parametere for å kunne overvåke gjeldende maskiner.  
Forutsetningen vil da være at man ved oppsett av nye tynneklientene er fast på at disse legges inn med 
Mac-adresse i Webmin. Dette fordi de ellers vil få adresse start på 192.169.0.200-254. 
Grunnen til at vi gjør dette, er for å få det til å gå automatisk rett ut av boksen. Alle hostene må også være 
oppe da opptellingen skjer vha. scriptet. 
For å få et innblikk i hvor de respektive hoster er plassert, anbefales den som legger inn klientene i Webmin, 
å lage et ip-kart, slik at det blir lettere å finne rett maskin når noe feiler(pga. dhcp problematikken).  

 
 

Hovedtrekk: 
Brannmur: -Blir kun pinget for å sjekke om den er operativ 
 
Filserver: - Plasseringen av overvåkningsmodulen 
Sjekke diskplass, gi signal når den begynner å bli full 

 
  
Arbeidsstasjoner:  
Arbeidsstasjoner som ikke bruker skolelinux vil  
 kun bli pinget for å sjekke om de er operative.  
 De som bruker skolelinux, vil vi kunne pinge  og sjekke diskplass. 

 
ltsp-server:  
Sjekke diskplass, oppetid og belastning på nettet  

Tynnklienter: - Disse skal kun bli pinget av overvåkningsmodulen for  
                å sjekke om de er operative 

 



 
 
2.7.1 HARDWARE KRAV 
Når det gjelder maskinvare til test installasjon vil vi nevne noe om minimumsspesifikasjoner til de 
forskjellige maskinene og utstyr med tanke på maskinvare. Totalt sett er det mer lønnsomt å benytte bedre 
utstyr enn det som er beskrevet som minimumskrav til testinstallasjon. 
 
Alle maskinene bør inneholde:  

 
Skjermkort av type pci/agp  
Nettverkskort av type pci  
Diskettstasjon, skjerm, tastatur og mus.  
I tillegg så må tjenermaskinen for tynnklienter ha to nettverkskort,   
helst to forskjellige 
 
Minimumskrav for tynnklienttjener som skal betjene opptil 4 tynnklienter er: 
Prosessor: 300MHz 
Minne (RAM): 256 MB 
Harddisk: 2 GB 
CD-ROM 
 
 
En arbeidsstasjon bør minst ha:  
Prosessor: 150 MHz  
Minne: 64 MB 
CD-ROM  

 
En tynnklient krever minimum:  
Prosessor: 80 MHz  
Minne: 24 MB  
Det er ikke nødvendig med pci/agp skjermkort  
Det går greit med isa nettverkskort, f.eks 3com509  

 
Minimumsspesifikasjon for en HUB er:  
Hastighet: 10 Mb/s  
Porter: 4 stk  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Vårt Test Nettverk består av følgende spesifikasjoner: 
 
Filtjener: 200 Mhz, 256 RAM, 3GB HD, Cd-Rom, 1 stk Pci 10/100 nettverkskort, 
diskettstasjon, samt mus og tastatur. 
Arbeidsstasjon: 233 MHz 64 RAM, Cd-Rom, 1 stk Pci 10/100 Nettverkskort, Diskettstasjon, 
samt mus og tastatur. 
Tynnklient Tjener: 300 MHz, 256 RAM, 3 GB HD, Cd-Rom, 2stk Pci 10/100 
Nettaverkskort, Diskettstasjon, samt mus og tastatur. 
2 stk diskløse Tynnklienter: 233 Mhz, 64 RAM, Diskettstasjon, 1stk Pci 10/100 (3Com 
3c905(c)), samt mus og tastatur 
2 stk Switch: 5 port 10/100 Mbps 
Firewall/Router: 133Mhz, 256 RAM 
  
 

2.7.2 SOFTWAREKRAV 
Skolelinux/Debian OS (filserver, arbeidsstasjon, tynnklienttjener) 
Overvåkningsprogram Nettverksovervåknings programmet Nagios.  
Serveren Nagios skal kjøre på må ha Apache webserver installert.(Er med i Skolelinux- 
distribusjonen). 
 
 
 

 
 
 
III DETALJERT KRAVSPESIFIKASJON 
 
3.1 FUNKSJONELL SPESIFIKASJON 
(De funksjonelle kravene kan sees på som en samling av funksjonelle moduler (seksjon 3.4), i en overordnet 
struktur (seksjon 3.1), og støttet av et rammeverk av data (seksjon 3.2). Seksjon 3 skal dekke spesifikasjonen 
av funksjonelle krav, uten å innlemme begreper om/begrensninger på design.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.1.1 OVERORDNET STRUKTUR 
 

  
 
     Fig 3.1 Oversiktskart 
 
 
 
 

 
3.1.2 FUNKSJONELL STRUKTUR OG TVERR-RELASJONER 
     
Systemet har webgrensesnitt, hvor all informasjon publiseres.  
 
Struktur: 

• Oppbygging av nettverk 
• Moduler i Nagios (addons, plugins) 

  
  
 
Feil på maskiner, overvåke diskplass, overvåke ressurser på systemet etc. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



3.2 DATA SPESIFIKASJON OG DATAORDLISTE 
 
3.2.1 DATA RAMMEVERK 
 
Angi rammeverket for dataene som den funksjonelle strukturen skal arbeide  
med. 
 
3.2.2 DATA INPUT 
Nagios vil ved hjelp av plugins, kunne sende forespørsler over nettet til maskiner den er konfigurert til å 
spørre. Den tar så å bearbeider svarene den får, og legger informasjonen ut på web. 
Her listes all I/O, og deres kryssrefera nser til det funksjonelle. (Detaljer for I/O gis her, i seksjon 3.4 
eller med kryssreferanse til 3.4.)  I/O spesifiseres bl.a. med: lovlige verdier/områder, formater og timing. 
 
3.2.3 DATA OUTPUT 
Nagios vil vise all den informasjonen den innhenter i webgrensesnittet. Den lager også loggfiler som 
oppdateres i realtime.  
 
3.2.4 TVERR-FUNKSJONALE DATA DEFINISJONER 
Beskriv detaljer av essensielle krav for datagrensesnittet mellom moduler. Angi kryssreferanser til aktuelle 
moduler (3.4) og I/O mellom dem (3.2.2 og 3.2.3). 
 
 
 
3.3 OVERORDNEDE OPERASJONELLE SYSTEMKRAV 
 
3.3.1 NORMAL OPERASJON 
 
3.3.1.1 MODUS OG KONTROLL 
Nagios serveren vil få informasjon fra maskiner som kjører Nagios daemon + at den sender forespørsler 
selv. Det er mulig å sette tidsintervaller Nagios skal scanne nettverket på manuelt. Dette kan være en fordel 
ved høyt belastede nettverk, da Nagios scan tar opp litt båndbredde.  

 
 

Iddentifiser de ulike modus/tilstander, deres tilknyttede kontroll og prioritets krav. 
 
 
 
3.3.1.2 YTELSE 
Responstiden vil avhenge av hardware spesifikasjonen til serveren, og nettverkshastigheten. 
Ytelse er en del av ikke-funksjonelle krav, så som: gjennomstrømning, hastighet, responstid, størrelse, 
kapasitet, lett å bruke, antall brukere, pålitelighet, robusthet, flyttbarhet, osv. Vektlegg spesifiseringen av 
betingelsene for hvordan/når dette skal måles, f.eks. responstid ved spesiell belastning. Evnt. angi statistiske 
verdier som kan måles (f.eks. 99% av input skal besvares i løpet av 1 millisekund). 
 
 
 
 
 



3.3.1.3 SIKKERHET 
Systemet vil gå på en server, tilknyttet et lokalt nettverk (LAN). Det vil være en firewall tilknyttet internett, 
som vil prøve å blokkere for inntrengere i nettverket/systemet.  
Nagios krever passord (kjører som egen bruker ved navn Nagios) for å få lov til å endre filer. 

 
3.3.1.4 OPPSTART OG NEDTAGNING 
Dette er et nettverkssystem som vil fra vår side bli overlevert skolelinux ca 19 Mai 2003. Etter denne dato er 
det opp til skolelinux hvor lenge de vil bruke systemet. 

 
3.3.1.5 TILGJENGELIGHET 
Systemet skal kjøres en på en maskin, og skal være oppe hele tiden bortsett fra når den må vedlikeholdes. 
Vedlikehold skal skje på kveldstid, da det ikke er noen som jobber på maskinene i nettverket. 
 
 3.3.1.6 INNEBYGDE TESTER 
Systemet skal gi tilbakemelding når en eller flere maskiner feiler. Dette blir vist i et grafisk vindu på 
maskinen der programmet kjører. Her skal det da lyse lamper som indikerer feil. 

 
    
3.3.2 OPERASJON I FEILSITUASJONER 
(Denne seksjonen skal følge mye av den samme inndeling som 3.3.1, men må i tillegg angi systemets 
rapportering av feil, hvordan gjenerverve ("komme seg") etter feil, og kravene til den reduserte ytelsen 
under slike situasjoner. NB! I denne seksjonen angis kun overordnede system krav, så som: effekten for hele 
systemet om en modul feiler, dens følgende suspensjon, data gjenervervelse og mulig retur til normal 
operasjon. Detaljer angis først i seksjon 3.4.N. Kryssreferanser brukes derfor til disse seksjonene.) 
    
3.3.2.1 FEILRAPPORTERING 
Når en maskin feiler skal det komme opp en feilmelding på skjermen der systemet kjøres. Feilen vil bli 
merket med rødt, samtidig som det kommer en melding om hva som er galt med den spesifikke maskinen. 
Feil vil bli skrevet til logg filer. 
    
3.3.2.2 GJENERVERVELSE ETTER FEIL 
Dersom strømmen blir brutt vil systemet starte automatisk opp igjen ved oppstart av maskinen. Systemet 
vil resette seg, og begynne å overvåke på nytt. 

 
3.3.2.3 SIKKERHET 
Det vil bli tatt sikkerhetskopier av logger som programmet produserer når det overvåker systemet.  
 
3.4 FUNKSJONELLE KRAV 
Hver modul/funksjon spesifiseres i form av I/O og prosessering. (I/O angis her eller i seksjon 3.2, aldri i 
begge.)  Se 3.2.2 om hva som angis for I/O. Prosesseringen angis ved aktuelle algoritmer, sjekk av 
lovlighet/gyldighet og timing sekvenser. Angi input som skal ignoreres av systemet, feilrapportering og 
gjenervervelses krav. Bruk kryssreferanser til 3.2. Vær konkret, dvs. beskriv brukerdialoger og 
skjermbildenes utseende. NB! Om en modul er kompleks, så kan denne sees på som et subsystem. Den kan 
dermed spesifiseres vha. en overordnet struktur (3.1-3.3) som er bygd opp av flere moduler (3.4). 

 
   3.4.N FUNKSJONELLE KRAV TIL MODUL NR.N 
  3.4.N.1  INPUT 
  3.4.N.2  PROSESSERING 
  3.4.N.3  OUTPUT 
  3.4.N.4  KONTROLL 



  3.4.N.5  YTELSE 
  3.4.N.6  TILGJENGELIGHET 
  3.4.N.7  FEILRAPPORTERING 
  3.4.N.8  GJENERVERVELSE ETTER FEIL 
  3.4.N.9  SIKKERHET 
 
 
 
 

IV BEGRENSNINGER 
Seksjon 4 skal dekke begrensningene som kunden krever for å utnytte/bruke det nye systemet. 
 
4.1 SOFTWARE DESIGN BEGRENSNINGER 
 
4.1.1 SOFTWARE STANDARDER OG SPRÅK 
Videreutviklingen vi selv har gjort er skrevet i Perl , fordi den resterende kode består av Perl. Webinterfacet 
kan åpnes i Opera og konqueror.  
Angi settet av produksjonsstandarder, f.eks: implementasjonsspråk, prosedyrer for rapport -formattering, navnebruk, 
revisjoner, osv. 
     
4.1.2 SOFTWARE GRENSESNITT 
Beskrivelse av interne grensesnitt mellom moduler (egenutviklet eller kjøpt) for å sikre konsekvent 
operasjon innen hele systemet. 
     
    
4.1.3 SOFTWARE PAKKER/VERKTØY 
Vi har benyttet oss av mange Deb. Pakker med ulike libraries (bibliotek) 
Angi spesifikke pakker/verktøy, som kunden krever av tekniske, kommersielle eller kompatibilitets grunner. 
     
4.1.4 SOFTWARE KOMMUNIKASJONSSTANDARDER OG GRENSESNITT 
Nettverket er et Ethernet. 10/100/1000Mbps 
Angi kravene til grensesnittet mot den eksterne verden via standard kommunikasjonskanaler, f.eks. OSI-modellen, 
Ethernet, Token Ring. 
     
 
4.1.5 OPERATIVSYSTEM 
Systemet skal kjøres på linux-plattformen, nærmere sagt skolelinux. Skolelinux kjører debian som kjerne. 
     
4.1.6 TOLERANSER, MARGINER OG MULIGHETER/TILFELLER 
Vi har satt overvåkningssystemet til å sjekke stauts hvert 2. minutt pga at ping osv tar opp båndbredde. 
Programmet i sin helhet bør være så lite som mulig da det er ønskelig å få hele Skolelinux inn på en CD.  
  

 
 

 
 
 
 



 
4.2 HARDWARE DESIGN BEGRENSNINGER 
 
4.2.1 HARDWARE KRAV OG OMGIVELSE 
Overvåkningssystemet krever ingen endring i HW spesifikasjonen utover det Skolelinux har satt som et 
minimumskrav for filserveren. Se pkt 2.6. 
Angi kravene til spesifikke typer av hardware (f.eks. pga. kompatibilitet), og identifiserbare hardware moduler i 
systemet (bl.a. nettverk). Disse kryss-refererer til den funksjonelle modulspesifikasjon (3.4.N). 
Ved å bruke "hyllevare"-hardware, blir spesifiseringen av I/O og prosessering enklere (jfr. 3.4.N).  Angi også 
detaljer for: arbeidsmiljøet, hardware pålitelighet, begrensninger på leverandørens utvikling, mekaniske og fysiske 
begrensninger osv. 
     
 
 
4.2.2 HARDWARE STANDARDER 
Angi kravene til ulike "ingeniørarbeidsstandarder", feks: konstruksjonsmetoder, tilgjengelighet på service, sikkerhet, 
strømtilførsel, elektrisk og jording. 
     
 4.2.3 HARDWARE GRENSESNITT 
Angi kravene til elektrisk og mekanisk kopling, både internt og eksternt, f.eks. kommunikasjonssystemer. 
 
4.2.4 TOLERANSER, MARGINER OG MULIGHETER/TILFELLER 
Angi og begrunne kravene til kapasitet og ytelse for de ulike (reserve)deler. 
     
 
4.3 BRUKER DESIGN BEGRENSNINGER 
Identifiser brukerens egenskaper sammen med detaljer om arbeidsmiljøet og spesielle forhold som trengs. 
F.eks. hardware begrensninger (f.eks. lysforhold, spesial software: innzooming på komplekse 
datarepresentasjoner, eller dette i kombinasjon med stemmegjenkjenning eller synthesizer). 
 
 

5 ASPEKTER OMKRING LIVSSYKLUS 
Beskriv her alle aspekter omkring det operasjonelle livet for systemet. 
 
5.1 DOKUMENTASJON 
Angi standarder for dokument struktur/format og dokumentasjonens form (bl.a. om og hvordan den skal 
være lesbar/tilgjengelig på datamaskin). Dokumentasjon må bl.a. lages om operatør instruksjoner og 
vedlikehold. 
 
5.2 MODUL- OG INTEGRASJONSTESTING 
For de ulike moduler angi: 
- når en modul er identifiserbar og avgrenset 
- kravene til testing og vedlikehold 
- påkrevd hardware og software. 
Angi det tilsvarende for integrasjonen mellom to eller flere  moduler.  
NB!  Detaljer kan ikke utarbeides før enn i designfasen. 
 
5.3 KONFIGURASJONS- OG VERSJONSSTYRING 
Identifiser og spesifiser kravene til håndtering av komplekse   



tilfeller, som når ulike konfigurasjoner og versjoner av hardware   
og software skal virke sammen. 
 
 5.4 KRAV TIL SUPPORT, SERVICE OG VEDLIKEHOLD 
Det vil fra vår side ikke bli aktuelt med support, service eller vedlikehold av produktet etter innlevering 
 
5.5 KRAV TIL UTVIDELSER 
Angi typen av beregnede endringer og utvidelser som systemet må kunne bli utsatt for. Dermed kan 
leverandøren innlemme dette i sitt design. Vær konkret og direkte om slike nye funksjoner, ellers vil det 
kunne bli kostbart med endringer/utvidelser. 
 

 
 
6 ASPEKTER OMKRING INSTALLASJON 
 
6.1 HARDWARE INSTALLASJON 
Her blir det opp til vær enkelt skole å avgjøre hvor systemet fysisk skal plasseres, rent 
software messig er vår applikasjon ment å ligge på filserveren samt deamons som 
eksekverer på Ltsp-server 
 
 
6.2 OPPLÆRING 
Det vil  fra vår side foreligge en brukermanual og installasjonsveiledning på hvordan systemet ser ut,  
fungere og installeres. Utover dette skal det holdes en fremlegging/opplæring for skolelinux medio Mai.  
 
 

 
 
7 AKSEPTANSE KRAV 
Ut fra kravspesifikasjonen, sette opp testkrav til moduler/deler av systemet, og sørge for at dette 
tilfredstilles. 
 
 

8 PROSJEKTSTYRING, INKLUDERT KVALITETSSIKRING 
Definere forholdet til leverandøren, bl.a. kommunikasjonen med utviklingsteamet, kontroll, progresjon, 
rapportering, kvalitetskontroll, utskifting av personell, dokumentasjon og prosjektledelsens egnethet. 
Dette vil bl.a. gi skriftlig materiale om: 
- Prosjektorganisering 
- Prosjektplan 
- Prosjektoppfølging 
- Kvalitetsstyring 
Dvs. bl.a. hva som for hver fase skal: 
- Valideres (om man bygger den riktige programvare) 
- Verifiseres (om man bygger programvaren riktig) 
- Testes, og hva er godkjenningskriteriene (jfr. 5.2 i del  III og 2.2.3) 

 


