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Abstract 
The aim of the present work was to find the infrastructure monitoring system most in line 

with the needs and requirements of the company Optinova. Different protocols used for 

monitoring infrastructure are discussed in the report. Emphasis is placed on Simple 

Network Management Protocol (SNMP), but other protocols are also discussed, such as 

Internet Control Message Protocol (ICMP) and Windows Management Instrumentation 

(WMI). This report describes the work carried out to find a monitoring system that can be 

installed on a Windows-based server, and the ability to monitor the software used for 

backup (ArcServe Backup D2D). Several systems available on the market were processed 

and two of those which appeared most suitable were chosen for the evaluation: PRTG and 

op5. The evaluation was according to a model limiting the infrastructure to the most 

critical parts. It was concluded that both systems are appropriate for Optinova, and that 

certain features work better in PRTG and other work better in op5. 

Sammanfattning 
Målet med arbetet var att hitta det övervakningssystem som är mest i enighet med krav 

och behov sett till företaget Optinova. I rapporten avhandlas olika protokoll som används 

i koppling till övervakning av infrastruktur, där största vikt läggs på Simple Network 

Management Protocol (SNMP), men även andra protokoll behandlas som exempelvis 

Internet Control Message Protocol (ICMP) och Windows Management Instrumentation 

(WMI). Rapporten beskriver det arbetet som utförts för att hitta ett system som kan 

installeras på en Windows-baserad server, samt tillhandahålla övervakning av företagets 

backup-programvara (ArcServe Backup D2D). Åtskilliga övervakningssystem som finns 

på marknaden betraktades och de systemen som valdes att utvärderas var PRTG och op5, 

då de framstod som lämpliga för ändamålet. Systemen utvärderas enligt en framtagen 

modell som avgränsade övervakningen till en begränsad del av infrastrukturen, där de 

delar som är mest kritiska för företaget ingick. Slutsatserna som drogs var att både PRTG 

och op5 är ändamålsenliga övervakningssystem för Optinova, där vissa funktioner 

fungerar bättre i PRTG medan andra fungerar bättre i op5. 
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1 Inledning 
Övervakning av driftkritiska delar i ett företagsnätverk hanteras normalt av ett 

övervakningssystem. I stor utsträckning är det protokollet Simple Network Management 

Protocol (SNMP) som används för att samla in information från servrar, switchar, routrar 

etc. För att sedan behandla informationen och presentera den för administratörer på ett 

intuitivt sätt, ofta genom ett webbaserat användargränssnitt. Utbudet av kompletta 

övervakningssystem är stort med varierande stöd för vilken utrustning och vilka 

operativsystem som kan övervakas. Företaget Optinova har begärt en jämförelse och 

utvärdering av övervakningssystem på marknaden, för att kunna välja det som är mest 

lämpligt att implementera i deras miljö och täcka upp för deras kommande behov. 

Företagets mål med övervakningssystemet är att uppnå en högre driftsäkerhet hos 

företagets IT-infrastruktur genom att snabbt kunna upptäcka fel i den. Optinova använder 

idag endast Windows-baserade system, vilket begränsar utbudet av övervakningssystem 

då många system på marknaden är Linux-baserade. Den lösning som företaget har för att 

säkerhetskopiera servrar, ArcServe Backup D2D, saknar SNMP-stöd eller annan 

funktionalitet för att övervakas. Optinova vill ha ett övervakningssystem som kan 

övervaka deras server-miljö, backup-lösning, nätverksenheter och andra kritiska enheter 

i nätverket. Från de övervakade enheterna ska information utläsas som används för att 

upptäcka fel som uppstått, eller håller på att uppstå. Exempel på information är: ledigt 

diskutrymme på server, misslyckad säkerhetskopiering, urkopplad nätverkskabel eller 

annat avbrott i nätverkstrafiken. 

Rapporten riktar sig till läsare som har en viss inblick i hur ett företagsnätverk är 

uppbyggt och känner till grunderna i nätverksteknik. Termer och förkortningar på 

engelska som är vedertagna i branschen förekommer där en lämplig översättning till 

svenska inte går att applicera. Uppgifter om Optinovas nätverk, såsom IP-adresser, SNMP-

strängar och andra uppgifter som kan nyttjas på ett illvilligt sätt, är i denna rapport 

anonymiserade med fabricerade värden. 

1.1 Om företaget 
Optinova är ett företag som tillverkar slang, huvudsakligen för medicinskt bruk. Efter ett 

ledningsskifte har Optinova börjat satsa mer på IT-lösningar för att uppnå en högre 

effektivitet och lönsamhet. Behovet av ett driftsäkert nätverk har blivit större, samt de 

applikationer och tjänster som finns i nätverket har blivit mer kritiska för företagets 

verksamhet. Verksamheten startade 1971 och idag är antalet anställda omkring 380 

personer som är placerade i Europa, Nordamerika och Asien. Koncernledningen har sitt 

kontor i Mariehamn på Åland och 15 km därifrån, i Godby, finns den största och 

ursprungliga fabriken. Det är fabriken i Godby som har den mest komplexa IT-

infrastrukturen och det är där behovet finns av ett övervakningssystem. På fabriken finns 

en IT-avdelning som själva underhåller IT-infrastrukturen och utvärderingen har gjorts i 

samråd med dem. 
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1.1.1 IT-infrastruktur 

I Godby finns två serverhallar med några få fysiska servrar, de flesta servrar är idag 

virtualiserade på två VMware ESXi fysiska servrar som är placerade i varsin serverhall. 

Det finns omkring 15 virtuella servrar där alla har Windows Server som operativsystem. 

Alla virtuella maskiner är lagrade på ett Storage Area Network (SAN) som kommunicerar 

med ESXi över Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI). SAN-lösningen består 

av en enhet med dubbla kontroller från tillverkaren Hewlett Packard (HP) och är placerad 

i en av serverhallarna. Backup lagras på disk och för det ändamålet används en QNAP 

Network-attached Storage (NAS) som är placerad i den andra serverhallen. Programvaran 

som används för backup är CA Arcserve D2D. 

Nätverket består av tolv HP-switchar varav tre stycken är distributionsswitchar och 

resterande är accesswitchar. Det finns även ett trådlöst nätverk bestående av tio stycken 

access-points och en controller, samtliga av fabrikatet Zyxel. Nätverket är uppdelat med 

tio stycken Virtual Local Area Network (VLAN) där olika VLAN används för olika typer av 

datatrafik, exempel på VLAN är Management, Guest och iSCSI. Routing mellan VLAN utförs 

med statiska routes på en av distributionsswitcharna som har routing-funktionalitet. 

Internetkommunikation och kommunikation till övriga kontor sköts av en brandvägg från 

Watchguard som är ansluten till en internetleverantör via fiberoptik. Optinova planerar 

att bygga en redundant internetuppkoppling med hjälp av dubbla brandväggar och 

uppkoppling mot 4G-nätet inom en snar framtid.  

Strömförsörjningen till all nätverksutrustning och servrar sker genom olika fristående 

Uninterruptible power supply (UPS) för att hålla igång nätverket vid kortare 

strömavbrott. Vid längre strömavbrott behöver servrar och utrustning idag stängas av 

manuellt för att inte riskera dataförlust när UPS-strömmen tar slut. 

På klientsidan är Microsoft Windows 7 det dominerande operativsystemet, det finns även 

en del produktionsutrustning och ett dussin skrivare som är nätverksanslutna. Antalet 

klienter är en ständigt ökande siffra och idag är den runt 200. I figur 1 syns en översikt av 

infrastrukturen på Optinova. 
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Figur 1. Infrastruktur på Optinova 

 

1.2 Problemformulering 
Vilket övervakningssystem är mest lämpligt för att upptäcka fel i ett 

företagsnätverk med de egenskaper och komponenter som Optinovas 

nätverksinfrastruktur utgörs av. Valet av system är begränsat då företaget har en 

inriktning där endast Microsoft Windows används som serveroperativsystem. En annan 

begräsning är saknaden av inbyggda övervakningsmöjligheter i backup-programvaran 

Arcserve Backup D2D.  Det faktum att routing till management VLAN sker genom en enda 

switch, samt den begränsning i driftsäkerhet det medför, behöver beaktas i uppsättandet 

av övervakningssystem. 
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2 Bakgrund 
Övervakningssystem använder olika protokoll för att samla in den nödvändiga 

informationen från enheter i nätverket. Klassiska protokoll för ändamålet är SNMP och 

Internet Control Message Protocol (ICMP). Det finns även en uppsjö andra protokoll för 

övervakning, några exempel är Syslog, Common Information Model (CIM) och Windows 

Management Instrumentation (WMI). [1] 

2.1 Simple Network Management Protocol 
SNMP är ett populärt protokoll för att hantera och övervaka enheter i nätverket som 

exempelvis servrar, switchar, skrivare och datorer. SNMP-protokollet utvecklades av 

Internet Engineering Task Force (IETF) i slutet av 1980-talet för att ta fram ett 

standardiserat sätt att övervaka utrustning oberoende av tillverkare. Genom åren har 

protokollet uppdaterats och den aktuella versionen idag är version tre. En stor skillnad 

hos version tre gentemot tidigare versioner är implementationen av flera 

säkerhetsmekanismer. SNMPv3 erbjuder inloggning med användarnamn och lösenord 

samt kryptering av datatrafiken [2]. Tidigare versioner av SNMP saknar inloggning och 

använder istället något som kallas ”community”. Det innebär att de noder som ska 

kommunicera måste tillhöra samma community, vilket bestäms av en community string 

som konfigureras likadant hos de noder som ska kommunicera med varandra. Normalt 

används olika communities för läsrättighet och skrivrättighet. Community public kan bara 

användas för att läsa information från den övervakade utrustningen, medan private även 

kan ändra parametrar hos den övervakade utrustningen. En community string kan 

jämföras med ett lösenord som skickas i klartext över nätverket, hos många produkter är 

textsträngarna som standard konfigurerade till just ”public” och ”private”. SNMP arbetar 

enligt server-klient-modellen där den övervakade enheten är server och benämns som 

”agent”. Övervakningsprogramvaran, vilken benämns som ”manager”, är således en klient 

som hämtar information från enheten(servern). Den övervakade enheten kan även skicka 

information utan att klienten efterfrågar det, vilket benämns som ”SNMP traps” och kan 

t.ex. triggas av en händelse hos agenten. [3, pp. 200-201] [4, p. 2.2] 

Management Information Base (MIB) kan beskrivas som ett bibliotek, där alla objekt som 

går att övervaka finns i en standardiserad hierarkisk trädstruktur. Varje objekt har en 

object identifier (OID) som beskriver var i trädstrukturen objektet finns. En OID kan 

utgöras av antingen siffror eller text, där punkt separerar olika nivåer i trädet. Ett exempel 

på objekt är sysLocation som är avsedd för att innehålla information om utrustningens 

fysiska placering. OID till sysLocation-objektet är i numerisk form 1.3.6.1.2.1.1.6, eller i 

textform iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysLocation [5]. [3, p. 201] 

Det finns flera olika kommandon som är standardiserade i SNMP-protokollet, två exempel 

är SNMP GET och SNMP SET. De används för att hämta respektive ändra värden på ett 

SNMP-objekt. SNMP GETNEXT är ett kommando som gör flera förfrågningar mot en agent 

med målet att hitta alla objekt som existerar i ett MIB-träd på den utrustningen, en 

välkänd applikation för ändamålet som använder sig av GETNEXT-funktionen är 

snmpwalk. [4, p. 2.6] 
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2.2 Internet Control Message Protocol 
ICMP är ett protokoll som används av nätverksenheter för att skicka tillbaka 

felmeddelanden när något problem uppstår i leveransen av IP-paket [6]. Ping är ett 

verktyg som använder sig utav ICMP-paket och troligtvis det mest använda 

felsökningsverktyget inom nätverksbranschen. Ping går till genom att ett ICMP-paket av 

typen ECHO_REQUEST skickas till en mottagare.  När det når mottagaren svarar den med 

ett paket av typen ECHO_REPLY. Om svaret kommer tillbaka inom en bestämd tid 

presenteras tiden det tog att få svaret, men om tiden förlöper anses mottagaren inte vara 

nåbar [4, pp. H-1]. ICMP kan användas av övervakningssystem för att övervaka nåbarhet 

och på ett snabbt sätt upptäcka fel i nätverket [7]. [8, p. 106] 

 

2.3 Syslog 
Syslog är ett protokoll för att skicka händelsemeddelanden från nätverksenheter till en 

Syslog server. De flesta nätverksenheter, såsom switchar och routrar, har ett inbyggt stöd 

för Syslog. Servrar som är baserade på Linux/Unix kan skicka Syslog-meddelanden, 

Windows-baserade servrar saknar däremot ett inbyggt stöd. Problemet går att lösa 

genom att installera tredjepartsprogramvara i Windows som kan hämta information från 

Windows loggbok och skicka iväg det som Syslog-meddelanden [9]. [10]  

 

2.4 Common Information Model & Windows Management Instrumentation 
CIM är en standard framtagen av Distributed Management Task Force (DMTF) och 

beskriver hur information om logiska och fysiska objekt i nätverket ska lagras i 

databaser. Målet med CIM är att få en konsekvent vy av informationen och kunna läsas 

av alla CIM-kompatibla system. [11]. Microsoft har tagit fram en egen implementation av 

CIM, kallad WMI. Basfunktionaliteten finns automatiskt installerad i Windows från och 

med version NT4 och kan även utökas genom att lägga till funktioner i Windows, eller 

genom installation av programvara. WMI kan hantera Windows-baserade system både 

lokalt och genom fjärråtkomst. Det kan därför användas av övervakningssystem för att 

både hämta information, eller utföra kommandon på den fjärrhanterade Windows-

maskinen. Flera övervakningssystem på marknaden har stöd för övervakning av 

Windows-maskiner med hjälp av WMI, några exempel är Nagios [12], op5 [13] och PRTG 

[14]. [15, p. 49] 

 

2.5 Relaterade arbeten 

Liknande examensarbeten har tidigare gjort på andra lärosäten i Sverige. Våren 2010 

gjorde Mats Karlsson och Patrik Martin examensarbetet Utvärdering av 

övervakningssystem i Windowsmiljö [30]. Syftet med deras arbete var att undersöka om 

övervakningssystem byggt på öppen källkod kan erbjuda samma funktioner som ett 

kommersiellt system. Deras metod inkluderade även en testmiljö med Windows-

baserade servrar, men en betydande skillnad var att alla system installerades på Linux-

baserade servrar. De system som ingick i deras utvärdering var OpenNMS, Icinga och 

Intellipool. Det sistnämnda är ett kommersiellt system medan de andra två är gratis under 
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Open Source-licens. Slutsatser som då drogs är att alla tre system kan övervaka en 

Windows-miljö och att OpenNMS samt Icinga kräver mer kunskaper gentemot det 

kommersiella systemet Intellipool. En slutsats som även dragits i detta arbete gällande 

OpenNMS. Anledningen att Intellipool inte har utvärderats denna gång är att företaget har 

blivit uppköpt och säljs inte längre som ett fristående övervakningssystem. 

Ett annat examensarbete som tidigare har gjorts är Driftövervakning av Windows och 

Linux/Unix Servrar [31] av Mikael Falk och Matias Fernandez Karlsson vid Kungliga 

Tekniska Högskolan. Arbetet gjordes våren 2008 och med en metod där många system 

behandlades, varv tre stycken utvärderades med hjälp av en testmiljö. De system som 

testades är Microsoft Systems Center Operations Manager 2007 (SCOM), Big Brother 4 och 

Nagios.  Deras slutsatser var att SCOM i en kombination med ett av de andra systemen 

skulle vara det bästa alternativet för övervakning av Windows-miljö. Idag finns inte SCOM 

kvar som en enskild produkt då Microsoft har gjort om sin produktportfölj. Även systemet 

Big Brother 4 är avvecklat då företaget har köpts upp av Dell. 
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3 Metod 
För att det överhuvudtaget ska vara möjligt att implementera ett övervakningssystem i 

nätverket krävs först att utrustning, programvara och servar konfigureras för att dela 

med sig av den nödvändiga informationen. När konfigurationen var klar och det fanns en 

tydligare bild av vilka funktioner och specifikationer systemet behöver omfatta, 

påbörjades arbetet att ta fram en testmodell. Modellen beskriver infrastruktur som valts 

ut att övervaka i utvärderingssyfte. En komplett testning som innefattar hela 

infrastrukturen skulle kräva arbetstid som sträcker sig utanför examensarbetets 

begränsning. Det skulle även inkludera mycket entonigt arbete som inte ger något 

mervärde till studien. Testmodellens innehåll beskrivs i nästa kapitel. När en testmodell 

var framtagen gjordes en sökning efter ändamålsenliga övervakningssystem och bland de 

system, där parametrar var i enighet med infrastrukturen och de applikationer som krävs, 

valdes tre system att utvärderas med hjälp av den framtagna modellen.  

I utvärderingen jämfördes hur de olika systemen uppfyller kraven i testmodellen och hur 

de tillgodoser funktionalitet som är viktig för Optinova. Följande punkter är de som har 

tagit i hänsyn under utvärderingen: 

 Hur systemet tillgodoser den övervakning som testmodellen specificerar. 

 Vilken kunskapsnivå administratören behöver besitta. 

 Möjligheten att hosta systemet på Windows Server 

 Hur systemet kan lösa övervakning av programvaran Arcserve Backup D2D 

 Licenskostnaden för implementering av systemet.  
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4 Praktiskt arbete 
Här presenteras det praktiska arbetet som gjorts för att ta fram det underlags som krävs 

för att göra en utvärdering av övervakningssystem. Det första steget var att konfigurera 

befintlig infrastruktur på Optinova för övervakning. I nästa steg togs testmodellen fram 

som beskriver den testmiljö som använts. Följande steg var att leta efter kandidater som 

kan uppfylla kraven, vilket gjordes genom att läsa tillverkares specifikationer för 

övervakningssystem som finns på marknaden. Alla system som har behandlats har listats 

i en tabell som återfinns i Appendix. De tre system som framstod som mest lämpliga 

valdes ut att utvärderas, systemen är PRTG, op5 och OpenNMS. Övervakningssystemen 

installerades och konfigurerades enligt testmodellen. 

4.1 Konfiguration av befintlig infrastruktur 

På nätverksenheter, såsom switchar och access-points, samt på en del övrig utrustning, 

konfigurerades SNMP som övervakningsprotokoll. Windows servers konfigurerades för 

övervakning med hjälp av WMI-protokollet.  

4.1.1 Konfiguration av switchar 

Även om alla switchar i nätverket har stöd för SNMPv3, är det SNMPv2 som valts ut som 

protokoll för övervakning. Anledningen är att stödet för version 3 inte existerar i hela 

infrastrukturen och för att hålla konfigurationen enkel och konsekvent används version 

2. Valet gjordes att endast tilldela läsrättigheter över SNMPv2, d.v.s. public-string. 

Skrivrättigheter, vilket krävs för att konfigurera enheterna över SNMP, har begränsats till 

SNMPv3 då det är en säkrare version av protokollet. I detta projekt kommer ingen 

information att skrivas till utrustningen, men konfigurationen har samtidigt gjorts för att 

tillgodose andra behov.  Rutan nedan innehåller den konfigurationen som gjorts på alla 

switchar. 

Switch# configure terminal 

Switch(config)# snmpv3 enable 

Switch(config)# snmpv3 user SNMP-User auth SNMP-pass priv SNMP-pass 

Switch(config)# snmpv3 group ManagerPriv user "SNMP-User" sec-model ver3 

Switch(config)# snmp-server community "Optinovas-pulic-string" Operator 

 

Optinova använder en webbaserad programvara, HP VLAN Admin, för att konfigurera 

switchportars VLAN-tillhörighet. Programvaran var konfigurerat för att skriva till 

switcharna över SNMPv2 med strängen ”public”, vilket är en säkerhetsrisk och bryter mot 

”best practice” för SNMP [16]. Som ett resultat av den nya och säkrare 

switchkonfigurationen, upphörde HP VLAN Admin att fungera. I konfigurationsfiler för 

programvaran ändrades SNMP till version 3 och inloggningsuppgifter för SNMP lades till. 

Därefter fungerande HP VLAN Admin som normalt igen. 

4.1.2 Konfiguration av övrig utrustning 

Övrig utrustning som konfigurerats för att övervakas med hjälp av SNMP är: Zyxel Access-

Point Controller, GE UPS, HP iSCSI SAN och Qnap NAS. Enheterna har konfigurerats från 

respektive webb-gränssnitt med motsvarande SNMP-konfiguration som gjordes för 

switcharna. 
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4.1.3 Konfiguration av Windows Server 

Alla servrar har Windows Server som operativsystem och därför har WMI konfigurerats 

på samtliga. Anledningen att WMI valts är att det är en inbyggd funktionalitet i Windows 

och kräver ingen som helst installation av agent eller liknande. WMI konfigurerades 

genom att först skapa ett användarkonto avsett endast för WMI och 

övervakningssystemen. Det skapade kontot lades sedan till i grupperna Distributed COM 

Users och Performance log Users, vilka båda är inbyggda grupper i Windows. Medlemskap 

i Distributed COM Users krävs för att servern ska behandla WMI-förfrågningar från 

fjärranvändare [17]. Användare som är med i gruppen Performance Log Users kan 

övervaka serverns prestanda och loggar utan att ha administratörsrättigheter [18]. WMI-

rättigheter behövde även justeras och i Windows görs det från WMI Control, vilket hittas 

genom att lägga till det som ett snap-in i Microsoft Management Console (MMC). 

Rättigheterna justerades så att det nya kontot fick rättigheterna Execute methods, Enable 

Account och Remote Enable. Detta ger kontot rätten att köra WMI-klassmetoder, 

läsåtkomst till WMI-objekt samt fjärråtkomst [19].  

4.2 Testmodell 

Den testmodell som togs fram omfattar en begränsad del av infrastrukturen som ansågs 

inkludera de viktigaste delarna och där de största utmaningarna ligger. De delar som valts 

ut är följande: 

 En Windows server, Optiit (Optinova IT) 

o Övervakning genom WMI av ledigt diskutrymme och CPU-användning 

 En Switch, DS1 (Distributionsswitch 1) 

o Övervakning via SNMP av interface som leder till access-switchar 

 Backup-programvaran ArcServe D2D 

o Övervakning av resultatet från senaste backupkörning 

 En VMware host, ESXi1 

o Övervakning av minnesanvändning och CPU-användning. 

 NAS-enheten Optinas, en NAS från Qnap 

o Övervakning av SMART-status för en hårddisk 

 HP iSCSI SAN, lagringslösning 

o Övervakning av Unit Overall Status 

 En HP Skrivare 

o Övervakning av pulvernivån för toner 

 En UPS från tillverkaren General Electric 

o Övervakning av uppskattad batteritid och temperatur 

 

Eftersom att WMI-protokollet har valts att användas för att hämta information från 

samtliga servrar med Microsoft Windows som operativsystem, vilket fungerar på samma 

sätt på samtliga servrar, ansågs det vara tillräckligt att bara inkludera en server i 

modellen. Servern som valdes heter Optiit och har som uppgift att tillhandahålla olika 

administrationsverktyg för IT-avdelningen. Om arbetet skulle påverka serverns 

driftsäkerhet är åverkan begränsad till IT-avdelningen och orsakar ingen direkt negativ 
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effekt på företagets verksamhet. Då företaget har haft problem med för lite ledigt 

diskutrymme på servrar, vilket orsakat avbrott i bl.a. e-posttrafik, valdes det att övervaka 

ledigt diskutrymme i testmiljön. För att även ta med en parameter som varierar mer 

under kort tid, inkluderades även CPU-användning i modellen. 

Alla switchar i nätverket tillhör produktserien Procurve från HP. SNMP-funktionaliteten 

skiljer inte mellan switcharna och därför räcker det att inkludera en i testmiljön. Den som 

valdes är switch DS1 som en är en distributionsswitch, vilket är den enda switch som utför 

routing mellan VLAN och därför den mest kritiska switchen i nätverket.  

Övervakning av backup-programvaran är troligtvis den största utmaningen i arbetet och 

därför ska den givetvis ingå i modellen. Backup tas varje natt och om det har uppstått 

problem under natten ska övervakningssystemet upptäcka det.  

Den virtuella servermiljön drivs av två stycken VMware hosts och då bägge hosts är 

identiska räcker det att den ena ingår i modellen. Hosten ESXi1 valdes ut och de 

parametrar som övervakas är minnesanvändning och CPU-användning, vilket ger en bild 

av hostens momentana belastning.  

Hos lagringsenheterna finns det många parametrar som kan övervakas med hjälp av 

SNMP, d.v.s. olika SNMP OID. Vilka parametrar som används i modellen har i slutändan 

ingen större betydelse, då det är ett enkelt moment att byta och lägga till andra OID. 

Parametrarna som valdes är Unit Overall Status från HP SAN, vilket innehåller en kort 

textsträng om driftstatusen. Från Qnap NAS valdes att läsa SMART-status från en av 

hårddiskarna. SMART är en förkortning för Self-Monitoring, Analysis and Reporting 

Technology och är ett övervakningsverktyg som finns inbyggt i hårddiskar [20, p. 137]. 

En skrivare av modellen HP LaserJet Pro 400 M401dne valdes att ingå i testmodellen. Med 

hjälp av SNMP hämtas information om tonerkasettens beräknade återstående kapacitet. 

Det är information som kan användas som underlag för att planera inköp av toner. 

Trots att Optinova har flera olika UPS-enheter så är bara en av dem nätverksansluten. Den 

ingår i modellen och övervakning sker med SNMP där beräknad batteritid och temperatur 

är parametrarna som testas.  

Initialt var tanken att testmodellen även skulle inkludera utvärdering av logghantering, 

användarhantering kopplat till Active Directory, brandväggsövervakning och 

övervakning av det trådlösa nätverket. Dessa delar valdes bort för att anpassa projektet 

till tidsramen. 

 

4.3 OpenNMS 
OpenNMS är ett övervakningssystem som är helt gratis under Open Source-licens och har 

funnits sedan 1999. Initialt saknade systemet stöd för att installeras i Windows-miljö, 

men från och med version 1.3.8 är det möjligt att utföra Windows-installation [21]. Det är 

också anledningen till att systemet valdes att utvärderas. 
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4.3.1 Installation 

Första steget var att installera Java Development Kit (JDK) då systemet är Java-baserat, 

vilket laddades ner från Javas hemsida. Nästa steg var att installera PostgreSQL vilken 

även laddades ner från tillverkarens hemsida och installerades. Installationsfilen för 

OpenNMS version 17.1.1 kördes med alla standard alternativ och när installation var klar 

startades programvaran, vilket görs genom att köra filen start.bat som finns i OpenNMS-

mappen. 

4.3.2 Konfiguration 

Inloggning till systemets grafiska webbgränssnitt sker över HTTP mot port 8090, 

användarnamn och lösenord är båda satta till admin som standard. Genom att välja 

Configure NMS, under Admin-menyn, kunde SNMP-community ställas in för att övervaka 

switch DS1 via SNMPv2. I figur 2 syns en översikt av switch DS1 i OpenNMS. 

 

Figur 2. Översikt över distributionsswitch i OpenNMS 

 

Det kunde snabbt konstateras att användargränssnittet är begränsat i OpenNMS och 

systemet kräver en del programmeringskunskaper för att göra lite mera avancerade 

konfigurationer. Därför togs beslutet att OpenNMS inte är lämpligt för Optinovas behov 

och utvärderingen av systemet upphörde, beslutet togs i samråd med Optinovas IT-

avdelning. 

 

4.4 Övervakningssystemet op5 
Nagios är ett av marknadens mest använda övervakningssystem [22, p. 91] och flera 

andra övervakningssystem baseras på Nagios, varav op5 är ett av dem. Op5 har funnits 

sedan 2001 och härstammar från Sverige och flera stora svenska företag använder op5, 
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bl.a. Försäkringskassan. Tele2 och Arla [23]. Anledningen att op5 valdes att utvärderas är 

att det är välanvänt övervakningssystem i den svenskspråkiga IT-branschen och 

möjligheten finns för Optinovas IT-personal att få support på sitt modersmål. Det faktum 

att op5 i grunden bygger på Nagios öppnar upp för användningen av plug-ins framtagna 

för Nagios, ett exempel är plug-in för backup-programvaran ArcServe som är aktuellt i 

detta sammanhang.  

4.4.1 Installation 

Op5 kan inte installeras på en Windows Server. Systemet har ändå valts att utvärderas då 

op5 erbjuder en virtual applicance (vApp) för VMware. Det är en färdiginstallerad virtuell 

maskin med ett nedbantat operativsystem som bara används för en avsedd uppgift [24]. 

Den vApp som op5 erbjuder är baserad på CentOS, vilket är en distribution av Linux. 

Konceptet vApp kräver ingen eller väldigt lite konfiguration i det nedbantade Linux-

operativsystemet, utan ska helt kunna administreras i gränssnittet till op5. Av den 

anledningen gjordes valet att gå vidare med op5 trots bristfälliga Linux-kunskaper på IT-

avdelningen.  

För att inte påverka Optinovas driftsmiljö mer än nödvändigt valdes att inte använda 

företagets VMware-infrastruktur, utan istället använda VMware Player. Det är en 

programvara som används för att köra virtuella maskiner direkt på en vanlig 

arbetsstation [25]. Player installerades på arbetsstationen och en vApp med op5 version 

7.1.9 hämtades från deras hemsida. Den startades sedan upp i Player och efter uppstart 

gick op5 att nå genom webbläsaren på den lokala arbetsstationen över HTTPS. 

4.4.2 Konfiguration 

Användarnamn och lösenord är som standard satta till monitor och monitor. Vid 

inloggning öppnas automatiskt en guide för att lägga till enheter, de enheter som ska ingå 

enligt testmodellen lades till genom guiden. I Nagios och även op5 används termerna host 

och service. En host är en enhet som övervakas, t.ex. en switch eller en server. Kortfattat 

kan host beskrivas som något som har en IP-adress. På en host kan en eller flera services 

läggas till. En service(tjänst) kan exempelvis vara övervakning av trafikmängden på en 

switchport eller diskutrymme på en server. Beroende på vilken typ av host som läggs till, 

är det vissa services som läggs till automatiskt. Dessa går enkelt att ta bort i efterhand om 

så önskas.  

4.4.2.1 Windows Server 

Windows servern Optiit lades till i op5 genom att köra Host Creation Wizard och välja 

Microsoft Windows Server via WMI. Användarnamn och lösenord för WMI, som tidigare 

konfigurerades på servern, matades in här och i nästa steg angavs IP-adressen till servern 

tillsammans med det namn som den kommer att ha i övervakningssystemet.  När hosten 

var tillagd hade det automatisk lagts till flera services till den, där bl.a. Disk Usage C: och 

CPU Usage var två av dem. Resterande tjänster som inte var relevanta för utvärderingen 

togs bort från hosten Optiit. 

4.4.2.2 Switch 

Switchen DS1 lades till på samma sätt som servern men istället valdes HP ProCurve switch 

i guiden och SNMP-community fylldes i. På konfigurationssidan för en host finns 

funktionen Scan host for SNMP interfaces. Genom att köra den skanningen presenterades 
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en lista på interface hos switchen och de som var relevanta enligt testmodellen, 

markerades och lades till. Övervakning av interfacen dök aldrig upp i gränssnittet och 

efter många timmars felsökning hittades orsaken. Det räcker inte bara att trycka på 

knappen submit för att spara ändringar som görs. På konfigurationssidan för en host finns 

även knappen Save som är placerad uppe i hörnet och väldigt lätt att missa. Efter att 

ändringarna sparats fanns de valda interfacen med under hosten DS1. 

 

4.4.2.3 Arcserve Backup 

För övervakning av backupprogrammet hämtades ett plug-in från Nagios hemsida. Det är 

ett script som körs av en agent på backupservern. Agenten heter NSclient++ och är 

ursprungligen framtagen för Nagios, men fungerar idag med flera andra system och kan 

installeras i de flesta versioner av Linux och Windows. Op5 har tagit fram egna 

installationsfiler av agenten som är förkonfigurerade och garanterade att fungera 

tillsammans med op5. NSClient version 0.4.4.15 32 bitar för Windows laddades ner och 

installerades på backupservern som har operativsystemet Windows Server 2008 R2. För 

att kunna köra nerladdade script krävdes vissa inställningar hos agenten. Alla 

inställningar gjordes i Windows registret enligt följande: 

Nyckel: HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\NSClient++\settings\external scripts 

Strängvärde: allow arguments = True 

Nyckel: HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\NSClient++\settings\modules 

Strängvärde: CheckExternalScripts = enabled 

Nyckel: HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\NSClient++\settings\external 

scripts\scripts 

Strängvärde: get_backupUDP = cscript.exe //T:60 //NoLogo 

scripts\custom\get_backupUDP.vbs 

Där get_backupUDP.vbs är scriptfilen från Nagios hemsida som är placerad i 

undermappen scripts\custom i agentens programmapp. 

Nästa steg var att konfigurera backupservern som en host i op5. Denna gång valdes 

Windows server i Host creation wizard, vilket är alternativet som används när en agent är 

installerad på den övervakade servern. För att kunna köra scriptet från op5 behövde det 

läggas till som ett kommando, vilket görs under menyn 

Manage/Configuration/Commands. Genom att ta mall från befintliga kommandon för 

script tillhörande agenten, skapades ett nytt kommando för backup-scriptet med namnet 

check_arcserve. Det bygger på kommandot check_nrpe och syns i figur 3. 
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Figur 3. Skapandet av kommando i op5 

När kommandot existerade kunde arbetet fortsätta med att skapa en service för hosten 

optibackup. På konfigurationssidan för services på hosten skapades en ny service med 

namnet Arcserve som använder kommandot check_arcserve. På konfigurationssidan 

finns en knapp för att testa kommandot, vilket gjordes men returnerade felmeddelandet 

Socket timeout after 10 seconds. Efter en snabb genomgång av innehållet i scriptet kunde 

det konstateras att variabeln Const Backup_Server = "BACKUP" behövde ändras till 

localhost, då backupprogrammets databas finns lokalt på servern. Kommandot testades 

på nytt och framkallade ett annat felmeddelande istället, Microsoft OLE DB Provider for 

SQL Server: Cannot open database ”arcserveUDP” requested by the login. The login failed. 

Efter att ha installerat verktyget SQL Server Management Studio på servern, för att 

undersöka rättigheter för databasen, kunde det konstateras att rättigheter inte var 

problemet, utan att namngivningen i databasens struktur inte stämde överens med den 

som används i scriptet. Anledning till det är troligtvis att scriptet är utvecklat för en annan 

version av Arcserve. I scriptet ändras ”Initial Catalog=arcserveUDP” till ”Initial 

Catalog=ARCAppDB”. Testet gjorde på nytt med lyckat resultat som syns i figur 4. 

 

Figur 4. Scriptet hämtar information från backupprogrammets databas 
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4.4.2.4 VMware ESXi 

Övervakningen av VMware hosten ESXi1 var enkel att konfigurera då det finns ett färdigt 

alternativ för VMware host i Host creation wizard. När hosten lades till följde det 

automatiskt med åtta stycken services varav två av dem var Host CPU Usage och Host Mem 

Usage, vilket är parametrarna som avses i testmodellen.    

 

4.4.2.5 Lagringsenheter 

För att sätta upp övervakning av Qnap NAS-enheten Optinas fanns inget färdigt alternativ 

i guiden utan Generic server valdes, där bara ett namn och IP-adress anges. För att ta reda 

på vilka SNMP OID som existerar på enheten användes programvaran MIB Browser som 

finns som gratisversion från företaget iReasoning. Från webbgränssnittet för Optinas 

hämtades en textfil som innehåller information om enhetens SNMP MIB. Filen öppnades 

sedan i MIB Browser och en walk gjordes för att lista alla OID och deras värden. 

HdSmartInfo hittades på OID .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.11.1.7.1 vilket syns i figur 5. I op5 finns 

ett färdigt kommando som heter check_snmp och kan användas för att läsa numeriska 

värden från en angiven OID. Eftersom att den OID som används i detta fall innehåller en 

textsträng, behövdes ett nytt kommando skapas på samma sätt som för backuplösningen. 

Kommandot användes som mall och modifierades genom att lägga till en ”pipe” till det 

inbyggda Linux-kommandot grep. Det är ett kommando som söker efter en angiven text i 

det data som grep tar emot. När grep körs utan någon växel returnerar den texten som 

söks efter, men genom att lägga till växeln -q returneras bara en stängningskod som talar 

om ifall den lyckades eller ej [26]. Figur 6 och 7 föreställer kommandot respektive 

tjänsten, notera där att utropstecken används som ”escape character” för att hoppa 

mellan argument, vilka i det här fallet är OID och SNMP community string. 

 

 

Figur 5. MIB Browser 
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Figur 6. Skapandet av kommando för diskövervakning på Qnap NAS. 

 

 

 

Figur 7. Skapandet av tjänsten för diskövervakning på Qnap NAS. 

 

Så länge grep kan hitta texten GOOD kommer tjänsten att ha grön status (OK) och om 

texten ändras till något annat kommer tjänsten att ändra status till Warning. 

Uppsättning av övervakning över HP SAN var en snarlik process som för Optinas. MIB-

filer hämtades i det här fallet från HPs hemsida och med hjälp av MIB Browser hittades 

den numeriska OID till Unit Overall Status. Ett kommando skapades i op5 där grep i det 

här fallet letar efter texten "Overall Unit Status: OK". Detta innebär att op5 visar status ok 

så länge parametern Overall Unit Status är OK.  

4.4.2.6 Uninterruptible power supply 

Precis som för lagringsenheterna övervakas även UPS-enheten med SNMP. Det visade sig 

att de OID som presenterar återstående batteritid och temperatur från enheten är 

standardiserade. I op5 fanns flera färdiga kommandon för ändamålet, varav batteritid och 

temperatur var två av dem. Det ena kommandot heter check_snmp_minremain och 

övervakar batteritiden. Kommandot kräver tre argument, gränsvärde för Warning, 
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gränsvärde för Critical och SNMP community string. Eftersom att ett lägre värde är ett 

sämre värde, d.v.s. kortare tid på batteridrift, behövde gränsvärdena specificeras som 

undre gränser, vilket görs genom att lägga till tecknet kolon efter talet. Då batteritiden 

verkar ligga runt 60 minuter vid fulladdad UPS så sattes varningsgränsen till 45 minuter 

och den kritiska gränsen till 30 minuter. Dessa gränser har bara valt i demonstrationssyfte 

och behöver finjusteras i en riktig implementation. För temperaturövervakning användes 

det färdiga kommandot check_snmp_ups_temp, där varningsgränsen sattes till 25 grader 

och kritiska gränsen till 30 grader. Dessa gränsvärden är också satta pro forma. 

4.4.2.7 Skrivare 

När det kommer till övervakning av HP-skrivare finns det ett färdigt inbyggt kommando i 

op5. Kommandot heter check_hpjd och det enda argument som behövde anges var SNMP 

community string. Den information som presenteras i op5 är samma information som 

skrivarens inbyggda display normalt visar. 

4.5 Övervakningssystemet PRTG 
PRTG är ett övervakningssystem från det tyska företaget Paessler AG med grundaren Dirk 

Paessler i spetsen. Företaget grundades 1997 och idag finns över 150 000 aktiva 

installationer av systemet. En stor skillnad mot op5 och andra Nagios-baserade 

övervakningssystem är en betydande skillnad i terminologi. Det som op5 benämner som 

host benämns hos PRTG som device. Konceptet service från op5 benämns i PRTG som 

sensor. I rapporten kommer de framöver att benämnas som enheter och sensorer när det 

handlar om PRTG.  

4.5.1 Installation 

Precis som OpenNMS installerades PRTG på en virtuell server. Installationsfilen för 

version 16.1.22 av programvaran hämtades från Paesslers hemsida och kördes utan att 

ändra något av alternativen i den grafiska installationsguiden. När installationen var klar 

gick det att nå systemet genom webbläsaren över HTTP port 8080. Knappen Default login 

användes för att logga in utan att ange lösenord, vilket fungerar när 

inloggningsuppgifterna inte är ändrade för standard användarnamnet prtadmin.  

4.5.2 Konfiguration 

Vid installation av PRTG körs en Auto discover som söker igenom nätverket efter enheter 

att övervaka och lägger till dem automatiskt i systemet. Eftersom att utvärderingen ska 

följa den framtagna modellen, togs alla automatiskt tillagda enheter bort från systemet. 

4.5.2.1 Windows Server 

Servern Optiit lades till som en enhet under menyn Devices/All. I nästa steg angavs 

serverns namn och IP-adress och under rubriken CREDENTIALS FOR WINDOWS SYSTEMS 

angavs inloggningsuppgifter till det kontot som tidigare skapades för WMI på servern. 

Nästa steg var att lägga till sensorer. Det fanns 254 tillgängliga sensorer men tack vare en 

inbyggd filtreringsfunktion i systemet var det möjligt att filtrera ut sensorer som är 

kopplade till WMI. Antalet WMI-sensorer var 43 stycken och bland dessa fanns Free disk 

space och CPU load som lades till på enheten enligt testmodellens krav. 
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4.5.2.2 Switch 

Switchen DS1 lades till som en enhet precis som i föregående steg. Det som skilde var att 

inga WMI-uppgifter lades till utan istället SNMP community string, vilket gjordes under 

rubriken CREDENTIALS FOR SNMP DEVICES. Vid tilläggning av sensorer användes 

filtreringsfunktionen för att hitta SNMP sensorer och den som valdes heter SNMP Traffic. 

Sensorns funktion är att hämta data över trafik på nätverksinterface via SNMP. När 

sensorn lades till listades alla interface som finns på switchen, d.v.s. switchportar. De som 

ska ingå enligt modellen markerades och ledde till att varje interface lades till som en egen 

sensor. 

4.5.2.3 Arcserve Backup 

För att övervaka Arcserve Backup finns ingen färdig sensor. Det alternativet som PRTG 

hänvisar till är ”IMAP Sensor”, vilket är en sensor som läser e-post i en e-postlåda över 

IMAP, för att på det viset samla in informationen som krävs. Arcserve är konfigurerat att 

maila en rapport varje dygn som innehåller information om hur senast backupkörning 

har gått. Genom att analysera gamla mail som skickats kunde det konstateras att om 

mailet innehåller texten ”Status:Failed” har något fel uppstått i backupkörningen.  

En ny e-postlåda skapades för ändamålet och den e-postadressen lades till i Arcserve som 

mottagare av rapporten. I PRTG lades e-postservern till som en enhet och på den 

konfigurerades IMAP sensorn. Inloggningsuppgifter till den nyskapade e-postlådan 

fylldes i och parametrar som ändrades i konfiguration var Set to Error = If mail body 

contains och Search Text = Status:Failed. Detta gör att systemet klassar sensorn som röd 

(Error) när det kommer ett mail innehållande texten Status:Failed. För att säkerställa att 

det inte är problem med e-posttrafiken till PRTG, har konfiguration gjorts som klassar 

sensorn som röd om det inte har kommit ett mail på 25 timmar. Detta gjordes genom att 

konfigurera parametrarna Check Last Message Date = Check for new messages received 

within the last x hours och Warning Threshold = 25. Sensorns funktionalitet säkerställdes 

genom att skicka fabricerade e-post till mailboxen med och utan texten ”Status:Failed”  

4.5.2.4 Vmware ESXi 

VMware hosten ESXi1 lades till som en enhet där inloggningsuppgifterna till VMware 

fylldes i under CREDENTIALS FOR VMWARE/XENSERVER. Bland utbudet av sensorer 

fanns en med namnet VMware Host Performance (SOAP) som valdes. Figur 8 visar alla 

parametrar som sensorn läser från VMware hosten, där ingår Memory consumption och 

CPU usage som testmodellen efterfrågar. Parametrarna presenteras som analoga mätare 

som har ett min-värde på 0 och sträcker sig till det högsta värdet som sensorn har hämtat 

från enheten. Det gäller dock inte för parametrar angivna i procent som istället har ett 

utslag mellan 0 och 100 procent. Notera att Memory consumption återges av två mätare i 

figuren, både i procent och Megabyte(MB). Vid den tidpunkt som figuren föreställer, 

förbrukade hosten 74 399 MB, vilket ligger nära det högst inlästa värdet då mätaren 

nästan pekar på maxpunkten. Jämförelsevis pekar mätaren som anger procent på en 

betydligt lägre punkt, ungefär trefjärdedelar, vilket stämmer med siffran 75,69 % som 

syns i figuren. 
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Figur 8. VMware sensor i PRTG. 

 

4.5.2.5 Lagringsenheter 

Övervakning av NAS-enheten optinas konfigurerades med sensorn SNMP Custom string, 

vilket är en sensor som läser en textsträng från en SNMP OID. Då motsvarande arbete 

redan gjorts i op5 var det känt vilken OID som ska användas. I sensorns inställningar 

sattes OID Value till 1.3.6.1.4.1.24681.1.2.11.1.7.1 och Response must include sattes till 

GOOD.  

Även för HP SAN användes sensorn SNMP Custom string men med samma OID som 

användes i op5 och Response must include sattes till Overall Unit Status: OK 

4.5.2.5.1 UPS 

För övervakning av UPS-enheter finns en färdig sensor i PRTG, den är dock är framtagen 

för att fungera tillsammans med UPS-enheter från tillverkaren APC. Sensorn visade sig 

inte fungera för UPS-enheten från General Electric. Lösningen blev att ta hjälp av MIB 

Browser för att hitta OID till återstående batteritid och temperatur, vilka visade sig vara 

1.3.6.1.2.1.33.1.2.3.0 och 1.3.6.1.2.1.33.1.2.7.0. Sensorn SNMP Custom, vars funktion är att 

läsa numeriska värden över SNMP, konfigurerades i två exemplar för vardera OID. 
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4.5.2.6 Skrivare 

När det kommer till övervakning av skrivaren över SNMP har PRTG en sensor vid namn 

SNMP Printer. Den sensorn användes för att sätta upp övervakning av skrivaren från HP. 

Figur 9 visar information som hämtats från skrivaren genom sensorn. Det som kan utläsas 

är att skrivaren har totalt skrivit ut 3995 sidor, tonerkassett av modell CF280X är nästan 

full då den visar 91 % och har sjunkit två procentenheter från 93 %, en siffra som troligtvis 

var aktuell när sensorn tog i bruk. Sensorn visar även att skrivarens lucka är stängd. 

 

Figur 9. Printer sensor i PRTG 

 

  



21 
 

5 Resultat 
I denna del av rapporten presenteras de skillnader som iakttagits mellan 

övervakningssystemen op5 och PRTG under arbetets gång. Stor vikt läggs på iakttagelser 

som gjorts under arbete med testmodellen som verktyg, men även andra egenskaper som 

prissättning och användarvänlighet hos systemen behandlas. 

5.1 Övervakning av Windows Server 

Övervakningen av Windows Server skedde med hjälp av WMI, vilket i grunden fungerar 

likaledes oberoende av vilket övervakningssystem som används. Båda systemen har 

färdiga funktioner att ta hjälp av vid uppsättning av WMI-övervakning. PRTG erbjuder 43 

stycken färdiga sensorer som kan användas för WMI-övervakning och op5 har 28 stycken 

inbyggda kommandon kopplade till WMI. Om de inbyggda funktionerna inte täcker 

behovet finns det möjlighet att skapa egna funktioner i den utsträckning WMI-protokollet 

tillåter. I op5 finns möjligheten att skapa nya kommandon där befintliga WMI-

kommandon kan används som mall. PRTG erbjuder samma möjlighet och då används 

sensorn WMI Custom String. 

Op5 kan även erbjuda övervakning utan WMI och då istället använda en installerad agent 

på den övervakade servern. Agenten är NSClient++ som i detta fall användes för att 

övervaka Arcserve backup. I det fallet användes bara ett extern script och ingen 

utvärdering gjordes av funktionerna som finns inbyggda i agenten. 

5.2 Övervakning av Switchar 
SNMP-övervakning är begränsad till den MIB som finns på enheten och någon annan 

begränsning har inte upptäckts hos de båda övervakningssystemen. Det som kan påpekas 

är att grafers utseende vid plottning av datatrafik skiljer en del mellan systemen. I figur 

10 och 11 syns grafer från bägge system över samma datatrafik på en port mellan 

distributionsswitch och accesswitch. Op5 presenterar grafer där y-axeln anger procent av 

switchportens maxkapacitet och x-axeln är tidsperioden. Både inkommande och 

utgående datatrafik plottas upp i samma graf, där utgående trafik plottas upp som 

”negativt inkommande trafik” och är således under noll på y-axeln. Detta betyder att all 

trafik under noll på y-axeln är utgående trafik och en dal i grafen är egentligen en topp för 

utgående trafik. Trafik ovan noll på y-axeln är inkommande trafik och en högre punkt är 

en större mängd inkommande trafik. Något som figur 10 avslöjar är att den inkommande 

trafiken är betydligt mindre än den utgående trafiken, vilket är helt normalt då det 

handlar om trafik till en accesswitch där vanliga klientdatorer är kopplade till nätverket. 

Klientdatorer skickar normalt väldigt lite data i jämförelse med mängden de tar emot. 

Något som kan uppmärksammas i grafen är att datatrafik under vecka 17 är betydligt 

högre än normalt. Orsaken till detta är att det då fanns en enhet i nätverket för att skicka 

HDMI-signal över IP, vilket genererade stora mängder data i form av broadcast. PRTG har 

istället en mera klassisk variant av grafer där noll på y-axeln är i origo och inkommande 

samt utgående trafik separeras med olika färger. I PRTG plottas även den sammanlagda 

datatrafik i färgen cyan, men då det ligger väldigt nära den utgående trafiken kan detta 

inte urskiljas i figur 11. 
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Figur 10. Datatrafikgraf i op5. 
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Figur 11. Datatrafikgraf i PRTG. 

 

 

 

5.3 Övervakning av Arcserve Backup 
Av de delar som ingått i testmodellen är detta den del som skiljer mest mellan de olika 

systemen. De tekniker som använts är helt av olika typer, där PRTG analyserar e-post 

skickat från backupprogrammet medan op5 hämtar informationen från programmets 

egen SQL-databas.  Lösningen i PRTG gick snabbt att konfigurera men kan bara berätta 

om backupkörningen har misslyckats. Op5´s lösning var mer tidskrävande att konfigurera 

men ger också mer information såsom datum för äldsta backup och minsta antalet 

recovery points.   
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5.4 Övervakning av VMware host 

Båda övervakningssystemen har inbyggd funktionalitet för att övervaka VMware hosts. I 

de arbetet som gjorts vid uppsättning av VMware-övervakning har ingen noterbar 

skillnad upptäckts funktionsmässigt mellan de båda systemen. 

5.5 Övervakning av lagringsenheter 

Både övervakning av SAN och NAS har gjorts på likvärdigt sätt enligt testmodellen. I båda 

fall hämtas ett värden över SNMP från respektive enhet och jämförs med ett förväntat 

värde som är fördefinierat i systemen.  I PRTG gjordes detta genom att använda sensorn 

SNMP Custom string och i op5 löstes det genom att skapa ett nytt kommando utifrån 

check_snmp, där Linux-kommandot grep löste problemet. Båda lösningar ger samma 

resultat och fungerar likvärdigt.  

För övervakning av SAN-enheten, som är av modellen HP MSA P2000, finns färdiga plug-

ins till Nagios som troligtvis skulle fungera även i op5, men har inte testats i detta arbete. 

När det kommer till PRTG finns det inbyggda sensorer till just modellen P2000. Det 

inbyggda sensorerna har testats men har visat felaktig information. Felorsaken har inte 

hittats men torde bero på version av firmware hos SAN-enheten. 

Även för NAS-enheten från Qnap finns det plugin till Nagios, funktionaliteten är oklar då 

det inte har testats i op5. PRTG har en sensor kallad SNMP QNAP Physical disk, vilket ger 

en övervakning av de fysiska diskarna i enheten. Kännedom om sensorn erhölls först efter 

att testningsarbetet var utfört och den hade troligtvis kunnat ersätta sensorn ”SNMP 

Custom string” som i det här fallet användes. 

5.6 Övervakning av UPS 

Op5 har fem stycken inbyggda kommandon för att övervaka UPS-enheter över SNMP. De 

använder standardiserade OID vilket betyder att det inte är låst till en specifik UPS-

tillverkare. PRTG har däremot ingen märkesoberoende sensor utan bara för tillverkaren 

APC. Sensorn SNMP Custom som användes krävde efterforskning för att hitta rätt OID. 

Efter färdig konfiguration fungerade övervakningen likvärdigt hos bägge system. 

5.7 Övervakning av skrivare 
Båda systemen har färdiga lösningar för övervakning av skrivare från HP. Hos op5 är det 

kommandot check_hpjd medan PRTG har sensorn SNMP Printer. Skillnaden mellan 

lösningarna är den att PRTG ger mer information medan op5 bara ger den text som står 

på skrivarens inbyggda display för tillfället, som t.ex "Redo" eller "Tonernivå låg". För HP-

skrivare finns det även Nagios plug-ins, något som inte är testat men skulle antagligen ge 

likvärdig information som PRTG. 

5.8 Prissättning  

Grunden för beräkning av licenskostnad skiljer kraftigt mellan de båda systemen. PRTG 

använder antalet sensorer för att bestämma licenskostnaden. För implementationer 

under 100 sensorer är PRTG helt gratis att använda. När gratisalternativet inte räcker till 

finns det licenser i stegen 500, 1000, 2500 och 5000 sensorer. Med den aktuella prislistan 

ligger dessa licenser mellan 1200€ och 7000€. Det finns även ett alternativ med 

obegränsat antal sensorer för 10 000€. I nämnda licenser ingår support i ett år vilket kan 

förlängas mot en extra kostnad. [27] 
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Op5 använder däremot antalet övervakade enheter som grund för licenskostnaden. Upp 

till 20 övervakade enheter går under licensen ”Free” som är helt gratis och utan support. 

Mellan 100-500 övervakade enheter är det licensen ”Standard” som gäller, där support 

kan köpas till mot en extra avgift. För stora miljöer finns alternativen ”Pro” och 

”Enterprise+”. Den stora skillnaden mellan dem är att Enterprise+ har en obegränsad 

support. Standard-licensen är den enda licensen som är med i prislistan och övriga säljs 

bara enligt offert. Den nuvarande prislistan är uppdelad i steg på 100 enheter där den 

första för 100 enheter kostar $1995 och den sista för 500 enheter kostar $4995. För att 

komplettera standard-licens med support, säljs de som paket med 5 eller 10 support-

tickets. Priset för de paketen är $995 respektive $1495. [28] 

5.9 Användarvänlighet för administratörer 

Paessler har satsat mycket på den grafiska designen av användargränssnittet hos PRTG. I 

webb-gränssnittet finns många hjälptexter och förklaringar och det krävdes inte lång tid 

att bli bekant med systemet. Det finns även ett webb-gränssnitt avsett för mindre enheter 

som t.ex. smartphone. Smartphone-gränssnittet håller däremot på att avvecklas vilket kan 

bero på att det idag finns appar framtagna för plattformarna Android, iOS och Windows 

Phone, av dessa har applikationen för Windows Phone testats och syns i figur 12. För 

Windows-baserade klientdatorer finns även en applikation kallad ”Enterprise Console” 

som inte är testad. 

 

 

Figur 12. PRTGs app för Windows Phone 
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När det kommer till op5 är det en fördel om administratören har viss vana från Unix- eller 

Linux-baserade system. Ett exempel är konfigurationen av kommandon som i det här 

fallet inkluderade kommandot grep som är helt okänt för personer som bara jobbat i 

Windows-miljöer. Användargränssnittet är väldigt funktionsrikt men tar också därför en 

längre tid att bli bekant med det. Grafiskt sett är gränssnittet inte lika utvecklad som 

PRTG, men i grova drag finns samma funktioner i båda systemens gränssnitt. Op5 har 

ingen officiell app för smartphones men däremot ska appar utvecklade för Nagios fungera 

även för op5, vilket finns till de flesta mobilplattformar [29]. 
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6 Analys av resultat 
Den kanske viktigaste anledningen för Optinova att hitta ett övervakningssystem är 

övervakning av företagets servrar. När det kommer till övervakning av Windows-

baserade servrar gör både PRTG och op5 ett oklanderligt arbete. Det som kan överväga 

till fördel för något av systemen är licenskostnaden. Ponera att 500 stycken sensorer köps 

till PRTG för priset 1200€, det resulterar i att priset per sensor blir 2,40€. Övervakning 

av ledigt diskutrymme, CPU-användning och minnesanvändning förbrukar tre stycken 

sensorer, men det finns många andra parametrar som kan behöva övervakas på en server, 

t.ex. olika tjänster, låsta konton, nätverkstrafik etc. Om antalet sensorer per server i 

genomsnitt är sex stycken skulle en server övervakad i PRTG i genomsnitt kosta 14,40€ 

Det övervakningsbehov som finns på Optinova är under 100 enheter, vilket betyder att 

den billigaste licenstypen från op5 täcker behovet.  Den kostar $1995 och ger rätten att 

övervaka 100 enheter och blir således $19,95 per enhet, d.v.s. per server. Med den 

aktuella valutakursen blir den summan ~17,60€. Detta tyder på att op5 är något dyrare 

gällande övervakning av servrar men variera beroende på hur många sensorer som 

används i PRTG.  

När det kommer till övervakning av lagringsenheter är skillnaden mellan systemen inte 

väldigt stor. Konfigurationen har visat sig vara snäppet enklare i PRTG men båda 

systemen kan erbjuda en god övervakning. Även här varierar kostnaden beroende på 

vilka parametrar som är intressanta att övervaka och antalet sensorer som krävs. Då det 

för tillfället bara finns två lagringsenheter i Optinovas nätverk, kommer kostnaden att 

vara relativt låg oberoende av vilket system som används. 

Övervakning av UPS fungerar bra med bägge system men det som kan tala för op5s fördel 

är de färdiga kommandon som fungerade med Optinovas UPS. PRTG kräver en 

komplexare konfiguration men fungerar lika bra när övervakningen väl är i bruk. 

Eftersom att det idag bara finns en UPS i nätverket som stöder övervakning så är 

licenskostnaden inte heller något utslagsgivande. 

Optinovas VMware-miljö kan övervakas av båda systemen på ett likvärdigt sätt. Det som 

kan lyftas fram är att PRTG bara kräver en sensor per VMware host och är således 

betydligt billigare än op5 per övervakad host. Antalet hosts är idag bara två, vilket betyder 

att summan i slutändan skiljer väldigt lite. 

Den stora skillnaden mellan övervakningssystemen är i detta scenario hur de hanterar 

övervakning av ArcServe Backup D2D. Lösningen i op5 kan anses vara mer stabil då den 

inte är beroende av e-posttrafiken men det ska också poängteras att det är ett plugin som 

helt saknar support. Den e-postbaserade lösningen som PRTG tillhandahåller kan vara 

intressant för Optinova i andra hänseenden. Optinova har flera system som övervakas 

genom att e-post skickas till administratören, något som är resurskrävande och medför 

risken att administratören glömmer att läsa mailet. 

En annan stor skillnad är användarvänligheten. Tröskeln för att hantera op5 är högre än 

PRTG om Linux-vana saknas, vilket gäller för Optinovas IT-avdelning. PRTG´s 

webbgränssnitt kan däremot uppfattas av en IT-tekniker som en mjukvara riktad till 

konsumenter och inte som ett system avsett för specialister i IT-branschen. En nackdel i 
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op5s webb-gränssnitt är att lösenord och annan känslig information skrivs ut i klartext 

och kan utgöra en säkerhetsrisk om någon utomstående ser skärmen. Op5 har en lösning 

på problemet vilket innebär att uppgifterna läggs till i text-filer istället för i 

webbgränssnittet.  

För varje enhet som finns i op5 görs automatiskt en övervakning med hjälp av ICMP för 

att ta reda på om enheterna svarar på Echo Request. En motsvarande lösning i PRTG krävs 

en sensor för varje övervakad enhet. Däremot kan ICMP-övervakning anses överflödigt 

då protokollet arbetar på lager 3 i OSI-modellen, medan protokoll som SNMP och WMI 

arbetar på lager 7 i OSI-modellen. När övervakning med protokoll på OSI lager 7 fungerar 

betyder det att även underliggande lager fungerar. Det kan däremot vara ett hjälpmedel 

vid felsökning att kunna utföra övervakning på flera lager i OSI-modellen. 

Översiktsbild av övervakade enheter i båda systemens webbgränssnitt syns i figur 13 och 

14. Op5 presterar översikten i tabellformat där den första kolumnen innehåller hosts och 

i två kolumner till höger listas samtliga services för alla hosts. Notera att Disk Usage C: 

längst ner i tabellen har en röd symbol då statusen för den är kritisk, detta beror på att 

det bara finns 9 % ledigt diskutrymme på servern optiit. Översiktsbilden i PRTG är av helt 

annan design. Enheterna finns i en trädstruktur som kan anpassas genom att skapa olika 

grupper. För varje enhet är dess sensorer utplacerade som rektanglar innehållande det 

momentana värdet, samt en färg som anger statusen på samma sätt som i op5. Notera att 

sensorn Free disk space visar 9 % och är röd precis som motsvarande objekt i op5. 
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Figur 13. Översikt av enheter i op5 
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Figur 14. Översikt av enheter i PRTG 
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7 Slutsatser 
De slutsatser som dragits är att båda övervakningssystemen, op5 och PRTG, kan uppfylla 

de behov och krav som Optinova har på ett övervakningssystem. Det råder inget tvivel om 

att OpenNMS kan övervaka en infrastruktur med Windows-baserade servrar, då den 

typen av arbete har gjorts tidigare. Det har då också konstaterats att det krävs en hög 

kunskapsnivå hos administratören av systemet och är därför i nuläget inte ett aktuellt 

övervakningssystem för Optinova. 

Emedan det för tillfället sker personalomsättning på företagets IT-avdelning, har 

Optinova valt att inte gå vidare med att göra en fullskalig implementation av ett 

övervakningssystem i nuläget. Vilket system som Optinova väljer är kopplat till vilka 

kunskaper som kommer att finnas hos personalen framöver. De småskaliga 

implementationer som gjorts av PRTG och op5 enligt testmodellen orsakar ingen 

licenskostnad, då implementationen av PRTG är under 100 sensorer och op5 är under 20 

enheter. Detta betyder att båda systemen kan fortsätta utvärderas under en längre tid 

utan att förlora pengar i licenskostnader. En utvärdering under längre tid ger också ett 

bättre resultat då verkliga fel uppstår med tiden. All infrastruktur som använts i 

utvärderingen är den riktiga infrastruktur som verksamheten använder. Fabriken är ofta 

igång under nätter och helger och därför har möjligheterna att framkalla fel varit 

begränsad, då det skulle påverka verksamheten negativt. En bättre utvärdering skulle 

kunna äga rum under en längre helg såsom jul eller midsommar när fabriken är stängd. 

Testmodellen som använts har behövts begränsas p.g.a. tidsbrist. Med facit i hand hade 

det varit en fördel om examensarbetet hade utförts av två personer eller pågått under 

längre tidsperiod. Det hade givit möjligheten att utvärdera flera övervakningssystem och 

testmodellen hade kunnat vara mer omfattande och innehållit delar som logghantering 

med t.ex. Syslog, användarhantering, brandväggsövervakning och övervakning av det 

trådlösa nätverket. 

 

 

7.1 Framtida arbeten 

Arbetet skulle kunna fortsätta genom att bygga vidare på samma testmodell och 

utvärdera flera övervakningssystem. Antalet system på marknaden är stort och däribland 

kan finnas många som uppfyller kraven. Det system som väckt intresse är System Center 

Operations Manager, vilket skett genom resultatet i det arbete [31] som Mikael Falk och 

Matias Fernandez tidigare utfört. SCOM är idag en del av Microsoft System Center där 

produkterna Operations Manager, Configuration Manager, Virtual Machine Manager, 

Orchestror, Data Protection Manager, Service Manager, App Controller och Endpoint 

Protection ingår [32]. Produktfamiljen erbjuder funktioner som övervakning av 

infrastruktur och applikationer, utrullning av klienter, hantering av virtuella maskiner, 

backuplösning, anti-virus och mycket mer. Komponenterna säljs inte enskilt och det är en 

kostsam investering att köpa hela produktfamiljen. Det vore skäl att undersöka om 

produktfamiljen kan användas för flera ändamål än övervakning för att vara en rimlig 

kostnad för Optinova. 
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Vid implementation av ett övervakningssystem kan flera delar från denna rapport 

förenkla arbetet. SNMP-konfiguration på switchar kan direkt användas av de flesta 

övervakningssystem. WMI-användare som skapades lokalt på en server kan göras på 

motsvarande sätt på domän-nivå, vilket möjliggör för WMI-övervakning av alla eller 

utvalda servrar. Något som bör tänkas på vid en implementation är att finjustera gränsen 

för vad som är en kritisk nivå. Ett exempel är hur kort återstående tid av UPS-drift kan 

vara innan ett larm genereras. En annan sak att ha i åtanke är att nätverksåtkomst till 

enheterna sker över det VLAN som benämns Management. Det nätverket är begränsat och 

att placera övervakningsservern där skulle medför kraftiga begränsningar, som t.ex. 

internetkontakt. Om servern däremot placeras i ett annat VLAN så blir lösningen 

beroende av den enda switch som sköter VLAN-routing idag. En lösning på problemet 

skulle vara att tilldela servern två stycken nätverkskort där ett kort är direktkopplat till 

Management-nätverket. Det ska dock poängteras att servern då är en ny väg in till det 

isolerade nätverket och kan utgöra en säkerhetsrisk. 
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9 Appendix 
 

9.1 Tabell över övervakningssystem 
Övervakningssystem Anledning till att det inte ingick i utvärderingen 

Argus Systemet är out-of-date 

Big brother 4 Företaget är uppköpt av Dell, går inte längre att köpa 

CA Spectrum Optinova har negativa erfarenheter av mjukvaror från CA 

Cacti Mer inriktat på prestandaövervakning än feldetektering 

GFI EventsManager 
Systemet kan vara en fungerande lösning för Optinova men har valts 

att inte utvärderas p.g.a. en hög prislapp 

Hyena 
Kan övervaka Windows-baserade servrar men verkar sakna 

övervakning av nätverksutrustning 

Icinga Systemet är baserat på Nagios och då valdes istället op5 

Intellipool Network Monitoring 
Uppköpt av Kaseayu och ingår i deras VSA som är en produkt 

liknande Microsoft System Center 

Microsoft SCOM 2012 R2 
System center kan vara intressant men då behöver flera delar av det 

utnyttjas för att vara värt priset 

Microsoft System Center Essentials Hade varit intressant att utvärdera men är under avveckling 

Mon (Linux) Utvecklas inte längre 

Monit Systemets inriktning är att övervaka Linux-baserade servrar 

Monitorix Bara avsett för övervakning av Linux-miljö 

Munin Som Cacti fast mer inriktat på prestandaövervakning 

Nagios Op5 som är baserat på Nagios valdes istället att utvärderas 

Netplex SNIPS (NOCOL) Saknar stöd för Windows Server 

Observium Kan inte hostas på Windows Server 

ServersCheck Monitoring Systemet finns i deras egna fysiska enheter. 

SevOne Riktar sig till större företag 

Shinken Bara avsett för övervakning av Linux-miljö 

SolarWinds NPM Ett system som borde utvärderas men valts bort p.g.a. tidsbrist 

Spong Har inte utvecklats sedan 2005 

Verax Ett system som borde utvärderas men valts bort p.g.a. tidsbrist 

WhatsUp Gold Ett system som borde utvärderas men valts bort p.g.a. tidsbrist 

Xymon Övervakningssystem av mindre variant för Linux-världen 

Zabbix Kan inte hostas på Windows Server 

ZENOSS 
Ett system som verkar kompetent och används av flera stora aktörer, 

dessvärre kan det inte installeras i Windows 

 


