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Sammanfattning
Syftet med examensarbetet är att analysera, implementera och utvärdera metoder för
nätverksövervakning av trådlös kommunikationsutrustning i företaget Fibras nätverk. I dag
sköts driften av cirka 2300 accesspunkter i Västerås stads trådlösa nätverk av Fibra. I
nätverket ingår ett antal Wireless LAN Controller (WLC), vars uppgift är att hantera och
konfigurera alla accesspunkter. Varje WLC kan hantera upp till 400 accesspunkter och sköter
exempelvis autentiseringen av användarna. Dessutom finns det en Whats Up Gold server,
vars uppgift är att samla in information om det trådlösa nätverket. Själva
nätverksövervakningen presenteras i ett webbgränssnitt för drift personalen på Fibra.
Examensarbetet utvärderar vilka delar av nätverket som bör övervakas, vilken information
som ska samlas in och hur resultatet av övervakningen ska presenteras för drift personalen på
Fibra. Dessutom görs en utvärdering av hur kommunikationen mellan Whats Up Gold
servern och WLC sker bäst. Det nätverksövervakningsprogram som Fibra valt använda är
Whats Up Gold. Examensarbetet inkluderar dock samtliga aspekter av
nätverksövervakningsproblemet, inte bara de som ingår i programmet Whats Up Gold.
Resultatet av implementationen innebär att driftpersonalen på Fibra får en särskild vy i Whats
Up Gold webbgränssnitt. Den används för att felsöka och för att få en översikt av det trådlösa
nätverket. Personalen får också tillgång till en larmvy, där WLC och berörda accesspunkter
visas vid eventuella driftstörningar. Larmfunktionen i WLC skickar automatiskt SMS och email till personal som har beredskap. Lösningen för att göra kommunikationen möjlig mellan
server och WLC görs med en PBR (Policy Based Routing). En PBR är en teknik för att göra
routing beslut baserat på diverse kriterier som är konfigurerade av en administratör. Genom
att Fibra inför bra nätverksövervakning kommer antalet oplanerade driftstopp minska och
tillgängligheten öka. Det innebär också att eventuella nätverksfel upptäcks snabbare och
felsökningen i nätverket blir betydligt lättare. Nätverksövervakning sparar följaktligen både
pengar och tid för ett företag som Fibra.
Nyckelord: Nätverksövervakning, Trådlös kommunikation, Wireless LAN controller,
Whats Up Gold och SNMP
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Abstract
The purpose of this study is to analyse, implement and evaluate methods for network
monitoring of wireless communication in the company Fibra. Today, Fibra managed the
operation of around 2,300 access points in Västerås. The network includes a number of
Wireless LAN Controller (WLC), whose task is to manage and configure all access points.
Each WLC can have up to 400 access points and manage, for example, authentication of
users. A servers job is to collect information from the wireless network and monitoring the
result and present it in a web interface for the administrators. The thesis evaluates which parts
of the network that should be monitored and what information should be gathered and how
the results of the monitoring will be presented to the user. There should also be an evaluation
of how the communication between the server and the WLC should be done. The network
monitoring tools Fibra select to use is Whats Up Gold. The work, however, includes all
aspects of the network management problem, not just those included in the program Whats
Up Gold.
The result of implementation means that the operating staff at Fibra received a special view
of Whats Up Gold's web interface, used to troubleshoot and get an overview of the wireless
network. The staff will also have access to an alarm view, where the WLC and the access
points displayed on any incident. The alarm function of the WLC automatically sends SMS
and e-mail to personal on duty. The solution to make communication possible between the
server and the WLC is made with a PBR (Policy Based Routing). A PBR is a technology to
make routing decisions based on various criteria that are configured by an administrator. By
implementing network monitoring, the number of unplanned downtime is reduced and
availability increased. It also means that any network failure is detected faster and
troubleshooting the network becomes much easier. Network Monitoring consequently saves
both money and time to a company such as Fibra.
Keywords: Network Monitoring, Wireless Communications, Wireless LAN Controller,
Whats Up Gold and SNMP.
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Terminologi
Akronym

Fullständigt ord

SNMP
WLC
RFC
NMS
ACL
WINS
DHCP
IPsec
RFC
NMS
MIB
OID
LWAP
POE
ASR
IP
PBR
UDP
IETF
CPU
MAC
SSID
SMS
Email
VLAN

Simple Network Management Protocol
Wireless LAN Controller
Requests For Comment
Network Management System
Access Control List
Windows Internet Name Service
Dynamic Host Configuration Protocol
IP Security
Request For Comments
Network Management Station
Management Information Base
Object Identifier
Lightweight Access Point
Power Over Ethernet
Aggregation Services Routers
Internet Protocol
Policy Based Routing
User Datagram Protocol
Internet Engineering Task Force
Central Processing Unit
Media Access Control
Service Set Identifier
Short Message Service
Electronic mail
Virtual LAN
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1. Inledning
Det här examensarbetet är den sista delen i utbildningen på högskoleingenjörsprogrammet i
nätverksteknik. Arbetet bygger på tre års kunskaper från Mälardalens högskola.
Examensarbetet görs i samarbete med Fibra. Fibra driver ett fiberoptiskt kommunikationsnät
i Mälardalen. I nätet konkurrerar ett antal leverantörer om att erbjuda kunder ett stort utbud
av bredbandstjänster. Dessa tjänster är bland annat internet, TV, telefoni, energiövervakning,
larm, fjärrstyrning och vårdtjänster. Fibra ägs av Mälarenergi, Eskilstuna kommun, Arboga
kommun, Hallstahammars kommun och SEVAB (Strängnäs Energi) [1].
Driften av cirka 2300 accesspunkter i Västerås stads trådlösa nätverk sköts av Fibra. Dessa
accesspunkter används idag främst på skolor och kommunala fastigheter, så som i Västerås
stadshus. Accesspunkter har i dagsläget inte någon modern nätverksövervakning. Genom att
implementera bra nätverksövervakning kan antalet oplanerade driftstopp att minska och
tillgängligheten öka. Det medföra även att nätverksfel kan upptäckas snabbare och
felsökningen i nätverket blir därmed betydligt lättare. Bra nätverksövervakning sparar både
pengar och tid åt Fibra

1.1 Bakgrund
Under tidigt 1980-tal ökade antalet nätverksprodukter explosionsartat. Många företag insåg
att datornätverk skulle spara både pengar och vara till en stor hjälp i organisationen. Nu
började man bygga ut och expandera redan befintliga nätverk. När fler och fler nya
nätverksteknologier implementerades, stötte man även på många problem. Varje ny
nätverksteknologi behövde kompletteras med en egen expert på området. Det medförde att ny
specialiserad personal behövdes och det blev kris på många företag. En lösning på problemen
var automatisk nätverks hantering och verktyg som nätverksövervakningssystem [2].
I ett nätverk pratas det oftast om tillgänglighet, det vill säga hur ofta ett nätverk är operativt
och fungerar som det ska. Ett företag som Fibra strävar alltid efter en tillgänglighet på 100
procent. Nätverksövervakning spelar då en stor roll för att kunna uppnå detta. Med en bra
övervakning är det möjligt att upptäcka nätverksproblem innan de händer, eller åtminstone
minska dess negativa konsekvenser. Nätverksövervakning medföra också att det blir betydligt
lättare att felsöka i nätverket när ett fel uppstår. Väl implementerat har övervakningssystemet
en central roll i nätverket och är ett av administratörens viktigaste felsökningsverktyg.
Nätverksövervakningsprogramment finns på en server, som utför diverse tester av tjänster
eller enheter, där ett exempel på en enhet är en Cisco router. Testerna kan exempelvis vara
processorbelastning, svarstider (ping) och temperatur. Nätverksövervakning är ett sätt att
kontrollera att alla komponenter fungerar som de ska. När de inte fungerar så kan de sluta
svara. Ett sätt att realisera nätverksövervakning är alltså att regelbundet skicka ping till olika
komponenter och mäta svarstiden. Nätverksövervakningsprogrammet samlar in
informationen och sparar den i en databas. Information so samlats in med hjälp av
nätverksövervakning kan användas till många saker, till exempel för att detektera
säkerhetsrisker [3], men i normala fall används det för att detektera felaktiga komponenter.
I artikeln ”Efficient packet monitoring for network management” [4] konstateras det att det
blir allt viktigare med nätverksövervakning eftersom dagens IP-nätverk är väldigt skalbara.
Dagens nätverk kan utvecklas mycket snabbt och det finns knappt några begränsningar. Detta
leder till att det blir svårare och mer krävande att övervaka den moderna
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nätverksinfrastrukturen. Allt detta har sedan lett till flera studier om nätverksövervakning och
hur larm vid nätverksfel ska hanteras samt övervakningslayout. Fortsättningsvis förklarar
artikeln att de flesta routrar har en inbyggd funktion för nätverksövervakning, så som SNMP,
RMON eller NetFlow. Dessa funktioner är dock inte tillräckligt flexibla för den moderna
nätverksövervakningen. Enligt författarna behövs mer flexibla alternativ. Det innebär
utveckling av nya tekniker, kallade aktiv och passiv övervakning [4]. I denna rapport
undersöks användning av dynamiska system för en passiv trafik övervakning. Dessutom
undersöks användningen av dynamiska system för passiv trafikövervakning.
1.1.1 Fibras trådlösa nätverk
Nedan finns en skiss av en toplogibild på en del av Fibras trådlösa nätverk, Figur 1. Ett
typiskt nätverk från en ISP är en samling switchar och routrar som sammankopplas via en
optisk fiber. Sammankopplingstopologin kan vara exempelvis ring, star eller mesh. Nätverket
har även en hierarki: core, distribution och access. Från Fibras backbone (core) finns det flera
Distribution Aggregation Services Routers (ASR) och dessa är kopplade till en ASR-ring.
Varje ASR terminerar i någon form av kundanslutning. Via lager 3 kan en aktiv ringstruktur
användas för att skapa redundans i transmissionen mellan enheter. De olika ASR finns
fördelade i olika byggnader till exempel i skolor i Västerås. Varje ASR är kopplad till olika
accesspunkter, Figur 1. Bilden i figur 1 är en grov skiss av Fibras nätverk och skissen är
modifierad på grund av konfidentiell data.

WLC skickar vidare
Användarna till Internet

Internet

Fibra
backbone

WLC kontrollerar att
användarnas uppgifter
är korrekta och skickar
tillbaks information till
accespunkterna

Användare

DIST

ASR ring

Wirless Lan controller
rack

Accesspunkten
skickar förfrågan
vidare till WLC
om användaren
är behörig att
ansluta

Användare
skickar data till
accesspunkten
och ber om
anslutning

Figur 1 Förenklad topologibild på en del av Fibras trådlösa nätverk

9

En Wireless LAN controller (WLC) har i uppgift att hantera och konfigurera alla
accesspunkter i nätverket, Figur 1. Varje WLC kan hantera flera hundra accesspunkter och
dess huvuduppgift är autentisering av användare. Wireless LAN controllers ligger bakom en
DIST ASR som sedan går till kund och vidare till internet, se Figur 1. I Fibras nätverk finns
cirka 2300 accesspunkter som ska övervakas. Dessa är placerade i nio olika WLC. WLC 1-7
tillhör Västerås stad och dessa accesspunkter sitter främst på skolor och andra kommunala
hus i Västerås. WLC 7 används som en reserv ifall någon av WLC1-6 skulle gå ner. Den är
konfigurerad i läget ”standby”. Alla WLC är konfigurerade i ett cluster och WLC 7 som en
”standby” enhet. Fibras WLC används för att t.ex. leverera WiFi till olika evenemang.
Mälarenergis WLC är för den trådlösa uppkopplingen på Mälarenergis kontor och andra
arbetsplatser. Det finns även ytterligare en WLC som Fibra använder i sin testmiljö. Se
Tabell 1 för exakt antal accesspunkter per WLC.

WLC namn
WLC 1 Västerås stad
WLC 2 Västerås stad
WLC 3 Västerås stad
WLC 4 Västerås stad
WLC 5 Västerås stad
WLC 6 Västerås stad
WLC 7 Västerås stad
Fibras WLC
Mälarenergi

Antal accesspunkter
479
476
224
216
247
495
Reserv WLC
12
78

Tabell 1 Antalet accesspunkter per WLC

1.1.2 Nätverksövervakning
Network Management System (NMS) kallas en samling av applikationer som låter en
nätverksadministratör hantera och övervaka enheter i ett stort nätverk. NMS kan användas för
att övervaka både mjukvaru och hårdvarukomponenter i ett nätverk. I ett
nätverkshanteringssystem finns det tre huvudkomponenter:




Nätverksövervakningssystem
Agent
Övervakad enhet

Nätverksövervakningssystemet består oftast av en programvara på en server som hämtar och
presenterar information som har samlats in från agenter. Nätverksövervakningssystemet
skickar en förfrågan till agenten som kan befinna sig i en router, switch eller en server.
Information som kan samlas in är exempelvis namn på enhet eller temperatur. Denna
information behandlas sedan av en övervakningsserver som kan meddela administratören om
olika händelser inträffat. Det finns också en möjlighet för en agent att skicka information till
servern om något har hänt, via så kallade ”traps”. Traps skickas regelbundet och
övervakningsservern är fortfarande ansvarig för att utfärda en åtgärd vid eventuella fel i
nätverket baserat på information från agenten. Om en agent skickar en ”trap” till
övervakningsservern när ett gränssnitt på en router gått ner, så vidtar övervakningsservern en
åtgärd, som exempelvis att skicka ett larm via mail eller SMS.
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Ett protokoll som kan skicka data mellan övervakningssystemet och agenten är Simple
Network Management Protocol (SNMP). SNMP används för att hämta information från
enheter och program över IP-nätverk och används ofta inom nätverksövervakning. Enheter
som har stöd för SNMP kan vara routrar, switchar, printers med mera [5]. Se Figur 2 för
beskrivning av ett nätverkshanteringssystem.
Några exempel på olika nätverksövervaknings program är:






Whats Up Gold
Nagios
Cacti
Zabbix
Observium

Nätverkshanteringssystem
Exempelvis en router
eller switch

Övervakad enhet
Nätverksövervaknings
system

Exempel på protokoll som skickar data mellan
övervaknings systemet och agenten är SNMP

Databas

Exempelvis Whats Up Gold

En databas där agenten samlar
information om den övervakade
enheten

Figur 2 Nätverkshanteringssytem
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I [6] beskriver författarna vad man bör tänka på när man väljer ett
nätverksövervakningsprogram. Enligt dem finns det fem viktiga punkter:








Funktioner – Analysera vilka funktioner företaget behöver.
Webbgränssnitt – Analysera vilket webbgränssnitt som passar företagets behov och
kunskapsnivå.
Alarm, support och automation – Det är viktigt att titta på är vilka alarmmetoder
som företaget behöver och hur anpassningsbart programmet är. Även support av olika
operativsystem är viktigt.
Driftsättning och underhåll – IT avdelningen ska ha kunskap om driftsättning av
program och driftsättningen ska även vara enkel. Det ska även vara lätt att underhålla
programmet och vara väl dokumenterat.
Kostnad – Det är viktigt att utvärdera pris på programvara i relation till funktioner
som företaget behöver. Det är även viktigt att tänka på kostnaden av för många
funktioner kan innebära att servern behöver mycket processor kraft.

1.1.3 Nulägesbeskrivning
Det finns många forskningsrapporter och publikationer om nätverksövervakning. I detta
avsnitt behandlas några exempel på var nätverksövervakningen befinner sig just nu.
I [7] har de implementerat, jämfört och testat olika nätverksövervakningsverktyg som kan
hjälpa en nätverks-administratör att övervaka ett nätverk. Syftet med rapporten är att få en idé
om hur viktig nätverksövervakning är i dagens läge. Rapporten ger också användbar
information om olika nätverksövervakningsverktyg. Denna information kan användas för
nätverksadministratörer och företag för att göra nätverket mer effektivt.
Det finns ett flertal rapporter som jämför två eller flera övervakningsprogram med varandra.
Två exempel på dessa är [8] och [9]. Den första rapporten jämför Sensu och op5 Monitor.
Syftet med arbetet är att se om det är någon skillnad mellan en ny aktör jämfört med ett äldre
verktyg på marknaden. Det som speciellt testades var hur programmen skiljde sig åt vid
insamling av data samt skapandet av rapporter. Slutsatsen är att programmen hanterar
rapporter på ett likvärdigt sätt. I [9] jämförs de två övervakningsprogrammen Zabbix och op5
Monitor. Resultatet är en sammanställning där programmen jämför med avseende på
användarvänlighet, funktionalitet och prestanda. Resultatet visar att Zabbix är mer
användarvänligt, medan OP5 monitor har bättre funktionalitet.
Det finns även andra rapporter kring nätverksövervakning, som är inriktade mot ett speciellt
område. Exempelvis examensarbetet ” Nätverksövervakning av industriella miljöer” [11].
Syftet med det examensarbetet är att se om det är möjligt att samtidigt övervaka både den
fysiska och datoriserade industriella miljön. Ännu ett exempel är examensarbetet ”Network
monitoring of automated harbor terminals” [10]. Syftet med denna rapport är att hitta den
bästa möjliga lösningen till hur hamn terminaler kan nätverksövervakas. Resultatet är ett
förslag på en nätverskövervaknings plattform som kan övervaka hamnterminalerna.
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1.1.4 Nuvarande praxis
Att först undersöka vad bästa kända praxis är för ett system, som ska implementeras kan
spara mycket tid. Det är viktigt att undersöka andra företags eller personers tankar och idéer.
Det finns många varianter på bäst praxis för nätverksövervakningssystem. De viktigaste
varianterna tas upp nedan och är från ett flertal olika källor.
En bäst praxis för nätverksövervakningssystem skriven av ”Solarwinds” och
”SearchNetworking” är att etablera en bra baslinje för nätverksprestanda [12], [13]. Detta
definieras som standardvärden i ett nätverk altså när ett nätverk fungerar normalt. Då man vet
de normala värdena i nätverket. Därefter kan man skapa larm utefter dessa standardvärden.
Exempelvis, vad är den normala processor belastningen? Om det normala värdet ligger på 70,
procent så kan man tänka sig att man vill larma på 90 procent belastning. Om det inte görs en
baslinje för var det normala värdet ligger på kan det skapa problem när man vill larma.
Exempelvis om larmet ligger på 90 procents belastning och det normala värdet är runt 90
procent belastning. Nu kommer systemet att larma ofta. Därför är det bra att skapa en baslinje
för alla enheter och protokoll.
I artikeln skriven av Denise Dubie trycker hon hårt på hur viktigt det är med planering [14].
Planering är generellt väldigt viktigt för att lyckas med ett projekt och det är såklart även
viktigt när man ska implementera ett nätverksövervakningssystem. Artikeln innehåller flera
planeringssteg. Beroende på vilken väg man väljer kan planeringen se olika ut. Planeringen i
artikeln fokuseras på inventering, konfiguration och processer. Inventering syftar på att
företaget som implementerar nätverksövervakningssystemen bör veta vad som finns i
nätverket. Även SolarWinds och IPSwitch skriver om hur viktigt det är att inventera och
dokumentera vad som används i nätverket [15], [16]. All övervakning måste konfigureras och
sker inte automatiskt, vilket kräver personal. För processer menar författarna att det är bäst att
eftersträva de bäst praxis som finns för system och enheter [14].
Cisco rekommenderar att använda syslog för att samla nätverksdata [17]. Syslog är en
standard för sändning av logmeddelanden på ett IP-nätverk. Informationen som samlas in kan
vara allt från varningar till fel som uppstår. Vad syslog saknar är dock ett system för att
reducera loggarna till något mer läsligt. Därför kan man använda ett nätverksövervakningssystem som klarar av att läsa loggarna och plocka ut det viktiga för att sedan presentera det
på ett snyggt och lättläst sätt för administratören [17]. Det finns även script som kan filtrera
ut viktiga delar från loggar [18]. Några fler bäst praxis som kan nämnas och är viktiga att
tänka på är att presentera data som har övervakats så att det blir lättöverskådligt.
Presentationen är en nyckelfaktor för att nätverksövervakning ska vara till hjälp, eftersom det
är omöjligt att läsa flera tusen sidor loggar. Låt nätverksövervakningsprogrammet göra
jobbet, presentera sedan data på ett sätt så att det hjälper administratören [19].
Nedan presenteras kortfattat standard rekommendationer för olika inställningar som är bäst
praxis inom olika områden. De områden som behandlas mest är SNMP, WLC och Whats Up
Gold. Det finns ett flertal olika källor med bäst praxis för SNMP. Då SNMP används av
många produkter kan bäst praxis variera lite beroende på vilken produkt som använder
SNMP. De produkter som är viktiga för detta arbete rörande SNMP är Cisco, Microsoft och
Whats Up Gold.
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Enligt Cisco är det mycket viktigt att säkra SNMP för att skydda sekretessen, integriteten och
tillgängligheten av nätverksdata och nätverksenheter [20]. SNMP community strings är något
Cisco rekommenderar administratören att konfigurera för att säkra protokollet. Cisco
rekommenderar även starkt att en Access Control List (ACL) ska appliceras på community
strängen. Det begränsar ytterligare användares åtkomst till SNMP. Vidare rekommenderas
det även att använda funktionen SNMP vyer, allt för att för att begränsa användares åtkomst
av data. Cisco samt andra leverantörers rekommendation är att använda SNMPv3 [20]. En
lista på bäst praxis blir lång då Ciscos dokument är väldigt utförliga, men om det ska
begränsas till ämnen i denna rapport, så är det endast SNMP som är intressant. I Ciscos
dokument finns det dock inte mycket information om SNMP, men de säger bland annat att
om det görs ändringar i SNMP konfigurationen ska WLC startas om. SNMPv3 förinställda
lösenord och användarnamn ska tas bort eller ändras [20].
Microsoft rekommenderar följande inställningar för SNMP [21]. Inställningar rörande
lösenord och användarnamn för SNMP skall uppdateras regelbundet. De rekommenderar
också att konfigurera SNMP värdar som endast tar emot paket från enheter som de litar på.
De anser även att det ska konfigureras autentiserings-traps. Om en administratör ska
övervaka Microsofts tjänster så som Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) eller
Windows Internet Name Service (WINS) ska administratören kontrollera att alla tjänster som
övervakas fungerar korrekt. Microsoft rekommenderar även att avvända IP Security (IPSec)
tillsammans med SNMP för att göra SNMP meddelanden säkra [21].
Det finns ingen bäst praxis för SNMP dokumenterat för Whats Up Gold. Om det inte finns en
bäst praxis så skall kan man följa de allmänna SNMP rekommendationerna. Bäst praxis för
de flesta programvaror och tjänster är att ha ett starkt lösenord och användarnamn, detta
stämmer även för SNMP. Att byta det förvalda lösenordet och användarnamnet är otroligt
viktigt. SNMP community strängen ska bytas från det förinställda till något hemligt. Det är
rekommenderat att använda den högsta SNMP versionen som stöds i nätverket [22]-[24].

1.2 Problemformulering
Vinsten respektive kostnaden av ett nätverksövervakningssystem är något som behövs ha i
åtanke när man väljer en programvara. Kostnader för nätverksövervakning kan vara priset på
en programvara, men kostnaden med nätverksövervakning kan också vara att många
funktioner i programmet drar mycket processorkraft. Det leder till att man behöver en
kraftfull server som klarar hantera alla aktiverade funktioner. Vinsten blir att nätverket får en
högre tillgänglighet och att problem som uppstår i nätverket går att felsöka snabbare[6].
Därför är det viktigt att väga vinsten mot kostnaden när det skall väljas ett
nätverksövervaknings program till ett företag.
På Fibra finns redan en Whats Up Gold server implementerad i nätverket för att övervaka
routrar, switchar och UPS. Dock fanns innan examensarbetet startats ingen kommunikation
mellan Whats Up Gold servern och WLC. Det. På utsatt tid skulle den bästa möjliga
lösningen avseende kostnad och effektivitet för kommunikation mellan server och WLC
implementeras. För att göra kommunikationen möjlig mellan server och WLC måste trafiken
routas korrekt i nätverket, vilket görs med Policy Based Routing (PBR). En PBR är en teknik
för att göra routing beslut baserat på diverse kriterier som är konfigurerade av en
administratör.
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Syftet med arbetet är att analysera behovet av, implementera och utvärdera
nätverksövervakning av trådlös utrustning i Fibras nätverk. I examensarbetet omfattar en
utvärdering av vad i nätverket som behövs övervakas och hur det ska presenteras i
nätverksövervaknings-programmet. Vidare behandlas vad som händer när övervakade
gränsvärden överskrids och hur olika automatiska larm genereras och skickas till
administratörerna på Fibra. Dessutom utvärderas olika sätt att implementera hur
kommunikationen sker mellan servern och WLC. Slutligen undersöks säkerheten och olika
funktioner i alla tillgängliga SNMP versioner. Nätverksövervaknings-programmet som
används är Whats Up Gold. Programmet är valt av Fibra och används som standard vid all
övervakning av nätverksutrustning. Examensarbetet inkluderar dock samtliga aspekter av
nätverksövervakningsproblemet, inte bara de som ingår i programmet Whats Up Gold.
Frågeställningar som ska behandlas i arbetet:
1.
2.
3.
4.
5.

Vad ska övervakas via Whats Up Gold?
Hur ska implementation och konfiguration av trådlös nätverksövervakning ske?
Vilken säkerhet och vilka funktioner finns i de olika SNMP-versionerna?
Hur sker kommunikationen mellan servern och WLC?
Hur ska resultatet av övervakningen och larm presenteras?

Forskningsfrågor som behandlas i arbetet:
1. På vilket sätt ska nätverket övervakas för att minimera driftstörningar?
2. Vilka avvägningar görs mellan kostnad i form av nätverksövervakningsutrustning
och ökad datatrafik å ena sidan och vinst i form av ökad tillgänglighet?

1.3 Utfall
Examensarbetet ger en utförlig analys av vad som behövs för att övervakas Fibras trådlösa
nätverk. Dessutom anges ett förslag på vilka specifika komponenter i Whats Up Gold som
ska tillämpas. Arbetet ger också bästa lösningen som går att åstadkomma, för att få tillgång
till WLC från servern. Utfallet beror mycket av de avgränsningar som finns beskrivna under
stycke 1.4. Nätverksövervakningen ska fungera utan några problem och vara till stor hjälp i
driften av det trådlösa nätverket. Resultatet av övervakningen ska också vara lättöverskådlig
och presentationen av eventuella larm ska vara tydlig.

1.4 Avgränsningar
Fibra har bestämt vilken övervakningsprodukt som skall användas, det är Whats Up Gold.
Programmet finns endast till Windows server. Antalet accesspunkter är fördefinierade. Med
tanke på den begränsade tiden av tio veckor fokuseras examensarbetet på implementation av
övervakning för de trådlösa accesspunkterna och den tillhörande akademiska delen. Mindre
tid spenderas på delen där Whats Up Gold jämförs med ett annat nätverksövervakningsprogram. En sedvanlig utvärdering av nätverksövervakningsprogrammet när det har körts i
drift i cirka en månad kommer inte hinnas med inom detta examensarbete. Examensarbetet
vänder sig främst till personer med minst grundläggande nätverkskunskaper.
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2. Metod
För att slutföra examensarbetet behövs en analyserande del, där det bedöms vad som är
lämpligt att övervaka. Det utvärderas också vilket sätt som är bäst för att kommunicera
mellan servern och WLC. Utvärderingarna görs genom olika jämförelser som att läsa
manualer, dokument om ämnet och simulera i testmiljö. Testmiljön består av utrustning som
finns i Mälardalens högskolas laborationssal. Det finns även en möjlighet att skapa en
testmiljö hos Fibra. När analytiska delen är färdig, påbörjas implementationsfasen. För att
kunna genomföra lösningen krävs det en noggrann studie av enheter och kringutrustning i
hela miljön. Det är även viktigt att testa lösningen i en testmiljö innan lösningen
implementeras i produktion. Det ger en bättre förståelse hur ingående komponenter hänger
ihop och man undviker problem vid implementeringen. För att få fördjupade kunskaper om
Whats Up Gold planeras ett möte med återförsäljaren. Detta möte kommer vara till hjälp vid
svårare problem och kan ge tips på vad man ska tänka på när man konfigurerar Whats Up
Gold. Nedan är en figur som ger en översikt av vald av metod och i vilken ordning delarna
utförs, Figur 3.

Figur 3 Översikt av vald metod

2.1 Inventering och teknikval
Utvärderingarna i examensarbetet består av jämförelser, intervjuer och experiment i testmiljö.
Alla utvärderingar görs före implementeringen i Fibras nätverk. Det kommer att göras både
processutvärderingar och resultatutvärderingar [25]. Jämförelser gör mellan de olika SNMP
protokollen. Allt för att komma fram till vilken version som ska användas i detta projekt.
Vidare ska det även göras en jämförelse mellan Whats Up Gold och ett liknande
nätverksövervakningsprogram för att se likheter och skillnader. För att komma fram till den
slutgiltiga kravspecifikationen för Whats up Gold kommer det att göras en utvärdering av alla
funktioner, larm samt hur dessa presenteras. Detta kommer göras med hjälp av jämförelser,
intervjuer, experiment i testmiljö och dokumentation. En utvärdering av hur
kommunikationen sker mellan server och WLC, görs genom att jämföra olika lösningar.
2.1.1 Intervju med återförsäljare
Ett möte på plats med återförsäljare av Whats Up Gold har hållits. Han är kunnig inom
området och kan bra Whats Up Gold. Förhoppningsvis kan han svara på de frågor som ställs
under intervjun. Intervjuformen som används är en blandning mellan öppen och stängd
intervju. En stängd intervju är när frågorna är sammanställda innan intervjun sker. Medan en
öppen intervju är när det ställs oplanerade följdfrågor och samtalsämnena är annat än vad
som planerats i förväg, allt beroende på personen som intervjuas. Frågorna till återförsäljaren
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är väl förberedda och tekniskt avancerade. Frågorna består mest av rekommendationer och
tips att tänka på när man använder deras programvara för trådlösa accesspunkter. Under
intervjuvens gång, beroende på vilken väg intervjun tar, så kan intervjuaren ställa följdfrågor.
Därför kommer detta vara en blandning mellan en öppen och stängd intervju [25].
2.1.2 Intervju med personal
Intervjuer med olika personer som arbetar på driften hos Fibra och som kommer använda
Whats Up Gold. Det är viktigt att fråga personalen hur de tycker att Whats Up Gold ska
konfigureras. Dessa intervjuer ska främst vara till hjälp att förstå hur funktioner och larm ska
presenteras. Intervju formen som kommer användas är en stängd intervju [25]. Det kommer
vara förberedda frågor och bilder på Whats Up Gold presentationen. Därefter kommer
personen som intervjuats få komma med egna synpunkter.

2.2 Kravspecifikation
En kravspecifikation av Whats Up Gold görs genom att läsa manualer, utvärdera,
experimentera i test miljö samt intervjuer av Fibras personal och Whats Up Gold
återförsäljare. Fibra kommer att ha en del krav på implementering av vissa funktioner samt
på designen. Sammanfattningen av alla dessa metoder och resultat kommer bli
kravspecifikationen.

2.3 Experiment i testmiljö
En viktig del i ett projekt där saker ska implementeras är att testa dessa i en sluten testmiljö.
Då för att verifiera att lösningen som tagits fram fungerar som det är tänkt och för att utesluta
eventuella fel. Testmiljön består av utrustning som finns i Mälardalens Högskolas
laborationssal. Det finns även en möjlighet att skapa en testmiljö hos Fibra [26].

2.4 Implementation
Implementationsfasen är metoden för att visa att resultatet av förstudien på valt ämne är
korrekt utfört och fungerar som det är tänkt. Det är viktigt att implementationen reflekterar
lösningen som föreslogs (validitet) och att implementationen kommer fungera på ett korrekt
sätt så att det blir möjligt att användas i examensarbetet (pålitlighet) [27]. När nätverksövervakningen har körts i riktigt drift i cirka en månad skall en utvärdering göras. Den
sammanfattar programmets fördelar och nackdelar. Allt beroende på vad utvärderingen visar
korrigeras det som är möjligt. Utvärderingen hinner inte göras inom detta examensarbete och
bör göras av Fibra.
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3. Teknisk beskrivning
I detta kapitel kommer viktiga tekniker, program och komponenter förklaras ingående samt
också hur de fungerar. Det ger läsaren en bra bakgrund om hur tekniken samspelar med
nätverksövervakning.

3.2 SNMP
Simple Network Management Protocol (SNMP) är ett protokoll som används för att hämta
information från enheter och program över IP nätverk. SNMP ligger under applikationslagret
i OSI modellen och är idag en internet standard. [28] SNMP är ett protokoll som oftast
används inom nätverksövervakning och enheter som har stöd för SNMP kan vara routrar,
switchar, printers med mera. SNMP kan övervaka exempelvis temperatur eller processor
kraft. Men SNMP kan också användas för annat än nätverksövervakning, den kan exempelvis
stänga av ett gränssnitt på en router [5]. Det finns tre SNMP versioner SNMPv1, SNMPv2
och SNMPv3. Se figur 4 för hur SNMP fungerar i ett nätverk.
NMS
SNMP manager

SNMP
informationen
skickas på UDP

Management
Information
base (MIB)

port 162 eller 161

SNMP
SET

SNMP get/get
next och SNMP
TRAP(alert)

Network
Management
Information
Base(MIB)
SNMP
SET
Trap (alert)
SNMP agent

SNMPget/
get next

SNMP agent

SNMP agent

Switch

Server
Router

Figur 4 SNMP



SNMPv1 är den första versionen av SNMP och den första Requests For Comments
(RFC) och togs fram år 1988. Den nuvarande RFC 1157 för SNMPv1 togs fram år
1990 [29]. RFC är publikationer av Internet Engineeing Task Force (IETF), dessa
RFC är tekniska utvecklingar och standarder i dagens internet. SNMP använder bland
annat protokollen User Datagram Protocol (UDP) och Internet Protocol (IP).
SNMPv1 har endast stöd för lösenord utan kryptering och dessa är baserade på
”communities”. Dessa används för att skapa förtroende mellan SNMP mangager och
agenten och är egentligen ett lösenord som används för att göra länken säker.
Communities finns i tre varianter: Read-only, read-write och trap. SNMPv1 största
nackdel är bristen på säkerhet [5].
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SNMPv2 är en stor förbättring jämfört med SNMPv1, saker som förbättrades i
version 2 var prestanda, säkerhet och sekretess. En av de nya funktionerna är
(GetBulkRequest) som innebär att SNMPv2 kan ta emot stora mängder data i en enda
begäran. Tanken med SNMPv2 var att förbättra säkerheten med protokollet, men
eftersom flera nya funktioner tillkom blev inte säkerheten tillräckligt bra [5].



SNMPv3 är den nyaste version av SNMP. Protokollet har nästan samma funktioner
som de två föregående versionerna men problemen med säkerhet förbättrades i denna
version. Några extra funktioner som fjärrkonfiguration och dynamisk konfiguration av
SNMP agent lades även till. I SNMPv3 är både autentisering samt text som skickas
mellan enheter krypterade. Först år 2002 blev SNMPv3 en full internet standard [5].

3.2.1 SNMP manager och agent
SNMP manager är ett system som är till för att kommunicera med en SNMP agent. SNMP
manager är oftast en server som kör en nätverksövervaknings produkt. Dessa system kallas
oftast network management system (NMS). En agent är ett program som kan samla
information från en databas om exempelvis en enhet. Efter insamlad data skickas
informationen till en SNMP manager. [5] Se figur 5.

NMS
SNMP manager

Network

SNMP agent

Server

SNMP agent

Router

SNMP agent

Switch

Figur 5 SNMP manager och agent

3.2.2 Management information base
Alla SNMP agenter har sin egen databas som innehåller parametrar som beskriver
konfigurationen för alla enheter i systemet. Det är från denna databas som en SNMP manager
hämtar information. SNMP manager utnyttjar samma databas som SNMP agenterna vid
insamling av information. Denna databas kallas Management Information Base (MIB).
SNMP managern översätter informationen för network management system. Dessa MIB
innehåller statistik för hårdvara eller mjukvara [5]. Databasen kan innehålla information om
temperatur eller processor kraft.

3.2.3 Object identifier
Alla MIBs innehåller en samling av flera Object IDentifers (OID). Samtliga OID är unika och
ett OID är ett namn som används för att identifiera ett objekt. OID består av en sträng av
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nummer i en speciell ordning [5]. Ett exempel på ett Object ID är ”sysDescr” och det ser ut så
här: .1.3.6.1.2.1.1.1. Se figur 6

Figur 6 OID träd

3.2.4 SNMP anrop
För alla SNMP versioner finns det tre olika typer av SNMP-anrop. Dessa anrop används av
en SNMP manager samt SNMP agent för att kommunicera med varandra. Nedan anges några
exempel på SNMP anrop. Se Figur 7 SNMP anrop för en illustration av hur anropen
fungerar.





GET – SNMP manager skickar ett anrop till en SNMP agent. SNMP agenten tittar i
databasen om värdet som skickas finns. Om värdet finns i databasen skickar SNMP
agenten ett svar tillbaka.
GET-NEXT – SNMP manager skickar ett anrop till en SNMP agent, men i detta fall
ska SNMP agenten skicka nästa värde som finns i agentens databas.
SET – SNMP manager skickar ett anrop om att få uppdatera ett värde. SNMP
agenten skickar en svar om uppdateringen lyckades.

SNMPv2 och version 3 har support för ytterligare en förfrågan som kallas GET-BULK.
Kommandot utför ett flertal GET-NEXT kommandon samtidigt men agenten skickar endast
en respons tillbaka [30].

SNMP manager

Request
Get 1.3.6.1.2.1.5.6

Response
1.3.6.1.2.1.5.6 = (OctetString)value

SNMP agent
(sysDescr) 1.3.6.2.1.2.1.5.6 (OctetString)
(sysname) 1.3.6.1.2.1.1.4.5 (OctetString)

Figur 7 SNMP anrop
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3.2.5 SNMP trap
En SNMP trap utförs när en agent eller klient skickar SNMP meddelanden som inte begärts
från SNMP managern. Detta kan vara information som ”sysUpTime” eller information om
exempelvis ett gränssnitt gått ner [5].

3.3 Whats Up Gold
Whats Up Gold är ett nätverksövervaknings program för övervakning av applikationer,
servrar och nätverk. Programmet är lätt att skräddarsy för att passa företagets ambitioner och
krav. Whats Up Gold är ett program med många funktioner och kan upptäcka enheter på
lager 2 och lager 3 nivå. Whats Up Gold kan automatiskt installera, hitta och skapa en
topologi karta. Se figur 8 för en exempelbild av deras programvara. Whats Up Gold ägs av
företaget IPswitch. Ipswitch har förutom Whats Up Gold även andra program som säkra
filöverförings programmet kallad ”MOVEit transfer”.
Här anges exempel på vad Whats Up Gold kan övervaka och för en mer fullständig lista se
deras hemsida [31], [32] eller bilaga B.
Nätverksenheter
Interface errors och discards
Processor kraft
RAM användning
Servrar, virtuella resurser och arbetsstationer
Processor kraft
RAM minne
Processer
Hårddisk kapacitet och filsystem

Hårdvara för resultatindikatorer
Temperatur
Luftfuktighet
UPS – strömförsörjning
Fläktar
Trådlös infrastruktur
Ping
Signal styrka
Rouge access points

Tabell 2 Möjliga övervaknings funktioner i Whats Up Gold

Figur 8 Whats Up Gold GUI
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3.4 Wireless LAN controller
En WLC är en enhet i nätverket som kan konfigurera, hantera och övervaka accesspunkter.
Sammankoppling och autentisering av accesspunkter är kontrollerat via WLC.
Accesspunkterna kallas Lighweight Access Point (LWAP). Accesspunkterna registrerar sig
själva till en WLC och via en tunnel skickas datapaket till WLC för kommunikation [33],
[34]. En WLC används oftast i en nätverks miljö där det finns många accesspunkter. En
WLC underlättar arbetet för en administratör både rörande konfiguration och övervakning. I
Figur 10 finns en topologi bild på hur en typisk WLC miljö kan se ut.
En LWAP är designat för att anslutas till en WLC. Den har bland annat support för IEEE
802.11a, 802.11b, 802.11g och lager 2 kryptering. Accesspunkterna är ”tunna” vilket innebär
att de inte kan fungera utan en WLC. WLC tar hand om LWAP konfiguration och mjukvara
[35]. Se figur 9 för hur en Cisco LWAP ser ut i verkligheten.

WLC

Management dator

Router

Switch

Trådlös accesspunkt

Figur 9 Lightweight acces point

Figur 10 WLC topologi

4. Utvärdering och teknikval
I detta kapitel görs utvärdering av olika SNMP versioner och av Whats Up Gold. Vidare
jämförs två olika nätverksövervakningsprogram. Samt redovisas resultaten av två
genomförda intervjuer.

4.1 Whats Up Gold och Spiceworks
I denna del görs en recension av Whats up Gold. Recensionen är överskådlig och ger en
allmän förklaring av programmet. Det finns också en tabell med fördelar och nackdelar med
programmet. Vidare görs även en jämförelse mellan Spiceworks och Whats Up Gold.
Utvärderingen har gjorts genom att läsa på om programmen samt testa dessa i en testmiljö.
Mer tid spenderades på programmet Whats Up Gold på grund av att examensarbetet är
inriktat mot detta program. Att valet föll på Spiceworks som andra program beror på att det
är ett väl etablerat nätverksövervakningsprogram och för att det finns mycket fakta om
programmet. Det är även intressant att jämföra ett program som är gratis jämfört med ett som
måste köpas.

Figur 11 Whats Up Gold webbgränssnitt
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Whats Up Gold är ett utmärkt verktyg för nätverksadministratören på ett medelstort till större
företag. Övervaknings programmet har det mesta av funktionalitet, larm och layout som ett
företag kan tänka sig vilja ha. Programmet är väldigt lätt att installera och även
konfigurationen är lätthanterlig via ett webbgränssnitt. När Whats Up Gold gjorde en
versions uppdatering av webbgränssnittet år 2015 blev det väldigt fräscht och modernt. Det
kan jämföras med ett par av deras konkurrenter som har gamla och omoderna gränssnitt.
Whats Up Gold förbättrade också hur insamlad data presenteras. Den är nu välutvecklad och
tydlig och visar vad som samlats in från olika enheter via grafer och diagram.
Whats Up Gold har endast stöd för Windows server. Men med tanke på hur väletablerad
Windows är idag är det inget stort problem. Det saknas också vissa funktioner som
övervakning av molntjänster samt stöd för Microsoft Hyper-V. Microsoft Hyper-V används
för att skapa virtuella maskiner på en Windows enhet. Om ett företag behöver övervakning
eller stöd för dessa tjänster är inte Whats Up Gold ett passande program. Men om behov finns
går det komplettera med andra övervakningsverktyg. Sammanfattningsvis är det ett bra
verktyg för ett företag som vill ha kontroll på sina nätverksenheter via ett lätthanterligt
webbgränssnitt.
Programmet fick betyget fyra av fem stjärnor med tanke på enkelheten med konfiguration,
installation och det användarvänliga webbgränssnittet. Alla funktioner som finns för att
hantera IT övervakningsbehoven och den ingående supporten ger också höga betyg.
Det som fattades för att programmet skulle få fem stjärnor var att programmet endast stöder
Windows server och inte någon övervakning av moln tjänster. Även problemet med
övervakningen av accesspunkter via Whats Up Gold drog ner betyget. Eftersom ping måste
vara möjlig mellan accesspunkter och Whats Up Gold för att de ska kunna kommunicera.
BETYG

Fördelar:
 Lätt att installera och konfigurera
 Snyggt och uppdaterat webbgränssnitt med en bra layout
 Agenter behövs inte installeras
 Många funktioner för att hantera IT övervakningsbehov
 Support ingår
Nackdelar:
 Endast support för Windows server
 Ingen övervakning av moln tjänster
 Ingen support för Microsoft Hyper-V
 Kan vara lite dyrt om man jämför med konkurrenter
 För att övervaka accesspunkter via Whats Up Gold behövs ping vara möjligt.
Pris: Startar på 15 000 kronor för upp till 25 övervakade enheter
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Figur 12 Spicework webbgränssnitt [36]

Spiceworks är ett nätverksövervaknings program som passar mindre företag. Programmet har
bra basfunktioner och är väldigt lätt att använda och installera. Det bästa med verktyget är att
det är gratis. Men eftersom den är gratis så finns det också negativa sidor. Det finns reklam i
programmet som är speciellt riktad till dig personligen och det är irriterande. Spiceworks
fungerar endast på Windows server och det kan uppstå prestanda problem i ett större nätverk.
Men Spiceworks är ett program som räcker mer än väl till ett nystartat företag.
Programmet fick betyget tre av fem stjärnor med tanke på att Spice Works är gratis och för
att det finns bra bas funktioner, perfekt för mindre nystartade företag. Om programmet hade
haft ett likvärdigt pris som Whats Up Gold skulle betyget vara betydligt lägre.
Det är oprofessionellt av ett företag att ha reklam i webbgränssnittet. Spice Works har även
prestanda problem vid större nätverk, sämre support och det är inte möjligt att skapa egna
larm. Dessa nackdelar leder till att programmet endast får tre stjärnor.
BETYG

Fördelar:
 Det är gratis
 Bra basfunktioner för nätverksövervakning
 Lätt att använda och installera
 En bra start för ett mindre företag med få enheter att övervaka
Nackdelar:
 Endast support för Windows server
 Inte möjligt att skapa egna larm
 Det finns reklam i webbgränssnittet
 Prestanda problem vid större nätverk
 Sämre support
Pris: Gratis
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4.2 Jämförelse mellan Whats Up Gold och Spiceworks
Spicerworks och Whats Up Gold är båda två väldigt bra övervakningsprogram och de är
välanvända av företag och privat personer. Programmen har dock stora skillnader och
användningsområden. Den största skillnaden är att Spiceworks är gratis vilket kan vara till en
stor fördel för ett mindre till medelstort företag. Fördelarna med Whats Up Gold är att man
får mycket bättre support från leverantören och generellt känns programmet väldigt
välutvecklat. Det finns även flera bättre funktioner och plugins. Spiceworks har reklam i sitt
webbgränssnitt och riktar sig inte mot större företag. Många användare upplever reklam
störande och det förstör känslan för produkten. Spiceworks har även prestanda problem vid
större nätverk vilket inte finns hos Whats Up Gold. Därför är Whats Up Gold mer lämplig för
större företag, medans Spiceworks kan användas på mindre till medelstora företag. Se tabell 3
för en jämförelse av funktioner mellan Whats Up Gold och Spiceworks.

Lägsta pris

15 000kr upp till 25 enheter

Gratis

√
√
√
√

√
√
x
√

x
√
√

√
√
x

√

√

√
√

x
x

Netflow
Automatisk "discovery"
Mobil support
Real-tids alarm
Application Programming Interface
(API)
Agentless
Agent stöd för en multiplattform
Möjlighet att skapa egen utformade
vyer
Möjlighet att skapa egna rapporter
Roll-baserade access kontroller

Tabell 3 Jämförelse mellan Whats Up Gold och Spiceworks
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4.3 SNMP versioner
I detta avsnitt görs en jämförelse mellan de tre olika SNMP versionerna, samt en utvärdering
med avseende på vad som finns i Fibras nätverk.
Funktion

SNMPv1 SNMPv2 SNMPv3

GET request
GET-NEXT request
SET request
GET-BULK request
TRAP Notification
INFORM Notification
Community based security
User based security
Message Authentication
Message Encryption
(privacy)

Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja

Tabell 4 Jämförelse mellan olika SNMP versioner [30]

SNMPv1 väljs bort direkt, främst med tanke på den dåliga säkerheten. Men även för att
Whats Up Gold inte kan hämta lika mycket information med SNMPv1 som med version 2
och 3. Fibras nätverk har inga begränsningar på vilken SNMP version som används. Både
WLC och Whats Up Gold har stöd för SNMPv2 och SNMPv3. Det spelar ingen roll med
tanke på funktioner vilket protokoll som väljs, då både SNMPv2 och SNMPv3 kan hämta
liknande information från enheter i nätverket. Den största skillnaden mellan de två
protokollen är säkerhet och den är väldigt viktig för ett företag som Fibra. Det är viktigt att
skydda integriteten av data som skickas mellan enheter i nätverket. Både autentisering och
kryptering fungerar bäst med SNMPv3. Med tanke på den betydligt bättre säkerheten med
SNMPv3 jämfört med SNMPv2, så blir SNMPv3 ett självklart val i detta examensarbete.

4.4 Intervju med återförsäljare på Infinigate
Ett studiebesök och intervju hos Infinigate i Uppsala har genomförts. Infinigate är
återförsäljare för bland annat Whats Up Gold och har hand om säljfunktionen och delar av
supporten i Sverige och Europa. Infinigate finns i stora delar av Europa med säljare och
support på plats i flera länder. Företaget har bra kontakt med IPswitch, företaget bakom
Whats Up Gold. Infinigate får bland annat tillgång till statistik från Whats Up Gold hemsida.
Det kan vara information om vilka personer som laddat ner en testversion av programmet. De
kan sedan använda informationen för att försöka sälja produkten. Infinigate har även tillgång
till supportärenden som skapas på Whats Up Gold hemsida. Whats Up gold har idag 150 000
installationer världen över och programmet har stöd för upp till 25 0000 enheter.
På Infinigate i Sverige finns det två huvudansvariga återförsäljare. Totalt sett finns det 25
stycken support och säljpersonal i hela Europa. De svenska kunder som har problem med
Whats Up Gold ringer eller mailar supporten på Infinigate. Många problem kan lösas direkt.
Vid svårare problem skapas ett nytt ärende via Ipswitch hemsida. Supporten på Infinigate kan
hela tiden följa ärendet. Tekniker från Infinigate kan också bidra med installationshjälp eller
annan teknisk hjälp på plats. Infinigate upplever att de har en snabb och effektiv support
funktion.
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Under studiebesöket presenterades programmet Whats Up Gold via en PowerPoint
presentation. Samt en förevisning av programmets funktioner, vyer och larm direkt i ett
webbgränssnitt. Under presentationen förklarades hur funktioner, vyer och larm fungerar i
programmet. Rekommendationer och saker man bör tänka på när man sätter upp Whats Up
Gold togs också upp under intervjun. Teknikerna tyckte att övervakning av up/down och
trafikbelastning är två viktiga funktioner när man övervakar. Samtidigt är layouten också
väldigt viktigt. De visade ett förslag på en layout som passade företaget Infinigate, se figur
13. De påpekade dock att det är väldigt viktigt att analysera vad man vill övervaka för att
skapa en så bra layout som möjligt. Det varierar från företag till företag vad man vill
övervaka. Därför är det svårt att rekommendera hur en bra layout skall se ut.
Rekommendation för larm är att övervaka up/down, disk och bandbredd. Men även här är det
svårt att ge exakta rekommendationer då det varierar beroende på vilket företag som
använder Whats Up Gold. Programmets fördelar är enkelhet, bra support och frekventa
program uppdateringar. Intervjufrågorna finns under bilaga C.

Figur 13 Whats Up Gold layout på Infinigate

4.5 Intervju med personal på Fibra.
En kort intervju av Fibras drift personal genomfördes för att ta reda på vilka funktioner och
larm de tyckte skulle implementeras i övervakningsprogrammet Whats Up Gold. Fibras drift
personal fick också fylla i ett formulär om diverse frågor gällande nätverksövervakningen av
de trådlösa accesspunkterna. Se bilaga D för det fullständiga frågeformuläret som användes.
En sammanställning och utvärdering av formuläret ska presenteras. Svaren från formuläret
finns sammanställda i olika diagram under bilaga E. Fråga ett på formuläret är, ” vad tycker
du ska övervakas på accesspunkterna via Whats Up Gold?” Alternativen som fick flest svar
var ping Up/Down, trafik mängd som går igenom accesspunkterna och Interface fel. Detta
ska tas med när övervakningen implementeras. Det är definitivt funktioner som är möjliga att
implementera. Personalen saknade inte några övriga funktioner under fråga ett.
På fråga två, ” Vilken basinformation behövs om accesspunkterna?” På denna fråga var
svaren ganska utspridda och personalen tyckte att de flesta av funktionerna var viktiga. Men
alternativen som fick flest svar var namn, modell och plats. När implementationen påbörjas
ska det övervägas om det är möjligt att övervaka alla dessa punkter. På fråga tre, ” Vad
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tycker du ska övervakas på wireless LAN controllers via Whats Up Gold?”. Alternativet som
fick flest svar var Ping Up/Down. Resterande alternativ vad mer utspridda. Personalen
saknade inte några övriga funktioner under fråga tre. Det som är viktigt att övervaka är Ping
up/down, resterande svar får man titta på om de är möjliga att implementera i övervakningen.
På fråga fyra, ”Vad tycker du ska generera ett larm i Whats Up Gold?” På frågan om
accesspunkter tyckte majoriteten att ett larm endast skulle visas på en TV skärm. Medan en
person tyckte att det inte behövdes något larm. Denna fråga behöver diskuteras vidare och
utvärderas för att hitta bästa lösningen. På frågan om WLC tyckte majoriteten att det skulle
visas larm på TV skärm, medan resterande alternativ var lite mer utspridda. Även på denna
punkt behövs det diskuteras vad det bästa alternativet för att hantera larm är.
Informationen från intervjuer och formulär behöver man tänka på när implementeringen av
det trådlösa nätverket sker. Sammanfattningsvis säger formuläret och intervjuerna att det är
mycket viktigt att övervaka ping up/down. Det är även mycket viktigt att presentera larm på
en TV skärm medan de flesta tycker att det kan vara störande med sms och e-mail larm. De
flesta tycker ändå att det kan vara bra att implementera dessa funktioner och om de genererar
mycket spam kan de stängas av. Alla som jobbar på driften hos Fibra tror att övervakningen
av de trådlösa accesspunkterna kommer att fungera bra och vara till en stor hjälp i det dagliga
arbetet.

4.6 Kommunikation mellan server och WLC
På Fibra och innan examensarbetet påbörjades fanns det ingen kommunikation mellan Whats
Up Gold servern och WLC. Det finns redan en Whats Up Gold server implementerad i
nätverket för att övervaka routrar, switchar och UPS. På utsatt tid skulle den bästa möjliga
lösningen för kommunikation mellan server och WLC implementeras. För att övervaka
accesspunkter och WLC måste ping vara möjligt mellan WLC och Whats Up Gold servern.
För att göra kommunikationen möjlig mellan server och WLC måste trafiken routas korrekt i
nätverket, detta görs med PBR (Policy Based Routing). En PBR är en teknik för att göra
routing beslut baserat på diverse kriterier, som är konfigurerade av en administratör. Det
konfigureras två PBR och dessa har sin egen sammanhängande accesslista. Se bilaga A. Båda
PBR läggs sedan på interface VLAN 25, se bilaga A. Det är via ett VLAN -interface som
trafiken kommer in i WLC och på detta VLAN -interface är PBR aktiverad. Om accesslistan
WLC_1 får en matchning kommer trafiken att dirigeras vidare till IP adress 192.168.1.1,se
bilaga A. Samma princip gäller för accesslista WLC_2 men denna trafik skickas istället
vidare till IP adress 192.168.3.2. Anledningen till varför PBR sätter ”next-hop” till samma IP
adress som finns på interfacet där PBR sitter, är för att byta från lager 2 till lager 3 i OSI
modellen. En annan lösning är att lägga next hop till ett loopback interface på nästa router.
Acesslistornas IP adress förklaras i bilaga A. Siffrorna x.x.x.x är irrelevanta för denna
uppgift. Alla IP adresser och namn är ändrade på grund av konfidentiell data.

4.7 Formulär för utvärdering av Whats Up Gold
Efter cirka en månads övervakning av de trådlösa accesspunkterna på Fibra rekommenderas
en utvärdering av tjänsten. Detta för att se om det behövs förbättringar eller se vad som
fungerat mindre bra. Utvärderingen görs via ett formulär som kan enkelt sammanställas till
ett resultat. Se bifogad bilaga F.
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5. Kravspecifikation
Planering är nyckeln till att lyckas i ett projekt, därför görs en noggrann kravspecifikation i
detta kapitel. Denna kravspecifikation innehåller delarna övervakning, funktioner, larm och
presentation.

5.1 Övervakning
I Fibras nätverk ska det övervakas cirka 2300 accesspunkter. Dessa är placerade i 9 st olika
WLC. WLC 1-7 tillhör Västerås stad och dessa accesspunkter sitter främst på skolor och
andra kommunala hus i Västerås. WLC 7 används som en reserv ifall att WLC1-6 skulle gå
ner. Den är konfigurerad i läget ”standby”. Alla WLC är konfigurerade i ett cluster och WLC
7 som en ”standby” enhet. Fibras WLC är för den trådlösa uppkopplingen på kontoret.
Mälarenergi WLC är för den trådlösa uppkopplingen på Mälarenergis kontor och andra
arbetsplatser. Det finns även ytterligare en WLC som Fibra använder i sin testmiljö. Se tabell
5 för exakt antal accesspunkter per WLC.

WLC namn

Antal accesspunkter

WLC 1 Västerås stad
WLC 2 Västerås stad
WLC 3 Västerås stad
WLC 4 Västerås stad
WLC 5 Västerås stad
WLC 6 Västerås stad
WLC 7 Västerås stad
Fibras WLC
Mälarenergi

479
476
224
216
247
495
Reserv WLC
12
78

Tabell 5 Antal accesspunkter per WLC

5.2 Funktioner
Nedan finns de krav på funktioner som ska övervakas. Observera att dessa endast är krav från
Fibra och inte representerar den slutgiltiga produkten.
Accesspunkter och wireless LAN controller
 Ping up/down – kontinuerligt skicka ping till servern för att veta om en access punkt
eller WLC är uppe eller nere.
 Loggar från syslog – Kontinuerligt skicka syslogar från WLC till servern. Så att
administratören har en plattform där det blir lätt att söka igenom syslogarna från alla
WLC.
 SNMP trap – Kontinuerligt skicka SNMP trap meddelanden från WLC till servern.
För att se om det händer något oförutsett i nätverket.

5.3 Presentation
Övervakningen ska presenteras i en vy i Whats Up Gold som är användbar för
administratörerna på Fibra. Larm ska presenteras via Fibras TV skärm.
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5.4 Larm
Att skicka ut ett larm när en enhet får problem är mycket viktigt i ett
nätverksövervakningssystem. Men det är lika viktigt att undersöka vad som leder till att ett
larm genereras. I denna rapport behandlas två enheter en WLC och LWAP. Om en WLC går
ner kommer väldigt många accesspunkter samt kunder påverkas. Det finns upp till 400 st
accesspunkter per WLC och ännu fler kunder. Se figur 15. Varje WLC måste skicka ut ett
larm om den går ner. Information skickas via via sms, mail och kan ses via Fibras TV skärm.
Om däremot en access punkt går ner så kommer det påverka ett fåtal kunder i närheten av
access punkten. Oftast finns det andra accesspunkter i närheten att ansluta sig mot istället.
Eftersom det finns väldigt många accesspunkter är det väldigt opraktiskt att larma via sms
och mail när en access punkt går ner. Det medför mycket spam till administratörerna och kan
innebära att de missar andra viktigare larm. Se figur 14. Det finns även en riskanalys av
problemet, se tabell 5. Där sannolikheten för att en WLC går ner är väldigt låg men
allvarlighetsgraden är hög då detta påverkar många kunder, vilket leder till en hög
exponering. Sannolikheten för att en access punkt går ner är lite högre än en WLC därför att
det finns flera accesspunkter och de finns inte i skyddade rum. Allvarlighetsgraden för en
access punkt blir nu mycket lägre än för en WLC. Det spelar mindre roll om endast en access
punkt går ner. Därför leder det till en lägre exponering. Hantering av larm ser ut enligt
följande:
Om en WLC går ner, aktiveras automatiskt följande aktiviteter.
 Sms
 Mail
 Visa larm på Fibras TV skärm
Om en accesspunkt går ner, aktiveras automatiskt följande aktiviteter.
 Visa larm på TV skärm efter 60 minuter, enligt krav från Fibra

Risk analys
Risk

Sannolikhet

Allvarlighetsgrad

Exponering

WLC går ner
Access punkt går ner

2
4

7
1

14
4

Tabell 6 Risk analys

Figur 14 Access punkt nere

Figur 15 WLC nere
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6. Implementation
I detta kapitel presenteras vad som implementeras och hur det går till. Det finns även en
kravspecifikation på vad som ska övervakas, vilka funktioner, larm och hur layouten ska
presenteras. Se stycke 5.1 kravspecifikation. Nedan finns en skiss av en toplogibild på en del
av Fibras trådlösa nätverk, se figur 16.
Från Fibras backbone finns det Dist Aggregation Services Routers (ASR) och dessa är
kopplade till en ASR ring. Se figur 17, för hur Fibras ASR ring ser ut presenterad via
konfigureringsprogrammet BECS. Det finns flera distributionspunkter som har till uppgift att
aggregera access utrustning. Från varje distribution utgår multipla ASR-ringar. Varje ASR
terminerna någon form av kundanslutning. Via L3 kan en aktiv ring-struktur användas för att
skapa redundans i transmissionen mellan enheter. De olika ASR finns sedan fördelade i olika
byggnader tillexempel i skolor i Västerås. Oftast finns en hel ASR ring på en skola, men i
topologi bilden är ringen uppdelad i två delar, för att lättare förklara för läsaren. ASR är
sedan kopplade enligt figur 16 till olika accesspunkter. Whats Up Gold servern finns bakom
Fibras backbone och wireless LAN controllers ligger bakom en DIST ASR som sedan går till
kund och vidare till internet. Nedan är en grov skiss av Fibras nätverk och skissen är
modifierad på grund av konfidentiell data.

Internet
ASR ring

Övervaknings server
Whats up gold

Kund 1 Backbone

DIST

Fibra
backbone

DIST

ASR ring

Wirless Lan controller
rack

Kund 2 Backbone

Figur 16 Toplogibild på en del av Fibras trådlösa nätverk
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Figur 17 ASR ring ritad via BECS

6.1 Testmiljö
Under examensarbetet användes två olika testmiljöer, en på Mälardalens högskola och den
andra hos Fibra, se figur 18. Testmiljöerna är till för att pröva funktioner och konfigureringar
innan de implementeras i den verkliga miljön i Fibras nätverk. De två testmiljöerna har olika
funktioner och användning.

Figur 18 Testmiljö i Mälardalens högskola

Testmiljön på Mälardalens högskola används för att utförligt testa programmet Whats Up
Golds alla funktioner, presentation och larm. Detta för att utvärdera och testa sig fram till
bästa resultatet som överensstämmer med Fibras krav. Följande saker undersöktes i
testmiljön.
 Diverse tester för att utvärdera vilka funktioner som behövs i den verkliga miljön
 Test av larm funktioner för att få en kunskap hur de fungerar och skall konfigureras
 Test av olika presentations möjligheter, för att se vilka som passar Fibra bäst
 Test av olika SNMP versioner för att jämföra skillnader
 Test av hur WLC och servern kommunicerar
 Test av felsökning i ett tomt nätverk med en ny server
 Diverse andra tester som enbart kan utföras i testmiljö utan att Fibras nätverk tar
skada
Topologin i testmiljön som används på Mälardalens högskola är mycket enkel. Den består av
en router, en switch, en server, en WLC och två accesspunkter. Routerns uppgift är att skicka
trafiken mellan WLC, switch och servern. I routern finns det en DHCP server konfigurerad
som skickar IP adress till accesspunkterna och servern. Switchens uppgift är att skicka paket
mellan VLANen samt ge Power Over Ethernet (POE) till accesspunkterna. På servern finns
Whats Up Gold installerad. Se figur 19 för en topologi bild.
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WLC

Management dator

Router

Switch

Trådlös accesspunkt

Figur 19 Netcenter topologi bild

Testmiljön på Fibra användes också för att testa funktioner, presentation och larm. Men
skillnaden är att testmiljön använder samma Whats Up Gold server som kommer att
användas i den skarpa miljön. I testerna användes en laborations WLC med tillhörande
accesspunkter. WLC trafiken tar en annan väg i nätverket jämfört med dom riktiga WLC som
kommer att användas senare. Detta medför att det blir lättare att felsöka om Whats Up Gold
hos Fibra är felkonfigurerad. Eller om den riktiga WLC trafiken tar fel väg eller blockeras av
exempelvis en access lista (ACL).

6.2 Wireless LAN Controller
Konfigurationen av WLC kommer till största del bestå av SNMP inställningar samt diverse
andra mindre konfigurationer. I denna del visas hur och vad som är konfigurerade på alla
WLC som kontrolleras av Fibra. På samtliga WLC behöver man göra inställningarna som
visas nedan. Se figur 20 som visar webbgränssnittet och hur man konfigurerar SNMP. För att
verifiera att inställningar på WLC och Whats Up Gold servern är korrekt konfigurerade finns
möjligheten att göra en SNMP walk. Se bifogad SNMP walk under bilaga H.

Namn på WLC

Välj SNMP
version

Figur 20 WLC webbgränssnitt

Under “SNMP-General” finns det information om namn på WLC, plats, kontakt, OID, SNMP
port och trap-nummer och även vilka SNMP versioner som ska användas. Det att viktigt att
fylla i alla rader med information så att SNMP senare kan skicka data till Whats Up Gold
servern. Observera att det är speciellt viktigt att trycka i rutan ”enable” för SNMPv3, annars
kommer SNMPv3 inte fungera. För ytterligare konfiguration se bilaga G.
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Under SNMP-SNMP V3 users” ska SNMPv3 konfigureras. Du väljer ”User name”, ”Access
level”, ”Auth protocol” och ”Privacy protocol”. Se figur 21. Se även fullständiga val av
konfiguration under bilaga G.

Figur 21 konfigurering av SNMPv3

Under SNMP- Trap receivers konfigureras en trap för att WLC ska kunna skicka information
till Whats Up Gold servern. Information om till exempel en access punkt går ner. Ange ett
namn och IP adress till servern som trapen ska skickas till. Sedan är det bara att klicka i
”enable” rutan. Under fliken ”Trap controls” finns det mängder av inställningar. Dessa
inställningar bestämmer vilka SNMP traps som ska skickas till Whats Up Gold servern. Se
figur 22 för SNMP trap rutan och se bilaga G för hela konfigurationsvyn.

Figur 22 Konfigurering av SNMP-Trap revicers

Se Figur 23 för konfiguration av syslog meddelanden från WLC till övervakningsservern. I
detta fall konfigureras en syslog nivå av tre (errors). Med denna konfiguration kommer även
alla nivåer under erors att skickas till servern. Både nivåerna 0-3 kommer att skickas till
servern. Med ”Severity level 3” konfigurerat skickas endast syslog meddelande om några
errors, critical, alerts eller emergencies på WLC upptäcks. Se Figur 23 för Syslog rutan och
förklaring av de olika nivåerna.

Välj vad Syslog ska skicka till servern:
Emergencies = Severity level 0
Alerts = Severity level 1 (default value)
Critical = Severity level 2
Errors = Severity level 3
Warnings = Severity level 4
Notifications = Severity level 5
Informational = Severity level 6
Debugging = Severity level 7

Figur 23 Konfiguration av syslog
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6.3 Windows server
På en Windows servern finns Whats Up Gold programvaran installerad, den används vid
övervakningen av de trådlösa accesspunkterna. Fjärrskrivbord används för att logga in till
servern. Windows servern är installerad med Windows server 2008 R2. Vissa administrativa
uppgifter behövs göras på servern, som att lägga till enheter och ändra på roller. Under bilaga
I finns en skärmdump av Whats Up Gold webbgränssnitt.

6.4 Whats Up Gold
Det finns många olika inställningar i Whats Up Gold programvaran. I detta kapitel visas de
viktigaste inställningarna samt var de finns.
6.4.1 Konfiguration av funktioner och presentation
Innan man gör en discovery med Whats Up Gold väljer man vilka funktioner som ska
övervakas på vald enhet. Det görs under ”device roll settings”. I listan väljs den enhet som
ska konfigureras. I detta fall LWAPs och WLC. Nedan finns en lista på vilka inställningar
som valdes att övervakas på WLC, se tabell 7. Inställningarna som gjordes på LWAP var
likvärdiga. Viktigt att tillägga är att detta endast är vad som övervakas och inte vad
presentationen visar. Presentationen kan variera beroende på vad som är förvalt. Se även
bifogad skärmdump, bilaga J.
Performance monitors
CPU utilization
Interface utilization
Memory utilization
Ping Latency and availability

Active monitors
Ping
Fan
Power supply
SNMP
Telnet
Temperature

Passive monitors
Authentication failure
Cold start
Enterprise
Link down
Link up
Reload
TCPconnection close
Warm start

Tabell 7 Valda övervaknings funktioner

Nedan är en guide på hur man lägger till funktioner på ett ”dashboard” i Whats Up Gold. Se
även den färdiga ”dashboarden” under kapitel 6. En ”dashboard” i Whats Up Gold är en vy
där det är lätt att se en samling av information om en enhet eller ett nätverk. Under en vy kan
man skapa boxar där det finns information om system innehåll, kartor, bandbredd med mera.
Det finns flera hundra stycken färdiga boxar som det går välja mellan. Alla boxar kan
konfigurerats till utseende, tillexempel storlek och grafer eller listor. Se figur 24 nedan för
exempel på hur en tom vy kan konfigureras.
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Här lägger man till
en box funktion

Exempel på en box

Nedan finns mappar
med flera hundra olika
box funktioner att
använda. Till Höger
finns vy menyn på alla
inställningar som är
tillgängliga

Figur 24 Vy guide i Whats UP Gold

Konfiguration av Syslog och SNMP trap görs mestadels i WLC. Det som måste göras i
Whats Up Gold servern är att aktivera SNMP trap lyssnaren samt syslog lyssnaren. Se figur
25. Det finns två sätt att presentera SMMP trap och Syslog. Det första är att skapa boxar
under vyerna i Whats Up Gold. Se figur 26 och figur 27. Det andra sättet för att se loggar i
servern är att gå in under loggfliken i webbgränssnittet. Se Bilaga L.

Figur 25 SNMP trap och syslog lyssnare

Figur 26 Syslog box

Figur 27 SNMP trap box
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6.4.2 Larm
Det finns många olika inställningar för att skicka larm. Från Whats Up Gold är det möjligt att
skicka larm till SMS, mail och till en vy på exempelvis en TV skärm. Det är möjligt att larma
från de flesta funktioner som finns i Whats Up Gold så som diskanvändning, processor kraft,
up/down. Nedan är en lista på inställningar som måste definieras när man tänker konfigurera
larm.
1. Bestäm vilka enheter som ska skicka larm
2. Bestäm vad som triggar ett larm, exempelvis om en enhet går ner
3. Vart ska larmen skickas
a. TV skärm
b. SMS
c. E-mail
4. Hur lång tid efter en trigger ska ett larm skickas
a. Direkt vid uppnått gränsvärde
b. Två minuter
c. Fem minuter
d. osv
I nedanstående figurer finns konfigurationsfönster för larm. Larm från Whats Up Gold
konfigureras som en eller fler larm policys per enhet. I en larm policy bestäms vad som ska
hända om exempelvis en enhet går ner. Samt vart larmet ska skickas och hur lång tid efter
larmet har inträffat. Se Figur 28.

Figur 28 Konfiguration av larm i Whats Up Gold
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6.4.3 Discovery processen
För att hitta enheter i nätverket finns det två stycken olika möjligheter. Lägga till enheter
manuellt, vilket inte är att rekommendera, eller så lägger man till dom via ”discovery
console”. För att hitta enheter i nätverket måste dessa gå att pinga.
Det första man väljer är vilken typ av scan. SNMP smart scan eller IP range scan. SNMP
smart scan tittar på vald IP adress och i rutan ”scan depth” väljs hur många hopp ifrån vald IP
adress sökningen ska gå. Under ”credentials” skapas information för SNMP så att
kommunikationen mellan WLC och Whats Up Gold servern är möjlig. Observera att det
måste vara samma ”credentials” på WLC som det är på Whats Up Gold servern. I rutan
”Scan method” och ”advance settings” finns det inställningar för sökningen, som typ av ping.
Se figur 29 nedan för inställningar och förklaringar. För ytterligare förklaringar och bilder se
bilaga K.

Här väljer man vilka IP adresser
som Whats Up Gold ska söka efter i
nätverket.

Scan Method “ping”

I denna ruta väljer man ”scan depth”
den anger hur många hopp Whats Up
Gold ska titta från vald IP adress
Under credentials skapas information för
SNMP så att kommunikationen mellan
WLC och Whats Up Gold är möjlig
Advance settings
I denna ruta finns det möjlighet att
välja ping typ och lite andra ping
metoder, se rutan i höger hörn.
”Scan method”

Här startar sökningen

Här finns avancerade inställningar, det är viktigt
att bocka i rutan ”Gather information for
wireless toplogy and performance” för att Whats
Up Gold ska kunna hitta de trådlösa enheterna i
nätverket. Se rutan till höger ”advance settings”

Figur 29 Discovery console
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7. Resultat
I detta kapitel presenteras resultatet av implementationen av trådlös övervakning via Whats
Up Gold, samt hanteringen av olika larm.
Resultatet innefattar följande:







Övervakning av det trådlösa nätverket på Fibra via Whats Up Gold
Arbetsvy skapad i Whats Up Gold för administratörer som jobbar på Fibra
En larm-vy på TV-skärm som visas om en accesspunkt eller WLC är nere
Larm via SMS och e-mail om en WLC går ner
SNMP trap och syslog för det trådlösa nätverket
En nätverkskarta och annan övrig information om det trådlösa nätverket

Resultatet av övervakningen för de trådlösa nätverken är till stor hjälp för driftpersonalen på
Fibra. Larmet upptäcker om en accesspunkt eller WLC är nere. Det medför att felsökning kan
påbörjas tidigare än om larmet inte funnits. Innan detta examensarbete var kunden tvungen att
ringa eller skapa en felanmälan via webben vid olika sorters problem. Nu kan felsökning
påbörjas direkt. Om en WLC gå ner kommer detta att generera ett SMS och ett e-mail till
personal som har beredskap på Fibra. Nu finns möjlighet att felsöka exempelvis en WLC
under natten och ha igång den på morgonen igen när alla kunder börjar arbeta eller gå till
skolan. Informationsvyn i Whats Up Gold används av administratörerna på Fibra för att göra
arbetet enklare när de behöver felsöka, konfigurera eller se något annat som rör det trådlösa
nätverket. Övervakningen kan exempelvis användas för att se vilken elev på en skola som
använder mest bandbredd. Detta arbete innehåller även en omfattande analys och utvärdering
av Whats Up Gold. Det innebär att kompetensen rörande Whats Up Gold, WLC och Fibras
trådlösa nätverk blivit mycket hög tack vare det här examensarbetet.
Presentationen av larm visas på Fibras TV skärmar, se Figur 30. Om en access punkt går ner
eller inte fungerar kommer information dyka upp efter 60 minuter på Fibras TV skärm i
boxen ”AP Down”. Det finns väldigt många accesspunkter och i många fall kan felet till
exempel bero på att en tekniker på plats startat om en accesspunkt. Fibra väljer därför att visa
dessa larm först 60 minuter efter att felet uppstod. I avtalet om accesspunkter står det att de
får vara nere i max fyra timmar. Det innebär att en tekniker från det att larmet går har tre
timmar på sig att felsöka en accesspunkt. Inga SMS eller e-mail skickas då på grund av risk
för spam.
Om en WLC går ner kommer larmet dyka upp direkt på TV skärmen i rutan ”Core/Dist
Down”, se Figur 30. Om en WLC går ner påverkar det väldigt många kunder, så det är viktigt
att larm indikeras direkt på skärmen. WLC är en viktig enhet i nätverket och därför skickas
ett SMS och e-mail till beredskapen där orsak framgår, Bilaga M.
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I denna ruta visas status för
accesspunkter vid eventuella
driftstörningar

I denna ruta visas status
för WLC vid eventuella
driftstörningar

Figur 30 Fibras TV skärmar för visning av larm

En av uppgifterna i examensarbetet var att skapa en vy i Whats Up Gold, som kan användas
av driftpersonal på Fibra. Denna vy ska vara till hjälp vid felsökning av det trådlösa nätverket
och ge driftpersonal en snabb översikt av hur nätverket mår. I översiktsvyn har det skapats
nio olika rutor med information om det trådlösa nätverket, se Figur 31. Nedan finns en
förklaring av varje fält:










WLC Down – Visar om WLC har driftstörningar
Access point Down – Visar om en accesspunkt har driftstörningar
Wireless System Summary – Visar en sammanfattning av det trådlösa nätverket
Wirelss Rouge Count – Visar antalet rouge enheter per accesspunkt
Wirless Signal Strenght – Visar signal styrkan per accesspunkt
Wireless Bandwidth – I denna graf syns vilken klient som använder mest bandbredd
Wireless Bandwidth Summary – Visar den totala bandbredds användningen i det
trådlösa nätverket och den klient som använder mest bandbredd
Wirelss client count SSID – Totala mängden klienter per SSID
Wirelss client count AP – Totala mängden klienter per AP
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Figur 31 Whats Up Gold vy

Det finns flera vymöjligheter för att visa trådlösa funktioner. I Whats Up Gold under menyn
”wireless”, finns det bland annat en karta där alla accesspunkter och WLC visas, Figur 33.
Det är möjligt att zooma in på kartan och då visas vilka klienter som är ansluta, Figur 32. I
Figur 32 syns det en lysande färg runt varje klient, vilket motsvarar den SSID som klienten är
ansluten till. Vilket SSID som tillhör vilken färg kan man se i nedre högra hörnet. Det är
också möjligt att se mer information om man håller muspekaren på en accesspunkt eller en
klient. Information om IP-adress, namn och bandbredd kan ses i rutan, Bilaga N. Det finns
flera flikar under wireless-menyn och dessa är:
Performance – Här är det möjligt att se åtta olika grafer med olika data om det trådlösa
nätverket, se tabell 8 för en förklaring av graferna och se bilaga O för skärmdumpar av
graferna.
Grafer
Bandwidth
Rogue count
Client count
Received signal strenght
indicator
Signal to noise ratio
CPU utilization
Memory utilization

Förklaring
I denna graf visas de fem klienter som använder mest
bandbredd
I denna graf visas antalet rouge enheter per AP i
nätverket
I denna graf visas antalet klienter per AP
I denna graf visas RSSI per AP
I denna graf visas SNR per AP
I denna graf visas använd processor kraft per WLC
I denna graf visas minnes användning per WLC

Tabell 8 Trådlösa grafer
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Clients – I denna meny är det möjligt att få fram en lista på alla klienter som är anslutna
till en access punkt i nätverket. Det går att sortera denna lista på alla alternativ som finns
i tabell 9, se även bifogad skärmdump från webbgränssnittet i Bilaga P.
Namn på klient
MAC
SSID
Ansluten AP
Första datum som klienten anslöts
Sista datum som klienten anslöts
Bytes skickade
Bytes mottagna
Tabell 9 Klient information i Whats Up Gold

Rouges – I denna lista kan man se SSID, mac adress, ansluten tid och hur ofta rouge
enheten syns i det trådlösa nätverket, se bilaga P.
Log – Här samlas alla syslog meddelanden från det trådlösa nätverket i en lätthanterlig
lista. Se bilaga Q. Det finns även en separat meny i Whats Up Gold där det framgår
SNMP trap och Syslog meddelanden. Här är det möjligt att sortera på typ av syslog och
typ av SNMP trap meddelanden. Se bilaga L. Dessa listor används av administratören för
att lättare sortera ut det viktiga vilket kommer att resultera att felsökningsperioden blir
kortare. För att dessa loggar på WLC och andra enheter inte går att sortera och det kan bli
svårt att hitta saker man letar efter.

Figur 32 Zoomad trådlös topologi

Figur 33 Trådlös topologi

Resultatet av övervakningen omfattar i nuläget endast 78 accesspunkter i Mälarenergis
nätverk. Anledningen till detta är att Whats Up Gold kräver att det går att nå accesspunkterna
via ping. I nuläget går inte detta eftersom Fibra inte har tillgång till alla routrar och
brandväggar mellan accesspunkterna och Whats Up Gold-servern, vilket gör att ping
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förhindras. Detta medför att det inte är möjligt att konfigurera övriga accesspunkter i nuläget.
Vid examensarbetets början var detta inte känt. Anledningen till att det är möjligt att
implementera övervakning av accesspunkterna i just Mälarenergis VLAN är att Fibra äger
alla enheter som används för kommunikation. Däremot finns redan en lösning på problemet,
eftersom det är planerat att Fibra ska ta över driften av dessa enheter inom en snar framtid.
Det kommer inte vara några problem att lägga till övriga accesspunkter vid ett senare tillfälle.
Det finns redan larmvyer och övervakningsvyer i skapade Whats Up Gold, som är färdiga att
börja använda när de resterade accesspunkterna kan anslutas till övervakningen. På grund av
detta lades ingen ytterligare tid på att hitta en annan lösning på problemet.

8. Diskussion av resultat
Det första problemet under arbetets gång var hur kommunikationen mellan servern och WLC
skulle lösas. Med hjälp av handledning från medarbetare på Fibra hittades en lösning som
fungerar. Det är nu möjligt att från WLC via ping nå Whats Up Gold-servern.
Det största problemet och det som tog upp mest tid var svårigheterna att hitta
accesspunkterna via Whats Up Gold. När det gjordes en första sökning efter WLCs IP-adress
hittades inga accesspunkter alls. Detta borde fungerat enligt tester gjorda i testmiljön. Nu
började en utförlig felsökning av problemet. Det gjordes utförliga tester i Whats Up Gold
testmiljö för att hitta vad felet kunde vara. Efter en noggrann analys av problemet kunde det
slutligen lösas: det måste vara möjligt att via ping nå accesspunkterna för att de ska dyka upp
i Whats Up Gold när man gör en sökning. Från början antogs det inte vara nödvändigt att nå
accesspunkterna via ping för att Whats Up Gold skulle hitta dem. Om man exempelvis jämför
med programmet Cisco prime, behövs enheterna inte nås via ping. Efter flera tester i testmiljö
på Mälardalens högskola och även på Fibra med accesslistor som blockerar ping, blev
slutsatsen att accesspunkterna behövdes vara nåbara via ping för att Whats Up Gold skulle
kunna hitta dem. Dock behövdes det ytterligare en källa för att verifiera slutsatsen. Efter
flertal kontakter med Whats Up Gold supporten kom de också fram till att det måste vara
möjligt att pinga accesspunkterna för att Whats Up Gold ska hitta dem. Det fanns inte
dokumenterat i deras konfigureringsmanual och supporten i Sverige kunde inte från början
svara på dessa frågor.
Att nå samtliga accesspunkter kunde inte lösas inom detta examensarbete. Det på grund av att
Fibra inte har tillgång till routrar och switchar mellan accesspunkterna och Whats Up Gold
servern, vilket gör det omöjligt att routa mellan dessa enheter. På grund av tillgången till
nätverksenheter är det omöjligt just nu att hitta en lösning på hur enheterna ska nås via ping.
Givetvis har även mindre problem uppstått under arbetets gång. Så som att mystiska enheter
började larma på Fibras TV-skärm efter att en sökning var genomförd. Det visade sig senare
att det var en inställning i Whats Up Gold som var felkonfigurerad. Det blev även en
felkonfiguration när PBR-accesslistorna skulle implementeras för att routa trafiken mellan
WLC och Whats Up Gold servern. Istället för att tillåta trafik att passera vidare så blockades
all trafik till alla WLC, vilket resulterade i att hela det trådlösa nätverket gick ner. Det
ordnade sig dock när den felaktiga accesslistan togs bort och den korrekta lades till.
Som nämndes i avsnitt 1.1 så bör man beakta funktioner, webgränssnitt, alarm, support,
driftsättning, underhåll och kostnad när man väljer närverksövervakningsprogram [6].
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Examensarbetet innehåller en utförlig utvärdering av vilka funktioner och vilka larm som
behövs implementeras i Whats Up Gold. Denna utvärdering gjordes i form av intervjuer,
jämförelser och analyser. Intervjuerna ger en förståelse för vad personalen behöver i form av
funktioner och larm. Jämförelser hjälper till att utesluta vilka funktioner och
larmuppsättningar som är bra respektive dåliga. Analyserna ger en bild av företagets behov
och kunskapsnivå. Underhållet av programmet Whats Up Gold är mycket lätt så en person
med medelgoda kunskaper om programmet klarar det utmärkt. Driftsättningen av
programmet kan vara lite svårare, men tack vare den utmärkta supporten som tillhandahålls
av Whats Up Gold så går det väldigt smidigt. Kostnad för implementering av
accesspunkterna i Whats Up Gold innebär att servern behöver mer processorkraft och drar
mer bandbredd i nätverket. Servern kommer därför att uppgraderas inom en snar framtid och
kommer då mer än väl klara av att hantera alla accesspunkter och även de enheter som
tillkommer. Med inkluderingen av resterande accesspunkterna kommer det innebära att mer
bandbredd används i nätverket. Detta är dock inte några problem då Fibras nätverk mellan
accesspunkterna och servern använder fiberlänkar med väldigt höga hastigheter. Att använda
Whats Up Gold vid övervakning av accesspunkter innebär ingen prestandaförsämring för
användarna. Den totala kostnaden för Whats Up Gold kan anses vara stor, men Fibra har
sedan tidigare en licens för 10 000 enheter så denna implementation blev inte någon extra
kostnad mot vad de redan betalar idag. Om man däremot sätter priset för Whats Up Gold i
relation till uppnådd funktionalitet och jämför med vad man får med andra
övervakningsprogram, så är priset godkänt.
Resultatet kan ses som positivt och lösningens användbarhet är mycket stor. Övervakningen
kommer att användas dagligen och resultatet av övervakningen kommer användas vid
felsökning och påverkar tillgängligheten i nätverket. Den andra delen av övervakningen som
hanterar larm kommer att användas dygnet runt. Personal som går beredskap kommer
automatiskt få alla eventuella larm nattetid. Övervakning av de trådlösa nätverket kommer att
ge personalen på Fibra större kontroll på vad som händer i det trådlösa nätverket.
Felsökningen kommer därmed att gå snabbare och det kommer att bli färre driftstörningar.
Sammanfattningsvis resulterar detta i att övervakningen anses värdefull på Fibra.

9. Avslutning
Detta examensarbete har varit mycket intressant, lärorikt och roligt. Det har varit en lång resa
och det är nu sista stoppet innan riktiga arbetslivet börjar. Det har varit speciellt roligt att
implementera något som kommer att vara till stor nytta för Fibra. Det har också varit väldigt
lärorikt och givande att se hur personalen på Fibra arbetar, att verkligen försöka sätta sig in i
hur de arbetar och hanterar kritiska situationer. Eftersom examensarbetet gjordes på ett
företag har mycket kunskap samlats in om hur en arbetsplats fungerar. Kunskapen om Whats
Up Gold och trådlösa nätverk har blivit betydligt bättre, vilket hjälper i framtida arbeten.
Detta examensarbete blir en bra start på arbetslivet. Tack till alla på Fibra och Mälardalens
Högskola som har gjort examensarbetet möjligt.
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9.1 Förslag till fortsatt forskning
Utvärdera olika möjligheter att vidareutveckla nätverksövervakningen på Fibra. Främst titta
på andra enheter i nätverket så som routrar, switchar och UPS. Göra någon form av
utvärdering och analys på övervakningen och ge förslag på förbättringar och kanske
implementera dessa. Att använda insamlad information till att bli bättre på att förutsäga
driftstörningar och förändrade användarmönster så att detta kan korrigeras respektive
kompenseras i förhand för att förhindra stockning vore en intressant vidareutveckling.

9.2 Framtida utveckling av nätverksövervakning på Fibra
Det finns mycket inplanerat för framtida utveckling av nätverksövervakningen på Fibra. Det
viktigaste blir att lägga till de resterande accesspunkterna i Whats Up Gold, så fort Fibra har
tagit över driften av routrar och brandväggar, som ligger mellan accesspunkterna och Whats
Up Gold servern. Det möjliggör en full övervakning av de trådlösa enheterna i Fibras nätverk.
I dagsläget är larm av accesspunkter placerade på en TV-skärm med ett flertal andra enheter
och larm, se figur 30 under kapitel resultat. I framtiden är det tänkt att larm av accesspunkter
ska vara placerade på en egen TV-skärm. Fibra kommer att byta lokaler under år 2016 och
tanken är att då göra en permanent och snygg lösning av övervakningen. Det kommer även
att driftsättas en ny server för övervakning under nästa år, som kommer bli mer kraftfull.
Detta leder till ett snabbare webbgränssnitt och möjlighet för övervakning av fler enheter i
nätverket. Denna server säkrar framtiden några år och klarar flera nätverks enheter som drar
mycket processor kraft och minne.
Efter cirka en månads övervakning av de trådlösa accesspunkterna på Fibra rekommenderas
en utvärdering av tjänsten. Detta för att se om det behövs förbättringar och samtidigt se vad
som fungerat mindre bra. Utvärderingen görs via ett formulär som enkelt sammanställs till ett
resultat. Se bifogad bilaga F. Resultatet av formuläret kan förmodligen innebära förändringar
i konfigurationen av Whats Up Gold för det trådlösa nätverket.
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11. Bilagor
Bilaga A - PBR konfiguration

Förklaring av IP adresser
192.168.1.16 matchar IP på WLC1-7s Management-interface
192.168.1.1 är det VLAN-interface där trafiken kommer in från WLC, där är denna PBR (Policy
Based Routing) aktiverad.
172.1.0.0 är ett nät Fibra provkört en AP-tjänst i L3-nätet
200.50.0.0 är vårt server-nät
10.1.1.1 är WhatsUPs IP-adress
192.168.3.2 är en länknätsadress till CGI som routar västerås stads klient-vlan.

ROUTE-MAP PBR
Datacenter#sh route-map PBR
route-map PBR, permit, sequence 100
Match clauses:
ip address (access-lists): WLC_1
Set clauses:
ip default next-hop 192.168.1.1
Policy routing matches: 3267551592
packets, 2596537238984 bytes
route-map PBR, permit, sequence 228
Match clauses:
ip address (access-lists): WLC_2
Set clauses:
ip next-hop 192.168.3.2
Policy routing matches: 2054 packets,
250267 bytes

Access listor WLC_1 och WLC_2
Datacenter#sh ip access-list WLC_1
Extended IP access list WLC_1
10 permit ip 192.168.1.16 0.0.0.15 172.1.0.0 0.0.255.255 (99920838 matches)
20 permit ip 192.168.1.16 0.0.0.15 200.50.0.0 0.0.0.255 (363479718 matches)
30 permit ip 192.168.1.16 0.0.0.15 host 10.1.1.1 (8886765 matches)
Datacenter#sh ip access-list WLC_VSTAD
Extended IP access list WLC_VSTAD
10 permit ip 192.168.1.16 0.0.0.15 any (237913 matches)
20 permit ip host x.x.x.x host x.x.x.x
30 permit ip host x.x.x.x host x.x.x.x
40 permit ip host x.x.x.x host x.x.x.x (16 matches)
50 permit ip host x.x.x.x host x.x.x.x (43 matches)

Interface vlan25
interface Vlan25
description WLC_1
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
ip policy route-map PBR
end
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Bilaga B - Whats Up Gold funktioner

Funktion
Varningar, meddelanden och rapporter
Över 200 rapporter tillgängliga direkt från start av
installationen
Rapportering dataexport till: e-post, Excel, PDF,
CSV-format
E-post, Alpha / personsökare , SMS, webb Larm,
Windows popups, Ljud, SNMP traps, service
omstart, externa skript
Konfigurerbar varning / larm
Avancerad varnings dämpning och blackout
rapportering: Få undertryckta varningar när det
passar ditt schema
Stöd för omedelbar tillgång till data i realtid

Funktion
Varningar, meddelanden och rapporter
Över 200 rapporter tillgängliga direkt från start av
installationen
Rapportering dataexport till: e-post, Excel, PDF,
CSV-format
E-post, Alpha / personsökare , SMS, webb Larm,
Windows popups, Ljud, SNMP traps, service
omstart, externa skript
Konfigurerbar varning / larm
Avancerad varnings dämpning och blackout
rapportering: Få undertryckta varningar när det
passar ditt schema
Stöd för omedelbar tillgång till data i realtid

Funktion

I bilaga B finns listor på funktioner som finns i
programmet Whats Up Gold.

Funktion
Discovery, mapping och inventory
Web console och mobill acess
Stöd för discovery för att hitta enheter i
nätverket med tekonolgierna ARP, SNMP
SSH,ICMP, IP range scan och smartscan
Schemalagda discoveries
Automatisk eller manual generation av en
toplogi karta som visar både lager 2 och 3
länkar
Möjlighet att anpassa tologi kartor till sitt eget
behov och krav
Omfattande tillgång / inventerings
rapportering såsom serienummer, OS-version,
patchar och garanti info
Fördefinierade skannings mallar för
Rollbaserad identifiering av enheter

Funktion
Plug-In moduler

Web console och mobill acess

Flow Monitor & Flow Publisher - Vet
hur och av vem din bandbredd
förbrukas

Pollers för övervakning av upp till 20.000
enheter och 100.000 övervakningar
Helt integrerat trådlöst nätverks
kartläggning och kontroll av Cisco och
Aruba LWAPs och styrenheter med automapping, bandbreddsutnyttjande och
varningar om oseriösa åtkomstpunkter
Helt integrerat trådlöst nätverks
kartläggning och kontroll av Cisco och
Aruba LWAPs och styrenheter med automapping, bandbreddsutnyttjande och
varningar om oseriösa åtkomstpunkter

WhatsConfigured - Automatisera
förändring och
konfigurationshantering processer
och säkra din konfigurationsdata
WhatsVirtual - Upptäck, karta,
övervaka och hantera dina virtuella
och fysiska resurser-från en enda
webbkonsol
VoIP Monitor - Se till att det finns
nätverksstöd och att samtalet
upprätthåller en acceptabel
samtalskvalitet för Voice over IP

Övrigt
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Bilaga C - Intervjufrågor Infinigate
Övrigt:










Marknadsandel av den svenska marknaden för Whats Up Gold
o T.ex. 15 % av medel stora företag
Ungefär antalet installationer i Sverige, världen, Europa?
Antalet anställda
o Infinigate
o Som arbetar med Whats Up Gold hos Infiinigate och hur många av de finns i Sverige
Hur sköts support frågor. Mail, telefon, chat.
o Går det att prioritera ärenden SEV2 och SEV3
o Varifrån görs supporten? Sverige USA båda och?
Licensering?
o Hur fungerar det?
o Vilka varianter och hur, vem kontaktar man?
Underhåll och support ingår?

Tekniska frågor:












Hur mycket prestanda (CPU) tar Whats Up Gold installationen/agenten
Visa en presentation av Whats Up Gold funktioner, larm osv.
Tips och Trix vid installation och konfiguration av trådlös nätverksövervakning
Tips vid konfiguration av larm. Rekommenderat antal larm. Är det t.ex. 5 larm per enhet bra
start?
Övriga rekommendationer
o Funktioner
o Presentation
o Larm
Vad ska man tänka på när man sätter gränsvärden vid larm?
Fördelar och nackdelar med programmet Whats Up Gold?
Varför ska man välja Whats Up Gold?
Vilka funktioner tycker du saknas?
o Övrigt som saknas med programmet?
Vilket nätverksövervaknings program föredrar du?

Framtid



Kommer Whats Up Gold till andra plattformar som t.ex. Linux?
Whats Up Gold visioner för framtiden kring övervakning om 5 år?
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Övervakning av trådlösa accesspunkter

Bilaga D - Intervjuformulär

Fibra
Sjöhangsvägen
Västerås

Företag:

Projekt namn:

Fibra

Nätverksövervakning av
trådlösa accesspunkter

Projektledare

Datum:

Felix Heino

Maj 17, 2016

1. Vad tycker du ska övervakas på accesspunkterna via Whats Up Gold?
Välj tre stycken alternativ. Prioritera dem efter ett till tre. Där ett är viktigast.
 Ping UP/Down

 Power supply

 Trafikmängd som går

 Interface errors

igenom accesspunkten

 SNMP

 Rouge enheter

 Syslog

 Signal styrka

1.a Något som fattas Isåfall vad ?

2. Vilken basinformation behövs om accesspunkterna?
Välj tre stycken alternativ. Prioritera dem efter ett till tre. Där ett är viktigast.
 Namn

 Beskrivning

 Serial nummer

 Plats

 Roll

 Model

 Programvaru version

 Mac address

 IP address

Övervakning av trådlösa accesspunkter 
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3. Vad tycker du ska övervakas på Wirless lan controllers i Whats Up Gold ?
Välj fem stycken alternativ. Prioritera dem efter ett till fem. Där ett är viktigast.
 Ping UP/Down

 CPU

 Interface utilization  Memory utilization
 Telnet

 Fläkt

 Syslog

 Power supply

 Trådlösa klienter
per access punkt

 Top 10 klienter
som använder mest
bandbredd

 Disk användning

 Tempratur

 Interface errors

 Interface discards

 SNMP

3a. Något som fattas Isåfall vad ?

4. Vad tycker du ska generera ut ett larm i Whats Up Gold ?
Om en accesspunkt går ner, vad ska denna larma på ?
 SMS Email TV skärm  Inget larm
Om en Wirless lan controller går ner, vad ska denna larma på ?
SMS Email Tv skärm Inget larm

4a. Något som fattas Isåfall vad?

5. Tror du att Whats Up Gold övervakningen av de trådlösa accesspunkterna kommer att
fungera bra och vara till en stor hjälp i det dagliga arbetet?
 Ja

 Nej

Övervakning av trådlösa accesspunkter 
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Bilaga E - Resultat av Fibras intervju formulär i form av diagram
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Bilaga F - Utvärderingsformulär Fibra

Fibra

Utvärdering av Whats Up Gold
Review Information
Ditt namn:
Utvärderings period:

Funktioner

1. Finns det några funktioner implementerat som saknas ?
2. Uppfyller funktionerna kraven som behövs för att övervaka det trådlösa nätverket?
3. Finns det några överflödiga funktioner som inte används i Whats Up Gold ?
Presentation

1. Uppfyller presentationen av funktioner och larm Fibras krav ?
2. Finns det något som går att förbättra med presentationen av larm och funktioner?
Larm

1. Uppfyller larm Fibras krav?
2. Fungerar larm som det var tänkt?
3. Vilka förbättringar kan göras på larm?
Användnings områden

1. Hur ofta används Whats Up Gold ?
2. Finns det något som kan ändras för att få personal att använda Whats Up Gold mer i det
dagliga arbetet ?

Övrigt

1. Är Fibra nöjd med implementationen av det trådlösa nätverket?
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Bilaga G - Wireless LAN Controller konfiguration
SNMPv3 users

Trap recivers
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Trap controllers
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Bilaga H - SNMP walk verifikation

Bilaga I - Windows server
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Bilaga J - Whats Up Gold funktioner
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Bilaga K - Whats Up Gold ”Disovery proccessen”
Credentials

Under credentials skapas
information för SNMP så
att kommunikationen
mellan WLC och Whats
Up Gold är möjlig. Det är
mycket viktigt att alla fält
som fylls i stämmer
överens med WLC SNMP
konfigurationen.








Host name - I detta fält finns information om enhetens namn. Vilket kan vara en IP adress
eller ett namn.
Address – I detta fält finns enhetens IP adress
Brand – I detta fält står det enhetens märke
Model – Enhetens modell
Role – Vilken roll enheten har i nätverket
Progress – Om enheten redan finns i Whats Up Gold systemet.
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Bilaga L - SNMP trap och syslog presentation
Syslog

SNMP trap
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Bilaga M - SMS och E-mail larm
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Bilaga N - Wireless karta
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Bilaga O - Trådlösa prestanda grafer
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Bilaga P - Trådlösa klienter och rouge enheter
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Bilaga Q - Trådlösa loggar
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