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Sammanfattning 

Systemövervakning har blivit en stor del av företags IT-strukturer eftersom 

företag förlitar sig mer och mer på en välfungerande och högt presterande IT-

struktur. När det sker problem i företags IT-strukturer så krävs det att de löses 

under relativt kort tid. För att hitta problemet så krävs det en mängd olika 

system som skall underlätta arbetet för människor som arbetar med 

systemövervakning och underhåll av IT-strukturer.  

För att tolka och bearbeta all den information som en IT-struktur 

tillhandahåller så krävs det system vars uppgift är att hjälpa människor att 

tolka den enorma mängd data en IT-struktur genererar. 

Denna rapport ger en beskrivning över hur arbetet för en systemadministratör 

kan förenklas med hjälp av ett integrerat övervakningssystem.  

Stora delar av rapporten kommer fokusera på vilken metod och protokoll som 

kan användas för att hämta information från olika övervakningssystem och 

även förslag på hur informationen kan presenteras för användaren.  
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Ordlista	  

Nedan följer en ordlista över förkortningar samt förklaringar av viktiga ord och 

begrepp för att få en bättre förståelse av rapportens innehåll. 

 

⁃ Front-end 

Den del av ett system som är ansvarig för att ta hand om inputs av olika typer 

från användaren och lämna vidare detta till back-end.  

  

⁃ Back-end 

Den del av systemet som ofta ligger på serversidan som tar emot och tolkar 

informationen från front-end.  

 

⁃ Klient 

Den del av systemet som ansluter till servern för att få tillgång till information 

som servern innehar. 

 

⁃ Server 

Den del av systemet som är till för att betjäna klienten med korrekt 

information.  

⁃ SSH  

Ett protokoll för att ansluta sig säkert mot andra datorer och servrar över 

internet. 

⁃ SNMP 

Simple Network Management Protocol är ett protokoll som används för att 

övervaka och hantera datornätverk. 

⁃ MIB 

Management Information base innehåller information angående vilken enhet 

som status skall hämtas från
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1	  Inledning	  

I denna del ges en beskrivning av examensarbetet, syftet med arbetet, samt 

metoden för arbetet. Det ges även en frågeställning över de mest relevanta 

delarna för examensarbetet som är besvarade senare i denna text. 

1.1 Information	  om	  uppdraget	  

Examensarbetet har genomförts hos LKDATA vilket är företaget för IT och 

kommunikation inom Linköpings kommun.  

Idag har LKDATA en mängd olika system för övervakning av olika typer av IT-

utrustning såsom servrar, routrar, och switchar.  

LKDATA har en avdelning som arbetar med drift och support av IT-utrustning, 

och de använder idag olika övervakningssystem som rapporterar statusar 

över utrustningens tillstånd. Fel kan rapporteras på två olika sätt:  

• De interna övervakningssystemen som används på LKDATA 

rapporterar ett fel från någon IT-utrustning. 

• En kund ringer till kundservice och rapporterar in ett fel, och 

kundservice skapar då ett ärende åt drift och support avdelningen.  

Det är sedan avdelningen för drift och support som har ansvaret att lösa felen.  

För att ta reda på vilken information som skall hämtas från respektive system 

så gjordes intervjuer med följande intressenter: 

1. Intern teknisk organisation 

2. Kundservice  

1.2 Motivering	  

LKDATA har idag en mängd olika system som genererar olika typer av 

information som exempelvis loggar, fällor, statusar, samt ärenden som 

rapporteras in från kunder när något problem inträffat.  

När ett problem rapporteras i ett övervakningssystem så krävs det att de som 

arbetar med övervakning ansluter till fler system för att lösa problemet. Ett 

scenario var följande: 

• En switch har slutat fungera vilket innebär att ett larm rapporteras i 

SNMPc, vilket är ett övervakningssystem som LKDATA använder.  
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• Övervakningsavdelningen på LKDATA ser larmet i SNMPc och läser 

av att en switch har slutat fungera och måste bytas ut.  

• För att den nya switchen skall fungera som den gamla så krävs det att 

en konfigurationsfil för den switchen hämtas från ett system som heter 

ProCurve. 

• När korrekt konfigurationsfil har hämtats så laddas den in i den nya 

switchen som sedan byts mot den gamla switchen.  

Det som önskades av LKDATA var möjligheten att förenkla de steg som de 

var tvungna att göra för att byta ut en hårdvara.  

 

Vidare så önskades det möjlighet att presentera ärenden som rapporteras in 

från kundservice på ett mer överskådligt sätt än den tabellform som deras 

nuvarande ärendehanteringssystem erbjöd. 

 

 
Figur 1 Integrerad övervakning 

Scenariot som beskrevs ovan kan lösas på följande vis: 

När det kommer larm i SNMPc så skall denna information genereras till det 

integrerade övervakningssystemet som sedan automatiskt hämtar korrekt 

konfigurationsfil från ProCurve samt en guide över hur switchen skall bytas ut 
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vilket inte erbjuds i något av LKDATAs nuvarande övervakningssystem eller 

ärendehanteringssystem som visas i figur 1. Det skulle innebära för 

användaren att färre steg krävs för att byta ut en trasig switch eller någon 

annan typ av hårdvara.   

 

1.3 Syfte	  

Syftet med examensarbetet var att skapa ett system som skall underlätta 

arbetet för de anställda på LKDATA som jobbar med övervakning. Systemet 

skall ge en överblicksbild över vad de olika systemen på LKDATA ger för 

information. Från ett tekniskt perspektiv så handlade det om att ta reda hur 

informationen skall hämtas från olika system till ett integrerat 

övervakningssystem.  
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1.4 Frågeställningar	  

Frågeställningen har utformats gående från de mest väsentliga och 

tidskrävande delar som uppfattats i motiveringen till arbetet. Följande frågor 

var de som var mest intressanta för att mitt examensarbete skulle kunna 

genomföras med ett lyckat resultat. 

⁃ Vilka system går att sammanställa information ifrån? 

⁃ Hur kan systemet presentera mycket data på ett korrekt och smart sätt 

för att underlätta arbetet för intressenterna? 

⁃ Hur skall information hämtas från LKDATAs olika system? 

1.5 Avgränsningar	  

De avgränsningar som har gjorts är vilka intressenter som kommer vara 

relevanta för att examensarbetet skall kunna genomföras. 

De intressenter som har varit intressanta för examensarbetet är intern teknisk 

organisation och kundservice eftersom det är dem som har mest behov av ett 

integrerat övervakningssystem. De system som valdes att studera var 

följande: 

• SNMPc – Övervakningssystem som används mycket på LKDATA. 

Valdes att studeras närmare eftersom systemet används mest på 

LKDATA för övervakningen av nätverksutrustning.  

• ProCurve – Innehåller samtliga konfigurationsfiler över IT-hårdvara 

som LKDATA använder. Valdes eftersom systemet innehåller all 

information om konfigurationer till nätverksutrustningen. 

• ServiceDesk – Ärendehanteringssystem som används på LKDATA. 

Valdes eftersom all information om ärenden som kommer in till 

LKDATA sparas där.  
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2	  Teori	  

I detta kapitel tas information upp angående vilka liknande system som finns 

tillgängliga idag som LKDATA eventuellt skulle kunna använda sig av istället 

för att utveckla ett nytt. Det har även gjorts en beskrivning angående de 

tekniker som används vid kommunikation mellan olika system. Eftersom alla 

loggfiler, fällor, varningar och felmeddelande finns sparade i databaser så 

gjordes en analys angående vilka tekniker som finns vid anslutning till 

databaser. 

2.1	  Systemövervakning	  

Ett övervakningssystem har till huvuduppgift att övervaka tillstånden på olika 

typer av hårdvara såsom switchar, servrar, routrar, accesspunkter, datorer, 

och diverse nätverksutrustning. Några villkor för att övervakningssystemet 

skall fungera är att det ska veta vilken hårdvara som skall övervakas samt att 

hårdvaran har stöd för kommunikation mot det systemet som övervakar. Det 

är även viktigt att kunna filtrera den mängd data som övervakningssystemet 

får tillgång till så att rätt data visas för användaren. En annan viktig del av ett 

övervakningssystem är kommunikationen mellan övervakningssystemet och 

de enheter som skall övervakas. Det protokoll som är mest väsentligt är 

SNMP(1).  

2.1.1	  Övervakning	  med	  hjälp	  av	  SNMP	  
Ett problem som uppkommer när man pratar om övervakning är hur 

informationen från den övervakade enheten skall bli tillgänglig för systemet 

som övervakar. En metod för att utföra kommunikationen är att använda sig 

av SNMP-protokollet vilket är ett protokoll som framförallt används för att 

övervaka olika typer av nätverksenheter som är kopplade i ett IP-nätverk.  

 

SNMP fungerar så att det finns ett eller flera system som kallas övervakare 

som kommunicerar med enheter som är kopplade mot ett nätverk och har 

stöd för kommunikation med SNMP-protokollet.  
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Figur 2 kommunikation mellan agenter och övervakningsmodul 

  

I figur 2 visas hur anslutning mellan olika agenter och en övervakningsmodul 

kan se ut. En agent är en typ av enhet med ett operativsystem som är 

kopplad mot nätverksenheterna. Kommunikationen mellan en agent och 

övervakningsmodulen kan antingen göras med en metod som heter 

GetRequest Som är ett anrop som görs från övervakningsmodulen mot en 

agent. Metoden kräver att man specificerar vilken agent man vill göra anropet 

mot, samt ett id på den hårdvara som man vill få ut statusen på.  

 
Figur 3 Kommunikation mellan switch och övervakningsmodulen med 
hjälp av SNMP-protokollet 

I figur 3 görs en GetRequest mot en agent, där övervakningsmodulen får ett 

svar angående statusen på en switch, och svaret levereras i form av en status 

efter det begärda MIB-id. Ett Mib-id innehåller information angående vilken 
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enhet som status skall hämtas från. När agenten får ett anrop så görs en 

översättning mot en MIB-databas, som översätter MIB-id till ett meddelande 

som agenten kan förstå (1). 

• SetRequest – Övervakningsmodulen skickar ett anrop till en av 

agenterna om att ändra information hos en av agenternas enheter. De 

parametrar som anges är vilket id som enheten har, vilken variabel 

som skall ändras på enheten, samt vad det skall ändras till.  

• Response – Agenten returnerar ett svar på det anropet som 

övervakningsmodulen har skickat.  

 

De meddelanden som skickas mellan en agent och en övervakningsmodul är i 

form av ett MIB-id som kan se ut enligt följande 1.3.6.1.2.1.10.94.2 som byggs 

upp enligt figur 4.  

 
Figur 4 Träd för uppbyggnad av MIB-id 

  

MIB-id innehåller information angående vilken typ av status som den 

övervakade modulen vill komma åt hos agentens enheter(1). Skickar 

övervakningsmodulen 1.3.6.1.2.1.10.94.2 till en agent så kommer 

belastningen för en ADSL-anslutning att levereras till den övervakade 

modulen.  

 

Kommunikationen mellan övervakningsmodulen och agenterna kan även 

byggas upp med hjälp av fällor. Det fungerar så att man konfigurerar 
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agenterna att skicka status på enheter till övervakningsmodulen när specifika 

händelser inträffar. Denna lösning innebär att inga anrop görs då en agent 

inte har en ny status på sina enheter(2,3).  
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2.2	  Relaterade	  arbeten	  

Denna del tar upp system som är gjorda för systemövervakning, vad de har 

för fördelar samt vilka begränsningar de har.  

2.2.1	  Icinga	  

Icinga är ett open-source system som används för övervakning av IT-

utrustning kopplade mot ett nätverk. Icinga är i grunden baserat på open-

soruce systemet Nagios vilket också är ett övervakningssystem (4). 

Grundarna av Icinga påstår att fördelar med Icinga framför Nagios är att 

Icinga har stöd för:  

• MySql, PostgreSql, Oracle medan Nagios endast har stöd för MySql.  

• Sökningar i loggfiler efter fel som den övervakade hårdvaran levererar.  

Enligt skaparna bakom Icinga så påstår de även att det finns många visuella 

fördelar med Icinga vilket levererar ett moderna och bättre GUI än Nagios (5).  

2.2.2	  Hur	  går	  övervakningen	  till?	  

Icinga använder sig av några olika tekniker när det handlar om övervakning 

av IT-utrustning. En metod som används kallas för aktiva kontroller vilket 

innebär att kontrollerna utförs på den server som användaren vill övervaka 

med hjälp av Icinga, exempel på kontroller är: 

• Check_disk – returnerar statusen på en hårddisk på en server 

• Check_load – returnerar belastningen på en server. 

För att Icinga skall komma åt informationen på den övervakade servern, så 

kan detta göras med: 

• SNMP – Vilket innebär att det övervakade systemet kör ett SNMP 

program som läser av den efterfrågade informationen. 

• NRPE – Ett plugin som körs på en agent som har möjlighet att 

exekvera olika plugin som Icinga erbjuder. Anslutning till NRPE visas i 

figur 5. 
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Figur 5 Anrop från Icinga till NRPE-plugin 

• Att man anropar ett program på den övervakade servern med hjälp av 

SSH vilket returnerar programmets data. 

Icinga har även stöd för att ta emot SNMP-fällor, vilket innebär att den 

utrustning som har stöd för SNMP-fällor kommer att generera olika typer av 

meddelande automatiskt till Icinga när vissa tröskelvärden är nådda(4).  

2.2.3	  Visualisering	  av	  data	  

Icinga använder lite olika metoder för att presentera tillstånd från övervakade 

system och IT-hårdvara. Anledningen till att man vill visualisera data är att ge 

en tydligare och mer överskådlig bild över hur nuläget ser ut.  

Eftersom Icinga utför mycket övervakning av nätverk så visualiseras dessa 

enligt figur 6. 
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Figur 6 Visuell presentation av nätverk i from av sammankopplade noder 

Figur 6 visualiserar ett nätverk av enheter, samt vilken status de har.   

Visualiserar man övervakade enheter enligt figur 6 så får användaren en 

överblicksbild över tillståndet på ett nätverk vilket är möjligt eftersom 

agenterna vet vilka enheter som är sammankopplade till den(4). Användaren 

kan även enkelt se om det är någon enhet som inte fungerar som den ska. 

 

En annan metod Icinga använder för att visualisera status på övervakade 

enheter visas i figur 7. 
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Figur 7 Visualisering utefter kategori 

Figur 7 är ett exempel över hur Icinga visualiserar statusar på olika enheter 

efter deras kategori (4). Dessa visas i form av hur många enheter som visar 

att statusen är OK, eller att den är UP. Kategorierna kan vara uppbyggda efter 

vilket företags IT-struktur som de vill se status för, de kan även vara 

uppbyggda efter alla mail-servrar som de övervakar.   

 

Enligt Vitaly Friedman (Skribent och författare på tidningen Smashing 

Magazie) så är målet med att visualisera statusinformation följande: Att på ett 

klart, effektivt och funktionellt sätt presentera information för användaren(6).  
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3	  Metod	  

Metodkapitlet redogör hur de olika delarna av arbetet har genomförts och har 

delats in i följande delar:  

• Förstudie – Ger en beskrivning angående vilken metod som användes 

när förstudien gjordes. 

• Implementering – Ger en beskrivning över de metoder som användes 

vid implementeringen av systemet. Det kommer även innehålla en 

beskrivning angående vilken utvecklingsmetod som användes när 

implementeringen gjordes.  

• Utvärdering – Ger en beskrivning över den metod som användes för 

utvärdering av systemet.  

 

3.1	  Förstudie	  

Förstudien av projektet innebar att få den tillgång till den information som var 

relevant för att projektet skulle tjäna det syftet som är beskrivet i 

inledningskapitlet.  

För att ta reda på vilken plattform som lämpade sig bäst för LKDATA så 

genomfördes intervjuer med de anställda på övervakningsavdelningen.  

Före varje intervju så gjordes frågor utefter de personer som var aktuella inför 

respektive intervju, dessa finns att läsa om i appendix A. Intervju med enskild 

anställd genomfördes på följande sätt: 

• Formulera frågor inför intervjun. 

• Möte med anställd. 

• Svar på de frågor jag hade.  

• Om det var oklarheter på svar från den anställda så ifrågasattes de.  

• Efter genomförd intervju så gjordes en sammanfattning och sedan en 

återkoppling till respektive anställd angående resultatet av intervjun.  

Jag valde att utforma frågorna gående från vilken anställd på LKDATA som 

jag intervjuade vilket innebar att de intervjuer som genomfördes under 

förstudien inte var teknisk inriktade. Fokus låg på vilken plattform som var 

intressant, hur informationen kan presenteras, samt vilka system som 
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LKDATA använder som är intressanta att hämta information ifrån. Intervjuerna 

genomfördes med följande personer: 

• Anders Brunberg – Konsult på LKDATA, med uppdrag att förbättra 

arbetsgången på LKDATA. 

• Marie Stålhandske – Arbetar på övervakningsavdelningen på 

LKDATA, och är väl insatt i hur SNMPc och ProCurve fungerar.  

• Erik Pettersen – Arbetar på LKDATA och är insatt i hur databaser för 

ServiceDesk är uppbyggda.  

• Dick Davidsson – Arbetar på övervakningsavdelningen på LKDATA.  

• Jonny Willén – Chef på övervakningsavdelningen, samt handledare 

för mitt examensarbete. 

3.1.1	  Hur	  valdes	  plattform?	  

För att ta reda på vilken plattform som lämpade sig bäst för LKDATA så var 

ett antal tekniska krav intressanta:  

• Vilken plattform erbjuder bäst tillgänglighet? 

• Vilken plattform har bäst möjlighet att presentera informationen? 

• Vilken plattform är enklast att underhålla? 

• Vilken plattform erbjuder bäst prestanda? 

• Vilken plattform är enklast att installera för intressenterna? 

Dessa frågor skapades efter en intervju som genomfördes med Anders 

Brunberg som arbetar som konsult på LKDATA, resultatet av intervjun 

kommer att presenteras i förstudien i resultatkapitlet.  

 

3.1.2	  Hur	  valdes	  ramverk?	  

Valet av ramverk gjordes efter att plattformen hade blivit vald, olika krav på 

ramverket innebar att det gick relativt snabbt att komma fram till ett ramverk. 

De krav som jag hade på ramverket var följande:  

• Det skall vara enkelt att skapa kommunikationen mellan klienten och 

servern över det integrerade övervakningssystemet. 

• Det skall vara enkelt att kommunicera med systemets databas.  

• Det skall vara enkelt att göra ett reaktivt system. Det vill säga att 

systemet skall ge informationen i realtid. 
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Jag utformade de två första kraven efter tidigare erfarenheter av projekt som 

utformats på liknande sätt, det vill säga har varit beroende av en server-del 

och kommunikation med en databas.  

Krav tre utformades efter intervjuer med Anders och Erik, vilka påpekade att 

det är viktigt att det integrerade övervakningssystemet är reaktivt.  

 

För att hitta olika ramverk som uppfyllde kraven ovan så började jag med att 

söka efter ramverk som uppfyllde det första kravet.  

Svaret av denna sökning kan sammanfattas till följande:  

• För att göra kommunikationen enkel mellan en server och klient så är 

det fördelaktigt om de är uppbyggda i samma språk. 

 

Efter detta gjordes en lista över alla ramverk som var byggda i samma språk, 

detta resulterade i en mängd ramverk som var skrivna i språket JavaScript, 

eftersom JavaScript har stöd för både klient och server-implementation. Där 

jag sökte på ” framework to build web apps fast” som resulterade i en lista på 

29 olika ramverk. Av dessa så gjordes en snabb granskning över vilka 

ramverk som förenklar de steg som är beskrivna på sida 14. Detta resulterade 

i att följande ramverk studerades närmare.  

• Node.js 

• ExpressJS 

• Meteor 

Nästa steg i processen var att filtrera ut de ramverk som är listade ovan. Detta 

avgjordes framförallt på vilka ramverk som var svåra att implementera 

realtidsuppdateringar, resultatet av det valde ramverket presenteras i 

resultatkapitlet.  

3.2	  Implementation	  

Nedan beskrivs metoden för implementationen, samt en beskrivning av 

utvecklingsmetoden som användes.  

Det kommer även redogöras hur jag kom fram till vilken typ av kommunikation 

som skall användas mellan det integrerade övervakningssystemet och de 

olika systemen som används på LKDATA. Det ges även en beskrivning hur 

visualisering av data skall ske.  
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3.2.1	  Utvecklingsmetod	  

När implementation av systemet började innebar det att arbeta efter en metod 

som gav snabba resultat och snabb återkoppling mot respektive intressent 

som intervjuer genomförts med.  

Jag arbetade efter prototyping-metoden vilket är en metod som används för 

att snabbt skapa prototyper för utvärdering.  

Prototyping innebär att man iterativt utvecklar systemet och gör snabba 

återkopplingar till användaren för att kontrollera så kraven uppfylls på 

systemet(7). 

Det första som gjordes var att implementera den reaktiva delen av systemet 

med hjälp av Meteor.js, det genomfördes på så sätt att larm och varningar 

lades manuellt in i det integrerade övervakningssystemets databas och när 

detta gjordes så visades varningen eller larmet automatiskt för användaren.  

Efter detta så gjordes återkoppling mot Anders om resultat av hur larm och 

varningar presenteras för användaren.  

För varje del av systemet som implementerades så gjordes återkoppling mot 

de intressenter som varit relevanta för den del som blivit implementerad. 

Detta innebar att efter varje intervju så gjordes implementation av vad som 

kom fram till under intervjun. Efter detta så gjordes en utvärdering över 

implementationen, sen gjordes små förändringar på övervakningssystemet så 

det mötte användarens förväntningar. 

 

3.2.2	  Hur	  valdes	  metoden	  för	  att	  presentera	  information	  för	  användaren?	  

För att ta reda på vilken metod för att presentera data för respektive intressent 

så genomfördes intervjuer med tre anställda på LKDATA som sysslar med 

övervakning. De genomfördes på följande sätt: 

• Formulera frågor inför intervjun. 

• Möte med anställd. 

• Svar på de frågor jag hade angående vilken information de vill se.  

• Om det var oklarheter på svar från den anställda så ifrågasattes de.  

• Efter genomförd intervju så gjordes en sammanfattning och sedan en 

återkoppling till respektive anställd angående resultatet av intervjun 
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samt att jag redogjorde en idé över hur informationen skall presenteras 

gående från intervjun.  

Resultatet över hur informationen skall presenteras för användaren kommer 

att beskrivas i resultat-kapitlet.  

3.2.3	  Hur	  valdes	  metoden	  för	  att	  hämta	  information	  från	  olika	  system?	  

En stor del av examensarbetet gick ut på att ta reda på hur kommunikationen 

mellan det integrerade övervakningssystemet och LKDATAs system.  

För att ta reda på vilka kommunikationsmöjligheter som fanns mellan 

LKDATAs system och det integrerade övervakningssystemet så gjordes 

tekniska intervjuer med två anställda på LKDATA som var insatta i de 

systemen som var relevanta för den integrerade övervakningen. 

Den första intervjun som gjordes var med Erik som förklarade att många av 

systemen har stöd för att skicka SNMP-meddelanden när exempelvis ett larm 

inträffar.  

Den andra metoden som diskuterades under intervju med Marie var att 

kommunicera med LKDATAs systems respektive databas för att komma åt 

informationen, eftersom alla system på LKDATA inte har stöd för att 

kommunicera med andra system med hjälp av SNMP-protokollet.  

 

För att det integrerade övervakningssystemet skulle kunna användas så 

krävdes det att kommunikation mot andra system skulle kunna klara av 

följande:  

• Kommunikationen skall kunna ske mot alla system det integrerade 

övervakningssystemet behöver hämta information ifrån, vilket innebär 

att SNMPc, ProCurve och ServiceDesk behöver ha stöd för att skicka 

SNMP meddelande för att den metoden skall användas.   

Resultatet av vilken metod som användes och varför kommer att beskrivas i 

resultat-kaptilet.  

 

3.3	  Utvärdering	  

Utvärderingen av systemet gjordes i takt med att respektive delsystem 

implementerades. Eftersom metoden för utveckling av systemet var 
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prototyping så användes även denna metod när utvärdering av systemet 

gjordes och genomfördes enligt figur 8. 

	  
Figur 8 Utvärderingsmetod 

 

• Denna metod innebar att det skapades en prototyp över en del i 

systemet.  

• När jag var nöjd med prototypen så visade jag resultatet för 

användarna av systemet. 

• Var inte användaren nöjd med prototypen så lades funktionaliteten de 

önskade till i systemet. Detta steg itererades till det att användarna var 

nöjda med implementationen. 

•  Prototypen för den delen som redovisades är klar och kräver inga fler 

förändringar.  

Anledningen till att prototyping användes för att utvärdera systemet var för att 

det är den metod som är snabbast att använda sig av när utvärdering av 

system görs(7).  
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4	  Resultat	  

I detta kapitel ges resultatet för arbetet. Detta kapitel har delats in i följande 

rubriker: 

• Förstudie – Beskriver resultatet av metoden och de beslut som fattats 

under denna del. 

• Implementering – Beskriver resultatet av metoden som användes vid 

implementeringen av systemet samt beskrivning om de beslut som 

tagits samt vilka fördelar besluten har bidragit med.  

• Utvärdering – Beskriver resultatet av metoden som användes vid 

utvärderingen av systemet.  

 

4.1	  Förstudie	  

Resultatet av att skapa ett skapa ett system istället för att använda sig av 

redan befintliga open-source system som finns tillgängliga är framförallt att 

kontrollen över vad som visas för användaren samt hur den visas är bättre 

kontrollerad.  

LKDATA har tidigare försökt installera olika typer av open-source system som 

skulle användas för övervakning. Ett av dessa var Op5, som valdes bort 

eftersom kostnaden för underhåll och support uppfattades för dyrt. De har 

även märkt att installationen och korrekt konfiguration av Nagios samt Cacti 

har varit betydligt svårare än de hade räknat med vilket ledde till att det lades 

ner alldeles för mycket tid på att endast få systemen att fungera. De lade även 

märke till att om de skulle använda sig av open-source system så skulle det 

krävas väldigt mycket konfigurationer på deras befintliga system och servrar.  

Det finns en mängd olika open-source system som är tänkta att användas till 

systemövervakning. Jag valde att betrakta Icinga mer ingående eftersom det 

påminner mest om det system som skulle passa LKDATA bäst.  

Anledningen till att en implementation av ett nytt system gjordes istället för att 

använda ett redan befintligt system som exempelvis Icinga var följande: 

• Utvecklas ett eget system så kan det utformas så att alla kundens krav 

uppfylls.  
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• Det finns större möjligheter att konfigurera ett eget system som 

presenterar endast den mest nödvändiga informationen för 

användaren. 

• Support av systemet kan göras av LKDATA, och kan ske direkt när de 

upptäcker problem eller buggar.  

• Många av de funktioner som levereras av Icinga är funktioner som inte 

LKDATA har någon användning av.  

• Vid tidigare erfarenhet av open-source system så har underhåll och 

support som levererats av externa företag upplevts som höga. 

• Antaganden gjordes att det skulle bli billigare samt lättare att utveckla 

ett mindre system som skulle hjälpa LKDATA med en mer inriktad 

övervakning av specifika sorters fel, snarare än att installera ett större 

open-source system för övervakning eller köpa in stöd för att installera 

och hantera Nagios som Op5 Monitor eller Icinga. 

 

4.1.1	  Resultat	  av	  genomförda	  intervjuer	  

Den första intervjun som genomfördes var med Marie som beskrev ett 

scenario angående hur ett larm hanteras idag.  

• Ett larm uppkommer i ett övervakningssystem som heter SNMPc, vilket 

presenteras i from av en tabell som visas i figur 9 nedan 

 
Figur 9 Larm och varningar i SNMPc 

• När ett larm har uppkommit och det visar att exempelvis en switch har 

gått sönder, så krävs det att man går in i ett system vid namn proCurve 

och letar upp konfigurationsfilen som skall laddas in i rätt switch.  

För att underlätta övervakningen så tyckte Marie att det hade varit bra med en 

möjlighet att på ett enklare sätt komma åt konfigurationsfilen vid ett larm. 

 

Efter intervjun med Anders så påpekade han att när ett larm inträffar så skall 

det även enkelt kunna hitta en guide på LKDATAs wikipedia-sida som 

beskriver hur man skall lösa olika typer av larm.  
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Efter samtal med min handledare Jonny Willén så önskade han ett bättre sätt 

för att se vilka ärenden som LKDATA har för tillfället.  

Idag används ett system som heter ServiceDesk för att hantera ärenden hos 

LKDATA. Vilket är en tabell över ärenden som innehåller information om 

adressen som ärendet rapporterades ifrån och vad som inte fungerar hos 

kunden.  

Det som Jonny önskade var:  

• Att användaren skall på ett mer överskådligt sätt kunna se ärenden 

beroende på vilken position de hade. 

• Enkelt kunna avgöra vilken typ av ärenden det är, det vill säga hur 

allvarligt felet är.  

• Statistik över inkomna ärenden under en dag.  

 
 

4.1.2	  Övergripande	  struktur	  av	  systemet	  

För att få fram ett system som möter de krav och uppfyller syftet med 

examensarbetet gjordes en intervju med Anders Brunberg angående 

strukturen av systemet. Efter intervju med Anders Brunberg så kom vi fram till 

resultatet som visas i figur 10, det integrerande övervakningssystemet hämtar 

information från antingen SNMPc, ProCurve eller ServiceDesk.  
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Figur 10 Struktur över det integrerade övervakningssystemet 

Det integrerade övervakningssystemet hämtar information som levereras av 

systemen som är listade i bilden ovan, där ett scenario var: 

• Larm genereras till övervakningssystemet SNMPc om att en switch har 

slutat fungera. 

• Det integrerade övervakningssystemet får tillgång till informationen 

som SNMPc genererar.  

• Det integrerade övervakningssystemet hämtar konfigurationsfilen från 

ProCurve som skall laddas in i den nya switchen som skall installeras.  

• Det integrerade övervakningssystemet levererar en guide över hur 

användaren skall byta ut switchen.   

 

4.1.3	  Val	  av	  plattform	  

Valet av vilken plattform som skall användas var baserad på: 

• Vilken plattform erbjuder bäst tillgänglighet? 

• Vilken plattform har bäst möjlighet att presentera informationen? 

• Vilken plattform är enklast att underhålla? 

• Vilken plattform erbjuder bäst prestanda? 
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• Vilken plattform är enklast att installera för intressenterna? 

 

Figur 11 visar en jämförelse mellan olika typer av plattformer.  

 
Figur 11 Tabell över valet av plattform. 

Som figur 11 visar så erbjuder en webbapplikation och mobilapplikation den 

bästa tillgängligheten, eftersom att så länge det finns internetuppkoppling så 

får man tillgång till systemet och informationen som den ger. 

 

Av de plattformar som kan presentera information på bästa sätt så är det 

likvärdigt mellan en webbapplikation och en desktopapplikation, anledningen 

till det är framförallt skärmstorleken. I och med att en desktop eller en laptop 

har betydligt större skärmar än exempelvis en mobiltelefon, så kan de 

presentera betydligt mer information som intressenterna kan ta sig till.  

Underhållbarheten av ett system beror inte så mycket på vilken plattform som 

systemet utvecklas för. Den stora faktorn som gör systemet enkelt att 

underhålla är.  

• Hur bra kodat systemet är, det vill säga är det enkelt att förstå och 

sätta sig in i koden för en person som inte har utvecklat systemet från 

början.  

• Hur väl dokumenterad implementation är (7). 

En desktopapplikation är den plattform som erbjuder bäst prestanda, och 

anledningen till det är att det inte finns någon direkt flaskhals förutom 

nätverksanslutningen som systemet ansluter emot. En webbapplikation är 

begränsad av nätverkets prestanda samt att webbläsaren inte kan behandla 

samma mängd data under en kort tid som en desktopapplikation kan göra.  

Installationen av ett system är enklast att göra om det är en webbapplikation 

eftersom det som krävs för att systemet skall fungera är en enhet som har 

tillgång till internet samt en webbläsare.   
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Den plattform som fungerade bäst för de flesta punkterna var ett webbaserat 

system. För att underlätta arbete med systemet så krävdes någon form av 

ramverk som gör det enkelt att skapa ett system på relativt kort tid.  

 

4.2	  Ramverk	   

I och med att utvecklingen skedde mot en webbaserad plattform så krävdes 

ett ramverk för att utvecklingen skulle underlättas och gå snabbare. En viktig 

del i system var att det skulle vara reaktivt, det vill säga att det skall ske 

automatiska uppdateringar när larm och varningar sker, samt när nya ärenden 

läggs in. En annan viktig del var att kommunikationen mellan servern och 

klienten skulle vara enkel eftersom det sparade mycket tid för mig eftersom 

den stora delen av utvecklingen kommer vara att skapa kommunikationen 

mellan min server och LKDATAs olika övervakningssystem.   
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4.2.1	  Val	  av	  ramverk	  

Metodkapitlet tog fram en frågeställning angående hur valet av ramverk 

gjordes vilket innebar följande lista av ramverk.  

• Node.js 

• ExpressJS 

• Meteor.js 

Dessa ramverk togs fram efter sökningar på olika jämförelser som fanns i 

artiklar. Jag kom fram till att följande artiklar var intressanta:  

• JavaScript Frameworks: AngularJS, Meteor, Backbone, Express or plain 

NodeJs? When to use each one? Denna artikel gör en jämförelse mellan 

ramverk samt när man skall använda dem (8). 

• Meteor vs. Express / Express.js – Vilket är en tabell över vilket ramverk 

som är mest populärt samt varför det är det (10). 

Eftersom en stor del av implementationen av examensarbetet gick ut på att 

visualisera larm, varningar och ärenden till användaren så krävdes ett 

ramverk som snabbt kunde skapa de mest grundläggande delar av en 

webbapplikation.  

• Kommunikationen mellan webbserver och webbklient skall vara enkel 

att implementera. 

• Enkelt att göra systemet reaktivt. 

• Bra med dokumentation för att snabbt få en förståelse för ramverket. 

För att ta fram det mest passande ramverket så gjordes en tabell enligt figur 

12.  

 
Figur 12 Tabell över de viktiga delar som förväntades av ramverket 

Meteor.js är det ramverk som är enklast att bygga reaktivt, eftersom det är 

grundtanken bakom ramverket  (9).  

Att skapa kommunikationen mellan webbklienten och webbservern var lätta 

för samtliga ramverk eftersom det finns metoder i ramverken för att 
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åstadkomma det. Node.js är det ramverk som har funnits tillgängligt längst(4), 

vilket innebär att det finns mer dokumentation för detta ramverk. 

Eftersom en viktig del av det integrerade övervakningssystemet var att göra 

automatiska uppdateringar till alla anslutna klienter så innebar det att 

Meteor.js blev det valda ramverket för att underlätta implementationen av 

systemet (8) och enligt min bedömning tillräckligt med dokumentation för att 

genomföra implementationen av det integrerade övervakningssystemet. 

4.2.2	  Meteor.js 

Meteor är ett nytt ramverk som är skrivet i språket JavaScript och en 

vidareutveckling av Node.js. Grundidén med detta ramverk var att man vill 

använda sig av något som kallas “Single application” samt att göra det 

enklare att skapa reaktiva system vilket innebär att när ett larm, varning eller 

ärende rapporteras till webbservern så uppdaterades alla anslutna klienter 

med informationen. I och med att Meteor är byggt på Node så innebär det att 

meteor innehar många av verktygen med Node, såsom HTTP-anrop, och 

tillgång till alla APIer som erbjuds med Node  (9).  

I och med att Meteor.js lägger på mer funktionalitet på Node som jag behöver 

så faller detta ramverk väldigt bra in på det system som utvecklades.  

 

Resultatet av att använda meteor.js som ramverk var: 

• Ett reaktivt system som uppdaterar informationen för användaren när 

den läggs in i systemets lokala databas.  

• Server och klient-delen av systemet var skrivet i JavaScript vilket 

innebar att integrationen mellan server och klienten var relativt enkelt.  

• Enkelt att underhålla systemet i och med att templates används. 
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4.3	  Implementation	  

Nedan så ges en beskrivning angående resultatet av implementationen. Det 

redogörs för läsaren vilken metod för kommunikation som användes och 

resultatet av att använda just denna metod. 

Det ges även en beskrivning om hur implementation av själva systemet ser ut 

vilket kommer illustreras med kod-delar samt bilder över resultaten.  

4.3.1	  Larm	  och	  varningstabeller	  

Larm och varningstabellerna fungerar så att systemet aktivt hämtar 

information ifrån SNMPc databas, har det inträffat en varning eller ett fel så 

görs ett anrop till ProCurve som gör en sql-fråga utefter vilket typ av fel som 

genererats och vilket id som hårdvaran har.   

 
Figur 13 Metod för att hämta information från SNMPc samt ProCurve 

 
Processen över hur informationen hämtas ser ut enligt figur 13.  

 

När en varning eller ett larm har hämtats med pollningsmetoden så läggs 

informationen in i det integrerade övervakningssystemets databas, vilket 

uppdaterar tabellerna automatiskt. Automatiska uppdateringar var enkelt att 
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implementera eftersom Meteor.js används som ramverk. När man gör anropet 

som illustreras i figur 14, läggs ett larm in i den lokala databasen och sedan 

uppdaterar tabellen.  

 
Figur 14 Inläggning av larm i systemets databas 

För att automatiskt hämta larm från SNMPc så anropas en funktion som 

hämtar id, information om larmet samt vilken typ av larm det är.  

När ett nytt larm finns tillgängligt så görs det även ett anrop till en funktionen 

fetchLarm() som ansluter till en databas som skall simulera SNMPc databas 

och hämtar de senast inlagda larmen. Funktionen gör sedan ett anrop till 

funktionen fetchCorrectConf(id) som hämtar konfigurationsfilen från en 

databas med det id som larmet har från ProCurve. Detsamma görs för att 

hämta rapporten som beskriver hur ett larm ska lösas. Denna information 

presenteras sedan enligt figur 15. För att se implementationen av dessa 

funktioner se appendix B. 

 

 
Figur 15 Tabell med larm 

Figur 15 beskriver hur larm presenteras för användaren, varje larm innehåller 

följande information: 

• Larm - beskriver vilken typ av larm det är som har genererats. 

• Information - beskriver vilken typ av meddelande som hör ihop med 

respektive larm.  

• Rapport - är en länk till en wikipedia-artikel som beskriver hur en 

lösning på problemet skall gå till. 
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• Konfiguration - öppnar upp ett nytt fönster i webbläsaren med 

tillhörande konfigurationsfil tillhörande enheten som genererade larmet 

som endast används om enheten har slutat fungera.  

Varningstabellen är uppbyggd på ett liknande sätt, men hämtar sin 

information från samlingen som heter trend som finns i databasen.  

4.3.2	  Presentation	  av	  ärenden	  

En annan del som LKDATA önskade av systemet var ett sätt att få en 

helhetsbild över ärenden som de har fått in och ärenden som de har löst 

under en daglig basis. För att åstadkomma en bild över vilka ärenden som 

finns och även till vilken adress problemet kommer ifrån, så används en 

kartbild över Linköping samt markörer över vilken position ärendena är 

rapporterade till.  

Upplägget över hur denna information skall presenteras visas i figur 16.  

 
Figur 16 Ärendehantering med hjälp av karta 

Figur 16 visar en bild över Linköping med en markör som visar var ett ärende 

rapporterats. Trycker man på markören så kommer information om ärendet att 

visas. Färgen på markören bestäms av hur allvarligt ärendet är. Under kartan 

visas även lite statistik som beskriver antal ärenden som finns för stunden, 

hur många ärenden som har kommit in den dagen samt hur många som har 

blivit uppklarade den dagen.  
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För att presentera ärenden för användaren så var det integrerade 

övervakningssystemet tvunget att hämta informationen från LKDATAs 

ärendehanteringssystem vid namn ServiceDesk. 

Metoden för att hämta information om ärenden illustreras i figuren 17.  

 
Figur 17 Metod för att hämta information från ServiceDesk 

När ärendehanteringsmodulen upptäcker att ett nytt ärende finns i 

ServiceDesk, så hämtas ärendet med hjälp av en sql-fråga och placerar 

sedan ut en markör från adressen som ärendet har blivit rapporterat till.  

Implementeringen gjordes med hjälp av Googles API för kartor, samt deras 

API för markörer. För att minska belastningen på systemet så används ett lås 

över när kartan renderas. När användaren går in på ärende-fliken första 

gången så renderas kartan och ett lås sätts. Varje gång som ett nytt ärende 

läggs in i systemets databas anropas en funktion för att lägga in markören på 

korrekt position på kartan, vilket innebär att systemet blir reaktivt. När 

ärendena är uppklarade så tas de automatiskt bort från kartan. Metoden för 

att hämta ärenden från LKDATAs ärendehanteringssystem kommer att 

beskrivas i nästa del.  
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4.3.3	  Hur	  skall	  data	  hämtas	  ifrån	  LKDATAs	  system	  och	  levereras	  till	  mitt?	  

Den metod som skulle fungera bäst för LKDATA skulle vara att hämta 

informationen från respektive systems databas. Anledningen är att många av 

LKDATAs system inte har stöd för att skicka SNMP-meddelanden till det 

integrerade övervakningssystemet.   

Det innebar att det integrerade övervakningssystemet måste ansluta till 

respektive databas för LKDATAs övervakningssystem. Pollningen är utförd så 

att systemet gör ett anrop till ett visst systems databas var tionde sekund.  

 

Resultatet av att använda pollning istället för att skicka meddelande med hjälp 

av SNMP, var att mindre arbete krävdes av LKDATA för att konfigurera 

systemet att de skickar data när det har hänt något, exempelvis ett larm.  

Skulle SNMP-fällor skickas istället för att använda pollning så skulle det 

resultera i att systemet aldrig gör några anrop som resulterar i att ingen ny 

information finns tillgänglig. Efter intervju med Dick som finns tillgänglig i 

appendix A, så berättade han att mycket konfiguration krävdes, samt att alla 

system LKDATA använder inte har möjlighet att skicka SNMP-fällor.   

4.4	  Utvärdering	  

Eftersom utvärderingen gjordes under tiden som systemets olika delar 

utvecklades så resulterade det i väsentliga förändringar i hur informationen 

skulle presenteras.  

 

Efter min intervju med Anders så kom jag fram till att övervakningsmodulen 

skulle presentera information enligt figur 18 

 
Figur 18 Varning och larmhantering före intervju med Marie 
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Som kan utläsas från figur 18 så finns ingen länk till konfigurationsfil för 

respektive varningar. Den delen tillkom efter intervju med Marie vilket 

resulterade i en lite annorlunda presentation av information.  

 

Liknande gäller för presentationen av ärenden, efter återkoppling till Jonny om 

presentationen, så önskade han att markörerna skall vara färgade efter 

prioriteringen på ärendena. Det resulterade i att röda markörer användes för 

ärenden som hade hög prioritet, och blåa ärenden användes för resterande 

ärenden.  

 

Eftersom jag använde mig av en utvärderingsmetod som innebar iterativa 

implementationer och utvärderingar så resulterade det i att kraven förfinades 

under arbetets gång.   



 

33 

5	  Diskussion	  

I detta kapitel ges en diskussion av resultatet, om resultatet av arbetet var 

förväntat samt om det följer de genomgångar angående hur information skall 

hämtas och presenteras på ett bra sätt som togs upp i teorikapitlet.  

Det diskuteras även hur vida metoden av arbetet har varit väl fungerande eller 

vad som skulle göras annorlunda för att nå ett bättre resultat.  

5.1	  Resultat	  

En stor del av mitt examensarbete gick ut på att ta rada på hur information 

skall hämtas från olika typer av system, och mer exakt vilket protokoll som 

skall användas samt vilken metod som skall följas. I teorikapitlet 

presenterades en metod att hämta informationen med hjälp av SNMP-

protokollet. Den metoden som beskrevs var att med hjälp av SNMP skicka 

informationen när den finns tillgänglig hos respektive system hos LKDATA. 

Denna metod skulle resultera i inga anrop skulle göras då ny information inte 

finns tillgänglig.  

 

Den andra metoden som presenterades var att hämta informationen från de 

olika systemens databas. Denna metod innebar att det integrerade 

övervakningssystemet skulle göra anrop mot LKDATAs system för att se om 

ny information finns tillgänglig, och om det finns så hämtas informationen.  

 

Som presenterades i resultatkapitlet så valde jag att hämta informationen från 

LKDATAs systems databaser. Anledningen till att den metoden valdes framför 

den första metoden var delvis att konfigurationen för LKDATA blev betydligt 

mindre. Den andra anledningen var att möjligheten att ansluta fler system till 

det integrerade övervakningssystemet är enklare eftersom mindre arbete 

krävs för LKDATA för att konfigurera det nya systemet att skicka SNMP-fällor 

när larm inträffar.   

Nackdelen med att använda pollning var framförallt att det var större risker att 

anrop gjordes mot en databas utan att ny information finns tillgänglig, vilket 

skulle innebära att många anrop kan göras i onödan.  
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5.2	  Metod	  

För att få fram ett lyckat och bra resultat från mitt examensarbete, så krävdes 

olika metoder i de olika stadierna av arbetet.  

Metoden som användes i förstudien till projektet innebar mycket intervjuer 

med många anställda på LKDATA. Det valdes att genomföra intervjuer 

eftersom denna metod gav möjlighet att träffa intressenterna mer personligen 

vilket innebar en bättre kontakt vid senare tillfällen. En annan viktig del var att 

försöka få ett mer ingående svar än de som kan levereras via exempelvis 

enkäter vilket innebar att en djupare förståelse över vad de önskade samt 

vilka begränsningar som fanns. Frågorna utformades gående från vilken typ 

av intervju som genomfördes, där de tekniska intervjuerna var inriktade åt att 

ge svar på de tekniska frågor som jag hade angående SNMPc, ProCurve 

samt ServiceDesk. De tekniska intervjuerna genomfördes relativt sent in på 

studien vilket innebar att vissa av valen som genomfördes i förstudien skulle 

kunna lett till att delar av implementationen inte skulle kunna genomföras. Det 

blev dock inte fallet i detta examensarbete, men konsekvenserna skulle 

kunnat bli stora.  

 

Det som skiljer de tekniska intervjuerna mot de vanliga intervjuerna var 

följande:  

• De vanliga intervjuerna var till för att få en överblicksbild över nuläget, 

det vill säga från ett bredare perspektiv få reda på vilka system som 

kan vara aktuella att hämta information ifrån, samt vilka problem det 

skulle lösa. Även få reda på information angående vilka system som 

kan samspela på ett bättre sätt. 

• De tekniska intervjuerna var menade att vara mer avsmalnade, vilket 

innebar att de var inriktade mot mer tekniska detaljer såsom 

anslutningsmöjligheter till respektive system. Exakt vilken information 

från respektive system som finns tillgänglig. Intervjuerna genomfördes 

med anställda som är insatta och kunniga om respektive system. 

 

Före de tekniska intervjuerna genomfördes så var tanken att SNMP-

protokollet skulle användas för kommunikation mellan det integrerade 
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övervakningssystemet samt SNMPc. Efter intervju med Marie så beskrev hon 

att det var komplicerat och tidskrävande att SNMPc skulle skicka över larm 

och varningar när de uppstod till det integrerade övervakningssystemet.  

Konsekvenserna av detta var att i ett ganska sent skede i examensarbetet 

börja leta efter en ny metod att komma åt informationen från SNMPc, 

ProCurve samt ServiceDesk.  

För att undkomma dessa problem så hade det varit fördelaktigt om fler 

metoder för kommunikation skulle efterforskats samt att de tekniska 

intervjuerna borde ha gjorts i ett tidigare skede.  

 

Det var även svårt att göra en jämförelse mellan de olika ramverken dels för 

att jag inte hade någon tidigare erfarenhet av dessa vilket innebar att jag fick 

förlita mig på artiklar som genomförde jämförelser mellan de ramverk som jag 

valde mellan (8,10).  

Om mer tid hade funnits så hade en djupare jämförelse med prestanda och 

hur snabbt det skulle gå att bygga upp system med hjälp av e olika 

ramverken.  

5.2.1	  Källkritik	  

Eftersom valet av plattform blev Meteor.js så var det svårt att få tag på 

vetenskapliga källor som jämför och utvärderar ramverken mot varandra 

eftersom Meteor.js är så pass nytt. Det som jag fick förlita mig på var artiklar, 

bloggar och forum som hittades efter sökningar efter fördelar och nackdelar 

med respektive ramverk. Anledningen till att det var svårt att få tag på bra 

källor var även det faktum att Meteor.js inte har funnits länge.  

 

5.2.2	  Källbehandling	  
 
De verktyg som har använts under examensarbetet var framförallt google 

schoolar, vilket gav bra resultat angående vetenskapliga artiklar. De 

databaser som används för de vetenskapliga artiklarna har framförallt varit 

”ieeexplore” samt ”sciencedirect”. För att hitta relevanta artiklar angående hur 

man skall hämta data så har ” present data snmp” som gav resultat angående 

artiklar som tar upp olika metoder för att hämta information med hjälp av 
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SNMP-protokollet. För att hitta artiklar angående hur information skall 

presenteras för användaren så använde jag google schoolar och sökte efter 

”Visualising data” vilket gav många förslag på artiklar samt böcker som täckte 

av dessa områden.  

  



 

37 

5.3	  Arbetet	  i	  ett	  vidare	  sammanhang	  

Fokus på arbetet har varit att skapa ett integrerat övervakningssystem som 

skall underlätta arbetet för de som arbetar med övervakning inom LKDATA. 

Finns det möjlighet att använda detta system för annat än 

systemövervakning? Utvecklingen av systemet har inte handlat om direkt 

övervakning av diverse IT-utrustning utan det har handlat om övervakning av 

system som används till övervakning. Av denna anledning så skulle systemet 

kunna användas för exempelvis övervakning av olika typer av resultat från 

sport. Vilket skulle kräva relativt lite konfiguration av systemet.  

 

Skall en sammanfattning göras så kan man använda systemet till olika typer 

av övervakning, och det behöver inte innebära övervakning av IT-enheter, 

men det kommer att krävas vissa konfigurationer av implementationen för att 

möta användarens krav.   
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6	  Slutsatser	  

Syftet med examensarbetet var att skapa ett system som skall underlätta 

arbetet för de anställda på LKDATA som jobbar med övervakning. Systemet 

hade till uppgift att hämta information från olika system som LKDATA 

använder sig av och sedan presentera dessa på ett sätt som underlättar 

arbetet för intressenterna.  

Syftet med examensarbetet har uppnåtts i och med att ett integrerat 

övervakningssystem gör att färre steg behövs göras när ett larm har inträffat 

och någon hårdvara måste bytas ut.  

 

Det integrerade övervakningssystemet har även gett LKDATA möjligheten att 

få en ögonblicksbild över vilka ärenden som är aktiva och vilka de har löst, 

vilket innebär att en mycket tydligare statistik visas. 

 

För att systemet skall sättas i drift så krävs det att exekveringen av systemet 

görs på en lokal server på LKDATA eftersom anslutning mot deras systems 

databaser kräver att det integrerade övervakningssystemet körs lokalt på 

deras nätverk.  

Det krävs även att systemet gör anslutning mot de olika systemens databas, 

och inte mot den databas som jag använde mig av för att visa hur man kan 

hämta samt presentera informationen. 

 

För att få ge ett bra och strukturerat svar på de frågor som ställdes i 

frågeställningen så kommer de besvaras i ordning nedan: 

• Vilka system går att sammanställa information ifrån? 

Denna fråga var tvungen att besvaras väldigt tidigt under 

examensarbete eftersom om det inte gick att hämta information från de 

olika systemen så skulle inte examensarbetet kunna fortlöpa. Av de 

system som har granskats närmare så finns det möjlighet att 

sammanställa information från samtliga. Dock så finns det en 

begränsning, för att få tillgång till LKDATAs systems respektive 

databas så krävdes att det integrerade övervakningssystemet kördes 

lokalt på en server hos LKDATA.  
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• Hur skall information hämtas från LKDATAs olika system? 

När en undersökning gjordes angående vilka system som kunde skicka 

meddelanden med hjälp av SNMP-protokollet visade det sig att många 

av systemen som LKDATA använder sig av inte har möjlighet att 

skicka informationen på detta sätt.  

Av den anledningen valdes det att använda sig av metoden att ansluta 

mot de olika systemens respektive databas, vilket innebar att risken för 

anrop gjordes utan att ny information fanns tillgänglig. 

 

För att dra en slutsats av lösningen som valdes så är den inte optimal 

utifrån ett perspektiv där inga anrop får göras utan att ny information 

finns tillgänglig, vilket innebär onödigt arbete för det integrerade 

övervakningssystemet. 

• Hur kan systemet presentera mycket data på ett korrekt och smart sätt 

för att underlätta arbetet för intressenterna?  

Egentligen så finns det inget konkret svar över hur information skall 

presenteras på ett korrekt sätt. Det som presenteras i mitt 

examensarbete är två olika presentationer av information, och de är 

utformade efter vilka krav som utformades under intervjuerna. Det som 

jag uppfattade när jag arbetade med presentationen av information var 

att arbeta nära den person som kommer att används systemet. 

Eftersom det är användaren som bestämmer om informationen 

presenteras på ett korrekt sätt.  

  

Skall en slutsats dras av denna fråga så kan det göras på följande vis:  

• Ta reda på vilken information som är viktig för användaren.  

• Ta reda på hur de får reda på informationen för tillfället. 

• Skapa prototyper över hur du tycker att informationen skall 

presenteras.  

• Återkoppla med användaren och implementera de delar som fattas.  

• Gör ovanstående princip iterativt till användaren är nöjd.  
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6.1 Framtida	  arbete	  

Eftersom arbetet hade en begränsad tidsplan så låg fokus på att 

implementera de mest relevanta krav på systemet.  

Om mer tid hade funnits så hade följande implementerats: 

• De larm som genererades till det integrerade övervakningssystemet 

skall skapa ett nytt ärende och lägga in det i Symantec. Detta skulle 

innebära att vissa problem kan lösas innan en kund ringer till 

kundservice och rapporterar problemet.  

Att implementera denna del är i min åsikt inte speciellt avancerat, eftersom 

ServiceDesk är uppbyggd med SQL-databaser vilket innebär att det är enkelt 

att skaffa ett API till meteor.js för att skriva till dessa. Men det är viktigt att 

man tar reda på rättigheter för detta eftersom det krävs att man har 

skrivrättigheter till ServiceDesks databaser. 
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Appendix	  A	  

Intervjuer som genomfördes på LKDATA med svar och resultat från dem.  

Intervju	  med	  Anders	  

• Vilka system används idag för att visa relevant information åt er? 

 

SNMPc, ProCurve, Cacti, HpSim, Opnet, Symantec 

 

• Hur många system är relevanta för er?  

 

SNMPc och Cacti för övervakning av olika typer av nätverks-utrustning. 

ProCurve innehåller konfigurationsfiler över olika hårdvaror. Symantec 

om ärenden skall hanteras. 

 

• Vilka problem skulle sammanställning av all dessa data lösa? 

 

Möjlighet att färre steg utförs i rutinerna när det inkommer ett larm eller 

en varning i systemet.  

 

 

• Vilken information är mest väsentlig för respektive intressent? 

 

Larm och varningar för övervakningsavdelningen. Samt kunna visa 

rapport från Wikipedia-sida över hur ett larm lösas om det intäffar.  

 

 

• Rangordna data efter det som är mest intressant.  

1. Larm 

2. Varningar 

3. Ärenden från SNMPc 
 

 

• Vilka data behöver filtreras ut?  
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Kommer inte krävas så mycket filtrering, men utför tekniska intervjuer 

om hur informationen skall hämtas. 

 

• Vilken plattform passar bäst för respektive intressent? 

 

Ser man till tillgängligheten så levererar en webbapplikation bäst 

möjlighet.  

 

• Hur kommer man åt respektive information?  

 

Kommer krävas tekniska intervjuer för att ta reda på denna information. 	  
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Teknisk	  Intervju	  med	  Erik	  

 

• Hur ser anslutningsmöjligheter ut? Kan era system ansluta till det 

integrerade övervakningssystemet och lägga in data? 

 

Det finns möjlighet att skicka SNMP-meddelande, vilket innebär att ett 

MIB-id skickas och för att förstå meddelandet så krävs en översättning. 

 

De system som är intressanta samt om de har stöd: 

SNMPC 

CACTI Har ej  

ProCurve har stöd 

Hpsim har stöd 

  

• Finns det möjlighet realtids uppdateringar? D.v.s. kan det puschas in 

data till ”min” server?  

 

För att detta skall fungera så krävs det att varje enskilt system som 

skall skicka informationen måste konfigureras att göra det när 

informationen läggs in i respektive system.  

 

• Om det skulle behövas, finns det möjlighet att ansluta till databaser 

från ”min” server? Vad krävs för rättigheter?  

 

Ja det finns möjligheter, det kräver rättigheter, när man gör 

anslutningen så behöver man ange användarnamn och lösenord. 

 

• Går det skicka http post data från systemen till servern? 

 

Nej, det funkar nog inte.  

 

• Larm som sker, sparas de? Går detta komma åt?  
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Larm, varningar och ärenden sparas i databaser, dessa går att komma 

åt med korrekt rättigheter, men bästa alternativet är om informationen 

kan puschas in i det integrerade övervakningssystemet när den finns 

tillgänglig. 
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Teknisk	  intervju	  med	  Marie	  

 

• Hur ser anslutningsmöjligheter ut? Kan era system ansluta till det 

integrerade övervakningssystemet och lägga in data? 

 

Marie föreslog att jag själv skall göra queries till deras databaser,  

Samt att blir det larm i SNMPc, så skall tillgång till deras konfiguration 

för respektive problem levereras. 

  

Larm från SNMPc och konfigurationsfiler från ProCurve. 

 

• Finns det möjlighet realtids uppdateringar? Dvs kan det puschas in 

data till ”min” server?  

 

Ja men det kommer krävas att min server pollar från databasen för att 

få uppdaterad information.  

 

• Om det skulle behövas, finns det möjlighet att ansluta till databaser 

från ”min” server? Vad krävs för rättigheter?  

 

Ja, det finns möjlighet, genom att skapa en anslutning och använda rätt 

info för rättigheter.  

• Går det skicka http post data från systemen till servern? 

 

Nej, det går inte.  

• Larm som sker, sparas de? Går detta komma åt?  

 

Ja de finns tillgängliga i databaser, och det kommer att användas för 

att presentera information till användaren.  

 

 

 

  



 

47 

Teknisk	  intervju	  med	  Dick	  

 

• Hur ser anslutningsmöjligheter ut? Kan era system ansluta till det 

integrerade övervakningssystemet och lägga in data? 

 

Detta kan ske med vissa system med hjälp av snmp 

 

• Open-source system? 

 

Har testats en mängd olika open-source, men problemet har varit att 

det har krävts väldigt mycket konfiguration från olika system, vilket lett 

till mer problem än lösningar.  

Av den anledningen så kan pollning vara bättre än att skicka SNMP 

traps, eftersom det inte krävs lika mycket konfiguration på övriga 

system. 

 

• Finns det möjlighet realtids uppdateringar? Dvs kan det puschas in 

data till ”min” server? 

  

Ja, via snmp 

 

• Om det skulle behövas, finns det möjlighet att ansluta till databaser 

från ”min” server? Vad krävs för rättigheter?  

 

Det finns förhoppningsvis möjligheter, vissa databaser kan vara svåra 

att ansluta till eftersom de kräver att man är i localhost.  

 

• Går det skicka http post data från systemen till servern? 

 

Nej, det går inte.  

 

• Larm som sker, sparas de? Går detta komma åt?  
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Ja det finns, och det kommer troligtvis att behöva ändvändas. För att 

anslutning skall kunna göras så är det ett krav att det integrerade 

övervakningssystemet skall vara implementerat i LKDATAs lokala 

nätverk.  
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Appendix	  B	  

Samtliga konfigurationer i config är inte listade för att utesluta oönskade 

anslutningar. 

Anslutning	  till	  databas	  för	  att	  hämta	  larm	  

När larm har hämtats från databasen så görs anropet till 

insertIntoMongoDb(recordset[i]) vilket är en funktion för att hämta korrekta 

konfigurationsfiler för respektive larm. 
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Hämta	  korrekt	  konfigurationsfil	  

När funktionen insertIntoMongoDb(coll, records) anropas så anropas även en 

funktion fetchCorrectConf(id) som hämtar korrekt konfigurationsfil utefter det 

id som angivits som paramter. 
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På svenska 
 
Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – 
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, 
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för 
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten 
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning 
av dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera 
äktheten, säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och 
administrativ art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som 
upphovsman i den omfattning som god sed kräver vid användning av 
dokumentet på ovan beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras 
eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang som är kränkande 
för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. 

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se 
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/ 
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protected against infringement. 
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