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Sammanfattning 

Rapporten tar upp en kartläggning av nätverksövervakningssystem (NMS) som 

används för att övervaka nätverkstjänster och noder på ett nätverk. De egenskaper för 

NMS som utvärderas är vilket stöd systemen har för att övervaka ett flertal tjänster, 

hur god prestandan är för varje system samt hur god användbarheten i gränssnittet är. 

Resultatet visar att Nagios, OpenNMS samt Argus hade stöd för samtliga tjänster 

medan Munin inte hade stöd för nätverksenheter och Cacti endast stöd att övervaka 

SNMP. Det visar även att Nagios och OpenNMS generellt hade möjlighet att larma 

vid fler händelser samt att dessa två system var markant snabbare än Cacti och Munin. 

Användbarheten visade relativt stor skillnad i olika system. OpenNMS hade högst 

totalpoäng, men Nagios presterade något bättre i vad Sundström (2005) kallar för 

interaktion. Munin och Argus fick samma resultat med låg funktionalitet och högre 

struktur medan Cacti hade god funktionalitet och interaktion men väldigt låg struktur. 

Nyckelord: NMS, Network Monitoring Systems, Nätverksövervakningssystem, 

SNMP, Nagios, OpenNMS, Munin, Cacti, Argus. 
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1  Introduktion 

Idag använder i princip alla organisationer nätverk och Internet i någon form. 

Arbetsstationer kan vara kopplade till en central autentiseringsserver och filer kanske 

inte lagras lokalt på datorn utan på den centrala lagringsservern som kan skicka vidare 

filerna till en backup-server i en helt annan byggnad. Vidare används också Internet 

för telefoni (IP-telefoni), försäljning (webbshop), informationsspridning (företagets 

webbplats) samt kontaktnät (e-post, instant messaging). 

Allt detta kräver att organisationen har ett fungerande nätverk vilket innebär att en 

dåligt fungerande nätverksenhet kan få organisationens produktivitet att sjunka 

markant. Är det företagets enda väg mot Internet som försvinner så kommer givetvis 

mycket av organisationens produktivitet drabbas väldigt mycket. 

På grund av den vikt som läggs vid ett fungerande nätverk är det alltså viktigt att de 

problem som uppstår på nätverket går att lokalisera inom en kort tidsram. Helst innan 

användare över huvud taget märker att det är problem (Brokmann, 2003). Att tjänster 

såsom DNS inte fungerar kan gå lätt att lokalisera eftersom användare på det lokala 

nätverket snabbt märker att namnuppslagningar inte fungerar, men om en tjänst som 

backup slutar fungera blir det genast svårare att se det direkt. Backup-tjänster är ofta 

automatiserade och har ingen mänsklig kontakt vid daglig basis, utan administratörer 

hämtar data när den väl försvinner. Om den tjänsten skulle gå ned skulle det alltså 

möjligen inte märkas förrän filer försvinner och backup skall återställas. Filer som 

inte finns kvar eftersom backup-tjänsten inte fungerat.  

Detta är ett problem som kan lösas med ett Network Monitoring System (NMS). 

Dessa system används för att finna avvikande beteende i ett lokalt nätverk, 

exempelvis långsamma sidladdningar från webbservern, förlorade e-post, konstig 

användaraktivitet och felande servrar och annan nätverksutrustning (Nash & Behr, 

2007). Nash och Behr (2007) hävdar även att det är möjligt att övervaka i princip alla 

sorters nätverk, oavsett om det är trådlöst, lokalt företagsnätverk, VPN-tunnlar eller 

en internetleverantörs WAN. En kritisk funktion i NMS är enligt Brokmann (2003) att 

bevaka systemaktiviteter, kontrollera huruvida en tjänst körs eller ej och larma 

specifika individer vid problem.  

Arbetet fokuserar på nätverksövervakningssystem som används i organisationers 

nätverk och lägger främsta vikt på övervakning av servrar. Dessa miljöer är ofta 

tämligen statiska i sin utformning och tjänster samt servrar tillkommer eller utgår 

relativt sällan. På grund av detta ställs inga större krav på att noder skall hittas 

automatiskt i realtid. Dessa nätverk blir dessutom väldigt sällan så stora att en 

övervakningsserver inte är tillräcklig för att övervaka hela nätverket. Balog (2006) 

hävdar exempelvis att systemet OpenNMS kan övervaka hundra tusentals noder i en 

enstaka server.  

För att administratörer snabbt skall kunna åtgärda ett problem som uppstår är det 

viktigt att nätverksövervakningssystemet snabbt kan finna och larma om problem. 

Därför undersöker arbetet hur snabbt varje system kan larma vid en händelse. Det är 

även viktigt att användargränssnittet har hög användbarhet så att administratörer kan 

få en tydlig överblick över vilka tjänster som fungerar och framförallt om någon tjänst 

inte fungerar. 
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2 Bakgrund 

Ipswitch (2008) menar att nätverkshantering är en kritisk del i organisationer som är 

beroende av sitt nätverk. Något de menar att i princip alla organisationer är. 

Nätverkshantering är ett brett begrepp som innefattar övervakning, 

applikationshantering, säkerhet, pågående underhåll etc. och Ipswitch (2008) anser att 

den viktigaste delen av nätverkshantering är just nätverksövervakning (NMS). Även 

Nash och Behr (2007) menar att nätverksövervakning är en kritisk del i verksamheter 

och motiverar påståendet med att nätverksövervakning förminskar kostnader för 

nätverkskapacitet samt ökar produktivitet hos anställda. 

Understanding the composition and complexity of your network, and 

having the capacity to be informed of how all the individual elements 

are performing at any given time, is a key success factor in maintaining 

the performance and integrity of the network – and often of the business 

– as a whole. (Ipswitch, 2008, s. 1-2) 

Nätverk är enligt Ipswitch (2008) så komplexa att något kommer att gå fel och att 

varje komponent i nätverket är en potentiell risk för fel och de menar att det enda 

sättet att veta huruvida nätverket fungerar som det bör är att kontinuerligt övervaka 

det. Administratörer behöver helt enkelt alltid kunna veta vad som händer på 

nätverket angående hälsan på servrar, tjänster, routrar och annan nätverksutrustning. 

Det är också viktigt att den datan sparas för att administratörer skall kunna se vad som 

hände under natten eller till och med vad som hände förra månaden. Brokmann (2003) 

hävdar att det är väldigt svårt att övervaka stora, heterogena miljöer och eftersom 

administratörer vill hitta problem innan användaren gör det är NMS i princip ett 

måste. Det tillåter administratörer att samla in status om nätverksenheter såsom 

switchar och routrar, kritiska servrar och viktiga tjänster såsom e-post, webbsidor och 

därmed veta om något i nätverket upphör att fungera korrekt (Ipswitch, 2008). 

Nash och Behr (2007) fortsätter att motivera behovet av nätverksövervakning med att 

det kan användas för att bibehålla nätverkets nuvarande hälsa, garantera tillgänglighet 

och förbättra prestandan i nätverket. Något det gör genom att hjälpa till att svara på 

några svåra frågor såsom vilka operativsystem och tjänster som finns på vilka servrar 

och om de verkligen behövs, hur mycket prestanda som finns tillgänglig på olika 

servrar och vilka resurser som används i nätverket vid en specifik tid. 

Nash och Behr (2007) har flera synpunkter och tips på vad som är viktigt att tänka på 

innan val och implementering av NMS och anser att det är lika viktigt att specificera 

exakt vad som skall övervakas som det är att bestämma sig att implementera NMS 

över huvud taget. De anser även att en kritisk del innan implementeringen är att se till 

att organisationens dokumentation över sin nätverkstolopologi är helt uppdaterad och 

visar alla olika sorters nätverk som skall övervakas, vilka servrar som kör vilka 

applikationer och på vilka operativsystem de körs. De hävdar också att 

nätverksövervakning är onödigt om fel saker övervakas. 

2.1 Viktiga begrepp 

NMS, Network Monitoring System, Nätverksövervakningssystem eller 

nätverksövervakning kommer i denna rapport att syfta till de system och applikationer 

som används för att övervaka nätverk och tjänster. Kortfattat används dessa system 

för att finna irregulariteter i nätverk och därefter larma berörd personal. 
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IDS (Intrusion Detection System) och IPS (Intrusion Prevention System) är system 

som skulle kunna liknas vid NMS, då samtliga system studerar avvikanden i nätverk. 

Den fundamentala skillnaden ligger i fokus för systemen. IPS används för att 

förhindra att skadlig trafik penetrerar företagets brandväggar och tar sig in i det lokala 

nätverket. IDS är lättare att likna vid NMS då båda systemen är passiva och endast 

larmar vid aktivering, men IDS syftar att upptäcka skadlig kod och nätverkstrafik i 

nätverk eller specifika servrar medan NMS kontrollerar hälsan på tjänster och 

nätverksenheter (Nash & Behr, 2007). 

SNMP (Simple Network Management Protocol) är ett protokoll som används för att 

hantera stora nätverk genom att skicka olika typer av kommandon över nätverket och 

därmed kontrollera och övervaka enheter. Dessa typer är read, write, trap och 

traversal. Read används för att övervaka, write för att ändra inställningar, traversal 

används för att lista ut vad enheter stödjer för variabler och trap används för att fånga 

in händelser till övervakningssystem. Trap är alltså den intressanta aspekten för NMS 

(Case, Fedor, Schoffstall, & Davin, 1990).   

HTTP är protokollet som används för att föra över webbsidor och annan data från 

webbserver till webbläsare och även tvärtom (Fielding, Gettys, Mogul, Frystyk, 

Masinter, Leach & Berners-Lee, 1999). Enligt Nash och Behr (2007) bör ett NMS 

kunna kontrollera om webbservern är nere, men även ge mer detaljerad information 

angående hur snabbt webbsidan svarar på anslutningar.  

SMTP är ett protokoll för att skicka e-post över Internet. E-post-servrar använder 

SMTP för att både skicka och ta emot e-post. Klienter använder dock SMTP endast 

för att skicka e-post. För att ta emot e-post använder klienter vanligtvis antingen 

POP3 eller IMAP (Klensin, 2008). NMS kan enligt Nash och Behr (2007) ofta se om 

e-post inte når sin destination. 

DNS är system för att bland annat översätta IP-adresser till domännamn och gör t ex 

så att användaren inte behöver skriva http://193.11.99.44 för att ansluta till högskolan 

i Skövdes webbplats. Han eller hon kan istället skriva http://www.his.se som blir 

lättare att minnas (Mockapetris, 1987).  

SSH är ett protokoll för att krypterat ansluta till en annan dator och kunna mata in 

kommandon som om användaren satt lokalt på datorn. Det utvecklades som en 

ersättare för Telnet som är helt okrypterat vilket innebär att till exempelvis lösenord 

skickas i klartext över nätverket. SSH kan också användas för att, krypterat, skicka 

data över nätverket om t ex en backup skall göras (Ylonen & Lonvick, 2006). 

Switchar arbetar generellt på Lager 2 i OSI-modellen som förklaras senare. De 

används för att skicka trafik mellan noder i ett lokalt nätverk baserat på stjärntopologi. 

En router är en nätverksenhet som jobbar på lager 3 i OSI-modellen och används 

kortfattat för att vägleda trafik mellan nätverk. Gränsen mellan switch och router har 

dock blivit något diffus då det finns switchar som kan hantera lager tre och därmed 

fått möjlighet att skicka trafik mellan nätverk (Cisco Systems, 2004b). 

OSI-modellen är en modell som kortfattat är en logisk beskrivning och uppdelning av 

hur data flödar i nätverk. OSI-modellen består av sju lager; applikation, presentation, 

session, transport, nätverk, datalänk, fysisk. Det är framförallt lager sju, 

applikationslagret som är viktigt för NMS då samtliga applikationsprotokoll såsom 

SSH, SMTP, HTTP etc. naturligt ligger under det lagret (Cisco Systems, 2004b). 
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2.1.1 Användbarhet – De fyra dörrarna 

De fyra dörrarna är en designfilosofi Sundström (2005) använder för att förklara, och 

dela upp användbarhet på webbplatser. Kortfattat kan det förklaras som att när 

användaren besöker en sida så kommer han eller hon ha ett mål med besöket. Till 

exempel att läsa de senaste nyheterna eller beställa något över Internet. Gällande 

NMS är det rimligt att anta att målet är att undersöka nätverkets status eller utöka 

funktionalitet för systemet. För att nå detta mål måste användaren enligt Sundström 

(2005) passera fyra dörrar. Utseendet, språket, strukturen och interaktionen. 

Utseendet behandlar den grafiska designen på webbplatsen och Sundström (2005) 

menar vidare att det inte enbart handlar om estetik, att det skall se snyggt ut, utan även 

om att webbplatsen skall ha rätt stil för ändamålet. Detta för att användaren skall få ett 

korrekt intryck av webbplatsens funktionalitet vid första besöket. 

Dörren för språket tar upp hur språk används på webbplatsen i form av tilltal, ordval 

och dylikt. Sundström menar att tilltalet nästan är lika viktigt som utseendet för att 

hålla samman webbplatsen. 

Struktur syftar till en webbplats organisation och att göra det lätt för användaren att 

hitta information (Sundström, 2005). Det sker genom att skapa en organiserad struktur 

som hjälper användaren att navigera på webbplatsen. Sundström (2005) menar att 

strukturen kan appliceras på såväl detaljer och det övergripliga och arbetets syn på 

strukturen har varit på detaljer.  

Interaktion är enligt Sundström (2005) den information som användaren på något sätt 

kan styra. Interaktionen sker oftast via formulär och därför har arbetet fokuserat på 

frågor som rör just formulär. Låg användbarhet för interaktion kan leda till att 

användare fyller i felaktig data eller inte någon data alls menar Sundström (2005). 
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2.2 Relaterade arbeten 

De arbeten som tidigare har gjorts om NMS har framförallt berört vad som är bra att 

tänka på när ett företag skall implementera NMS (Exempelvis Nash & Behr (2007), 

Ipswitch (2008) samt Brokmann (2003). Ett fåtal arbeten (Brokmann (2003) samt 

Bonaccorsi (2009)) har behandlat vilket system som valdes vid en specifik situation 

och vid något tillfälle har en kortare motivering gjorts varför andra system inte valdes. 

Dessa system har dock i båda fallen varit stora nätverksmiljöer vilket möjligtvis leder 

till ett annat resultat än om systemet skulle implementerats i en mindre miljö. 

Zanikolas och Sakellariou (2005) har tagit fram en klassificering av 

övervakningssystem för ”grid networking” (också kallat grid computing). Grid 

networking är enligt Thompson och Clavenna (2003) ett sätt för att låta flera datorer 

agera som en. Kluster är exempelvis en simpel form av grid computing. På grund av 

att de olika datorerna i nätverket använder resurser från varandra är det otroligt viktigt 

att övervakningssystemet i princip i realtid kan finna och på något sätt åtgärda 

problemet. Antingen via inbyggd funktionalitet i systemet eller genom att kalla på 

externa script eller program. 

För att förstå den klassificering som Zanikolas och Sakellariou (2005) tagit fram krävs 

förståelse för viss terminologi. De hävdar att det finns fem huvudfunktioner i 

övervakningssystem för grid networking.  

Sensor, som är en process som övervakar en nod och skapar händelser beroende på 

entitetens beteende kan vara passiv och då endast kolla på data som redan finns att 

tillgå eller aktiv där den använder egna verktyg för att testa nodens beteende. 

Consumer, som är en process som samlar in händelser och skickar vidare till andra 

system som kan hantera händelsen eller presentera för administrator. En producer är 

en process som ger tillgång till minst en API (Application programming interface) för 

hantering av händelser. Republisher är en process som bidrar med gränssnitt åt både 

producer samt consumer och används exempelvis för filtrering och summering. 

Slutligen är hierarchy of republishers flera republishers som tillsammans skapar en 

hierarki. 

Den klassificering som framtogs presenteras i Figur 1. Klassificeringen baseras alltså 

på vilka komponenter som används i övervakningssystemet och Zanikolas och 

Sakellariou (2005) delade upp systemen i fyra klasser.  

Under level 0 skickar sensorn trafik direkt till consumer som ofta är ett 

webbgränssnitt. Under Level 1 tillför en producer ett API till sensorn. gällande Level 

2 finns en eller flera republishers med statisk funktionalitet och en producer. Slutligen 

Level 3 där det finns konfigurerbara republishers som skapar en hierarki där varje nod 

hanterar händelser från producers och republishers längre ned i hierarkin. På grund av 

detta har level 3-system väldigt hög skalbarhet och flexibilitet.  

 

Figur 1. S = Sensor, C = Consumer, P = Producer, R = Republisher och H = Hierarchy of republishers. 
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Eftersom denna klassificering bygger på att de högre nivåerna har ett API för 

kommunikation mellan olika noder så kommer de system som används i arbetet 

samtliga klassas som Level 0. Systemen som tas upp i arbetet har alltså en sensor som 

tar fram en nods hälsa och presenterar detta på en webbplats samt har möjlighet att 

larma via exempelvis e-post. 
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3 Problem 

Nätverksövervakning är en kritisk del i alla organisationer som har ett stort beroende 

av ett fungerande nätverk och som Nash och Behr (2007) påpekade är det möjligt att, 

med hjälp av ett NMS förminska kostnader för nätverkskapacitet samt öka 

produktivitet hos anställda. Enligt litteraturstudier pekar trenden till synes mot att 

systemet Nagios är de-facto-standard av nätverksövervakningssystem och verkar vara 

valet för många systemadministratörer. Därför är det viktigt att andra alternativ 

undersöks vilket alltså är syftet med arbetet. 

Arbetet syftar att kartlägga nätverksövervakningssystem med fokus på stöd för vanligt 

förekommande tjänster, prestanda samt gränssnittets användbarhet.  

Litteraturstudier har inte visat någon vetenskapligt utförd utvärdering eller 

kartläggning av flera nätverksövervakningssystem utan istället måste 

systemadministratörer förlita sig på att företaget bakom systemet har gett en korrekt 

beskrivning, vilket inte alltid är fallet. Debar och Morin (2002) har tagit fram en 

metod för att utvärdera IDS. Detta för att utvecklarna bakom IDS gör partiska tester 

för att framhäva sin egen produkt vilket även bör gälla för utvecklare av NMS. Därför 

är det viktigt att, på ett vetenskapligt vis, kartlägga och utvärdera NMS. Systemen 

som arbetet syftar att kartlägga är Nagios, OpenNMS, Munin, Cacti samt Argus. Valet 

av dessa system är baserat på den varierade fokus systemens utvecklare hävdar att 

systemen har. 

Nagios är ett system med stort fokus på flexibilitet i och den modulbaserade 

strukturen av systemet. Det har ett starkt community för support samt utveckling av 

moduler (Nagios, 2010). OpenNMS är designat för att implementeras i väldigt stora 

nätverk och en enstaka server med OpenNMS kan övervaka över 100 000 

nätverksnoder och har inbyggd funktionalitet för att automatiskt hitta nya noder 

(Balog, 2006). Munin fokuserar på ”plug and play”-funktionalitet alltså att systemet 

snabbt skall kunna implementeras och bidra med information direkt vid installation 

utan några stora inställningar (Munin, 2010). Cacti syftar att vara skalbart till en stor 

mängd system och dessutom snabbt ta fram information om noderna i nätverket. Det 

skall även ha god funktionalitet direkt efter installation (Cacti, 2010). Argus fokuserar 

på ett enkelt och tydligt användargränssnitt samtidigt som det från början designades 

för stora ISP-nätverk (Internet Service Provider) (Argus, 2010).  

3.1 Delfrågor 

För att besvara frågeställningen används ett antal delfrågor som var och en syftar till 

att besvara en del av frågeställningen.  

Vilka tjänster kan systemet övervaka? Delfrågan syftar till att fastställa hur bra stöd 

systemet har för de vanligt förekommande tjänster som tagits fram tidigare. 

Hur hög prestanda har respektive system? Delfrågan har i syfte att ta reda på hur hög 

prestanda de olika systemen har för att kunna fastställa hur fort systemet larmar vid 

upptäckt problem. 

Hur hög användbarhet har respektive system? Denna delfråga menar att besvara hur 

hög användbarhet det grafiska gränssnittet har.  
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3.2 Delmål 

Arbetet organiseras med två delmål. Dessa delmål är upprättande av testmiljö och 

utvärdering. Upprättande av testmiljö syftar att besvara vilka de vanligt 

förekommande tjänsterna är samt hur topologin för testmiljön skall se ut.  

Delmålet för utvärdering besvarar vilka tjänster som systemet kan övervaka, hur hög 

prestanda respektive system har samt hur hög användbarhet systemens gränssnitt har. 

3.2.1 Upprättande av testmiljö 

 Utförande 

o Praktisk upprättning av testmiljön. 

o Installera övervakningssystemen i uppsatt testmiljö. 

Nash och Behr (2007) anser att det är väldigt viktigt att ha en klar bild över vad 

systemet skall övervaka när det driftsätts. Delmålet syftar att sätta upp en realistisk 

testmiljö för att under nästa delmål kunna utvärdera systemen. 

Resultatet av delmålet är en miljö som lämpar sig för testning av 

nätverksövervakningssystem för tjänster som är vanliga att övervaka.  

3.2.2 Utvärdering 

 Utförande 

o Fastställa vilka tjänster respektive system kan övervaka. 

o Fastställa prestanda för varje system. 

o Fastställa användbarheten för samtliga systems användargränssnitt. 

Delmålet syftar att svara på vilka tjänster systemet kan övervaka, hur hög systemets 

prestanda är samt hur hög användbarhet gränssnittet har. Delmålet resulterar i en 

kartläggning av nätverksövervakningssystem. 
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3.3 Avgränsning 

Stadler, Dam, Gonzalez och Wuhib (2008) menar att en centraliserad 

övervakningsserver blivit en förlegad metod för övervakning och tar därmed upp en 

decentraliserad metod att övervaka noder på. Att döma av rapporten har de dock fokus 

på nätverk som är väldigt stora och dynamiska till konfiguration. Detta appliceras 

sällan på företags servernätverk, men däremot på klientnätverk i och med den 

mobilitet som finns i nutidens klienter. Till följd av trådlösa nätverk och VPN-

anslutningar (Virtual Private Network). Eftersom den storleken och dynamiken sällan 

existerar i servernätverk, som är vad arbetet lägger fokus på, är decentraliserade NMS 

inget som arbetet kommer att innefatta. 

Antalet system för kartläggning begränsas på grund av arbetets omfattning. Med 

vanligt förekommande tjänster menas de tjänster som vanligen existerar i en 

servermiljö. För att ta fram dessa tjänster används föreningen Studentnätet vid 

Högskolan i Skövde (SHS) som exempel.  

SHS är en förening som hanterar Internetförbindelser för studenter i drygt 800 

studentbostäder i Skövde. SHS använder sig av ett antal tjänster för att nätverket skall 

fungera för användarna. Huvudsakligen används tjänsterna SSH, HTTP, SMTP, 

IMAP, DNS och backup. Utöver dessa tjänster finns det nätverksutrustning såsom 

switchar och routrar som övervakas med SNMP. Detta är alltså de nätverkstjänster 

som kommer att refereras till vanligt förekommande tjänster i arbetet. 

Det är möjligt att ytterligare motivera valet med dessa tjänster genom Cisco Systems 

(2004a) som bland annat berör grundläggande nätverksteori. Där handlar ett helt 

kapitel om applikationslagret i OSI-modellen och författaren tar upp tjänster som 

exempelvis HTTP, DNS, SMTP, POP (Post Office Protocol), Telnet samt FTP. Dessa 

tjänster stämmer väl överens med de tjänster som övervakas även om det ser ut att 

skilja sig på många punkter. Vad gäller POP och Telnet är dessa protokoll ersatta av 

IMAP respektive SSH. Det är protokoll med samma grundläggande funktionalitet 

men utöver detta har IMAP och SSH större funktionalitet än POP och Telnet. FTP 

som används för filöverföring ersätts även det med SSH-funktionaliteten SCP (Secure 

copy). 

Skalbarhet är en viktig aspekt av NMS för att systemen skall kunna användas i stora 

miljöer men på grund av begränsade resurser är detta utanför arbetets räckvidd. 

På grund av arbetets omfattning kommer det som Sundström (2005) kallar för 

utseende samt språk inte att undersökas. Istället kommer fokus läggas på struktur och 

interaktion. Anledningen till denna fokusering ligger i att struktur och interaktion 

kraftigt påverkar tiden det tar för en administratör att nå sitt mål. Struktur handlar om 

hur användaren navigerar på sidan och interaktion berör framförallt formulär, knappar 

och dylikt som krävs för att interagera med webbplatsen. Något som uppenbarligen är 

viktigt för NMS. 

Arbetets omfattning leder till att användbarheten som undersöks att begränsas till ett 

fåtal bestämda punkter som varje system bedöms enligt. Sundström (2005) nämner 

många rekommendationer för hur struktur samt interaktion bör, eller inte bör designas 

och arbetet har sammanställt några av dessa för att på ett metodiskt vis undersöka 

olika webbplatser utan att låta en subjektiv bedömning påverka resultatet. De 

rekommendationer som är medtagna i arbetet är sådana som antingen följs eller ej och 

sådant som kräver mer motivering än så undersöks inte på grund av arbetets 
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omfattning. Utöver detta kommer en överblick över användargränssnittets 

funktionalitet att tas med för att ytterligare påvisa användargränssnittets kapabiliteter. 

SNMP kan med modifikationer användas för att övervaka exempelvis vilka processer 

och därmed vilka tjänster som körs på en nod. Det är däremot inte möjligt att göra vad 

Brokmann (2003) kallar för riktig tjänstövervakning vilket innefattar att öppna en 

riktig anslutning till tjänsten och analysera svaret. På grund av detta kommer arbetets 

definition av övervakning av tjänster gälla riktig tjänstövervakning. 
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4 Metod 

Kapitlet syftar att förklara hur delmålen skall uppnås och vilka metoder som används 

för att göra detta. För att besvara frågeställningen kommer två olika metoder att 

användas. Litteraturanalys som enligt Berndtsson, et al. (2008) används för att 

systematiskt undersöka ett problem genom att analysera publicerade källor. Detta 

lämpar sig för arbetet eftersom delfrågor syftar att ta fram existerande information 

såsom vanligt förekommande tjänster samt design av servernätverk i organisationer. 

Utöver detta kommer metoden experiment att utnyttjas. Experiment fokuserar på att 

undersöka ett fåtal variabler och hur dessa variabler påverkas av experimentella 

förhållanden hävdar Berndtsson, et al. (2008). I arbetet är dessa variabler tiden som 

krävs innan ett larm skickas vid en händelse, vilka tjänster som kan övervakas av 

systemen samt hur god användbarhet systemen har. 

4.1 Upprättande av testmiljö 

Topologin som fastställs baseras på ett riktigt företagsnätverk. Detta för att fastställa 

en realistisk testmiljö. För att ta fram hur företags servernätverk designas utförs en 

litteraturanalys. Ett alternativ hade varit att ta kontakt med organisationer för att göra 

intervjuer, men på grund av arbetets omfattning kommer tjänsterna tas fram via 

litteraturanalys.  

I delmålet kommer testmiljön att sättas upp enligt den topologi som fastställts. Det 

finns några alternativ för hur testmiljön kan sättas upp. Det går att använda fysiska 

enheter eller virtualiserade enheter men eftersom det finns tillgång till fysiska servrar 

och eftersom virtualisering kan leda till oväntade problem kommer fysiska servrar att 

användas i testmiljön. 

4.2 Utvärdering 

Utvärderingen besvarar vilka tjänster som kan övervakas genom att tillämpa 

experiment. Detta för att undersöka möjligheterna för övervakning av de tjänster som 

fastställs under upprättandet av testmiljön. 

Delmålet syftar även att besvara hur god systemens prestanda är. Prestandan baseras 

på tiden det tar för systemet att larma när en tjänst går ned. Detta för att undersöka hur 

väl systemet uppfyller målet angående att hitta fel och larma innan användare märker 

problemet som Brokmann (2003) tar upp. 

Kashihara, Ogaki och Otani (2008) behandlar en utvärdering av ett Network 

Management System. Systemet har som mål att övervaka och hantera fel som uppstår 

i ett nätverk för IP-television. Den metod som tillämpades för att utvärdera systemet 

var att undersöka huruvida systemet upptäckte och hanterade ett avsiktligt kabelbrott. 

Denna metod kommer delvis att användas i arbetet, men eftersom NMS endast 

övervakar kommer endast denne aspekt undersökas. Utöver att undersöka om 

systemet upptäcker ett problem kommer alltså även fördröjning innan larm 

utvärderas. 

De avsiktliga problem som kommer att testas i utvärderingen är inaktivering av tre 

tjänster (HTTP, SMTP och SSH), kabelbrott samt onaturligt hög CPU-belastning 

(Central Processing Unit). Valet av dessa problem baseras på vad ett NMS bör kunna 

utföra enligt Nash och Behr (2007), Brokmann (2003) samt Ipswitch (2008). För att ta 
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fram ett medelvärde för prestanda kommer detta test utföras 30 gånger för varje 

system.  

För att undersöka prestandan gällande inaktiverad tjänst används ett simpelt script 

som stänger av tjänsten i tio minuter och sedan aktivera. Liknande gäller för att testa 

kabelbrott, men istället för att dra ut en kabel blockeras all nätverkstrafik till noden i 

tio minuter. Detta för att mer precist kunna styra tiden och automatisera testerna. För 

ovanstående tester räknas det som ett missat larm om inte systemet larmat inom tio 

minuter. För att testa CPU-belastning används programmet Stress för att belasta 

processorn under tio minuter. Detta följs av tio minuters väntan innan näsa stresstest 

startar. Eftersom initiella tester visat att det krävs mer än tio minuter innan vissa 

system larmar för detta kommer ingen tidsgräns att sättas för larm vid CPU-

belastning. 

Delmålet innefattar dessutom granskning av användargränssnittets användbarhet för 

att besvara hur god användbarhet varje system har. Detta kommer att baseras på ett 

antal rekommendation för struktur och interaktion från Användbarhetsboken 

(Sundström, 2005). Användbarheten kan baseras på annat material än Tommy 

Sundströms bok men eftersom boken använts för vetenskapliga ändamål bör 

innehållet i den vara granskad. 

4.3 Topologi för testmiljön 

Eftersom arbetet fokuserar på övervakning av servernätverk kommer topologin 

byggas som om det vore ett out-of-band-delen av ett företagsnätverk. Detta innebär 

kortfattat att användare sitter på ett helt annat fysiskt nätverk och har därmed ingen 

påverkan på servernätverket (Paquet, 2009). Den testmiljö som fastställs kommer 

alltså inte att ta upp hur användarnätverket ser ut. 

Topologin som fastställts för testmiljön enligt Figur 2 är framtagen enligt exempel 

från riktiga organisationer däribland föreningen Studentnätet vid Högskolan i Skövde 

(SHS). Det som skall övervakas i miljön är Server 1, Server 2, Switch samt Router. 

Vilka tjänster som kommer att köras på Server 1 respektive Server 2 presenteras 

under avsnitt 5.1.1. 

  

 
Figur 2 Topologi över testmiljön. 
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5 Resultat 

Följande avsnitt syftar att presentera de olika delmålens resultat. I avsnitt 5.1 

redovisas hur testmiljön blivit uppsatt med vilka programvaror och vilka 

operativsystem som används. Avsnitt 5.2 redovisar resultatet av utvärderingen med 

resultat för vilka tjänster som kan övervakas, prestanda samt användbarhet. 

5.1 Upprättande av testmiljö 

Avsnittet berör de steg som bestämts för delmålet upprättande av testmiljö i problem 

samt metod och syftar att presentera resultatet av dessa steg. 

Följande avsnitt presenterar utvalda programvaror för de tidigare nämnda tjänsterna. 

Detta och vilken server som kör vilken tjänst presenteras i Tabell 1. Samtliga servrar 

körs på operativsystemet Ubuntu Server 9.10. Anledningen till detta ligger i stor del 

till applikationskompatibiliteten som systemet innehar. Tidigare tester gjordes med 

OpenBSD 4.6, men på grund av tvivelaktig kompatibilitet med vissa NMS och 

bristfällig dokumentation för andra NMS övergavs systemet för senaste versionen av 

Ubuntu Server, 9.10 där det över lag fanns god dokumentation. 

 
Tabell 1 Fördelning av tjänster på servrar. 

Nod Hostnamn Tjänst Programvara 

Server 1  Bill SSH OpenSSH 5.1 

  DNS Bind 9.6.1 

  HTTP Apache 2.2.12 

  SNMP SNMPD 5.4.1 

Server 2 Bull SSH OpenSSH 5.1 

  SMTP Postfix 2.6.5 

  IMAP Courier-imap 4.1.2 

  Backup OpenSSH 5.1 

  SNMP SNMPD 5.4.1 

Switch Boll SNMP SNMP-server 

Gällande backup så kommer ingen specifik programvara användas. Istället kommer 

Server 2 att skicka över filer till Server 1 via SCP som använder sig av den befintliga 

SSH-servern och klienten. Därför kommer backup räknas som fungerande om SSH 

fungerar. 

5.2 Utvärdering 

Som metoden anger syftar arbetet att undersöka vilka tjänster som kan övervakas, ta 

fram prestandan för varje system samt avgöra hur god användbarhet systemens 
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grafiska gränssnitt innefattar. Avsnittet ämnar presentera resultatet för dessa 

undersökningar. 

5.2.1 Vilka tjänster kan systemet övervaka? 

Experimentets resultat för vilka tjänster systemen kan övervaka presenteras i Tabell 2 

och som tabellen visar har systemen över lag goda möjligheter för riktig 

tjänstövervakning. OpenNMS, Nagios och Argus har samtliga fullt stöd för 

övervakning av tjänsterna och Munin har stöd för mycket men kräver att mjukvaran 

Munin-node installeras på noderna som skall övervakas. Detta leder till att systemet 

inte kan övervaka SNMP på switchen i topologin eftersom det inte är möjligt att 

installera programvaran på en switch. 

Cacti har ingen som helst möjlighet för riktig tjänstövervakning utan förlitar sig helt 

på SNMP för att övervaka noder. Som tidigare nämnt är det möjligt att se huruvida 

processer är igång med hjälp av SNMP men det klassas inte som riktig 

tjänstövervakning enligt Brokmann (2003).  

 
Tabell 2 Tabell över tjänster som kan övervakas av respektive system. 

 SSH DNS HTTP SMTP IMAP SNMP 

OpenNMS X X X X X X 

Nagios X X X X X X 

Munin X X X X X  

Cacti      X 

Argus X X X X X X 

5.2.2 Hur hög prestanda har respektive system? 

Systemens prestanda mäts som sagt i fördröjning innan larm och detta avsnitt syftar 

till att presentera resultatet av samtliga systems prestanda för de olika tester som 

utfördes.  

På grund av konfigurationsproblem beroende på bristfällig dokumentation för 

systemet Argus fanns det inte möjlighet att göra någon prestandatest av detta system 

inom arbetets tidsramar. I övrigt finns mer detaljerade resultat i Bilaga A, B, C samt D 

för respektive system. 
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5.2.2.1 HTTP 

Tabell 3, som presenterar en sammanfattning av testerna visar att systemen OpenNMS 

och Nagios hade tämligen lik prestanda, med OpenNMS som något snabbare, medan 

systemen Munin och Cacti inte larmade vid något av tillfällena. Detta för att systemen 

saknar funktionalitet för att rapportera när en tjänst går ned. 

 
Tabell 3 Resultat av prestandatester gällande tjänsten HTTP. 

 OpenNMS Nagios Munin Cacti 

Genomsnittlig 

fördröjning 

(HH:MM:SS) 00:02:52 00:03:16   

Längst 

fördröjning 

(HH:MM:SS) 00:05:32 00:05:33   

Kortast 

fördröjning 

(HH:MM:SS) 00:00:57 00:01:23   

Differens i 

fördröjning 

(HH:MM:SS) 00:04:35 00:04:10   

Missade larm 

(Antal) 0 0 30 30 

5.2.2.2 SMTP 

Tabell 4, som är en sammanfattning av testerna visar liknande resultat som för HTTP. 

Här missade dock OpenNMS två av larmen. 

 
Tabell 4 Resultat av prestandatester gällande tjänsten SMTP. 

 OpenNMS Nagios Munin Cacti 

Genomsnittlig 

fördröjning 

(HH:MM:SS) 00:02:10 00:02:52   

Längst 

fördröjning 

(HH:MM:SS) 00:04:58 00:05:10   

Kortast 

fördröjning 

(HH:MM:SS) 00:00:03 00:00:17   

Differens i 

fördröjning 

(HH:MM:SS) 00:04:55 00:04:53   

Missade larm 2 0 30 30 
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(Antal) 

5.2.2.3 SSH 

Även för SSH ser fördröjningen liknande ut för OpenNMS samt Nagios. Här hade 

Nagios marginellt högre prestanda än OpenNMS till skillnad från föregående tester. 

Båda systemen missade 3 larm (se Tabell 5). 

 
Tabell 5 Resultat av prestandatester gällande tjänsten SSH. 

 OpenNMS Nagios Munin Cacti 

Genomsnittlig 

fördröjning 

(HH:MM:SS) 00:02:43 00:02:31   

Längst 

fördröjning 

(HH:MM:SS) 00:04:51 00:05:10   

Kortast 

fördröjning 

(HH:MM:SS) 00:01:09 00:00:25   

Differens i 

fördröjning 

(HH:MM:SS) 00:03:42 00:04:45   

Missade larm 

(Antal) 3 3 30 30 

5.2.2.4 Kabelbrott 

Vid kabelbrott syns det tydligt att samtliga system har möjlighet att upptäcka, och 

larma vid händelse. Det syns också att Munin och Cacti hade markant högre 

genomsnittsfördröjning, men att Munin var det enda systemet som lyckades larma vid 

alla tillfällen. Cacti däremot larmade endast vid 4 av 30 tillfällen. Detta presenteras i 

Tabell 6. 

 
Tabell 6 Resultat av prestandatester gällande kabelbrott. 

 OpenNMS Nagios Munin Cacti 

Genomsnittlig 

fördröjning 

(HH:MM:SS) 00:01:50 00:01:20 00:05:10 00:05:44 

Längst 

fördröjning 

(HH:MM:SS) 00:05:04 00:03:18 00:07:30 00:08:33 

Kortast 

fördröjning 

(HH:MM:SS) 00:00:14 00:00:27 00:01:18 00:05:21 

Differens i 00:04:50 00:02:51 00:06:12 00:06:55 
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fördröjning 

(HH:MM:SS) 

Missade larm 

(Antal) 1 1 0 26 

5.2.2.5 CPU-belastning 

Resultatet för testning av larm vid CPU-belastning som presenteras i Tabell 7 ser 

något annorlunda ut än föregående tester framförallt baserat på missade larm. Cacti 

hade inte någon funktionalitet att larma vid hög CPU-belastning och Nagios larmade 

endast vid första tillfället. I OpenNMS fall syns det en stor försämring av prestanda i 

jämförelse med tidigare tester. 

 
Tabell 7 Resultat av prestandatester gällande hög CPU-belastning. 

 OpenNMS Nagios Munin Cacti 

Genomsnittlig 

fördröjning 

(HH:MM:SS) 00:12:08 00:05:33 00:12:46  

Längst 

fördröjning 

(HH:MM:SS) 00:20:43 00:05:33 00:15:10  

Kortast 

fördröjning 

(HH:MM:SS) 00:07:41 00:05:33 00:02:13  

Differens i 

fördröjning 

(HH:MM:SS) 00:13:02 00:00:00 00:12:57  

Missade larm 

(Antal) 1 29 0 30 

 

5.2.3 Hur hög användbarhet har respektive system? 

De rekommendationer som används för utvärdering av användbarhet i arbetet 

presenteras i punktlistan nedan. Rekommendationerna gällande struktur och 

interaktion baseras på Sundström (2005). Punkterna för funktionalitet baseras dock på 

den funktionalitet ett NMS bör ha enligt Ipswitch (2008), Nash och Behr (2007) samt 

Brokmann (2003) och syftar att undersöka den funktionalitet systemen har i sina 

grafiska gränssnitt. 

 Funktionalitet 

o Möjlighet att manipulera enheter och tjänster. 

o Möjlighet att manipulera NMS:ets funktionalitet. 

o Möjlighet att manipulera användare. 

o Tillgång till historisk data. 

o Tillgång till nuvarande status. 
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 Struktur 

o Text som inte länkar är inte understruken. 

o Länkar är understrukna. 

o Länkar reagerar när muspekaren förs över den. 

o Knappar används inte som länkar. 

o Användaren återkommer till förstasidan genom textlänk och logo. 

o Menyn markerar vilken sida man befinner sig på. 

o Menyn använder text och inte bilder. 

o Menylänkarna är ömsesidigt uteslutande. 

o Huvudavdelningarna går att nå via en huvudmeny. 

o Det finns en synlig sökväg för att se var användaren befinner sig. 

 Interaktion 

o Radioknappar har förval. 

o Radioknappar är tydligt grupperade. 

o Textfält begränsar inte hur många tecken som går att skriva in. 

o Textfälts storlek är anpassade efter förväntad input. 

o Skicka-knappen har beskrivande namn. 

o Formulärs olika delar är grupperade och namngivna. 

o Obligatoriska fält i formulär är markerade. 

o Valboxars och vallistors alternativ är korta och distinkta. 

o Valboxars och vallistors populära alternativ är högst upp. 

o Det finns inga länkar i formulär (Bortsett från hjälptext, genvägar eller 

underformulär). 

Listan ovan med rekommendationer för funktionalitet, struktur och användes för att 

utvärdera de olika systemens användbarhet och en sammanställning av resultatet 

presenteras i Figur 3. Eftersom Sundström (2005) inte har någon direkt värdesättning 

av sina rekommendationer och det utanför arbetets omfattning att värdesätta dem 

kommer samtliga rekommendationer ha samma värde.   

Figur 3 presenterar procentuellt hur många av rekommendationerna som följdes av 

respektive system och gör det möjligt att få en överblick över de olika systemens 

starka, respektive svaga delar vad gäller gränssnittet.  
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Figur 3 Sammanställning av användbarhet i NMS. 

Inget av systemen hade möjlighet att manipulera enheter och tjänster. Utöver detta 

hade varken Nagios, Munin eller Argus möjlighet att manipulera användare i 

gränssnittet och Munin samt Argus hade ej heller möjlighet att manipulera systemets 

funktionalitet i form av övervakade noder, när larm skall ske och dylikt. Det är viktigt 

att påpeka att arbetet endast behandlar funktionaliteten som existerar i det grafiska 

användargränssnittet och att funktionen inte finns i gränssnittet innebär inte att 

funktionen inte finns i systemet. Funktionaliteten som testas, bortsett från möjlighet 

att manipulera enheter och tjänster är funktionalitet som samtliga system har i logfiler, 

konfigurationsfiler och dylikt men syftet med testet var att undersöka funktionaliteten 

som finns i det grafiska gränssnittet. 

Gällande rekommendationerna för struktur är det framförallt Cacti som bryter mot 

rekommendationerna. Anledningen till det låga betyget var att gränssnittet inte hade 

understrukna länkar samt att det inte var möjligt att komma till förstasidan genom 

klick på logotypen eller textlänk. Gränssnittets menyer är uppbyggda av bilder och det 

är inte självklart vilken funktion som nås under vilken länk. Även Nagios gränssnitt 

fallerar gällande struktur och följer exempelvis inte rekommendationerna angående att 

visa var användaren befinner sig genom att markera i menyn och ha en synlig sökväg 

till platsen.  

OpenNMS följer inte rekommendationerna angående understrukna länkar och 

menylänkar är inte ömsesidigt uteslutande. Munins struktur kan anses vara överlag 

god då 80 % av rekommendationerna för just struktur följdes. Det som inte följdes av 

gränssnittet var att länkar skall reagera när muspekaren förs över dem och att 

användaren inte återkommer till huvudsidan när han eller hon klickar på logotypen. 

Det finns dock en textlänk för detta, men det är enligt Sundström (2005) inte 

tillräckligt. Argus gränssnitt bryter mot exakt samma rekommendationer som Munin 

och får därmed samma resultat. 

Angående interaktion är det Munin och Argus som sticker ut. Systemens gränssnitt 

ger nämligen ingen form av interaktion i form av formulär eller dylikt. Därför är det i 

arbetet inte möjligt att undersöka användbarhet i form av interaktion för Munins eller 

Argus gränssnitt. Det systemet som följer flest rekommendationer om interaktion är 

Nagios. Den enda rekommendationen som inte efterföljs är att valboxars och 

vallistors mest populära alternativ är högst upp i listan, utan istället är listorna 
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sorterade enligt bokstavsordning. Även Cacti följer många av rekommendationerna 

för interaktion men textfält begränsar hur många tecken som användare kan skriva in i 

textrutor och obligatoriska fält i formulär är inte markerade. Detta går emot 

Sundströms (2005) rekommendationer. OpenNMS gränssnitt följde inte heller 

rekommendationen om att inte begränsa antalet tecken i textrutor. Utöver detta följer 

gränssnittet inte heller Sundströms (2005) rekommendationer om valboxar och 

vallistor eftersom alternativen är varken kortfattade eller sorterade efter popularitet. 

De rekommendationer som inte efterföljs presenteras i Bilaga A, B, C, D och E för 

respektive system. 

5.3 Analys 

Följande avsnitt analyserar resultaten som presenterats. 

5.3.1 Övervakade tjänster 

Vilka tjänster ett system kan övervaka avgör givetvis i stor grad vilket system som 

väljs vid implementation eftersom organisationen som implementerar systemet 

rimligtvis vill ha ett system som kan övervaka de tjänster som finns i organisationen. 

De flesta systemen arbetet tog upp hade stöd för samtliga tjänster som togs upp i 

experimentet vilket gör att en slutsats kan nås att systemen över lag har goda 

möjligheter för övervakning av de tjänster som undersöks i arbetet. 

Både Nagios och Munin krävde att det installerades extra moduler på noden som 

övervakades och NMS-servern vilket markant försvårade övervakningen av tjänster 

eftersom dessa moduler var utvecklade av privatpersoner och inte hade vidare god 

dokumentation. OpenNMS och Argus hade inbyggt stöd för alla tjänster som 

undersöktes i arbetet. OpenNMS hade till och med möjlighet att automatiskt hitta 

samtliga tjänster på samtliga noder genom bara ett fåtal klick i gränssnittet. 

5.3.2 Fördröjning innan larm 

Tiden det tar innan ett larm kommer fram kan spela stor roll för kostnaden för 

organisationen. Patterson, D. A. (2002) tar fram en metod för att beräkna kostnaden 

för nedtid på tjänster och servrar som tydligt kan påvisa denna tes. Han använder en 

algoritm för att räkna ut detta som lyder:  

Estimated average cost of 1 hour of downtime = Empl. costs/hour * % Empl's affected 

by outage + Avg. Rev./hour * % Rev. affected by outage 

Kostnaden för en timmas nedtid beror alltså på vad de anställda personerna kostar per 

timma multiplicerat med hur många procent av de anställda som drabbas av nedtiden. 

Detta adderas med genomsnittliga intäkter per timma och hur stor procent av 

intäkterna som drabbas av nedtiden.  

Ett exempel på hur värdefullt det kan vara att snabbt hitta ett problem är företaget 

Dustin som säljer teknikrelaterade produkter via deras Internetbutik. Deras 

genomsnittliga intäkt per timma är baserat på siffror från 2007 och 2008 drygt 

434 000kr. Antag att all inkomst kommer från Internetbutiken så kan algoritmen visa 

kostnaden ifall webbserverns kabel skulle bli urdragen eller trasig en timma. Dustin 

har inga offentliga utgifter för anställda, men eftersom de sannolikt inte påverkas av 

att webbservern råkar ut för ett kabelbrott är det inte relevant för denna uträkning, 

därför ersätts detta med x i algoritmen. 

Kostnad per timma = x * 0 + 434 000 kr * 1 = 434 000 kr 
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Det innebär att fördröjningen innan larm kan leda till stor förlust om den är hög. 

Genom att applicera genomsnittlig fördröjning för det snabbaste systemet för detta, 

Nagios som krävde en minut och 20 sekunder och det långsammaste systemet, Cacti 

som krävde 5 minuter och 44 sekunder i algoritmen är det möjligt att se vikten av 

detta. 434 000 kr per timma innebär 7 600 kr på en minut och 20 sekunder. För 5 

minuter och 44 sekunder innebär det 32 680 kr. Skillnaden mellan dessa tider är alltså 

25 080 kr. vilket får anses vara en markant skillnad. 

Resultaten för fördröjning är något förvånande eftersom samtliga system ställdes in 

att kolla efter information var femte minut. Utöver detta kördes testen vid olika 

tidpunkter för att inte ett system skulle ha fördel i när informationen hämtas, men trots 

detta visade resultatet på tämligen stor skillnad mellan olika system. Störst syns 

skillnaden i test om kabelbrott där skillnaden mellan Nagios och Munin är hela 3 

minuter och 50 sekunder. 

Angående test av SSH där både OpenNMS och Nagios missade tre larm är det till 

synes tjänsten som inte gått ned korrekt eftersom dessa tre missade larm inträffade vid 

samma händelser. 

Gällande kabelbrott syns det att Cacti endast fann 4 av de 30 händelser som skripten 

tog upp. Detta beror antagligen på att systemet helt enkelt inte hann larma inom tio 

minuter när tjänsten startades igen.  

Angående resultatet för CPU-belastning syns det att det varierar stort från övriga 

tester som utfördes. Detta beror troligen på testets utförande snarare än systemens 

prestanda. Detta eftersom den höga CPU-belastningen gjorde att scriptet som 

hanterade belastningen inte kunde fungera som menat. Angående Nagios resultat dras 

misstankar om att lasten aldrig blev så låg att Nagios räknade lasten som normal igen, 

varpå det endast blev ett långvarande problem om CPU-belastning istället, som syftet 

var att flera larm skulle inträffa. Undersökning av loggfiler för Nagios stödjer denna 

teori eftersom de anger att CPU-belastningen var för hög mellan 13:23:20 och 

00:12:10. 

5.3.3 Användbarhet 

Eftersom användbarheten delats upp i olika delar presenteras även analysen uppdelad 

i dessa underavsnitt vilket sker nedan. 

5.3.3.1 Funktionalitet 

Funktionaliteten som arbetet tar upp syftar till den funktionalitet som finns i det 

grafiska användargränssnittet och inte den funktionalitet som systemet tillhandahåller. 

En god funktionalitet i gränssnittet kan göra så att färre användare behöver tillgång till 

konfigurationsfiler vilket i sin tur bör påverka systemets säkerhet. OpenNMS och 

Cacti hade möjligheter att skapa användare med olika rättigheter direkt i 

användargränssnittet vilket gör det lättare att styra vem som har åtkomst till vad i 

systemen. 

Resultatet reflekterar hur systemen sattes upp för arbetet. Gällande OpenNMS så var 

det endast vilken SMTP-server som skall användas vid larm som ställdes in i 

konfigurationsfiler. Resterande inställningar som krävdes för att systemet skulle 

fungera i testmiljön gjordes genom det grafiska gränssnittet. Cacti krävde inga 

inställningar alls i konfigurationsfiler utan alla inställningar som gjordes ställdes in i 

det grafiska gränssnittet. Systemen som hade lägst funktionalitet var Munin och 

Argus. I dessa system gjordes alla inställningar i konfigurationsfiler och i Munins fall 
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gjordes de flesta inställningar i konfigurationsfilen för Munin-node som installerats på 

klienten. 

5.3.3.2 Struktur 

Struktur syftar till en webbplats organisation och att göra det lätt för användaren att 

hitta information (Sundström, 2005). Det sker genom att skapa en organiserad struktur 

som hjälper användaren att navigera på webbplatsen. Sundström (2005) menar att 

strukturen kan appliceras på såväl detaljer och det övergripliga och arbetets syn på 

strukturen har varit på detaljer. Anledningen till det är att inte låta subjektiva åsikter 

påverka systemens betyg, utan som tidigare nämnt så framställdes en lista med ja-, 

eller nej-alternativ. 

Som nämnt i föregående stycke menar Sundström (2005) att struktur syftar att hjälpa 

användaren att navigera i systemet. Det påverkar alltså hur lång tid det tar för 

administratören att hitta på webbplatsen och som påvisat i kapitel 5.3.2 Fördröjning 

innan larm så är tid en viktig faktiskt för NMS. Det kan alltså i längden kosta pengar 

för en organisation om gränssnittet inte är strukturerat. 

OpenNMS, Munin och Argus som följde flest rekommendationer för struktur var 

också de som, i arbetets omfattning var lättast att hitta information i. Vad gäller Argus 

och Munin hade båda systemen simpla gränssnitt med få menyer, länkar och dylikt 

vilket tros ha påverkat hur enkelt det var att hitta i systemen, men för OpenNMS som 

har väldigt stort gränssnitt med mycket funktionalitet misstänks det goda resultatet för 

struktur påverka i större grad. 

Cacti och Nagios som presterade sämre i undersökningen uppfattades också som 

betydligt svårare att hitta i. Framförallt med Cacti var det stora problem att hitta rätt 

information och rätt inställningar. Till skillnad från de simpla gränssnitten för Argus 

och Munin misstänks påverka lättheten att hitta på ett positivt sätt misstänks det mer 

invecklade gränssnittet i Cacti påverka lättheten att hitta på ett negativt sätt. Detta 

pekar, inte helt överraskande mot att ju mer information och funktionalitet som finns 

på en webbplats, desto viktigare är det att ha en god struktur. Nagios som har något 

mindre funktionalitet gav inte ett lika ostrukturerat intryck trots att gränssnittet har 

endast marginellt bättre struktur. 

5.3.3.3 Interaktion 

Interaktion är enligt Sundström (2005) den information som användaren på något sätt 

kan styra. Det sker oftast via formulär och därför har arbetet fokuserat på frågor som 

rör just formulär. Låg användbarhet för interaktion kan leda till att användare fyller i 

felaktig data eller inte någon data alls menar Sundström (2005). Det kan i sin tur göra 

så att administratören anger fel data i vad som skall övervakas och när system skall 

larma eller dylikt. Återigen kan detta påverka hur länge system är nere vid problem 

eftersom systemet kanske inte är inställt att larma för vad administratören tror sig ha 

ställt in. 

Bortsett från Munin och Argus som inte hade någon möjlighet för interaktion visade 

utvärderingen relativt jämna resultat för interaktion mellan de olika systemen. 

OpenNMS vars resultat var lägst med 70 % av rekommendationerna som följdes 

uppgav vissa problem med inställningar som gjordes genom formulär. Exempelvis var 

det inte helt uppenbart hur larmning via e-post ställdes in. Nagios vars resultat var 90 

% av rekommendationer som följdes uppgav inga svårigheter vad gällde framtagning 

av information genom formulär eller dylikt. 
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5.3.4 Hur väl följer systemen sin fokus 

Arbetet tar upp fem system som har olika fokus enligt organisationen bakom 

systemet. Följande avsnitt avser analysera hur denna fokus följs utifrån de resultat 

som tagits fram i arbetet. 

5.3.4.1 Nagios  

Nagios är ett system med stort fokus på flexibilitet i och den modulbaserade 

strukturen av systemet. Det har ett starkt community för support samt utveckling av 

moduler (Nagios, 2010). 

Gällande flexibiliteten som Nagios (2010) nämner kan man anta att den speglas bäst i 

vilka tjänster som övervakas, vilket för Nagios var samtliga tjänster som togs upp i 

arbetets omfattning. Det är möjligt att anse att det inte är en god reflektion över 

systemets flexibilitet eftersom endast vanligt använda protokoll undersöks och 

flexibiliteten misstänks speglas tydligare om mindre frekvent förekommande 

protokoll undersöks.  

Vid arbetet uppmärksammades den starka communityn då det fanns moduler för att 

övervaka otroligt många olika tjänster och parametrar på enheter. I övrigt var 

systemet ett av de snabbaste på att larma vid händelser, men gränssnittet visade på låg 

användbarhet. Flexibiliteten kan även anses speglas av konfigurationsfiler där 

administratören har goda möjligheter att anpassa strukturen efter eget behov. Det 

ledde dock till att det var tidskrävande att få systemet att göra något över huvud taget. 

På grund av detta bör organisationer räkna med tämligen lång implementeringstid för 

systemet. Systemet anses uppfylla sitt fokus eftersom flexibiliteten till synes är hög 

och communityn verkar starkt. 

Eftersom systemets användare ständigt bidrar med nya moduler och det är relativt 

enkelt att utveckla egna moduler rekommenderas Nagios för organisationer som 

använder tjänster som inte förekommer speciellt ofta eftersom det antagligen går att 

anpassa Nagios att övervaka även dessa tjänster. 

5.3.4.2 OpenNMS 

OpenNMS är designat för att implementeras i väldigt stora nätverk och en enstaka 

server med OpenNMS kan övervaka över hundra tusen nätverksnoder och har 

inbyggd funktionalitet för att automatiskt hitta nya noder (Balog, 2006). 

Tyvärr var det inte möjligt att i arbetets omfattning undersöka skalbarheten i system 

för att avgöra vilka system som skalas bäst för många noder. Vad som dock går att 

avgöra av resultatet från testerna är att OpenNMS goda skalbarhet enligt Balog (2006) 

inte negativt drabbar någon annan faktor. Det är sannolikt att ett system som är byggt 

för skalbarhet exempelvis inte kan larma lika snabbt, men eftersom OpenNMS var ett 

av systemen med högst prestanda är det tydligt att så inte är fallet. Vilka tjänster som 

kan övervakas har till synes inte heller påverkats av denna påstådda skalbarhet då 

även OpenNMS hade funktionalitet för att övervaka samtliga tjänster som togs upp i 

arbetets omfattning. 

På grund av systemets möjlighet för att dynamiskt hitta tjänster och enheter var det 

dessutom det system som tog minst tid att sätta upp för att fungera i testmiljön. Det 

leder till att skalbarheten till synes inte heller påverkat systemets komplexitet på ett 

negativt vis. 
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Det är svårt att fastställa huruvida systemet uppfyller sitt fokus eftersom skalbarheten 

inte testats, men vad som går att fastställa är att systemet automatiskt kunde hitta 

noder och tjänster. 

I arbetets omfattning har det varit svårt att hitta något OpenNMS presterar dåligt på. 

Det övervakar alla tjänster som tas upp av arbetets omfattning, det larmar snabbt och 

har god användbarhet i användargränssnittet. På grund av detta rekommenderas 

OpenNMS i nästan alla fall. Det enda tillfället när något annat system 

rekommenderas, om valet står mellan de fem system som arbetet tar upp är om 

OpenNMS inte har stöd för att övervaka en viktig tjänst i organisationen eftersom 

Nagios till synes har bättre stöd för egenutvecklade moduler och har ett större 

community. 

5.3.4.3 Munin 

Munin fokuserar på ”plug and play”-funktionalitet alltså att systemet snabbt skall 

kunna implementeras och bidra med information direkt vid installation utan några 

stora inställningar (Munin, 2010). 

Munin var visserligen simpelt att sätta upp för viss funktionalitet. Exempelvis bidrog 

systemet med information om CPU-belastning på den lokala servern direkt vid 

installation. Det var dock tämligen komplicerat att få systemet att övervaka allt som 

innefattades av testmiljön eftersom det krävdes separata moduler vars dokumentation 

kan anses vara något bristfällig. Det var inte helt självklart vilken funktionalitet som 

olika moduler hade och när en specifik modul behövdes. Munin var även långsamt att 

larma och saknade mycket funktionalitet i gränssnittet. Det var inte heller möjligt att 

övervaka nätverksenheter med systemet. 

Trots att systemet kan larma när en server går ned eller när CPU-belastningen är hög 

känns detta inte som den huvudsakliga funktionaliteten, utan snarare ett tillägg på vad 

Munin gör bra; att bidra med historisk data för ett fåtal noder. Detta tillsammans med 

faktorerna i ovanstående stycke gör att Munin rekommenderas endast när ett fåtal 

servrar behöver övervakas och upptid inte är kritiskt i implementeringssmiljön. 

5.3.4.4 Cacti  

Cacti syftar att vara skalbart till en stor mängd system och dessutom snabbt ta fram 

information om noderna i nätverket. Det skall även ha god funktionalitet direkt efter 

installation (Cacti, 2010). 

Precis som för OpenNMS mäts inte skalbarheten i arbetets omfattning, men här syns 

det tydligare att det påverkat larmtiden. Cacti var nämligen ett av de långsammaste 

systemen som arbetet innefattade vilket direkt motsäger vad Cacti (2010) hävdar att 

systemet snabbt kan ta fram information om noderna. Även påståendet att systemet 

har god funktionalitet direkt efter installation känns tvivelaktigt då systemet inte hade 

möjlighet för riktig tjänstövervakning. Systemet var dock kraftfullt för att skapa grafer 

som tydliggör olika parametrar och verktyget för att skapa dessa grafer var inbyggt i 

gränssnittet vilket kan anses styrka det påståendet. Systemet anses inte uppfylla sitt 

fokus vidare väl på grund av dessa faktorer. 

Precis som för Munin rekommenderas systemet att köras endast när upptid inte är en 

viktig faktor. Eftersom det heller inte kan övervaka några tjänster lämpar det sig inte 

för att övervaka servrar. På grund av systemets kraftfulla grafer kan det dock 

användas för att övervaka switchar i nätverk, men eftersom systemets gränssnitt var 

väldigt ostrukturerat rekommenderas istället Nagios eller OpenNMS för detta. 
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5.3.4.5 Argus  

Argus fokuserar på ett enkelt och tydligt användargränssnitt samtidigt som det från 

början designades för stora ISP-nätverk (Internet Service Provider) (Argus, 2010).  

Eftersom det inte fanns möjlighet att i arbetets omfattning undersöka prestandan för 

systemet är det svårt att säga huruvida systemets påstått goda skalbarhet påverkar 

systemets prestanda, men vad som kan avgöras är att det inte påverkat vilka tjänster 

som kan övervakas eftersom systemet hade fulla möjligheter att övervaka de tjänster 

som arbetet innefattar. Gällande det enligt Argus (2010) enkla och tydliga gränssnitt 

kan enkelheten kopplas till funktionalitet som var låg vilket får anses vara syftet med 

gränssnittet. Tydligheten speglas bäst i den höga strukturen för systemet och det är 

alltså möjligt att anse att Argus uppfyller sitt fokus. 

Eftersom systemet har stöd att övervaka samtliga tjänster i arbetets omfattning och 

gränssnittet tydligt presenterar vad som är fel är systemet rimligtvis bra att använda i 

många olika sammanhang. Tyvärr var dokumentationen så bristfällig att det i arbetets 

tidsomfång inte var möjligt att få systemet att fungera korrekt ens i den enkla testmiljö 

som sattes upp. Detta leder till misstankar om att det krävs mycket kunskap av 

administratören som sätter upp systemet och det bör även leda till att support kan vara 

svår att få tag på vid problem. 
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6 Slutsats 

Arbetet har framställt en kartläggning av NMS och fokuserat på systemens möjlighet 

att övervaka tjänster, dess prestanda i form av fördröjning innan larm samt 

gränssnittets användbarhet. Kapitlet syftar att sammanställa svaren på de delfrågor 

som tas upp i problemkapitlet. Svaren härleds från den data som presenteras i resultat 

och tillsammans svarar dessa tre frågor på problemet som arbetet baseras på. 

Vilka tjänster kan systemet övervaka? 

Systemens möjlighet för övervakning av tjänster visade goda möjligheter för de flesta 

systemen, vilket antagligen berodde på de tjänster som valdes för utvärdering. 

Eftersom arbetet fokuserade på just vanligt förekommande tjänster är det inte oväntat 

att systemen hade möjlighet att övervaka många av tjänsterna. Det är till synes 

systemutvecklarnas fokus på systemet som begränsat resultaten.  

De enda systemen som inte hade fullt stöd för övervakning av tjänsterna som togs upp 

i arbetet var Munin samt Cacti. Munin syftar, som tidigare nämnt på att vara en snabb 

lösning att implementera vilket antagligen lett till att en programvara installeras på 

varje nod istället för att administratörer skall tvingas förlita sig på SNMP för att 

övervaka egenskaper såsom CPU-belastning, hårddiskanvändning och nätverkstrafik. 

På grund av den fokusen begränsas systemets funktionalitet i form av övervakning av 

nätverksenheter. Vad gäller Cacti verkar utvecklarna ha valt en motsatt fokus och 

istället begränsat systemet till att endast kunna läsa SNMP-meddelanden och skapa 

grafer av dem. Systemet skulle därför kunna beskrivas som ett gränssnitt mot SNMP. 

Det bör innebära att organisationer som förlitar sig på SNMP för övervakning lätt kan 

implementera Cacti för att hantera informationen som en redan existerande SNMP-

community genererar. 

De resterande systemen OpenNMS, Nagios och Argus hade samtliga fullt stöd för 

övervakning av de tjänster som togs upp av arbetet. 

Hur hög prestanda har respektive system? 

Systemens prestanda visade, något oväntat, på tämligen stora skillnader mellan olika 

system. Detta är överraskande eftersom samtliga system var inställda att skicka polls 

var femte minut vilket borde resultera i relativt jämna resultat, men detta var alltså 

inte fallet. 

Munin och Cacti var de, enligt resultatet, långsammaste systemen som togs upp av 

arbetet och båda hade som längst fördröjningar på 7 minuter och 30 sekunder 

respektive 8 minuter och 33 sekunder. Eftersom systemen skickade ut en poll var 

femte minut bör det teoretiskt inte ta mer än fem minuter innan systemet larmade, 

oavsett när händelsen sker. Av detta är det möjligt att fatta en slutsats om att det inte 

endast är pollingfrekvensen som påverkar hur snabbt ett system larmar. Vad som 

istället verkar ha påverkat tiden för larm är någon form av fördröjning i systemen 

alternativt att systemen inte skickar polls med den frekvens de borde göra. Det känns 

inte sannolikt att det är prestandan i datorerna som påverkats då systemens resurskrav 

är i princip obefintliga.  

Hur hög användbarhet har respektive system? 

Användbarhet är generellt svårt att använda när system skall väljas för 

implementation eftersom det antagligen inte kommer märkas förrän efter 

implementeringen skett. Därför kan arbetet användas som beslutsstöd eftersom en 

organisation kan utgå från arbetets kartläggning för att få, åtminstone, en begränsad 
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bild över användbarheten i de olika systemen. Sundström (2005) menar att en hög 

användbarhet inte spelar en markant roll vid endast enstaka besök, utan den gör mest 

nytta vid frekventa besök eftersom den hjälper besökaren att lära sig hur han eller hon 

navigerar på sidan. Vad användbarheten kan påverka bör vara hur nöjd 

administratörer är med systemet och ifall de fortsätter använda det eller väljer att gå 

över till ett konkurrerande system. 

6.1 Arbetets styrkor och svagheter 

En uppenbar svaghet med arbetet är, som tidigare nämnt, testet för CPU-belastning. 

Testet misstänks inte visa en realistisk bild över fördröjningen mellan händelse och 

larm, men det visar att Cacti inte har någon funktionalitet för larm vid händelsen. 

Ytterligare brister arbetet är Argus som inte fungerande till den grad att det kunde 

delta i prestandatesterna.  

Arbetet tar fram ett sätt att utvärdera NMS tillsammans med resultatet av ett antal av 

systemen på marknaden. Den metodologi som används i arbetet går att applicera på 

fler system och därmed utöka kartläggningen av NMS. Arbetet kan också användas 

som hjälp vid implementation av NMS i en organisation då det tar upp starka 

respektive svaga delar om de olika systemen och analyserar för vilken situation de 

olika systemen lämpas. 
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7 Reflektion 

I kapitlet presenteras författarens egna reflektioner gällande arbetet i helhet och om 

respektive system. Eftersom det gäller subjektiva åsikter snarare än vetenskapligt 

framtagen data presenteras detta under reflektioner. 

Vad gäller metodansatserna som valdes i arbetet känns samtliga val motiverade även 

om vissa ändringar vore intressanta. Det vore intressant att se hur arbetet hade 

påverkats om intervjuer använts för att fastställa vilka system som togs upp av arbetet. 

Det skulle säkerställa att systemen som tas upp av arbetet är system som används i 

arbetslivet vilket möjligen hade gjort arbetet mer relevant. 

Resultatet visar att det finns stora skillnader mellan systemen, framförallt vad gäller 

användbarhet och prestanda. Vad gäller vilka tjänster som tas upp i arbetet hade det 

antagligen varit mer värdefullt att se mindre vanligt förekommande tjänster eftersom 

det tydligare hade visat stöd för tjänster i systemen. Tre av de fem systemen som togs 

upp i arbetet har fullt stöd för övervakning av tjänster vilket, som tidigare nämnt 

antagligen beror på de tjänsterna som täcktes in i arbetet. 

Som tidigare nämnt misstänks den höga CPU-belastningen under prestandatest för 

just CPU-belastning påverkat scriptets funktionalitet, men eftersom olika script 

användes för olika tester och testerna inte gjordes parallellt på samma dator bör detta 

inte ha påverkat något annat resultat. 

I övrigt anses arbetet väl genomfört i och med att det är möjligt att besvara 

problemformuleringen och att testerna som genomfördes bör visa giltlig data. 

7.1 OpenNMS 

OpenNMS var oerhört bekvämt att arbeta med hela vägen från installation till färdigt, 

larmande system. Systemet hade stöd för att automatiskt hitta noder och tjänster på 

dessa noder och det krävdes inga extra moduler för att utföra arbetet trots att systemet 

hade väldigt mycket funktionalitet. Gränssnittet var otroligt kraftfullt och det enda 

tillfället där konfigurationsfiler behövde ändras manuellt var för att ställa in SMTP-

server för larmning via e-post, i övrigt gjordes samtliga inställningar i det grafiska 

gränssnittet.  

Eftersom systemet förlitar sig på SNMP för övervakning av egenskaper såsom CPU-

belastning och hårddiskkapacitet krävdes det dock att en SNMP-server installerades 

på klienterna för att övervakning skulle vara möjligt. Detta är dock inte direkt en 

svaghet i systemet eftersom det är omöjligt att undersöka de egenskaperna utan att ha 

någon koppling med noden som övervakas. Bortsett från Munin har alla utvecklare 

valt att använda just SNMP för detta. Dokumentationen för systemet var väldigt 

välförklarande och installationsguiden var detaljerad och förklarade varje steg tydligt. 

7.2 Nagios 

Det är uppenbart att Nagios är ett kraftfullt övervakningssystem med god 

funktionalitet att övervaka i princip vad som helst, med rätt moduler. Det är dock 

mycket konfiguration som måste göras innan systemet har någon funktionalitet över 

huvudtaget och konfigurationsfilerna var relativt ostrukturerade på grund av dess 

flexibilitet. Nagios ger inga goda riktlinjer för vilken information som skall vara i 

respektive konfigurationsfiler utan låter istället administratören skapa sin egen 

struktur, vilket antagligen uppskattas om systemet behöver ändras på mycket, men det 
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gjorde också att huvudkonfigurationen tog lång tid innan systemet hade någon 

funktion. 

Dokumentationen var över lag god, men eftersom mycket av funktionaliteten i Nagios 

är beroende av moduler som är skrivna av användare är det inte säkert att dessa 

moduler är lika väldokumenterade. 

7.3 Munin 

Det gick snabbt att få Munin att rapportera allt som fanns inbyggt i systemet, såsom 

CPU-belastning. Men eftersom systemet kräver moduler för ytterligare funktionalitet, 

exempelvis möjlighet att övervaka SMTP blev det något mer komplicerat. Modulerna 

hade väldigt lite dokumentation och vid flera tillfällen installerades fel modul i 

systemet på grund av den dåliga dokumenteringen. Att Munins dokumentation för 

moduler över lag är sämre än den för Nagios misstänks bero på en mindre aktiv 

användarbas. 

Munin kräver som sagt att Munin-noce installeras på noderna som övervakas vilket 

leder till att nätverksenheter inte kunde övervakas. Det blir något av en avvägning 

mellan komplexitet och funktionalitet där systemet väljer att lägga sig på en nivå av 

låg komplexitet snarare än god funktionalitet. 

7.4 Cacti 

Cactis installation var lätt att utföra och får anses vara väldokumenterad, men 

gränssnittet var oerhört svårt att hitta i, vilket också reflekteras i användbarhetstester 

som utfördes i arbetet. I övrigt fanns det inte någon vidare välutformad 

dokumentation, men eftersom det mesta ställdes in i gränssnittet gick det oftast att 

hitta inställningarna trots att det tog onödigt lång tid på grund av det ostrukturerade 

upplägget på gränssnittet. 

Endast en sak i systemet ansågs vara riktigt bra och det var systemets möjlighet att 

skapa grafer efter administratörens önskemål. Den funktionen kändes välbyggt och 

det fanns väldigt goda valmöjligheter för hur grafer skall byggas upp. 

7.5 Argus 

Eftersom Argus aldrig fungerade helt korrekt är det svårt att reflektera över något 

annat än det faktum att dokumentationen var otroligt dålig, eller åtminstone 

ofullständig i jämförelse med de övriga system som tagits upp av arbetet.  
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8 Fortsatt arbete 

Eftersom det finns en otrolig mängd NMS på marknaden är arbetet inte en komplett 

kartläggning. Därför behöver liknande undersökningar göras för även andra system. 

Det vore värdefullt att se hur kommersiella system presterar i jämförelse med open 

source-system. 

Som tidigare nämnt fanns det inte möjligt att undersöka systemens skalbarhet i 

arbetet, men det vore en intressant egenskap att komplettera kartläggningen med, då 

det bör vara en stor faktor när en organisation skall välja system för implementering. 

Ytterligare komplettering av kartläggningen i form av mindre vanliga tjänster vore 

värdefull då arbetet endast tar upp vanligt förekommande tjänster. 

En annan intressant aspekt som inte arbetet tar upp är intervjuer med företag som 

använder NMS och utifrån dessa intervjuer ta fram vilka system som används på 

arbetsmarknaden. 

Eftersom samtliga system i arbetets omfattning använder polling för att ta fram 

information om noder skulle det vara bra att undersöka hur ofta olika system kan 

skicka polls till noder utan att påverka NMS:ets funktionalitet eller belasta nätverket 

märkbart med trafiken som genereras av polls.  
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1 Bilaga A - OpenNMS 

1.1 HTTP 

 
Tabell 1 Resultat av prestandatester gällande tjänsten HTTP 

Händelse (HH:MM:SS) Larm (HH:MM:SS) Fördröjning (HH:MM:SS) 

00:47:50 00:53:11 00:05:21 

01:06:51 01:08:17 00:01:26 

01:26:51 01:28:23 00:01:32 

01:46:52 01:48:29 00:01:37 

02:03:53 02:08:35 00:04:42 

02:23:54 02:28:40 00:04:46 

02:43:55 02:48:46 00:04:51 

03:02:55 03:03:52 00:00:57 

03:22:55 03:23:58 00:01:03 

03:42:57 03:44:03 00:01:06 

04:05:58 04:09:07 00:03:09 

04:25:58 04:29:13 00:03:15 

04:45:59 04:49:20 00:03:21 

05:04:00 05:09:25 00:05:25 

05:24:01 05:29:31 00:05:30 

05:44:01 05:45:36 00:01:35 

06:01:02 06:04:59 00:03:57 

06:21:03 06:25:04 00:04:01 

06:41:04 06:45:11 00:04:07 

07:00:05 07:05:31 00:05:26 

07:20:05 07:25:37 00:05:32 

07:40:06 07:41:43 00:01:37 

08:04:07 08:05:50 00:01:43 

08:24:08 08:25:55 00:01:47 

08:44:08 08:46:01 00:01:53 

09:05:09 09:06:07 00:00:58 

09:25:10 09:26:14 00:01:04 

09:45:11 09:46:20 00:01:09 

10:00:11 10:01:33 00:01:22 
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10:20:12 10:25:27 00:05:15 

Genomsnittlig fördröjning (HH:MM:SS) 00:02:52 

Längst fördröjning (HH:MM:SS) 00:05:32 

Minst fördröjning (HH:MM:SS) 00:01:23 

Differens i fördröjning (HH:MM:SS) 00:04:10 

Missade larm (Antal) 0 

1.2 SMTP 

 
Tabell 2 Resultat av prestandatester gällande tjänsten SMTP. 

Händelse (HH:MM:SS) Larm (HH:MM:SS) Fördröjning (HH:MM:SS) 

00:01:45 00:03:15 00:01:30 

00:21:46 00:23:21 00:01:35 

00:41:47 00:43:32 00:01:45 

01:03:48 01:08:46 00:04:58 

01:23:49 01:23:52 00:00:03 

01:43:50 01:43:58 00:00:08 

02:02:51 02:04:10 00:01:19 

02:22:52 02:24:17 00:01:25 

02:42:53 02:44:23 00:01:30 

03:00:54 03:04:31 00:03:37 

03:20:55 03:24:36 00:03:41 

03:40:56 03:44:42 00:03:46 

04:05:57 04:09:48 00:03:51 

04:25:58 04:29:54 00:03:56 

04:45:59 04:50:02 00:04:03 

05:00:00   

05:20:01 05:20:08 00:00:07 

05:40:02 05:40:19 00:00:17 

06:00:03 06:00:26 00:00:23 

06:20:04 06:20:31 00:00:27 

06:40:05 06:40:38 00:00:33 

07:08:06 07:10:44 00:02:38 

07:28:07 07:30:50 00:02:43 

07:48:11 07:50:56 00:02:45 
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08:08:09 08:11:02 00:02:53 

08:28:10 08:31:12 00:03:02 

08:48:11 08:51:41 00:03:30 

09:01:12   

09:21:13 09:21:51 00:00:38 

09:41:14 09:41:56 00:00:42 

Genomsnittlig fördröjning (HH:MM:SS) 00:02:10 

Längst fördröjning (HH:MM:SS) 00:04:58 

Minst fördröjning (HH:MM:SS) 00:00:03 

Differens i fördröjning (HH:MM:SS) 00:04:55 

Missade larm (Antal) 2 

1.3 SSH 

 
Tabell 3 Resultat av prestandatester gällande tjänsten SSH. 

Händelse (HH:MM:SS) Larm (HH:MM:SS) Fördröjning (HH:MM:SS) 

11:44:13 11:47:03 00:02:50 

12:01:14 12:02:40 00:01:26 

12:21:14 12:23:21 00:02:07 

12:41:15 12:43:33 00:02:18 

13:00:16 13:03:47 00:03:31 

13:20:16 13:24:38 00:04:22 

13:40:17 13:44:52 00:04:35 

14:04:17 14:05:26 00:01:09 

14:24:18 14:25:58 00:01:40 

14:44:19 14:46:36 00:02:17 

15:09:20 15:12:58 00:03:38 

15:29:21 15:33:35 00:04:14 

15:49:21 15:54:12 00:04:51 

16:02:22   

16:22:22 16:25:03 00:02:41 

16:42:23 16:45:18 00:02:55 

17:03:24 17:05:29 00:02:05 

17:23:24 17:25:42 00:02:18 

17:43:25 17:45:56 00:02:31 
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18:04:26 18:06:32 00:02:06 

18:24:26 18:27:29 00:03:03 

18:49:34   

19:03:34   

19:23:35 19:24:49 00:01:14 

19:43:36 19:45:17 00:01:41 

20:07:36 20:09:52 00:02:16 

20:27:37 20:30:28 00:02:51 

20:47:38 20:51:05 00:03:27 

21:08:38 21:11:41 00:03:03 

21:28:39 21:32:17 00:03:38 

Genomsnittlig fördröjning (HH:MM:SS) 00:02:43 

Längst fördröjning (HH:MM:SS) 00:04:51 

Minst fördröjning (HH:MM:SS) 00:01:09 

Differens i fördröjning (HH:MM:SS) 00:03:42 

Missade larm (Antal) 3 

1.4 Kabelbrott 

 
Tabell 4 Resultat av prestandatester gällande kabelbrott. 

Händelse (HH:MM:SS) Larm (HH:MM:SS) Fördröjning (HH:MM:SS) 

23:23:24 23:24:47 00:01:23 

23:43:24 23:45:15 00:01:51 

00:04:25 00:05:56 00:01:31 

00:24:26 00:26:18 00:01:52 

00:44:26 00:46:42 00:02:16 

01:01:27 01:02:26 00:00:59 

01:21:28 01:22:44 00:01:16 

01:41:28 01:43:11 00:01:43 

02:06:29 02:08:35 00:02:06 

02:26:30 02:28:53 00:02:23 

02:46:30 02:49:18 00:02:48 

03:05:31 03:09:34 00:04:03 

03:25:32 03:29:51 00:04:19 

03:45:32 03:50:09 00:04:37 
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04:03:33 04:05:26 00:01:53 

04:23:34 04:25:48 00:02:14 

04:43:35 04:46:11 00:02:36 

05:01:35 05:06:39 00:05:04 

05:21:36 05:21:56 00:00:20 

05:41:36 05:42:22 00:00:46 

06:07:37 06:07:51 00:00:14 

06:27:38 06:28:08 00:00:30 

06:47:38 06:48:33 00:00:55 

07:03:39 07:04:14 00:00:35 

07:23:40 07:24:30 00:00:50 

07:43:41 07:44:56 00:01:15 

08:09:42 08:10:17 00:00:35 

08:29:42 08:30:45 00:01:03 

08:49:42 08:51:01 00:01:19 

09:06:43   

Genomsnittlig fördröjning (HH:MM:SS) 00:01:50 

Längst fördröjning (HH:MM:SS) 00:05:04 

Minst fördröjning (HH:MM:SS) 00:00:14 

Differens i fördröjning (HH:MM:SS) 00:04:50 

Missade larm (Antal) 1 

1.5 CPU-belastning 

 
Tabell 5 Resultat av prestandatester gällande hög CPU-belastning. 

Händelse (HH:MM:SS) Larm (HH:MM:SS) Fördröjning (HH:MM:SS) 

13:22:47 13:35:27 00:12:40 

13:42:47 13:50:28 00:07:41 

14:07:48 14:16:50 00:09:02 

14:27:48 14:36:53 00:09:05 

14:47:48 14:56:55 00:09:07 

15:01:49   

15:21:49 15:33:02 00:11:13 

15:41:49 15:58:05 00:16:16 

16:09:50 16:29:16 00:19:26 
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16:29:50 16:49:17 00:19:27 

16:49:51 17:10:34 00:20:43 

17:09:51 17:25:38 00:15:47 

17:29:52 17:45:40 00:15:48 

17:49:52 18:05:42 00:15:50 

18:09:52 18:26:56 00:17:04 

18:29:53 18:41:57 00:12:04 

18:49:53 19:02:01 00:12:08 

19:09:53 19:18:18 00:08:25 

19:29:54 19:38:20 00:08:26 

19:49:54 19:58:23 00:08:29 

20:09:54 20:19:52 00:09:58 

20:29:55 20:39:54 00:09:59 

20:49:55 20:59:56 00:10:01 

21:09:56 21:21:31 00:11:35 

21:29:56 21:41:33 00:11:37 

21:49:56 22:01:35 00:11:39 

22:09:57 22:22:52 00:12:55 

22:29:57 22:37:54 00:07:57 

22:49:57 22:57:56 00:07:59 

23:09:58 23:19:17 00:09:19 

Genomsnittlig fördröjning (HH:MM:SS) 00:12:08 

Längst fördröjning (HH:MM:SS) 00:20:43 

Minst fördröjning (HH:MM:SS) 00:07:41 

Differens i fördröjning (HH:MM:SS) 00:13:02 

Missade larm (Antal) 1 

 

De rekommendationer framtagna för användbarhet som systemet inte uppfyller är:  

 Funktionalitet 

o Möjlighet att manipulera enheter och tjänster. 

 Struktur 

o Länkar är understrukna. 

o Menylänkarna är ömsesidigt uteslutande. 

 Interaktion 

o Textfält begränsar inte hur många tecken som går att skriva in. 
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o Valboxars och vallistors alternativ är korta och distinkta. 

o Valboxars och vallistors populära alternativ är högst upp. 



 

 1 

1 Bilaga B – Nagios 

1.1 HTTP 

 
Tabell 1 Födröjning Resultat av prestandatester gällande tjänsten HTTP. 

Händelse (HH:MM:SS) Larm (HH:MM:SS) Fördröjning (HH:MM:SS) 

00:47:50 00:50:28 00:02:38 

01:06:51 01:09:28 00:02:37 

01:26:51 01:28:28 00:01:37 

01:46:52 01:48:28 00:01:36 

02:03:53 02:06:28 00:02:35 

02:23:54 02:25:28 00:01:34 

02:43:55 02:49:28 00:05:33 

03:02:55 03:08:28 00:05:33 

03:22:55 03:27:28 00:04:33 

03:42:57 03:46:28 00:03:31 

04:05:58 04:10:28 00:04:30 

04:25:58 04:29:28 00:03:30 

04:45:59 04:48:28 00:02:29 

05:04:00 05:07:28 00:03:28 

05:24:01 05:26:28 00:02:27 

05:44:01 05:45:28 00:01:27 

06:01:02 06:04:28 00:03:26 

06:21:03 06:23:28 00:02:25 

06:41:04 06:42:28 00:01:24 

07:00:05 07:01:28 00:01:23 

07:20:05 07:25:28 00:05:23 

07:40:06 07:44:28 00:04:22 

08:04:07 08:08:28 00:04:21 

08:24:08 08:27:28 00:03:20 

08:44:08 08:46:28 00:02:20 

09:05:09 09:10:28 00:05:19 

09:25:10 09:29:28 00:04:18 

09:45:11 09:48:28 00:03:17 

10:00:11 10:02:28 00:02:17 
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10:20:12 10:25:28 00:05:16 

Genomsnittlig fördröjning (HH:MM:SS) 00:03:16 

Längst fördröjning (HH:MM:SS) 00:05:33 

Minst fördröjning (HH:MM:SS) 00:01:23 

Differens i fördröjning (HH:MM:SS) 00:04:10 

Missade larm (Antal) 0 

1.2 SMTP 

 
Tabell 2 Resultat av prestandatester gällande tjänsten SMTP. 

Händelse (HH:MM:SS) Larm (HH:MM:SS) Fördröjning (HH:MM:SS) 

00:01:45 00:03:20 00:01:35 

00:21:46 00:22:20 00:00:34 

00:41:47 00:46:20 00:04:33 

01:03:48 01:05:20 00:01:32 

01:23:49 01:24:20 00:00:31 

01:43:50 01:48:20 00:04:30 

02:02:51 02:07:20 00:04:29 

02:22:52 02:26:20 00:03:28 

02:42:53 02:45:20 00:02:27 

03:00:54 03:04:20 00:03:26 

03:20:55 03:23:20 00:02:25 

03:40:56 03:42:20 00:01:24 

04:05:57 04:06:20 00:00:23 

04:25:58 04:30:20 00:04:22 

04:45:59 04:49:20 00:03:21 

05:00:00 05:03:20 00:03:20 

05:20:01 05:22:20 00:02:19 

05:40:02 05:41:20 00:01:18 

06:00:03 06:00:20 00:00:17 

06:20:04 06:24:20 00:04:16 

06:40:05 06:43:20 00:03:15 

07:08:06 07:12:20 00:04:14 

07:28:07 07:31:20 00:03:13 

07:48:11 07:50:20 00:02:09 
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08:08:09 08:09:20 00:01:11 

08:28:10 08:33:20 00:05:10 

08:48:11 08:52:20 00:04:09 

09:01:12 09:06:20 00:05:08 

09:21:13 09:25:20 00:04:07 

09:41:14 09:44:20 00:03:06 

Genomsnittlig fördröjning (HH:MM:SS) 00:02:52 

Längst fördröjning (HH:MM:SS) 00:05:10 

Minst fördröjning (HH:MM:SS) 00:00:17 

Differens i fördröjning (HH:MM:SS) 00:04:53 

Missade larm (Antal) 0 

1.3 SSH 

 
Tabell 3 Resultat av prestandatester gällande tjänsten SSH. 

Händelse (HH:MM:SS) Larm (HH:MM:SS) Fördröjning (HH:MM:SS) 

11:44:13 11:46:48 00:02:35 

12:01:14 12:05:48 00:04:34 

12:21:14 12:24:48 00:03:34 

12:41:15 12:43:48 00:02:33 

13:00:16 13:02:48 00:02:32 

13:20:16 13:21:48 00:01:32 

13:40:17 13:41:48 00:01:31 

14:04:17 14:04:48 00:00:31 

14:24:18 14:28:48 00:04:30 

14:44:19 14:47:48 00:03:29 

15:09:20 15:11:48 00:02:28 

15:29:21 15:30:48 00:01:27 

15:49:21 15:49:48 00:00:27 

16:02:22   

16:22:22 16:23:48 00:01:26 

16:42:23 16:42:48 00:00:25 

17:03:24 17:06:48 00:03:24 

17:23:24 17:25:48 00:02:24 

17:43:25 17:44:48 00:01:23 
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18:04:26 18:08:48 00:04:22 

18:24:26 18:27:48 00:03:22 

18:49:34   

19:03:34   

19:23:35 19:26:48 00:03:13 

19:43:36 19:45:48 00:02:12 

20:07:36 20:09:48 00:02:12 

20:27:37 20:28:48 00:01:11 

20:47:38 20:52:48 00:05:10 

21:08:38 21:11:48 00:03:10 

21:28:39 21:30:48 00:02:09 

Genomsnittlig fördröjning (HH:MM:SS) 00:02:31 

Längst fördröjning (HH:MM:SS) 00:05:10 

Minst fördröjning (HH:MM:SS) 00:00:25 

Differens i fördröjning (HH:MM:SS) 00:04:45 

Missade larm (Antal) 3 

1.4 Kabelbrott 

 
Tabell 4 Resultat av prestandatester gällande kabelbrott. 

Händelse (HH:MM:SS) Larm (HH:MM:SS) Fördröjning (HH:MM:SS) 

23:23:24 23:24:20 00:00:56 

23:43:24 23:44:10 00:00:46 

00:04:25 00:05:00 00:00:35 

00:24:26 00:26:20 00:01:54 

00:44:26 00:45:50 00:01:24 

01:01:27 01:02:00 00:00:33 

01:21:28 01:23:20 00:01:52 

01:41:28 01:42:50 00:01:22 

02:06:29 02:07:40 00:01:11 

02:26:30 02:28:20 00:01:50 

02:46:30 02:47:50 00:01:20 

03:05:31 03:07:00 00:01:29 

03:25:32 03:26:40 00:01:08 

03:45:32 03:46:20 00:00:48 
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04:03:33 04:04:00 00:00:27 

04:23:34 04:25:20 00:01:46 

04:43:35 04:44:40 00:01:05 

05:01:35 05:02:20 00:00:45 

05:21:36 05:22:20 00:00:44 

05:41:36 05:43:20 00:01:44 

06:07:37 06:09:20 00:01:43 

06:27:38 06:29:20 00:01:42 

06:47:38 06:48:40 00:01:02 

07:03:39 07:06:00 00:02:21 

07:23:40 07:24:40 00:01:00 

07:43:41 07:45:20 00:01:39 

08:09:42 08:13:00 00:03:18 

08:29:42 08:30:20 00:00:38 

08:49:42 08:51:30 00:01:48 

09:06:43   

Genomsnittlig fördröjning (HH:MM:SS) 00:01:20 

Längst fördröjning (HH:MM:SS) 00:03:18 

Minst fördröjning (HH:MM:SS) 00:00:27 

Differens i fördröjning (HH:MM:SS) 00:02:51 

Missade larm (Antal) 1 

1.5 CPU-belastning 

 
Tabell 5 Resultat av prestandatester gällande hög CPU-belastning. 

Händelse (HH:MM:SS) Larm (HH:MM:SS) Fördröjning (HH:MM:SS) 

13:22:47 13:28:20 00:05:33 

13:42:47   

14:07:48   

14:27:48   

14:47:48   

15:01:49   

15:21:49   

15:41:49   

16:09:50   
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16:29:50   

16:49:51   

17:09:51   

17:29:52   

17:49:52   

18:09:52   

18:29:53   

18:49:53   

19:09:53   

19:29:54   

19:49:54   

20:09:54   

20:29:55   

20:49:55   

21:09:56   

21:29:56   

21:49:56   

22:09:57   

22:29:57   

22:49:57   

23:09:58   

Genomsnittlig fördröjning (HH:MM:SS) 00:05:33 

Längst fördröjning (HH:MM:SS) 00:05:33 

Minst fördröjning (HH:MM:SS)  

Differens i fördröjning (HH:MM:SS)  

Missade larm (Antal) 29 

De rekommendationer framtagna för användbarhet som systemet inte uppfyller är: 

 Funktionalitet 

o Möjlighet att manipulera enheter och tjänster. 

o Möjlighet att manipulera användare. 

 Struktur 

o Länken reagerar när muspekaren förs över den. 

o Användaren återkommer till förstasidan genom textlänk och logo. 

o Menyn markerar vilken sida man befinner sig på. 
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o Det finns en synlig sökväg för att se var användaren befinner sig. 

 Interaktion 

o Valboxars och vallistors populära alternativ är högst upp. 
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1 Bilaga C - Munin 

1.1 Kabelbrott 

 
Tabell 1 Resultat av prestandatester gällande kabelbrott. 

Händelse (HH:MM:SS) Larm (HH:MM:SS) Fördröjning (HH:MM:SS) 

23:23:24 23:28:02 00:04:38 

23:43:24 23:48:01 00:04:37 

00:04:25 00:08:01 00:03:36 

00:24:26 00:28:01 00:03:35 

00:44:26 00:48:01 00:03:35 

01:01:27 01:08:02 00:06:35 

01:21:28 01:28:01 00:06:33 

01:41:28 01:48:01 00:06:33 

02:06:29 02:13:01 00:06:32 

02:26:30 02:33:02 00:06:32 

02:46:30 02:53:01 00:06:31 

03:05:31 03:13:01 00:07:30 

03:25:32 03:33:01 00:07:29 

03:45:32 03:53:01 00:07:29 

04:03:33 04:08:02 00:04:29 

04:23:34 04:28:01 00:04:27 

04:43:35 04:48:01 00:04:26 

05:01:35 05:08:01 00:06:26 

05:21:36 05:28:02 00:06:26 

05:41:36 05:48:02 00:06:26 

06:07:37 06:13:01 00:05:24 

06:27:38 06:33:01 00:05:23 

06:47:38 06:53:01 00:05:23 

07:03:39 07:08:01 00:04:22 

07:23:40 07:28:01 00:04:21 

07:43:41 07:48:01 00:04:20 

08:09:42 08:13:01 00:03:19 

08:29:42 08:33:01 00:03:19 

08:49:42 08:53:01 00:03:19 
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09:06:43 09:08:01 00:01:18 

Genomsnittlig fördröjning (HH:MM:SS) 00:05:10 

Längst fördröjning (HH:MM:SS) 00:07:30 

Minst fördröjning (HH:MM:SS) 00:01:18 

Differens i fördröjning (HH:MM:SS) 00:06:12 

Missade larm (Antal) 0 

1.2 CPU-belastning 

 
Tabell 2 Resultat av prestandatester gällande hög CPU-belastning. 

Händelse (HH:MM:SS) Larm (HH:MM:SS) Fördröjning (HH:MM:SS) 

13:22:47 13:30:00 00:07:13 

13:42:47 13:45:00 00:02:13 

14:07:48 14:20:00 00:12:12 

14:27:48 14:35:00 00:07:12 

14:47:48 14:55:00 00:07:12 

15:01:49 15:10:00 00:08:11 

15:21:49 15:35:00 00:13:11 

15:41:49 15:55:00 00:13:11 

16:09:50 16:25:00 00:15:10 

16:29:50 16:35:00 00:05:10 

16:49:51 17:05:00 00:15:09 

17:09:51 17:25:00 00:15:09 

17:29:52 17:35:00 00:05:08 

17:49:52 18:05:00 00:15:08 

18:09:52 18:25:00 00:15:08 

18:29:53 18:45:00 00:15:07 

18:49:53 19:05:00 00:15:07 

19:09:53 19:25:00 00:15:07 

19:29:54 19:45:00 00:15:06 

19:49:54 20:05:00 00:15:06 

20:09:54 20:25:00 00:15:06 

20:29:55 20:45:00 00:15:05 

20:49:55 21:05:00 00:15:05 

21:09:56 21:25:00 00:15:04 
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21:29:56 21:45:00 00:15:04 

21:49:56 22:05:00 00:15:04 

22:09:57 22:25:00 00:15:03 

22:29:57 22:45:00 00:15:03 

22:49:57 23:05:00 00:15:03 

23:09:58 23:25:00 00:15:02 

Genomsnittlig fördröjning (HH:MM:SS) 00:12:46 

Längst fördröjning (HH:MM:SS) 00:15:10 

Minst fördröjning (HH:MM:SS) 00:02:13 

Differens i fördröjning (HH:MM:SS) 00:12:57 

Missade larm (Antal) 0 

De rekommendationer framtagna för användbarhet som systemet inte uppfyller är:  

 Funktionalitet 

o Möjlighet att manipulera enheter och tjänster. 

o Möjlighet att manipulera NMS:ets funktionalitet. 

o Möjlighet att manipulera användare. 

 Struktur 

o Länken reagerar när muspekaren förs över den. 

o Användaren återkommer till förstasidan genom textlänk och logo. 

Anledningen till att interaktion inte är med i Figur 5 är att systemet inte har någon 

som helst möjlighet för interaktion i användargränssnittet. 
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1 Bilaga D – Cacti 

1.1 Kabelbrott 

 
Tabell 1 Resultat av prestandatester gällande kabelbrott. 

Händelse (HH:MM:SS) Larm (HH:MM:SS) Fördröjning (HH:MM:SS) 

23:23:24 23:25:02 00:01:38 

23:43:24   

00:04:25   

00:24:26   

00:44:26   

01:01:27   

01:21:28   

01:41:28   

02:06:29 02:15:02 00:08:33 

02:26:30   

02:46:30   

03:05:31   

03:25:32   

03:45:32   

04:03:33   

04:23:34   

04:43:35   

05:01:35   

05:21:36   

05:41:36   

06:07:37 06:15:02 00:07:25 

06:27:38   

06:47:38   

07:03:39   

07:23:40   

07:43:41   

08:09:42 08:15:03 00:05:21 

08:29:42   



 

 2 

08:49:42   

09:06:43   

Genomsnittlig fördröjning (HH:MM:SS) 00:05:44 

Längst fördröjning (HH:MM:SS) 00:08:33 

Minst fördröjning (HH:MM:SS) 00:05:21 

Differens i fördröjning (HH:MM:SS) 00:06:55 

Missade larm (Antal) 26 

 

De rekommendationer framtagna för användbarhet som systemet inte uppfyller är:  

 Funktionalitet 

o Möjlighet att manipulera enheter och tjänster. 

 Struktur 

o Länkar är understrukna. 

o Användaren återkommer till förstasidan genom textlänk och logo. 

o Menyn använder text och inte bilder. 

o Menylänkarna är ömsesidigt uteslutande. 

o Huvudavdelningarna går att nå via en huvudmeny. 

 Interaktion 

o Textfält begränsar inte hur många tecken som går att skriva in. 

o Obligatoriska fält i formulär är markerade. 
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1 Bilaga E – Argus 

De rekommendationer framtagna för användbarhet som systemet inte uppfyller är:  

 Funktionalitet 

o Möjlighet att manipulera enheter och tjänster. 

o Möjlighet att manipulera NMS:ets funktionalitet. 

o Möjlighet att manipulera användare. 

 Struktur 

o Länken reagerar när muspekaren förs över den. 

o Användaren återkommer till förstasidan genom textlänk och logo. 

Anledningen till att interaktion inte är med i Figur 5 är att systemet inte har någon 

som helst möjlighet för interaktion i användargränssnittet. 

 


