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Övervakningsverktyg: Jämförelse mellan Zabbix och op5 Monitor

Peter Sandqvist

Sammanfattning
Detta examensarbete jämför två övervakningsverktyg för servrar i ett nätverk, Zabbix 
och op5 Monitor. Båda är open source och används aktivt av organisationer för att 
övervaka  organisationsservrarnas  processorlast,  I/O-kö  på  hårddiskarna,  status  på 
tjänster  och  mycket  mer.  Dessa  två  övervakningsverktyg  testas  och  jämförs  med 
varandra ur perspektiven användarvänlighet, funktionalitet och prestanda. Resultaten 
visar att i  de flesta fallen är Zabbix mer användarvänligt medan op5 Monitor i de 
flesta fallen har bättre funktionalitet. Det visar sig också att op5 Monitor har något 
högre prestanda än inte bara Zabbix utan även de övervakningssystem som testades av 
Robin Rudeklint år 2010.

Nyckelord: Övervakningsverktyg, Zabbix, op5
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1 Introduktion
Varför organisationer säkerhetsövervakar sina nätverk mot virus och annan skadlig 
mjukvara är inte så svårt att förstå och är till och med nästan något av en oskriven lag 
idag.  Men det  är  inte  bara  viktigt  att  övervaka nätverket  efter  hot  som virus  och 
intrång. Det är också viktigt att veta vad som egentligen händer i nätverket. Vilka 
servrar är mest belastade och under vilka tider på dygnet. Att veta vart flaskhalsarna 
inom nätverket finns gör att det går att bedöma ifall det går att göra något åt dem och 
på  det  sättet  öka  effektiviteten  i  nätverket.  Övervakning  av  nätverket  kan  då  ge 
information  som  kan  leda  till  att  organisationers  nätverk  effektiviseras  eftersom 
prestandan optimeras. Övervakningsverktyg kan också om de körs under en längre tid 
hjälpa till  att  förutse kommande behov. Detta visar att  det kan finnas ekonomiska 
fördelar med övervakningsverktyg vilket kan göra dem intressanta för organisationer.

Syftet med detta examensarbetet är att beskriva och jämföra två övervakningsverktyg, 
Zabbix och op5 Monitor, för att se ifall någon av dem är att föredra beroende på vad 
vad som krävs av verktyget. Examensarbetet ska då kunna användas som en grund att 
stå  på  för  organisationer  som  ska  välja  övervakningsverktyg  till  sina  nätverk. 
Anledningen till att just Zabbix och op5 Monitor ska jämföras är bland annat för att 
båda är open source och båda arbetar på open source-plattformen LAMP. Däremot är 
de två skilda verktyg  där  op5 Monitor  är  flera  år  yngre  än Zabbix och då är  det 
intressant att veta vad som egentligen skiljer de två övervakningsverktygen åt. 

Övervakningsverktyg  ger  information  om vad  som händer  i  en  server  vilket  kan 
uppmärksamma nätverksadministratören om att  en eventuell  förändring i nätverket 
kan behövas. Därför är det viktigt att verktyget är smidigt och ger ut information som 
är lätt att förstå, inte bara för nätverksadministratörer utan även för ledningen som ska 
fatta beslutet om eventuell förändring i nätverket behövs göras. Enligt Ipswitch (2008) 
är nätverk inte bara ett hjälpmedel för företag. Idag byggs företag upp av nätverk. 
Inom  nätverket  sköts  bland  annat  kommunikation  och  handel  vilket  företag  är 
beroende av för att fortsätta med sina verksamheter. Vidare tar Ipswitch (2008) upp 
att en så viktig del av företag måste skötas om ordentligt och då är det viktigt att veta 
vad som händer i nätverket. Övervakningsverktyg får då en viktig roll. 

Jag har valt att avgränsa examensarbetet till bara just övervakningsverktygen Zabbix 
och op5 Monitor. Det finns flera andra övervakningsverktyg men de valda verktygen 
används på arbetsmarknaden och har flera saker gemensamt (till exempel att båda är 
open source) vilket kan göra det svårt för organisationer att välja mellan dem.

Examensarbetet kommer att ses utifrån ett antal perspektiv. Jag har valt att avgränsa 
mig till tre perspektiv nämligen användarvänlighet, funktionalitet och prestanda. 

Detta examensarbete förväntas ta fram de två övervakningsverktygen Zabbix och op5 
Monitors  för-  och  nackdelar  utifrån  de  två  perspektiven  användarvänlighet  och 
funktionalitet och även hur deras prestanda skiljer sig åt. Den förväntas då också ge 
en  bild  över  vilken  utav  Zabbix  och op5 Monitor  som är  att  föredra i  respektive 
perspektiv.
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2 Bakgrund
Här följer en bakgrund till examensarbetets problem. I det här kapitlet kommer vad ett 
övervakningsverktyg är och varför de används beskrivas. Här behandlas också några 
olika  kategorier  av  övervakningssystem  och  även  några  andra  mjukvaror  som 
framförallt Zabbix och op5 Monitor, men även andra övervakningssystem, använder 
sig av. 

2.1 Nätverksövervakning
Cisco-Network (2008) skriver att en av nätverksadministratörernas arbetsuppgifter är 
att se till att nätverket är uppe och fungerar som det ska. Det är då viktigt att veta ifall 
något händer i nätverket som kan förhindra att nätverket fortsätter att fungera som det 
ska. Antingen om det händer något just nu eller om det finns en risk att det kommer 
hända något i framtiden. Hur nätverksadministratörerna ska gå till väga för att få tag 
på  informationen  blir  då  en  viktig  fråga  om  de  vill  kunna  klara  av  den 
arbetsuppgiften.  Ett  övervakningsverktyg,  även  kallat  övervakningssystem,  blir  då 
svaret på den frågan. Det argument som går att ge ledningen för att införskaffa ett 
övervakningsverktyg med all tid och pengar det kommer att kräva är, enligt Behr och 
Nash (2007), att kvarhålla nätverkets nuvarande hälsa, att försäkra tillgängligheten, 
öka prestandan och att kunna få information som kan lagras och senare användas vid 
planering av framtida tillväxt.

Ipswitch (2008) påpekar också att eftersom nätverk är såpass komplexa med massor 
av  komponenter  som kan gå  ner  så  kommer  något  tids  nog att  gå  fel.  Även om 
redundans  och säkerhetskopior  används  så hade  kanske  felet  som uppstod kunnat 
identifieras  och  korrigerats  ifall  nätverket  hade  varit  övervakat.  Redundans  och 
säkerhetskopior  är  guld  värt  men  de  är  mest  till  för  nödsituationer  och  om 
nätverksadministratörerna uppmärksammas på att  något tycks vara fel i  tid kan de 
förhoppningsvis förebygga nödsituationen.

Behr och Nash (2007) tar också upp att övervakningsverktyg inte bara är något som 
installeras  och  sedan  glöms  bort  i  tron  att  den  löser  allt.  Övervakningsverktygen 
kanske sänder e-postmeddelanden till nätverksadministratören ifall något fel inträffar 
men som tidigare nämnts ger övervakningsverktyg information som kan förebygga 
nödsituationer. Men nätverksadministratören måste undersöka den informationen som 
övervakningsverktygen  ger  för  att  en  möjlig  nödsituation  ska  kunna  hittas. 
Övervakningsverktygen  har  informationen  men  om  ingen  använder  den  sparade 
informationen försvinner en stor del av poängen med övervakningsverktyg. 

Det  är  viktigt  att  nätverksadministratörerna  håller  koll  på  den  informationen  som 
övervakningsverktygen ger men om något plötsligt ändå skulle hända är larmen som 
övervakningsverktygen har till stor hjälp för att nätverksadministratörerna snabbt ska 
uppmärksammas på att något har skett. Det är då viktigt, enligt Ipswitch (2008), att 
larmen i form av bland annat e-postmeddelanden och varningsrutor är meningsfulla 
och  så  få  alarm  kommer  från  samma  problem  som  möjligt.  Ifall 
övervakningsverktygen  börjar  generera  onödiga  alarm  kommer 
nätverksadministratören snart sluta ta alarmen på allvar.
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Idag finns det övervakningsverktyg för i princip alla typer av nätverk (Behr & Nash, 
2007). Förutom att kunna övervaka LAN, WAN, trådat nätverk, trådbundet nätverk, 
nätverk med VPN och så vidare så finns det övervakningsverktyg som klarar av att 
övervaka  apparater  med  olika  operativsystem.  Dessa  operativsystem  är  inte 
begränsade  till  bara  olika  server/persondatorers  operativsystem  utan  stöder  även 
mobiltelefon, routrar och switchars operativsystem (Behr & Nash, 2007).

2.2 Typer av nätverkssystem
En viktig sak att tänka på är att skilja på nätverkövervakningssystem och två andra 
nätverkssystem: intrångsdetekteringssystem och intrångsförhindringssystem. Behr och 
Nash (2007) skriver att intrångsdetekteringssystem specifikt övervakar nätverket emot 
intrång  och varnar  ifall  den  upptäcker  ett  intrång.  Intrångsförhindringssystem kan 
förutom att upptäcka intrång även försöka blockera intrånget. Behr och Nash (2007) 
påpekar  att  även om övervakningssystem har  vissa  säkerhetsfunktioner  är  de  inte 
fokuserade på säkerhet utan har snarare fokus på hur väl nätverket fungerar under en 
vanlig arbetsdag.

2.3 LAMP
LAMP står för Linux, Apache, MySQL och PHP (kan även vara Perl eller Python 
istället  för  PHP)  och  är  en  samling  mjukvaror  som  bland  annat 
övervakningsverktygen Zabbix och op5 Monitor kräver för att kunna köras. LAMP är 
enligt Dougherty (2001) en open source-plattform som passar bra för högpresterande 
webbapplikationer, både när applikationerna utvecklas och när de körs i drift.

Linux är en populär familj  av operativsystem som grundar sig på UNIX även om 
Linux inte är ett officiellt UNIX-operativsystem (Murphy, 2004).

Apache är ett webbserverprogram som går att köra på många olika operativsystem, 
inte bara UNIX-baserade operativsystem utan även vissa typer av Windows (Apache, 
2011).

MySQL är ett SQL baserat databashanteringssystem som även går att implementera 
som en databasserver (MySQL.com, 2011).

PHP är ett skriptspråk som passar bra vid webbutveckling. PHP-kod kan inbäddas i 
HTML-kod (PHP.net, 2011).

2.4 Nagios
Nagios  är  det  övervakningsverktyg  som op5 Monitor  grundas  på.  Nagios  är  open 
source  och  skaparna  av  op5  Monitor  installerade  och  administrerade  en  Nagios-
lösning som de började bygga ut på. De gjorde den mer användarvänlig och la till 
funktioner som var efterfrågade av arbetsmarknaden som till exempel möjligheten att 
generera rapporter. Resultatet blev op5 Monitor som nu är skilt från Nagios även om 
mycket fortfarande liknar Nagios och vissa Nagios-program som till exempel agenten 
NRPE fortfarande är kompatibel med op5 Monitor (Op5.com, 2011).
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3 Problem
Här  beskrivs  examensarbetets  huvudfråga,  motivationen  till  varför  frågan  är 
examensarbetets huvudfråga, avgränsningar, relaterade arbeten och arbetets delmål.

3.1 Problemprecisering
Den huvudfråga som kommer vara den röda tråden genom hela examensarbetet är:

”Om  ett  övervakningsverktyg  ska  införskaffas  och  ett  antal  relevanta  kriterier  
övervägs ur perspektiven användarvänlighet, funktionalitet och prestanda vad kan  
sett  ur dessa perspektiv  ligga till  grund för ett  beslut om införskaffning mellan  
övervakningsverktygen Zabbix och op5 Monitor?” 

3.2 Motivering
Vad gör just denna fråga passade som huvudfråga? Frågan uppmärksammar att det är 
en skillnad på Zabbix och op5 Monitor och att en av dem kan vara mer passande än 
den andra beroende på vilka krav organisationer har på övervakningsverktyget.  En 
organisation vill inte införskaffa ett specifikt övervakningsverktyg om det finns ett 
annat  övervakningsverktyg som bättre  uppfyller  kraven som ställs.  Därför kan det 
vara viktigt för organisationer att veta vilket verktyg som passar bättre beroende på 
vilken/vilka utav kriterierna som prioriteras så att ett beslut kan fattas som har störst 
chans att gynna dem. Anledningen till att funktionalitet är en av de perspektiv som 
kommer  undersökas  är  för  att  ett  övervakningsverktygs  funktionalitet  avgör  vad 
verktyget  kan  göra  och  hur  effektivt  det  görs  vilket  ger  funktionaliteten  en  stor 
betydelse. ManageEngine.com (2011) uppmärksammar att det är värt att undersöka ett 
övervakningsverktygs  funktionalitet  för  att  se  om  övervakningsverktyget  har  den 
funktionaliteten som anses måste finnas. Perspektivet användarvänlighet undersöks på 
grund av  att  även om ett  övervakningsverktyg  har  massor  med  funktionalitet  kan 
verktyget ändå vara olämpligt om allt för mycket tid måste läggas på att konfigurera 
verktyget och leta efter svårfunnen information. Ipswitch (2008) uppmärksammar att 
det  organisationer  av  alla  storlekar  bör  leta  efter  när  de  ska  välja  ett 
övervakningsverktyg är ett verktyg som är lätt att använda men samtidigt har alla de 
funktioner som behövs. Anledningen till varför prestanda är ett passande perspektiv 
att  undersöka  beskriver  Rudeklint  (2010)  i  sitt  arbete  när  han  tar  en  algoritm 
framtagen av Patterson (2002) och räknar ut att företaget Dustin skulle förlora drygt 
7200 kr per minut ifall kabeln till deras webbserver skulle bli trasig. En skillnad på 
bara några minuter i övervakningsverktygens larmhastighet kan då kosta ett företag 
många tusen kronor.

3.3 Avgränsningar
Problemet  är  avgränsat  till  övervakningsverktygen  Zabbix  och  op5  Monitor. 
Motivationen till att just dessa verktyg valdes är för att de klarade av de två kriterierna 
som  fanns  vid  valet  av  övervakningsverktyg.  Det  första  kriteriet  var  att 
övervakningsverktyget måste vara open source. Detta för att open source har växt så 
mycket att det idag finns områden där större delen av mjukvarorna inom området är 
just open source. Ett sådant exempel är webbservrar (Deshpande & Riehle, 2008). 
Open sources tillväxt tillsammans med att pålitligheten, säkerheten och flexibiliteten 
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står  sig  bra i  jämförelse  med proprietära  mjukvaror  och att  inget  stödjer att  open 
source system är mindre användarvänliga (Finnegan och Morgan, 2007) gör att ett 
open  source-alternativ  vid  val  av  övervakningsverktyg  blir  intressant.  Det  andra 
kriteriet  var  att  övervakningsverktyget  måste  arbeta  på  plattformen  LAMP. 
Anledningen till detta är dels för att LAMP ger möjligheten att lagra data med hjälp 
av MySQL och dels för att LAMP är en plattform uppbyggd av mjukvaror som är 
open source vilket gör arbetet mer konsekvent.

Perspektiven  är  avgränsade  till  användarvänlighet,  funktionalitet  och  prestanda  på 
grund av anledningarna som nämndes under avsnitt 3.2. 

3.4 Relaterade Arbeten
Robin  Rudeklint  gjorde  2010  en  jämförelse  mellan  ett  antal 
nätverksövervakningssystem. Han utlöste ett antal problem för att se ifall systemen 
gav ut  en varning och i  så  fall  hur  lång tid  det  tog innan varningen gavs  ut.  De 
problem som testades  var  inaktivering  av tjänsterna  HTTP, SMTP och SSH. Han 
simulerade även kabelbrott och onaturligt hög CPU-belastning. Han granskade även 
systemens användargränssnitt genom att kolla på strukturen och interaktionen. Han 
sammanställde  då  med  hjälp  av  dessa  tester  nätverksövervakningssystemens 
användbarhet i jämförelse med varandra.

Ett  annat  arbete  gjordes  av  Ipswitch  år  2008  där  fokusen  mer  låg  i 
övervakningsverktyg som helhet snarare än specifika övervakningsverktyg. Ipswitch 
beskriver vad ett övervakningsverktyg är och varför det bör användas. Utöver detta 
beskrivs även vad som kan och bör övervakas i ett nätverk och vad företag bör leta 
efter  i  ett  övervakningsverktyg.  Ipswtich  tar  då  upp  element  som det  här  arbetet 
grundar sig på och som även motiverar studien. Ett annat liknande arbete gjordes även 
ett år tidigare av Behr och Nash som relaterar till det här arbetet på samma sätt som 
Ipswitch.

3.5 Delmål
För att underlätta att uppfylla examensarbetets syfte har tre delmål tagits fram. Dessa 
delmål kommer användas som riktlinjer genom hela examensarbetet. 

De tre delmålen är:

1. Utforma testmiljön.

2. Fastställa övervakningsverktygens användarvänlighet och funktionalitet.

3. Fastställa övervakningsverktygens prestanda.

Dessa delmål kommer resultera i att en slutsats kommer kunna dras om jämförelsen 
mellan övervakningsverktygen Zabbix och op5 Monitor.

5



4 Metod
Här tas det upp hur metoden som ligger till grund för examensarbetet är uppbyggd för 
att kunna besvara rapportens frågeställning.

4.1 Val av metod
Den metod  som kommer  användas  i  det  här  examensarbetet  är  experiment  vilket 
Berndtsson, Hansson, Lundell och Olsson (2008) beskriver som en undersökning av 
ett antal variabler och hur dessa variabler påverkas av experimentets förhållanden.

Det här examensarbetet har tre variabler som kommer undersökas. Det första är tiden 
mellan  att  ett  problem  sker  i  nätverket  tills  att  ett  larm  ges  ut  av  det 
övervakningsverktyget  som  körs.  Den  andra  och  tredje  variabeln  är 
övervakningsverktygens användarvänlighet respektive funktionalitet.

4.2 Uppbyggnad av Testmiljö
Arbetsmiljöns  nätverkstopologi  som  kommer  användas  i  experimenten  kommer 
baseras  på  den  nätverkstopologi  som  Rudeklint  (2010)  använde  sig  av.  Däremot 
kommer några förändringar göras för att topologin ska passa det här arbetet.

Anledning till  att  basera topologin på Rudeklints  (2010) topologi  (förutom för  att 
samma experiment ska utföras) är på grund av att han baserade sin nätverkstopologi 
på exempel över existerande organisationers nätverkstopologier. Detta gör att testerna 
får en realistisk grund att utföras på.

4.3 Sammanställning av Information
Den  informationen  som  kommer  behövas  till  jämförelsen  kommer  tas  från  tre 
resurser. Dessa tre resurser kommer vara övervakningsverktygens officiella hemsida 
(manualer,  FAQ med mera), systemen under installationsfasen och systemen under 
drift.

Informationen  som samlats  in  från  de  tre  resurserna  kommer  fokuseras  runt  fem 
punkter nämligen notifiering,  dokumentation,  hosts,  egna alarm och grafer.  I varje 
punkt kommer det då beskrivas hur övervakningsverktygen har löst problem relaterat 
till punkten utifrån de två perspektiven användarvänlighet och funktionalitet.

Notifiering  kommer  beskriva  hur  övervakningsverktygen  har  löst  problemet  med 
notifieringar.  Ipswitch  (2008)  beskriver  vikten  av  notifiering  och  skriver  att 
notifieringar inte bara bör ge ut information om när något har hänt men också vilken 
hårdvara som är drabbad och vad som är fel. 

Dokumentation  kommer  gå  igenom  hur  mycket  som  finns  dokumenterat  om 
övervakningsverktygen. Att gå igenom övervakningsverktygets dokumentation innan 
den sätts  upp sparar  dyrbar  tid  genom att  minska  onödiga  felinställningar  (Cisco-
Network, 2008) vilket visar på vikten av bra dokumentation. 

Punkten  hosts beskriver hur övervakningsverktygen sköter  hosts och till vilken grad 
de använder sig av agenter och liknande mjukvara. IT-observer.com (2006) skriver att 
det  finns  fördelar  och  nackdelar  med  att  använda  agenter  vilket  i  sin  tur  speglar 
övervakningsverktygen  som använder  dem.  En fördel  som uppmärksammas  är  att 
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agenter är ett smidigt sätt att få tag på information om hosts då agenter går in mer på 
djupet än vad allmänna skötselverktyg gör och en nackdel som uppmärksammas är att 
de är kostsamma. Dessa för- och nackdelar visar på vikten av vilket sätt som hosts 
behandlas på. 

Ett övervakningsverktyg som inte övervakar rätt saker kommer inte heller  vara till 
någon hjälp (Behr och Nash, 2007). Detta gör att möjligheten att göra egna alarm för 
att väga upp de alarm som inte finns till en punkt värd att ta upp. Ett exempel kan vara 
ifall en server har tjänsten SSH installerat men övervakningsverktyget inte övervakar 
just den tjänsten. Om administratören som tar hand om övervakningsverktyget vill att 
SSH ska övervakas kommer möjligheten att lägga till övervakning av den tjänsten att 
bli viktig. Punkten egna alarm kommer då ta upp hur övervakningsverktygen har löst 
problemen med att skapa egna alarm.

Ipswitch (2008) nämner att visa vad som händer i nätverket är en av tio anledningar 
att använda nätverksövervakning. Som ett exempel tas grafer upp och hur de hjälper 
att  i  rapporter förklara hur aktiviteter  i nätverket  och dess hälsa ser ut.  En såpass 
användbar  funktion  hos  övervakningsverktygen  passar  då  bra  att  beskriva  och 
jämföra.

Utöver  dokumentation  är  inga  punkter  specifika  till  antingen  funktionalitet  eller 
användarvänlighet (dokumentation är inriktat på användarvänlighet). Detta eftersom 
en beskrivning av en funktion också ger hur lätt det är att använda funktionen. Ett 
exempel  på  detta  kan  vara  en  beskrivning  över  skapandet  av  en  ny  graf.  Detta 
kommer samtidigt beskriva hur komplicerat det är att skapa en ny graf vilket visar på 
hur användarvänligt övervakningsverktyget är i just den punkten.

Dokumentation är den enda punkten som inte kommer använda någon information 
från  själva  övervakningsverktygen.  All  information  kommer  tas  från  respektive 
officiella hemsida och kommer bedömas efter tillgången av officiell dokumentation 
och hur utvecklat respektive community är (tillgång till forum, bloggar, IRC osv.).

4.4 Utförande av Experiment
Experimenten  för  att  undersöka  övervakningsverktygens  prestanda  kommer  vara 
samma experiment  som Rudeklint  (2010) utförde i  sitt  arbete.  Detta  för att  kunna 
jämföra  Zabbix  och  op5  Monitor  med  de  övervakningssystemen  som  Rudeklint 
undersökte. Detta innebär att experimenten kommer testa fördröjningen från det att ett 
problem inträffar till  att  ett  larm ges ut av övervakningsverktygen.  Fem tester per 
övervakningsverktyg  kommer  utföras  där  varje  test  utför  en  av  fem  problem. 
Problemen kommer vara inaktivering av tjänsterna HTTP, SMTP eller SSH, att ett 
kabelbrott  inträffar eller att CPU-belastningen blir för hög. Övervakningsverktygen 
kommer ha tio minuter på sig att larma och överstiger de tio minuter anses de vara ett 
missat  larm. Varje test kommer utföras 30 gånger per övervakningsverktyg för att 
kunna ta fram ett medelvärde på fördröjningen.

För att underlätta i utförandet av experimenten kommer de utföras av ett skript.

4.5 Jämförelse av Övervakningsverktygen
En  jämförelse  mellan  de  två  övervakningsverktygen  kommer  göras  med  den 
informationen  som  sammanställts  som  argument.  Informationen  om  de  två 
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övervakningsverktygen  som  sammanställts  i  de  fem  punkterna  notifiering, 
dokumentation, hosts, egna alarm och grafer kommer jämföras utifrån perspektiven 
användarvänlighet  och  funktionalitet  (dokumentation  är  ett  undantag  och kommer 
bara jämföras i perspektivet användarvänlighet).  Prestandan kommer jämföras med 
den  informationen  som  samlats  in  i  experimenten  om  fördröjning  av  larm  där 
jämförelser  även  kommer  dras  från  de  övervakningssystemen  Rudeklint  (2010) 
undersökte.
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5 Testmiljön
Som nämnts i kapitel fyra grundas det här examensarbetets topologi på den topologin 
som Rudeklint (2010) använde. Däremot har några förändringar gjorts för att passa 
detta  arbetet  bättre.  Den  topologin  som Rudeklint  använde  hade  två  servrar  med 
tjänsterna  SMTP  respektive  HTTP  installerat  och  en  tredje  server  med 
övervakningssystemet installerat. En till server kommer läggas till där en DNS-tjänst 
kommer installeras  och SMTP-servern kommer även ha tjänsten IMAP installerat. 
Anledningen  till  att  DNS  och  IMAP  läggs  till  i  topologin  är  för  att 
övervakningsverktygen  ska  kunna  skicka  e-postmeddelanden  när  de  skickar  ut 
notifieringar.  Det  ska  också  kunna  gå  att  läsa  e-postmeddelandena  för  att  se  hur 
notifieringarna ser ut. 

Nätverkstopologin kommer då se ut som följer:

Figur 1 Nätverkstopologin

Routern är en Cisco 2801 och för att kunna övervaka den konfigureras snmp på 
routern. Värddatorn installeras med operativsystemet Windows Server 2008 R2 (x64) 
och den virtuella tjänsten är WMware Workstation. 

Agenterna som används för att övervakningsverktygen ska kunna få information från 
servrarna är Zabbix-agent och NRPE. Båda laddas ner och installeras via "apt-get 
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install". Agenterna installeras på alla servrar förutom övervakningsverktygsservrarna 
och konfigureras att skicka information till respektive övervakningsverktyg.

5.1 Zabbix
Zabbix installeras  på ett  Linux Debian 5 system och själva Zabbix (version 1.4.6) 
laddas ner och installeras med pakethanteraren ”apt”. Anledningen till detta är för att 
förenkla  installationen  av  Zabbix  då  mycket  annars  måste  göras  för  hand  ifall 
verktyget laddas ner från Zabbix webbplats. De tre servrarna läggs till som hosts och 
är kopplade till  templaten ”Template_Linux”. Routern läggs också till  som en  host 
och  kopplas  till  ”Template_SNMPv2_Device”.  Den  SMTP-servern  som  Zabbix 
kommer använda sätts till det lokala nätverkets SMTP-server och en e-postadress ges 
till  standardanvändaren  Admin.  En  action läggs  till  som skickar  en notifiering  till 
Admin  ifall  en  trigger utlöses  med  en  allvarlighetsgrad  som överstiger  gradtypen 
information.

Samtliga items kommer vara inställda att hämta information från host var femte minut 
för att ha samma checkintervall som Rudeklint (2010) använde. 

5.2 Op5 Monitor
Op5  Monitor  installeras  på  operativsystemet  Linux  CentOS  5.6  och  själva  op5 
Monitor (version 5.4) laddas ner i en tar-fil från deras officiella hemsida (finns inget 
Debian-paket för op5 Monitor). De tre servrarna och routern läggs till som hosts och 
de tjänster som upptäcks av op5 Monitor sätts att övervakas. Samtliga hosts sätts att 
notifiera till  gruppen ”support-group” som standardkontakten Monitor sätts att vara 
medlem i. Monitor ges en e-postadress och kommer ta emot alla notifieringar oavsett 
anledning  och  allvarlighetsgrad.  Op5  Monitor  använder  en  lokal  SMTP-server 
(postfix) för att skicka notifieringar och den SMTP-servern konfigureras om att skicka 
vidare e-postmeddelandena till det lokala nätverkets SMTP-server istället. 

Samtliga checkkommandon kommer köras var femte minut, detta återigen för att ha 
samma intervall som Rudeklint (2010).

5.3 DNS
DNS-servern  installeras  med  operativsystemet  Linux  Debian  5.  Som  DNS-tjänst 
används  bind  (version  9).  Anledningen  till  att  bind9  används  är  för  att  det  är 
välbeprövad och gratis tjänst som jag har erfarenhet av att konfigurera. Vilken tjänst 
som  användes  var  av  lite  vikt  så  länge  som  en  fungerande  DNS-server  fanns  i 
nätverket.

5.4 SMTP & IMAP
Servern innehållande tjänsterna SMTP och IMAP installeras  med operativsystemet 
Linux Debian 5. Postfix används som SMTP-tjänst och Courier används som IMAP-
tjänst.  Valet  av  dessa  två  tjänster  har  gjorts  eftersom  jag  har  erfarenhet  av  att 
konfigurera  dessa  tjänster  och  för  att  de  är  tjänster  som  används  ute  i 
arbetsmarknaden. Kravet på tjänsterna var att de ska kunna möjliggöra skickande och 
mottagande av e-postmeddelanden inom nätverket vilket dessa tjänster övervakar.
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5.5 HTTP
HTTP-servern installeras med operativsystemet Linux Debian 5. HTTP-tjänsten är en 
webmail vid namn Squirrelmail och är vald eftersom den är lätt att konfigurera och 
gratis att ladda ner. Även här lades ingen vikt på valet av webmail eftersom poängen 
med tjänsten bara var att kunna läsa e-postmeddelanden. 
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6 Informationssammanställning
I det här kapitlet sammanställs all den informationen som har samlats in för de två 
övervakningsverktygen Zabbix och op5 Monitor.

6.1 Notifiering
I det här delkapitlet kommer notifiering av händelser att beskrivas. Ifall något händer 
den hårdvaran/mjukvaran som övervakningsverktyget övervakar är en av verktygens 
viktigaste  roller  att  notifiera  administratörerna  att  någonting  har  hänt.  Olika 
övervakningsverktyg sköter däremot detta på olika sätt och ger olika möjlighet till 
förändring av notifieringen. Detta gäller då även Zabbix och op5 Monitor och nedan 
följer en beskrivning av hur dessa verktyg sköter notifiering av händelser.

6.1.1 Zabbix
Zabbix använder sig av triggers för att upptäcka att en notifiering ska ges ut. Zabbix 
ger ut en notifiering ifall en trigger får värdet sant.  Triggers i Zabbix har en boolsk 
design vilket innebär att de är uppbyggda av ett påstående som antingen är sant eller 
falskt.  Triggers använder fördefinierade  items för att få ett värde från den host som 
övervakas och jämför sedan det värdet i en boolsk ekvation och får då fram ett svar 
som antingen är sant eller falsk. Som nämnts tidigare ges det bara ut en notifiering 
ifall svaret på den boolska ekvationen blir sann. Ett exempel på en trigger är:

{Router:icmpping.last(0)}=1 

Den här  Triggerns uppgift är att se ifall  hosten är uppe genom att skicka en ping-
signal.  Router är  namnet  på  den  host som övervakas,  icmpping är  den  item som 
används och last(0) är en funktion som visar det senaste resultatet som icmpping har 
gett ut. Nollan i  last(0) är det normala värdet som ges ut ifall allt är som det ska. 
Däremot om allt inte är som det ska ger  icmpping ut en etta som resultat vilket då 
kommer  ha  som  konsekvens  att  den  boolska  matchningen  =1 blir  sann  och  en 
notifiering ges ut. 

När väl en notifiering ska ges ut kollas en lista över olika actions som ska göras ifall 
just den triggern blir sann. Finns ingen action ges ingen notifiering ut. Ett exempel på 
en action kan vara ifall en trigger som övervakar en viss host blir sann och triggern 
har en allvarlighetsgrad som är större än gradtypen information ska administratören 
meddelas. Då kollas vilka olika medier som administratören kan meddelas på och en 
notifiering ges ut till samtliga av dessa metoder. De medier som finns är: SMS, e-
postmeddelande och Jabber (är man inloggad på Zabbix via en browser visas en ruta 
som säger att något har hänt). En administratör meddelas bara via de medier som valts 
ut i just den administratörens personliga konfiguration. 

Zabbix ger möjligheten att i GUI modifiera utseendet på notifieringarna som skickas 
ut av actions. Detta görs antingen vid skapandet av en action eller genom att gå in på 
den efteråt och ändra i Operations. 

Som tidigare nämnts använder sig  triggers av items för att få information om hosts. 
Däremot lagras dessa items på Zabbix-servern vilket innebär att de inte hela tiden är i 
kontakt med den host som övervakas. Istället gör items informationsförfrågningar till 
hosts och har ett visst tidsintervall mellan förfrågningarna. Zabbix ger möjligheten att 
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ändra det tidsintervallet (satt i sekunder) vilket gör det möjligt  att sänka eller höja 
tidsintervallen beroende på hur viktigt det som övervakas är (varje item har sin egna 
inställningsbara tidsintervall). Däremot finns det några saker att överväga vid val av 
tidsintervall.  Ett  kortare  tidsintervall  innebär  att  Zabbix  tar  mindre  tid  på  sig  att 
upptäcka ifall något händer men tar samtidigt upp mer plats i nätverket. Ett längre 
tidsintervall får då den motsatta effekten. Det är då upp till administratörerna att välja 
tidsintervall som passar just deras nätverk.

Däremot  har  Zabbix  ingen  garanti  att  informationsförfrågningen  ger  korrekt 
information.  Ett  exempel är en  item som håller koll  på ifall  en  host är uppe. Ifall 
informationsförfrågan inte når fram till hosten på grund av störningar i nätet och inte 
på  grund av att  hosten är  nere  kommer  Zabbix  ändå ge  ut  en  notifiering.  En ny 
notifiering kommer däremot ges ut vid nästa informationsförfrågan om den kommer 
fram som säger att hosten är uppe igen så ingen skada kommer ha skett. Däremot är 
det aldrig bra att ge ut falska varningar. 

6.1.2 Op5 Monitor
Op5 Monitor använder sig av plugins för att få information om en notifiering behövs 
ges ut.  Dessa  plugins hanteras genom checkkommandon som antingen redan finns 
färdiga vid installation eller  går att  skapa vid behov. Dessa checkkommandon kan 
vara  olika  uppbyggda  med  olika  syntax  beroende  på  vilken  typ  av  plugin som 
används. Varje host och tjänst som övervakas har sitt eget checkkommando (även om 
checkkommandot  kanske  inte  är  unikt)  och  går  att  ändra  i  den  specifika 
övervakningens konfigurationssida. Ett exempel på ett checkkommando kan vara:

$USER1$/check_icmp -H $HOSTADDRESS$ -w $ARG1$ -c $ARG2$ -n 5
Det här checkkommandot har som uppgift att kolla tillgången till en host med hjälp av 
ping och kan med rätt argument kolla ifall hosten är uppe över huvud taget. 
$USER1$/ beskriver var pluginet är placerat, check_icmp är namnet på det plugin som 
ska användas, -H $HOSTADDRESS$ är adressen till den host som övervakas, -w 
$ARG1$ är den minimigräns för när en notifiering med allvarlighetsgraden varning 
ska ges ut, -c $ARG2$ är den minimigräns för när en notifiering med 
allvarlighetsgraden kritiskt ska ges ut och -n 5 är antalet paket som ska sändas ut.

Varje host och tjänst som övervakas har möjligheten att ställa in vilken kontakt 
och/eller grupp av kontakter som ska notifieras vid eventuella händelser som har 
upptäcks med hjälp av checkkommandot. Varje kontakt och kontaktgrupp går att 
ställa in under vilka tidsintervaller som de kan bli kontaktade (till exempel bara under 
dagtid eller dygnet runt) och kommer inte få en notifiering under andra tider. Det går 
även att ställa in vilken allvarlighetsgrad som ska notifieras och ifall kontakten ska ta 
emot notifieringar från hosts och/eller tjänster. Ett exempel är att en viss administratör 
ska bara notifieras ifall händelsen är kritisk och inte några andra allvarlighetsgrader. 

De medier som går att sända notifieringar med är e-postmeddelande, sms, 
uppringning och htmlpost. Vilket eller vilka medier som ska användas definieras i ett 
notifieringskommando och det går att ha olika notifieringskommandon beroende om 
notifieringen gäller en host eller en tjänst. Vilket notifieringskommando som ska 
användas definieras i konfigurationsmenyn hos kontakterna. 
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Op5 Monitor ger möjligheten att modifiera utseendet på notifieringarna som skickas 
ut. Varje media har sin egen konfigurationsfil som går att modifiera separat genom att 
kopiera originalfilerna till en ny mapp (bra att ha kvar originalfilerna ifall något 
händer). De kopierade filerna kan sedan modifieras efter behag men det finns inget 
GUI att använda för dessa ändringar.

Op5 Monitors checkkommandon liknar Zabbixs triggers i den mån att de har en viss 
tidsintervall mellan gångerna de körs. Tidsintervallen räknas i minuter och sätts 
individuellt för varje host och tjänst. Det som måste tänkas på vid valet av längd på 
tidsintervallen är samma som hos Zabbix och bör därmed övervägas noga av 
administratörerna för att tidsintervallen ska passa nätverket. 

Op5 Monitor har ett inbyggt skydd mot felaktiga notifieringar. Det går att ställa in hur 
många gånger samma fel måste upptäckas innan en notifiering ges ut. Ett exempel är 
att tre checkar måste göras innan en notifiering ska ges ut. Om en händelse upptäcks i 
detta exemplet kommer op5 Monitor vänta en viss valbar tid (till exempel en minut) 
innan en ny check skickas ut. Om den ger samma resultat väntas ännu en minut innan 
den sista checken skickas. Ger även den samma resultat skickas det ut en notifiering. 
Detta kan till exempel skydda mot att temporära störningar i trafiken hindrar signalen 
att komma fram under en kort tid. Däremot innebär detta att det tar längre tid innan en 
notifiering ges ut vilket kan vara oönskat ifall kraven på hur länge en tjänst får vara 
nere är väldigt stränga. Antalet checks blir då en övervägning mellan hur pålitlig 
notifieringen måste vara och hur snabbt notifieringen måste ges ut. Ännu en gång blir 
det administratörerna som måste göra ett val som passar deras nätverk.
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6.2 Dokumentation
Det här avsnittet beskriver dokumentationen över Zabbix och op5 Monitor. Avsnittet 
innefattar  vilka medier  dokumentationen finns  i  (forum, manualer  med mera),  var 
dokumentationen går att finna och hur stor community övervakningsverktygen har. 

6.2.1 Zabbix
Den  dokumentation  som  finns  upplagt  på  Zabbix  officiella  webbplats  om 
övervakningsverktyget Zabbix består av manualer och vanligt förekommande frågor. 

Zabbix har en fullt utvecklad community där de flesta problemen relaterat till Zabbix 
diskuteras. Den community som Zabbix har består av wiki, IRC, forum och bloggar 
där det skrivs om både problemlösning och utveckling.

6.2.2 Op5 Monitor
Den dokumentation som finns över op5 Monitor är i princip begränsad till det som 
finns  på  op5 officiella  webbplats.  Där  finns  manualer,  guider  och svar  på vanligt 
förekommande frågor men den community som finns är än så länge inte stor nog att 
kunna fungera som en effektiv källa för problemlösning. Detta på grund av bristen på 
forum, IRC med mera där folk kan diskutera lösningar. Den nära nog totala bristen på 
utomstående  bidrag  till  diskussioner  av  övervakningsverktyget  gör  det  diskutabelt 
ifall det än så länge ens bör ses som ett community.

Ifall dokumentationen som finns på den officiella hemsidan inte täcker det som söks 
blir  nästa steg att  söka i  Nagios dokumentation.  Eftersom op5 Monitor  bygger  på 
Nagios kan vissa problem lösas på samma sätt i  båda övervakningsverktygen men 
eftersom op5 Monitor inte är Nagios kan informationen som hittas inte alltid vara till 
hjälp.  Däremot  finns  det  mycket  dokumentation  att  hitta  om  Nagios  och  en  del 
program som till exempel agenter fungerar lika bra på op5 Monitor som på Nagios 
vilket underlättar vid problemlösning. 

Op5  Monitor  är  ett  relativt  nytt  övervakningsverktyg  och  har  inte  hunnit  få  ett 
community av samma storlek som Nagios eller  Zabbix. Detta innebär att  mängden 
dokumentation som är specifik för just op5 Monitor mycket väl kan komma att öka 
med åren då op5 Monitor och dess community växt sig större.
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6.3 Hosts
Övervakningsverktyg  har  olika  sätt  att  övervaka  hosts på  och har  olika  behov av 
agenter och liknande mjukvara. Ett mindre behov av agenter och liknande mjukvara 
kan innebära mindre arbete för administratörer vid installation av ny host. Även om 
en agent kan vara lätt att installera för en erfaren administratör är det fortfarande tid 
som måste läggas ner som kunde lagts på annat. 

6.3.1 Zabbix
För  att  Zabbix  ska  kunna få  information  om en host  kräver  Zabbix  att  det  finns 
mjukvara  installerad  på  hosten som  samlar  information  om  hosten och  gör 
informationen tillgänglig för Zabbix. Mjukvaran kan till exempel vara en agent eller 
en snmp-server. Ett exempel på när en agent kan vara smidig att använda är när en 
server  ska övervakas.  Zabbix  har agenter  som stödjer  flera  olika distributioner  av 
Windows, Unix och Linux som till exempel Windows Server 2008, MAC OS/X och 
Ubuntu Linux. Eftersom det inte finns någon agent för routrar och switchar används 
snmp-servrar för att samla information vid tillfällen då en  host är en router eller en 
switch. Snmp går även att använda för att övervaka en server.

När en ny host skapas i Zabbix kommer Zabbix automatiskt att börja övervaka vissa 
tjänster och olika prestanda beroende på vilken template som hosten tillhör. Detta går 
att göra eftersom Zabbix kräver att en agent eller liknande mjukvara är installerat på 
den host som ska övervakas och kan då förvänta sig att få viss information. Däremot 
kommer  även  mer  än  nödvändigt  att  övervakas  såsom tjänster  som inte  körs  på 
hosten. Ett exempel är ifall den host som övervakar inte har SMTP installerat kommer 
Zabbix att varna att SMTP är nere (däremot kommer inte en notifiering ges ut).

6.3.2 Op5 Monitor
Ifall op5 Monitor bara har som uppgift att övervaka om en  host är uppe och status 
över dess tjänster behövs inte några agenter eller snmp-servrar. Op5 Monitor hittar 
själv vilka tjänster som finns i hosten och administratören får sedan välja vilka av dem 
som ska övervakas. Däremot om administratören vill få ut mer detaljerad information 
om en host behövs en agent eller en snmp-servrer installeras på hosten. Mer detaljerad 
information om en  host kan till  exempel vara diskutrymme, CPU åtgång och antal 
personer inloggade. Op5 Monitors egna agenter kan övervaka Windows, Linux och 
MAC OS/X men eftersom op5 Monitor grundas på Nagios går det även att använda 
Nagios-agenten  NRPE (Nagios  Remote  Plugin  Executor).  NRPE är  utöver  de  tre 
tidigare  nämnda  operativsystemen  även  kompatibelt  med  flertalet  Unix  baserade 
operativsystem som till exempel NetBSD, FreeBSD och OpenBSD.

Som nämndes tidigare måste agenter eller snmp-servrar användas för att op5 Monitor 
ska kunna få mer detaljerad information om de hosts som övervakas. Däremot måste 
administratörer själva gå in i op5 Monitor och lägga till  övervakningstjänsten över 
den mer detaljerade informationen (till  exempel utrymme kvar på hårddisken). Om 
inte övervakningstjänsten läggs till kommer inte op5 Monitor att övervaka den delen 
av hosten trots att det finns en agent eller snmp-server installerad.
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6.4 Egna Alarm
I det här delkapitlet tas övervakningsverktygens förmåga att skräddarsy alarm upp. 
Både möjligheten som finns att  skapa nya alarm från grunden och möjligheten att 
modifiera  existerande  alarm  så  att  de  passar  bättre  i  det  nätverk  som 
övervakningsverktyget arbetar i. 

6.4.1 Zabbix
Som nämnts i delkapitlet om notifiering använder Zabbix  triggers för att upptäcka 
ifall  en  notifiering  ska  ges  ut.  Dessa  triggers går  att  modifiera  så  att  de  bättre 
motsvarar de krav som ställs på dem. Ett exempel på hur en trigger kan modifieras är:

{smtp:system.users.num.last(0)}>50
{smtp:system.users.num.last(0)}>5

Båda dessa  triggers kommer  ge ut en notifiering ifall  ett  visst  antal  användare är 
inloggade på hosten smtp samtidigt. Den övre kommer notifiera ifall antalet inloggade 
överstiger 50 och den undre som är en modifierad variant av den övre kommer istället 
notifiera om antalet inloggade överstiger 5. Dessa förändringar går att göra genom att 
gå in i en existerande triggers konfiguration och ändra värdena. Om det är önskvärt 
att behålla den gamla triggern går det även att skapa en ny trigger som ser likadan ut 
eller klona den gamla triggern och sedan bara ändra till de nya värdena. 

I  delkapitlet  om  notifiering  nämndes  förutom  triggers även  items.  Items samlar 
information från hosts och triggers använder sedan den informationen för att se ifall 
allt är som det ska. Den huvudsakliga uppgiften som items har är att beskriva rådata 
och definiera det tidsintervall som ska finnas mellan dataförfrågningarna.  Items får 
rådata  genom  att  i  sin  tur  använda  sig  av  keys.  Dessa  keys är  för  det  mesta 
fördefinierade men det går även att skapa egna keys om till exempel de keys som är 
fördefinierade inte ger den rådata som efterfrågas. Det går att skapa egna  keys som 
items kan använda genom att gå in på den agentkonfigurationsfil som finns i varje 
host som  använder  en  Zabbix-agent.  I  den  konfigurationsfilen  går  det  att  skapa 
personliga keys för just den hosten genom att lägga till en rad med följande upplägg: 

UserParameter=<key name>,<shell command>
En  key med det namnet går sedan att binda till  en  item som kommer ta emot den 
rådata som shell kommandot ger. Triggers kan sedan använda den item för att se ifall 
en notifiering behöver ges ut. 

6.4.2 Op5 Monitor
Op5 Monitor använder sig av plugins för att samla in data och checkkommandon för 
att  använda den insamlade data för att  se ifall  en notifiering behövs ges ut. Vissa 
checkkommandon använder sig av variabler som måste tilldelas av den tjänsten som 
använder checkkommandot. Dessa värden går att ändra i tjänstens konfiguration. Det 
exempel  som togs upp i delkapitlet  6.1.2 är ett  sådant checkkommando vilket kan 
uppmärksammas av att ”$ARG1$” och ”$ARG2$” finns med. ”$ARG1$” tar det första 
värdet  som  finns  i  tjänstens  konfiguration  och  ”$ARG2$”  tar  det  andra  (värdena 
definieras  i  en  kolumn  som  heter  ”check_command_args”  och  separeras  med  ett 
utropstecken). 
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Om  ändring  av  variablerna  inte  är  nog  går  det  även  att  skapa  helt  egna 
checkkommandon  och beroende på  vilken  plugin som används är  syntaxen  olika. 
Däremot  har  varje  plugin en  syntax-hjälp  för  att  underlätta  i  skapandet  eller 
modifieringen av checkkommandon.

Om de plugins som finns förinstallerade inte räcker till finns det fler att ladda ner (går 
även att  ladda ner och använda Nagios  plugins),  och det  finns  även möjlighet  att 
skapa egna plugins. 
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6.5 Grafer
I det här delkapitlet tas övervakningsverktygens grafer upp. Graferna gör det möjligt 
för  administratörer  att  gå  tillbaka  och  undersöka  prestandan  i  nätverket  som 
övervakningsverktyget  övervakar.  Om något  har  hänt  kan  en  sådan  undersökning 
kanske ge svar på varför händelsen inträffade. Även om inget har hänt kan en sådan 
undersökning uppmärksamma administratörer ifall något är på väg att hända. Det här 
delkapitlet kommer beskriva vilka grafer som finns tillgängliga för Zabbix och op5 
Monitor och även vilken form av data de baseras på.

6.5.1 Zabbix
Zabbix skapar inga grafer automatiskt utan detta måste administratörer ta hand om. 
Däremot måste inte detta innebära att administratörer måste lägga mer tid på graferna 
än om de hade skapats automatiskt vid installationen. Administratörer hade i så fall 
ändå behövt gå igenom graferna och ändra dem vid behov om de hade velat  vara 
säkra på att de täcker det som behövs täckas.

Att lägga grafskapandet helt i administratörers händer innebär att de kan skapa dem 
hur de vill och kan på det sättet få grafer som passar nätverket bättre. Men det innebär 
också en risk att viktiga grafer riskeras att inte bli gjorda.

Triggers i  Zabbix använder  items för att  få data men även grafer använder sig av 
items. Graferna skapas i ett GUI och när en ny graf ska skapas väljs vilken eller vilka 
items som ska användas för att generera data till graferna. Eftersom graferna använder 
items som dataresurs kommer de reagera lika fort som  triggers och det är då även 
möjligt att ändra hur ofta data uppdateras. Detta innebär att graferna kan bli så precisa 
som de önskas bli.

På grund av att  items används som dataresurs blir det också möjligt att göra grafer 
över allt som Zabbix övervakar. 

Graferna i Zabbix kan visas i intervallen: en timma, två timmar,  fyra timmar,  åtta 
timmar, tolv timmar, ett dygn, en vecka, en månad och ett år. Ifall det är önskvärt att 
vara lite mer exakt går det att lägga till och/eller ta bort en timma, fyra timmar, ett  
dygn, en vecka, en månad eller ett år. Däremot går det maximalt att visa ett år tillbaka 
i  tiden.  Zabbix  ger  möjligheten  att  skapa  rapporter  av  graferna  ifall  andra  än 
administratörer behöver få information om nätverkets status.

6.5.2 Op5 Monitor
Graferna i op5 Monitor använder  plugins  för att samla in data (samma  plugins som 
checkkommandona använder) och använder templates för att bygga upp graferna. Det 
är  inte  alltid  det  finns  templates för  den  plugin som  används.  Däremot  finns 
möjligheten att skapa egna templates så att det går att få grafer för alla plugins som 
op5 Monitor kan använda. Dessa templates skapas i textfiler och det finns inget GUI 
för att skapa dem.

Op5 Monitor skapar graferna samtidigt  som övervakningstjänsten skapas. Men om 
den plugin som används inte har någon kompatibel  template kommer däremot ingen 
graf att skapas. Ett nytt template måste då konfigureras för att grafen ska kunna visas. 
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Graferna  kommer  se  olika  ut  beroende  på  hur  det  template som  används  är 
konfigurerad (templates är PHP skript). 

De grafer som skapas som standard sträcker  sig över fyra  timmar,  25 timmar,  en 
vecka, en månad och ett år. Det går också att ta fram en egen graf som visar data 
mellan två specifika datum som definieras för hand. Det går även att skapa rapporter 
av graferna som kan visas för till exempel ledningen eller kunder.
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7 Experimentresultat
I detta kapitel presenteras en sammanfattning av de resultat som experimenten över 
övervakningsverktygens prestanda gav. De rådata som sammanfattningen baseras på 
finns i Bilaga A och B.

Tabellerna är gjorda efter Rudeklints tabeller för att underlätta jämförelser.

7.1 HTTP
Både Zabbix och op5 Monitor klarade av att larma vid samtliga tillfällen och har en 
tämligen  lik  genomsnittstid  även  om  op5  Monitor  har  en  marginellt  kortare  tid. 
Däremot  är  deras  differens  i  fördröjning  mellan  den  kortaste  och  längsta 
fördröjningen helt identisk.
Tabell 1 Sammanfattning av resultaten från testerna av tjänsten HTTP.  Tiderna i respektive cell anges på formatet  
timmar:minuter:sekunder (HH:MM:SS).

Zabbix Op5 Monitor

Genomsnittlig 
fördröjning 00:02:52 00:02:38

Längst fördröjning 00:05:17 00:05:08

Kortast fördröjning 00:00:23 00:00:14

Differens i fördröjning 00:04:54 00:04:54

Antal missade larm 0 0

7.2 SMTP
I detta testet är skillnaden större mellan Zabbix och op5 Monitor där op5 Monitor har 
en halvminuts kortare genomsnittstid än vad Zabbix har. Men även här är differensen 
och antal missade larm identiska.
Tabell 2 Sammanfattning av resultaten från testerna av tjänsten SMTP. Tiderna i respektive cell anges på formatet  
timmar:minuter:sekunder (HH:MM:SS).

Zabbix Op5 Monitor

Genomsnittlig 
fördröjning 00:02:54 00:02:24

Längst fördröjning 00:05:13 00:05:07

Kortast fördröjning 00:00:15 00:00:09

Differens i fördröjning 00:04:58 00:04:58

Antal missade larm 0 0
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7.3 SSH
Resultatet av testet för tjänsten SSH liknar mycket resultaten som gavs av testet för 
tjänsten  HTTP  med  bara  några  få  sekunders  skillnad.  Differensen  i  fördröjning 
däremot är inte identisk även om tiderna ändå är mycket lika.
Tabell 3 Sammanfattning av resultaten från testerna av tjänsten SSH. Tiderna i respektive cell anges på formatet  
timmar:minuter:sekunder (HH:MM:SS).

Zabbix Op5 Monitor

Genomsnittlig 
fördröjning 00:02:51 00:02:37

Längst fördröjning 00:05:16 00:04:54

Kortast fördröjning 00:00:22 00:00:04

Differens i fördröjning 00:04:54 00:04:50

Antal missade larm 0 0

7.4 Kabelbrott
Tiderna som kabelbrottstestet  gav var mycket  kortare  än de tider  som gavs av de 
andra  tjänsternas  tester.  Det  här  testet  gav  också  den  största  differensen  i 
fördröjningen där op5 Monitor har en dryg minut större differens än vad Zabbix har. 
Skillnaden i genomsnittstid är också nästan lika stor som hos tjänsten SMTP.
Tabell 4  Sammanfattning av resultaten från testerna av kabelbrott.  Tiderna i respektive cell anges på formatet  
timmar:minuter:sekunder (HH:MM:SS).

Zabbix Op5 Monitor

Genomsnittlig 
fördröjning 00:00:57 00:00:33

Längst fördröjning 00:00:58 00:01:28

Kortast fördröjning 00:00:55 00:00:16

Differens i fördröjning 00:00:03 00:01:12

Antal missade larm 0 0
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7.5 CPU-belastning
I detta testet fick båda övervakningsverktygen sina längsta genomsnittstider men även 
här har op5 Monitor en marginellt kortare fördröjning gentemot Zabbix.
Tabell  5  Sammanfattning  av  resultaten  från  testerna  av  CPU-belastning.  Tiderna  i  respektive  cell  anges  på 
formatet timmar:minuter:sekunder (HH:MM:SS).

Zabbix Op5 Monitor

Genomsnittlig 
fördröjning 00:03:18 00:03:09

Längst fördröjning 00:05:20 00:05:11

Kortast fördröjning 00:01:16 00:01:07

Differens i fördröjning 00:04:04 00:04:04

Antal missade larm 0 0
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8 Analys
I detta kapitel  analyseras informationen som sammanställts  och en jämförelse görs 
mellan  övervakningsverktygen  Zabbix  och  op5  Monitor  i  punkterna  notifiering, 
dokumentation, hosts, egna alarm och grafer. 

8.1 Notifiering
Både Zabbix och op5 Monitor har sin egen kedja av händelser som leder fram till att 
en notifiering ges ut. Även om de inte ser lika dana ut bygger de ändå på samma 
principer.  Zabbix-kedjan  ser  ut  som följande:  item samlar  information  →  trigger 
uppmärksammar → action gås igenom → notifiering ges ut. Op5 Monitors kedja ser 
ut som följande:  plugin samlar information → checkkommando uppmärksammar → 
kontaktgrupper och kontakter gås igenom → notifiering ges ut.

Båda har en fyra stegs kedja och det enda som skiljer kedjorna åt är hur länkarna är 
uppbyggda.  Den  största  skillnaden  (ur  en  administrativ  synvinkel)  ligger  i  hur 
övervakningsverktygen bestämmer när, vem och hur en notifiering ska ges ut (länk tre 
i kedjan). 

Actions i Zabbix kan anses både vara onödigt krångligt men även väldigt flexibelt. 
Det är ännu en funktion som måste ställas in för att Zabbix över huvud taget ska ge ut 
en notifiering  (som är en av de viktigare funktioner  ett  övervakningsverktyg  har). 
Däremot  ger  det  också  administratörer  möjligheten  att  ställa  in  precis  vid  vilka 
tillfällen Zabbix ska ge ut en notifiering och till vem. Det ger även möjligheten att 
dirigera en host till en viss administratör under en viss tid på dygnet.

Op5  Monitor  administrerar  notifieringar  genom  kontaktgrupper  och  kontakter. 
Eftersom det går att ställa in under vilken tidsperiod dessa tar emot notifieringar och 
vilken allvarlighetsgrad de tar emot ges möjligheten till  mycket egenkonfigurering. 
Däremot kan det vara svårt att hålla koll på alla individuella kontakters inställningar 
då  det  inte  finns  något  sätt  att  se  inställningarna  i  en  översiktsbild.  Detta  sänker 
användarvänligheten  gentemot  Zabbix  då  det  hos  Zabbix  går  att  gå  in  i 
konfigurationsfliken Actions där det detaljerat står vad de olika  actions gör utan att 
behöva gå in i varje action individuellt.

Båda  övervakningsverktygen  ger  möjligheten  att  ställa  in  hur  ofta 
informationsförfrågan ska skickas ut till hosts. Zabbix har lite mer exakt eftersom där 
går det att ställa in i sekunder gentemot op5 Monitor där det bara går att ställa in i 
minuter.  Däremot  går  det  att  ställa  in  till  exempel  halva  minuter  vilket  gör  att 
skillnaden mellan övervakningsverktygen i detta avseende blir obetydlig.

De två övervakningsverktygen skiljer sig lite åt i vilka medier de kan skicka ut i. De 
kan  båda  skicka  e-post  och  sms  men  Zabbix  har  Jabber  och  op5  Monitor  har 
uppringning och htmlpost. Uppringningen är en funktion som verkligen talar för op5 
Monitor  i  ämnet  medier.  Ett  sms kan på natten  när  folk sover  väldigt  lätt  missas 
medan en ringsignal som pågår tills någon svarar uppmärksammas lättare. 

Den största skillnaden i funktionalitet mellan övervakningsverktygen är hur säkra de 
kan vara på att  den data som samlas in av  items/plugins är  korrekt. Här lyfts  op5 
Monitor fram eftersom den till skillnad från Zabbix behöver generera en notifiering 
mer än en gång för att notifieringen faktiskt ska ges ut. Det går att argumentera att det  
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ökar tiden det tar för op5 Monitor att ge ut notifieringar men eftersom det går att 
stänga  av  har  det  ändå  ingen  påverkan.  Op5  Monitor  ger  möjligheten  till 
alarmförsäkran vilket inte Zabbix gör.

Eftersom skillnaden i funktionalitet i övrigt är väldigt lika blir op5 Monitors egenskap 
att möjliggöra försäkran av alarmen att op5 Monitor har högre funktionalitet i punkten 
notifiering än Zabbix. Detta till skillnad från användarvänligheten där Zabbix har mer 
överskådliga konfigurationer. Mediet uppringning blir då även ett plus i kanten för 
op5 Monitor.

8.2 Dokumentation
Dokumentationen för Zabbix är mycket större än dokumentationen för op5 Monitor 
och då inte bara på grund av att Zabbix har mycket mer utvecklad  community utan 
även på grund av skillnaden i officiella manualer och guider. Här är skillnaden inte 
lika stor men det går fortfarande att se en skillnad till Zabbix fördel.

Däremot går det i op5 Monitors fall  att  använda mycket  av dokumentationen över 
Nagios  för  att  lösa  problem.  Nagios  har  i  sin  tur  en  imponerande  mängd 
dokumentation men hur mycket kommer inte gås igenom i detta arbetet.

Även  om  det  finns  en  märkbar  skillnad  mellan  de  två  övervakningsverktygens 
officiella dokumentation är skillnaden inte tillräckligt stor att kunna säga att den ena 
är mer användarvänlig än den andra om deras  community räknas bort. Skillnaden i 
storleken på deras community gör att så fort ett problem stöts på som inte går att lösa 
med  bara  information  från  de  officiella  manualerna  och guiderna  blir  det  mycket 
lättare att hitta en lösning från det community som Zabbix har än från op5 Monitors.

Nagios  är  ett  väldigt  välanvänt  övervakningsverktyg  men  är  däremot  krångligt  att 
använda.  Skaparna  av  op5  Monitor  ville  göra  Nagios  mer  användarvänligt  och 
skapade då op5 Monitor. Op5 Monitor bygger på Nagios men tog delar som tidigare 
ansågs  överdrivet  krångliga  och  gjorde  om  dessa  delar  så  att  de  blev  lättare  att 
använda. Användare av Nagios kan då mycket väl komma att gå över till op5 Monitor 
vilket  med  tiden  kommer  få  op5  Monitors  egna  community  att  växa.  Just  nu  är 
dokumentation som Zabbix har mycket bättre än op5 Monitors vilket gör Zabbix till 
den mer användarvänliga i denna punkten. Däremot kommer antagligen gapet mellan 
dem att minskas med åren.

Det här arbetet gör ingen systematiskt genomgång av all dokumentation som finns för 
de två övervakningsverktygen. Detta är något som bör has i åtanke då detta kan ses 
som en brist. Eftersom rapporten lägger tyngd på vad som finns och inte finns visar 
rapporten mer på vilka brister som den totala dokumentationen har snarare än än att 
systematiskt gå igenom varje del av dokumentationen.

8.3 Hosts
Den stora skillnaden mellan övervakningsverktygen i  punkten  hosts är  behovet  av 
agenter  och  liknande  mjukvara.  Detta  blir  då  den  största  skillnaden  både  i 
användarvänlighet  och  funktionalitet.  Användarvänligheten  påverkas  av  den  extra 
kunskapen som måste finnas eller  införskaffas för att  installera  och drifta agenter. 
Funktionaliteten i sin tur påverkas av övervakningsverktygens förmåga att klara sig 
eller inte klara sig utan agenter. 
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Behovet  av  agenter  hos  Zabbix  till  skillnad  från  op5  Monitors  mindre  behov  av 
agenter visar på högre användarvänlighet och funktionalitet hos op5 Monitor. Även 
om op5 Monitor i praktiken kan kräva att en agent är installerad då det inte alltid är 
intressant  att  bara  övervaka  några  få  huvudtjänster.  Op5  Monitor  ger  i  alla  fall 
möjligheten att välja vilket inte Zabbix gör. 

Något som talar för Zabbix däremot och som jämnar ut användarvänligheten är hur 
mycket som övervakas automatiskt. När en ny host skapas i op5 Monitor övervakas 
bara  en  knapp  handfull  av  den  nya  hostens tjänster  automatiskt.  Zabbix  däremot 
övervakar en imponerande mängd tjänster och prestanda automatiskt eftersom hosts 
kopplas till templates där allt detta är fördefinierat. 

De operativsystem som de två övervakningsverktygens agenter stödjer att installeras 
på blir ingen avgörande faktor för funktionaliteten. Listan över operativsystem som 
stöds hos de två övervakningsverktygen visar att den enda egentliga skillnaden mellan 
de  två  övervakningsverktygen  är  att  op5 Monitor  stödjer  lite  fler  UNIX-baserade 
operativsystem.  Detta  beror  på  att  op5 Monitor  har  stöd  för  att  använda  Nagios-
agenten NRPE.

Även om fokus i jämförelsen ligger på agenter innebär det inte att snmp-servrar inte 
bör  användas.  Fokus  lades  på  agenter  eftersom  företagen  bakom 
övervakningsverktygen också ligger bakom agenterna (med vissa undantag som till 
exempel  NRPE)  till  skillnad  från  snmp-servrar.  Detta  gör  det  mer  intressant  att 
jämföra agenterna.

8.4 Egna Alarm
Triggers i Zabbix och op5 Monitors checkkommandon är uppbyggda olika men gör 
mer eller mindre samma sak. Deras funktion är att uppmärksamma ifall något går fel. 
Just där skiljer de sig inte så mycket åt men checkkommandona i op5 Monitor har en 
funktion som triggers i Zabbix inte har. Ett checkkommando kan ge ut flera nivåer av 
allvarlighetsgrader vilket triggers inte kan. Triggers har en allvarlighetsgrad kopplad 
till sig och vill administratörer få olika allvarlighetsnivåer måste flera triggers skapas. 
Checkkommandon däremot har möjligheten att i samma checkkommando definiera 
till  exempel  ett  värde för när en varningsnotifiering ska ges ut och när en kritisk 
notifiering ska ges ut. Denna funktion gör att i just det avseendet har op5 Monitor mer 
funktionalitet.

Båda  övervakningsverktygen  har  ett  GUI  för  modifiering  av  existerande  triggers 
respektive  checkkommandon.  Båda  har  också  GUI  för  skapandet  av  nya 
triggers/checkkommandon  men  då  bara  ifall  items respektive  plugins redan  är 
förinstallerade. Zabbix har då även ett GUI för modifiering och skapande av  items 
men de nycklar som items använder har i sin tur inget GUI för varken skapande eller 
modifiering. Skapandet av dessa nycklar är däremot relativt enkelt då det bara är att 
lägga till en enkel rad i en fil. Motsvarande funktion i op5 Monitor nämligen plugins 
har däremot inget GUI alls för skapande eller modifiering (plugins motsvarar då items 
plus tillhörande nyckel).  Plugins har också en mycket mer komplicerad uppbyggnad 
vilket sänker användarvänligheten avsevärt gentemot Zabbix i punkten egna alarm.

Något som bör uppmärksammas är att under arbetets gång gjordes aldrig några nya 
plugins. All  information  om  hur  plugins är  uppbyggda  kommer  istället  från 
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dokumentation  om  Nagios.  Detta  nämns  eftersom  i  kapitel  4.3  skrivs  att  all 
information  kommer  ifrån  övervakningsverktygen  och  deras  respektive  officiella 
hemsida  vilket  i  detta  fall  inte  stämmer.  Detta  kommer  däremot  inte  påverka 
slutsatsen då både op5 Monitor och Nagios har samma uppbyggnad på sina  plugins 
(går att använda Nagios plugins i op5 Monitor).

8.5 Grafer
När det gäller grafer har Zabbix en stor fördel gentemot op5 Monitor eftersom det är 
så pass lätt att skapa nya grafer. Trots att op5 Monitor automatiskt skapar grafer när 
en ny övervakningstjänst skapas  är  Zabbix i  längden smidigare.  Detta  för  att  op5 
Monitor  måste  skapa  nya  templates för  de  plugin som  inte  kommer  med  egna 
templates. Bristen på templates blir värre då det inte finns något GUI för skapandet av 
nya templates och att de då måste göras i textfiler. Detta gör att kunskapsnivån för att 
skapa nya templates ökar vilket i sin tur minskar användarvänligheten. 

Eftersom  Zabbix  har  ett  GUI  för  skapandet  av  nya  grafer  blir  Zabbix  mer 
användarvänligt även om Zabbix kräver att samtliga grafer skapas för hand. I Zabbix 
blir  inte  själva  skapandet  av  graferna  ett  problem.  Problemet  ligger  snarare  i 
planerandet innan graferna skapas för att få de mest givande graferna. 

Skillnaden  på  vad  graferna  kan  visa  är  däremot  inte  lika  stor  som 
användarvänligheten.  Skillnaden är  såpass  liten  att  det  inte  går  att  göra en rättvis 
bedömning av vilket av övervakningsverktygen som har bäst funktionalitet i punkten 
grafer. 

Vid skapandet av nya grafer kan båda övervakningsverktygen välja mellan allt som 
övervakas  och det  går även att  välja hur ofta  informationen ska uppdateras  vilket 
ökar/minskar  grafens  exakthet  efter  behov.  Båda  kan skapa  rapporter  av  graferna 
inom  vissa  tidsintervaller.  De  tidsintervaller  som  går  att  välja  mellan  är  såpass 
likvärdiga att valet mellan dem blir en fråga ifall det föredras att visa grafer mellan 
två specifika datum (op5 Monitor) eller att kunna gå ner på timmar (Zabbix).

8.6 Experimenten
En  överblick  över  sammanfattningarna  visar  på  att  op5  Monitor  har  en  högre 
prestanda än Zabbix då op5 Monitor har kortare fördröjningstider vid alla tillfällen 
utom vid kabelbrott då op5 Monitor har den längsta fördröjningen (däremot har op5 
Monitor fortfarande en lägre genomsnittstid gentemot Zabbix i det testet). Men även 
om  op5  Monitor  har  en  högre  prestanda  är  skillnaden  mellan  de  två 
övervakningsverktygens prestanda inte  stor.  I  de flesta  fallen handlar  det bara om 
några få sekunder.

Genomsnittstiderna för tjänsterna HTTP, SMTP och SSH är väldigt lika i respektive 
övervakningsverktyg, däremot skiljer kabelbrott och framförallt CPU-belastning sig åt 
för båda övervakningsverktygen. CPU-belastningens längre genomsnittstid kan bero 
på  att  båda  övervakningsverktygen  tar  ett  genomsnittsvärde  på  CPU-belastningen 
istället för att bara ta den CPU-belastningen som systemen har just då. Detta gör att 
om CPU-belastningen ökar måste den öka under en viss tid (i båda fallen en minut) 
innan  övervakningsverktygen  reagerar  på  att  CPU-belastningen  är  för  hög.  Den 
extremt låga genomsnittstiden för kabelbrott däremot misstänks bero på att utöver de 
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aktiva  testerna  som  är  inställda  på  fem  minuters  checkintervall  så  har  båda 
övervakningsverktygen  även  någon  check  i  bakgrunden  med  en  mycket  kortare 
checkintervall som upptäcker och larmar ifall en host försvinner. Det kan även blivit 
något fel på hostens klocka då den förlorade kontakten med internet. 

En  jämförelse  mellan  de  övervakningssystemen  som  Rudeklint  testade  och 
övervakningsverktygen Zabbix och op5 Monitor visar att de två sistnämnda ligger bra 
till. Till exempel missade varken Zabbix eller op5 Monitor ett enda larm gentemot de 
Rudeklint testade som samtliga missade några larm på minst ett av testen. Rudeklint 
kom fram till att Nagios och OpenNMS var de två övervakningssystemen som klarade 
sig  best  och  i  jämförelse  med  dessa  fick  Zabbix  och  op5  Monitor  snarlika 
genomsnittstider vilket tabell 6 visar.

Tabell 6 Genomsnittlig fördröjning med information tagen från Rudeklints (2010) arbete. Tiderna i respektive cell  
anges på formatet timmar:minuter:sekunder (HH:MM:SS).

HTTP SMTP SSH Kabelbrott CPU

Zabbix 00:02:52 00:02:54 00:02:51 00:00:57 00:03:18

Op5 Monitor 00:02:38 00:02:24 00:02:37 00:00:33 00:03:09

Nagios 00:03:16 00:02:52 00:02:31 00:01:20 00:12:08

OpenNMS 00:02:52 00:02:10 00:02:43 00:01:50 00:05:33

Det är svårt att peka på en av övervakningsverktygen och säga att den är bättre än de 
andra  för  alla  utom  Zabbix  har  minst  ett  test  där  dess  genomsnittstid  är  kortast 
(Zabbix har däremot näst kortast tid de flesta gångerna). Däremot har op5 Monitor 
flest tester med kortast genomsnittstid och de gånger genomsnittstiden inte är kortast 
så är den näst kortast.  Men även här är det i de flesta fallen inte mer än några få 
sekunder som skiljer övervakningsverktygen åt.
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9 Slutsats
Det här kapitlet  ämnar att  svara på examensarbetets  huvudfråga med hjälp av den 
information som sammanställts  från de två övervakningsverktygen Zabbix och op5 
Monitor.

Vilken eller vilka utav punkterna och perspektiven som prioriteras anses vara upp till 
läsaren.

9.1 Användarvänligheten och Funktionaliteten
I punkten notifiering och i perspektivet användarvänlighet visade det sig att Zabbix är 
den  bättre  av  de  två  övervakningsverktygen  på  grund  av  mer  överskådliga 
konfigurationer. Op5 Monitor är däremot bättre i perspektivet funktionalitet även om 
skillnaden inte är stor och att det i stort sätt bara är möjligheten att alarmförsäkra som 
gör op5 Monitors bättre i det här fallet. 

Dokumentationen över de två övervakningsverktygen undersöktes bara i perspektivet 
användarvänlighet och det visade sig att Zabbix hade betydligt mer dokumentation än 
vad op5 Monitor hade. Men det finns däremot möjligheten att använda dokumentation 
över övervakningsverktyget Nagios vid användandet av op5 Monitor som i praktiken 
gör dem mycket mer jämbördiga.

Op5 Monitor är något mer användarvänlig i punkten hosts än vad Zabbix är. Detta på 
grund av att op5 Monitor inte kräver att agenter finns installerade på de  hosts som 
övervakas. Detta är också anledningen till varför op5 Monitor är den bättre av de två 
övervakningsverktygen i perspektivet funktionalitet då övervakningsverktyget klarar 
att hitta hosts tjänster automatiskt.

Zabbix visade sig ha högre användarvänlighet än op5 Monitor i punkten egna alarm 
då op5 Monitor inte har något GUI för sina plugins och att dessa plugins även är mer 
komplexa än nycklarna som Zabbix använder. Till skillnad från användarvänligheten 
så har op5 Monitor högre funktionalitet i punkten egna alarm  eftersom det går att 
ställa in allvarlighetsnivåer på op5 Monitors checkkommandon.

På grund av att op5 Monitors plugins inte alltid har en template och att dessa då måste 
skapas av användaren för att övervakningsverktygen ska kunna generera en graf så 
har Zabbix högre användarvänlighet i punkten grafer. När det gäller funktionaliteten 
går  det  inte  att  dra  en  slutsats  om  att  det  ena  övervakningsverktyget  har  bättre 
funktionalitet  än  det  andra.  De två  övervakningsverktygens  funktionalitet  var  helt 
enkelt för lika varandra i punkten grafer.

9.2 Prestandan
Det visade sig att Zabbix och op5 Monitor och även de två övervakningssystemen 
som Rudeklint ansåg vara best (Nagios och OpenNMS) hade mycket lik prestanda. 
Det går att diskutera att op5 Monitor hade marginellt bättre prestanda än den andra då 
op5 Monitor hade flest tester med kortast genomsnittstid men skillnaden på tiderna 
var i många fall såpass liten att de mycket väl kan anses vara felmarginal.
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9.3 Diskussion
Det här arbetets resultat tyder på att av de två övervakningsverktygen så har Zabbix 
högre användarvänlighet och op5 Monitor högre funktionalitet och prestanda men vad 
kan  då  denna  information  användas  till?  Resultatet  av  detta  examensarbetet  kan 
användas  som  referens  i  en  diskussion  om  val  av  övervakningsverktyg.  Detta 
förutsätter  att  Zabbix  eller  op5  Monitor  (eller  båda)  finns  med  bland  de 
övervakningsverktyg som diskuteras. Det är då också värt att påpeka att arbetet inte 
bara är gjort för att ha som referens vid val av övervakningsverktyg men att också ha 
som hjälp ifall Zabbix eller op5 Monitor väljs att användas. Den informationen finns 
då  främst  i  kapitel  6.  Arbetet  är  också  inriktat  främst  till  organisationer  och  har 
därmed en topologi vars element vanligtvis inte förekommer hos privatpersoner (till 
exempel e-postserver). Detta utesluter däremot inte att privatpersoner också kan dra 
nytta av resultaten i arbetet. 

9.4 Fortsatt arbete
Det här arbetet är en fortsättning av Rudeklints (2010) arbete vilket inte innebär att 
det inte finns fler övervakningsverktyg som kan undersökas. Ett fortsatt arbete skulle 
då  kunna  undersöka  några  av  dessa  verktyg  och  jämföra  dem  med  både  de 
övervakningsverktygen som detta arbetet undersökte och de Rudeklint undersökte. Ett 
annat  arbete  skulle  kunna vara  att  ta  de  övervakningsverktygen  som detta  arbetet 
undersökte (eller  något annat övervakningsverktyg)  och undersöka dem i en riktig 
arbetsmiljö. Detta arbetet simulerade händelser vilket inte behöver betyda att samma 
resultat kan fås från riktiga händelser. 
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1 Bilaga A – Zabbix
1.1 HTTP

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

13:28:33 13:33:12 00:04:39

13:44:35 13:48:12 00:03:37

14:00:36 14:03:12 00:02:36

14:16:37 14:18:13 00:01:36

14:32:39 14:33:13 00:00:34

14:48:40 14:53:13 00:04:33

15:04:42 15:08:13 00:03:31

15:20:43 15:23:14 00:02:31

15:36:44 15:38:14 00:01:30

15:52:46 15:53:14 00:00:28

16:08:47 16:13:15 00:04:28

16:24:48 16:28:15 00:03:27

16:40:50 16:43:15 00:02:25

16:56:51 16:58:15 00:01:24

17:12:53 17:13:16 00:00:23

17:28:54 17:33:16 00:04:22

17:44:55 17:48:16 00:03:21

18:00:57 18:03:16 00:02:19

18:16:58 18:18:17 00:01:19

18:33:00 18:38:17 00:05:17

18:49:01 18:53:17 00:04:16

19:05:02 19:08:17 00:03:15
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19:21:04 19:23:18 00:02:14

19:37:05 19:38:18 00:01:13

19:53:07 19:58:18 00:05:11

20:09:08 20:13:19 00:04:11

20:25:09 20:28:19 00:03:10

20:41:11 20:43:19 00:02:08

20:57:12 20:58:19 00:01:07

21:13:13 21:18:20 00:05:07

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

(HH:MM:SS)

14:08:38 14:09:55 00:01:17

14:24:39 14:24:55 00:00:16

14:40:39 14:44:55 00:04:16

14:56:40 14:59:55 00:03:15

15:12:40 15:14:55 00:02:15

15:28:41 15:29:56 00:01:15

15:44:41 15:44:56 00:00:15

16:00:42 16:04:56 00:04:14

16:16:42 16:19:56 00:03:14

16:32:43 16:34:57 00:02:14

16:48:43 16:49:57 00:01:14

17:04:44 17:09:57 00:05:13

17:20:44 17:24:57 00:04:13

17:36:45 17:39:57 00:03:12
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17:52:45 17:54:58 00:02:13

18:08:46 18:09:58 00:01:12

18:24:46 18:29:58 00:05:12

18:40:47 18:44:58 00:04:11

18:56:47 18:59:58 00:03:11

19:12:48 19:14:59 00:02:11

19:28:48 19:29:59 00:01:11

19:44:49 19:49:59 00:05:10

20:00:49 20:04:59 00:04:10

20:16:50 20:20:00 00:03:10

20:32:50 20:35:00 00:02:10

20:48:51 20:50:00 00:01:09

21:04:51 21:10:00 00:05:09

21:20:52 21:25:00 00:04:08

21:36:52 21:40:01 00:03:09

21:52:53 21:55:01 00:02:08

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

(HH:MM:SS)

13:28:34 13:33:12 00:04:38

13:44:36 13:48:12 00:03:36

14:00:37 14:03:12 00:02:35

14:16:38 14:18:13 00:01:35

14:32:40 14:33:13 00:00:33

14:48:41 14:53:13 00:04:32
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15:04:43 15:08:14 00:03:31

15:20:44 15:23:14 00:02:30

15:36:45 15:38:14 00:01:29

15:52:47 15:53:14 00:00:27

16:08:48 16:13:15 00:04:27

16:24:50 16:28:15 00:03:25

16:40:51 16:43:15 00:02:24

16:56:52 16:58:15 00:01:23

17:12:54 17:13:16 00:00:22

17:28:55 17:33:16 00:04:21

17:44:56 17:48:16 00:03:20

18:00:58 18:03:16 00:02:18

18:16:59 18:18:17 00:01:18

18:33:01 18:38:17 00:05:16

18:49:02 18:53:17 00:04:15

19:05:03 19:08:18 00:03:15

19:21:05 19:23:18 00:02:13

19:37:06 19:38:18 00:01:12

19:53:08 19:58:18 00:05:10

20:09:09 20:13:19 00:04:10

20:25:10 20:28:19 00:03:09

20:41:12 20:43:19 00:02:07

20:57:13 20:58:19 00:01:06

21:13:15 21:18:20 00:05:05
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1.4 Kabelbrott
Händelse (HH:MM:SS) Larm (HH:MM:SS) Fördröjning 

(HH:MM:SS)

14:56:40 14:57:36 00:00:56

15:12:41 15:13:36 00:00:55

15:28:41 15:29:36 00:00:55

15:44:41 15:45:37 00:00:56

16:00:41 16:01:37 00:00:56

16:16:41 16:17:37 00:00:56

16:32:41 16:33:37 00:00:56

16:48:41 16:49:37 00:00:56

17:04:41 17:05:38 00:00:57

17:20:41 17:21:38 00:00:57

17:36:41 17:37:38 00:00:57

17:52:42 17:53:38 00:00:56

18:08:42 18:09:38 00:00:56

18:24:42 18:25:38 00:00:56

18:40:42 18:41:39 00:00:57

18:56:42 18:57:39 00:00:57

19:12:42 19:13:39 00:00:57

19:28:42 19:29:39 00:00:57

19:44:42 19:45:39 00:00:57

20:00:42 20:01:40 00:00:58

20:16:42 20:17:40 00:00:58

20:32:43 20:33:40 00:00:57

20:48:43 20:49:40 00:00:57

21:04:43 21:05:40 00:00:57
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21:20:43 21:21:41 00:00:58

21:36:43 21:37:41 00:00:58

21:52:43 21:53:41 00:00:58

22:08:43 22:09:41 00:00:58

22:24:43 22:25:41 00:00:58

22:40:43 22:41:41 00:00:58

1.5 CPU-belastning
Händelse (HH:MM:SS) Larm (HH:MM:SS) Fördröjning 

(HH:MM:SS)

16:13:44 16:15:00 00:01:16

16:29:44 16:35:00 00:05:16

16:45:44 16:50:00 00:04:16

17:01:44 17:05:00 00:03:16

17:17:44 17:20:00 00:02:16

17:33:44 17:35:01 00:01:17

17:49:44 17:55:01 00:05:17

18:05:44 18:10:01 00:04:17

18:21:44 18:25:01 00:03:17

18:37:44 18:40:01 00:02:17

18:53:44 18:55:02 00:01:18

19:09:44 19:15:02 00:05:18

19:25:45 19:30:02 00:04:17

19:41:45 19:45:02 00:03:17

19:57:45 20:00:03 00:02:18

20:13:45 20:15:03 00:01:18
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20:29:45 20:35:03 00:05:18

20:45:45 20:50:03 00:04:18

21:01:45 21:05:03 00:03:18

21:17:45 21:20:04 00:02:19

21:33:45 21:35:04 00:01:19

21:49:45 21:55:04 00:05:19

22:05:45 22:10:04 00:04:19

22:21:45 22:25:04 00:03:19

22:37:45 22:40:05 00:02:20

22:53:45 22:55:05 00:01:20

23:09:45 23:15:05 00:05:20

23:25:45 23:30:05 00:04:20

23:41:45 23:45:05 00:03:20

23:57:45 00:00:06 00:02:21
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1 Bilaga B – op5 Monitor
1.1 HTTP

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

13:28:33 13:33:21 00:04:48

13:44:35 13:48:21 00:03:46

14:00:36 14:03:21 00:02:45

14:16:37 14:18:21 00:01:44

14:32:39 14:33:21 00:00:42

14:48:40 14:53:21 00:04:41

15:04:42 15:08:21 00:03:39

15:20:43 15:23:21 00:02:38

15:36:44 15:38:21 00:01:37

15:52:46 15:53:21 00:00:35

16:08:47 16:13:21 00:04:34

16:24:48 16:28:21 00:03:33

16:40:50 16:43:21 00:02:31

16:56:51 16:58:21 00:01:30

17:12:53 17:13:21 00:00:28

17:28:54 17:33:21 00:04:27

17:44:55 17:48:21 00:03:26

18:00:57 18:03:21 00:02:24

18:16:58 18:18:21 00:01:23

18:33:00 18:33:21 00:00:21

18:49:01 18:53:21 00:04:20

19:05:02 19:08:21 00:03:19
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19:21:04 19:23:21 00:02:17

19:37:05 19:38:21 00:01:16

19:53:07 19:53:21 00:00:14

20:09:08 20:13:21 00:04:13

20:25:09 20:28:21 00:03:12

20:41:11 20:43:21 00:02:10

20:57:12 20:58:21 00:01:09

21:13:13 21:18:21 00:05:08

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

(HH:MM:SS)

14:08:38 14:11:59 00:03:21

14:24:39 14:26:59 00:02:20

14:40:39 14:41:59 00:01:20

14:56:40 14:56:59 00:00:19

15:12:40 15:16:59 00:04:19

15:28:41 15:31:59 00:03:18

15:44:41 15:46:59 00:02:18

16:00:42 16:01:59 00:01:17

16:16:42 16:16:59 00:00:17

16:32:43 16:36:59 00:04:16

16:48:43 16:51:59 00:03:16

17:04:44 17:06:59 00:02:15

17:20:44 17:21:59 00:01:15

17:36:45 17:36:59 00:00:14
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17:52:45 17:56:59 00:04:14

18:08:46 18:11:59 00:03:13

18:24:46 18:26:59 00:02:13

18:40:47 18:41:59 00:01:12

18:56:47 18:56:59 00:00:12

19:12:48 19:16:59 00:04:11

19:28:48 19:31:59 00:03:11

19:44:49 19:46:59 00:02:10

20:00:49 20:01:59 00:01:10

20:16:50 20:16:59 00:00:09

20:32:50 20:36:59 00:04:09

20:48:51 20:51:59 00:03:08

21:04:51 21:06:59 00:02:08

21:20:52 21:21:59 00:01:07

21:36:52 21:41:59 00:05:07

21:52:53 21:56:59 00:04:06

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

(HH:MM:SS)

13:28:34 13:32:51 00:04:17

13:44:36 13:47:51 00:03:15

14:00:37 14:02:51 00:02:14

14:16:38 14:17:51 00:01:13

14:32:40 14:32:51 00:00:11

14:48:41 14:52:52 00:04:11
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15:04:43 15:07:51 00:03:08

15:20:44 15:22:51 00:02:07

15:36:45 15:37:51 00:01:06

15:52:47 15:52:51 00:00:04

16:08:48 16:12:51 00:04:03

16:24:50 16:27:51 00:03:01

16:40:51 16:42:51 00:02:00

16:56:52 16:57:51 00:00:59

17:12:54 17:17:51 00:04:57

17:28:55 17:32:51 00:03:56

17:44:56 17:47:51 00:02:55

18:00:58 18:02:51 00:01:53

18:16:59 18:17:51 00:00:52

18:33:01 18:37:51 00:04:50

18:49:02 18:52:51 00:03:49

19:05:03 19:07:51 00:02:48

19:21:05 19:22:51 00:01:46

19:37:06 19:37:51 00:00:45

19:53:08 19:57:51 00:04:43

20:09:09 20:12:51 00:03:42

20:25:10 20:27:51 00:02:41

20:41:12 20:42:51 00:01:39

20:57:13 20:57:51 00:00:38

21:13:15 21:17:51 00:04:36
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1.4 Kabelbrott
Händelse (HH:MM:SS) Larm (HH:MM:SS) Fördröjning 

(HH:MM:SS)

14:56:40 14:57:09 00:00:29

15:12:41 15:14:09 00:01:28

15:28:41 15:30:09 00:01:28

15:44:41 15:46:09 00:01:28

16:00:41 16:02:09 00:01:28

16:16:41 16:17:09 00:00:28

16:32:41 16:33:09 00:00:28

16:48:41 16:48:59 00:00:18

17:04:41 17:05:09 00:00:28

17:20:41 17:21:10 00:00:29

17:36:41 17:36:59 00:00:18

17:52:42 17:53:09 00:00:27

18:08:42 18:09:09 00:00:27

18:24:42 18:25:09 00:00:27

18:40:42 18:41:09 00:00:27

18:56:42 18:56:59 00:00:17

19:12:42 19:13:09 00:00:27

19:28:42 19:28:59 00:00:17

19:44:42 19:45:09 00:00:27

20:00:42 20:01:09 00:00:27

20:16:42 20:16:59 00:00:17

20:32:43 20:33:09 00:00:26

20:48:43 20:49:09 00:00:26

21:04:43 21:05:09 00:00:26
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21:20:43 21:21:09 00:00:26

21:36:43 21:36:59 00:00:16

21:52:43 21:53:09 00:00:26

22:08:43 22:08:59 00:00:16

22:24:43 22:25:09 00:00:26

22:40:43 22:41:09 00:00:26

1.5 CPU-belastning
Händelse (HH:MM:SS) Larm (HH:MM:SS) Fördröjning 

(HH:MM:SS)

16:13:44 16:14:51 00:01:07

16:29:44 16:34:51 00:05:07

16:45:44 16:49:51 00:04:07

17:01:44 17:04:51 00:03:07

17:17:44 17:19:52 00:02:08

17:33:44 17:34:52 00:01:08

17:49:44 17:54:52 00:05:08

18:05:44 18:09:52 00:04:08

18:21:44 18:24:52 00:03:08

18:37:44 18:39:53 00:02:09

18:53:44 18:54:53 00:01:09

19:09:44 19:14:53 00:05:09

19:25:45 19:29:53 00:04:08

19:41:45 19:44:53 00:03:08

19:57:45 19:59:53 00:02:08

20:13:45 20:14:54 00:01:09
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20:29:45 20:34:54 00:05:09

20:45:45 20:49:54 00:04:09

21:01:45 21:04:54 00:03:09

21:17:45 21:19:54 00:02:09

21:33:45 21:34:54 00:01:09

21:49:45 21:54:55 00:05:10

22:05:45 22:09:55 00:04:10

22:21:45 22:24:55 00:03:10

22:37:45 22:39:55 00:02:10

22:53:45 22:54:55 00:01:10

23:09:45 23:14:56 00:05:11

23:25:45 23:29:56 00:04:11

23:41:45 23:44:56 00:03:11

23:57:45 23:59:56 00:02:11
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