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Sammanfattning 

Det är viktigt att övervaka industriella processer och dess fysiska attribut. Detta för att 

säkerställa att produktionen är igång och att processen utförs korrekt. De industriella 

processerna styrs oftast av en datorbaserad miljö med hjälp av processtyrmjukvara. 

Även denna datormiljö måste övervakas för att säkerställa att systemet som styr 

maskinen fungerar på rätt sätt. För att övervaka datorer och nätverk används 

vanligtvis ett nätverksövervakningssystem.  

Syftet med arbetet är att undersöka möjligheten att använda ett 

nätverksövervakningssystem för att både övervaka den fysiska processen och den 

datoriserade miljön i samma system. Arbetet fokuserar sig på att genom en 

implementation testa hur genomförbart detta är samt att utvärdera detta genom att 

testa implementationen med hjälp av ett antal möjliga felscenarion. Även 

implementationens svårhetsgrad utvärderas utifrån ett 

systemadministratörsperspektiv. 

Nyckelord: nätverksövervakning, Nagios, industriella system, öppen källkod, 

feldetektering, Proview, processystem 
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1 Introduktion 

Nätverksövervakningssystem används för att centralt övervaka nätverk och 

nätverkskomponenter. Syftet med denna övervakning är att informera administratörer 

om nätverksrelaterade problem och möjliggöra för dessa att effektivt kunna identifiera 

och åtgärda problemen. Ett nätverksövervakningssystem bygger på principen att en 

övervakningsenhet systematiskt utför tester som kan besvara om en maskin eller tjänst 

fungerar eller inte. Detta möjliggörs med en agentmjukvara som finns installerad på 

den maskin som erbjuder tjänsten. Det finns en mängd olika 

nätverksövervakningssystem med olika inriktningar på marknaden, och många av 

dessa är släppta med öppen källkod. 

OpenNMS och Nagios är två välanvända nätverksövervakningssystem släppta med 

öppen källkod. OpenNMS fokuserar sig på att vara ett skalbart 

nätverksövervakningssystem där det skall vara enkelt att komma igång med 

övervakning av vanligare nätverkstjänster. Nagios försöker istället vara ett så flexibelt 

nätverksövervakningssystem som möjligt där mycket av arbetet ligger i händerna hos 

administratören som själv kan skapa skriptprogram för övervakning. 

En annan typ av övervakning är övervakning av maskindrivna processer. Fabriker i 

industriella miljöer övervakas ofta av maskinoperatörer som sitter placerade nära 

maskinen och övervakar den genom en operatörsskärm som sitter monterad intill 

maskinen. Maskinerna som utgör en produktionsmiljö styrs oftast av datorbaserade 

system. Om ett problem skulle uppstå i de datorer som kör processmjukvaran skulle 

inte operatören känna till problemet, och risken är att det tar mycket lång tid att 

identifiera problemet. 

Detta arbete undersöker hur nätverksövervakningssystem kan användas för att centralt 

övervaka både produktionsmiljön och det datorsystem som styr produktionsmiljön. 

Genom att identifiera ett lämpligt nätverksövervakningssystem och sedan 

implementera detta i en befintlig laborationsmiljö undersöks i vilken utsträckning 

detta är genomförbart. Implementationen utvärderas enligt ett antal möjliga 

felscenarion som kan ske i den aktuella laborationsmiljön, samt lösningens 

svårhetsgrad utifrån ett systemadministratörsperspektiv. Intervjuer med praktiker 

inom industribranchen utförs också för att dra ytterligare slutsatser. 
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2 Bakgrund 

I detta kapitel beskrivs de begrepp och system som behandlas i arbetet. Först beskrivs 

generellt vad ett nätverkshanteringssystem är och hur det fungerar. Därefter beskrivs 

två välanvända nätverkshanteringssystem som är intressanta för arbetet. 

2.1 Nätverkshanteringssystem 

Ett nätverkshanteringssystem (eng. Network Management System) är ett system för att 

administrera och övervaka ett nätverk. Generellt sett innebär det att en uppsättning 

verktyg, applikationer och enheter hjälper administratören att i sitt dagliga arbete 

övervaka och underhålla sitt nätverk (Cisco Systems, 2004). 

Under tidigt 80-tal skedde en explosionsartad ökning av implementationer av 

nätverkssystem ute på företag. Företagen märkte vilka fördelar ett nätverk ger i form 

av ökad produktivitet för en låg kostnad. När nätverken senare expanderade och nya 

tekniker implementerades blev det samtidigt dyrare att underhålla nätverket eftersom 

man behövde expertkompetens inom de olika teknikerna för att bibehålla ett 

fungerande nätverk. Detta blev snabbt ett dyrt problem för företagen och ett behov för 

ett automatiserat nätverkshanteringssystem växte fram (Cisco Systems, 2004). 

I följande delkapitel beskrivs nätverkshanteringssystem närmare. Först beskrivs den 

generella arkitekturen hos dessa system, sedan beskrivs två protokoll som kan 

användas vid nätverkshantering. Därefter förklaras vad ITU-T
1
 rekommenderar vad 

gäller nätverkshantering. 

2.1.1 Arkitektur 

Ett nätverkshanteringssystem innehåller tre huvudsakliga komponenter: 

 En övervakad enhet (exempelvis en server- eller klientdator) 

 En agentmjukvara hos den övervakade enheten 

 En övervakare 

Principen bygger på att den övervakade enheten har agentmjukvara installerad som 

kommunicerar med övervakaren. Agentmjukvarans uppgift är att samla in intressant 

information från den övervakade enhetens tjänster eller operativsystem och lagra 

denna i en databas. Agentmjukvaran vidareförmedlar sedan informationen till 

övervakaren antingen genom en förfrågan från övervakaren eller på eget initiativ. 

Överföringen vid vidareförmedlingen sker oftast med ett nätverkshanteringsprotokoll, 

exempelvis Simple Network Management Protocol (SNMP) eller Common 

Management Information Protocol (CMIP). Det är senare upp till övervakaren att 

avgöra hur informationen ska tolkas och hur eventuella åtgärder skall genomföras. 

Åtgärder kan exempelvis vara att administratören informeras, händelsen loggas, det 

drabbade systemet stängs ner eller automatiska skyddsåtgärder (Cisco Systems, 

2004). 

Figur 1 illustrerar hur kommunikationen sker i ett nätverkshanteringssystem. 

Övervakaren kommunicerar med de övervakade enheterna med hjälp av den 

agentmjukvara som finns installerad på enheterna. Agentmjukvaran utför i sin tur 

tester som säkerställer ifall det man vill övervaka fungerar eller inte. Den lagrar 

                                                
1 http://www.itu.int/net/about/itu-t.aspx 



Nätverksövervakning av industriella miljöer 

 4 

informationen i en lokal databas hos den övervakade enheten och tillgängliggör denna 

för övervakaren. 

 

2.1.2 FCAPS 

FCAPS (Fault, Configuration, Accounting, Performance, Security) är ett ramverk 

eller modell för hur nätverkshantering bör ske. Ramverket finns definierat i ITU-T 

M.3400
2
 och den nuvarande revisionen accepterades först 2002 som en 

rekommendation av ISO (Goyal, P., Mikkilineni, R. & Ganti, M., 2009). Där har man 

delat in nätverkshantering i fem intresseområden: 

1. Fault Management 

2. Configuration Management 

3. Accounting Management 

4. Performance Management 

5. Security Management 

Fault management syftar till detektering, loggning, alarmering och automatiska 

lösningsåtgärder av nätverksproblem. Detta är den mest implementerade aspekten av 

FCAPS då konsekvenserna av att ett nätverk slutar fungera kan vara mycket stora 

(Cisco Systems, 2004). 

Med configuration management menas att en klar bild över konfigurationsfiler för 

alla nätverksenheters mjukvaror och tillhörande versionsnummer lagras i en databas. 

Syftet med databasen är att när ett fel uppstår ska informationen vara ett hjälpmedel 

vid återställning av nätverket. 

                                                
2 http://eu.sabotage.org/www/ITU/M/M3400e.pdf 

Figur 1: Nätverkshanteringssystem 
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Account management innebär att man kontrollerar nätverksresurser och reglerar dessa 

för individer eller grupper. Principen bygger på att man analyserar nätverksbelastning 

och använder analysen för att sätta kvoter på nätverktrafiken. Ett exempel är i en 

miljö där trafik till och från ett specifikt nätverkssegment är kritiskt och behöver 

prioriteras. 

Med performance management menas att övervaka nätverket och säkerställa att 

nätverkets prestanda tillhandahålls. Detta genomförs genom att analysera nätverkets 

normala belastning och sedan sätta trösklar för när en administratör ska informeras 

om problemet. 

Security management syftar på att kontrollera åtkomst till nätverksresurser för att 

skydda mot sabotage eller obehörig åtkomst. Detta innebär att man identifierar 

användaren med hjälp av autentisering för att avgöra vilka nätverksresurser denne ska 

ha åtkomst till. 

2.2 System för nätverksövervakning 

Det finns idag ett stort antal system för nätverksövervakning på marknaden. På senare 

år har system med öppen källkod kommit som ett alternativ till kostsamma proprietära 

alternativ. Här beskrivs två av de mest välanvända sådana system baserade på öppen 

källkod för nätverksövervakning: Nagios och OpenNMS. 

2.2.1 Nagios 

Nagios
3
 är ett nätverksövervakningssystem släppt med öppen källkod under licensen 

GNU General Public License
4
. GNU GPL är en upphovsrättslicens för fri mjukvara 

som bygger på friheten att kunna använda, läsa, ändra och sprida mjukvaran (Smith, 

2007).  Nagios är en rekursiv akronym och står för Nagios ain’t gonna insist on 

sainthood. Nagios är egentligen inte ett fullbordat nätverkshanteringssystem utan dess 

fokus ligger helt till övervakning, vilket innebär att det endast tillämpar fault 

management från FCAPS-modellen. Systemadministratören interagerar med Nagios 

via ett webbgränssnitt (Figur 2) eller genom att direkt editera konfigurationsfilerna. 

                                                
3 http://www.nagios.org/ 
4 http://www.gnu.org/licenses/gpl.html 
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Figur 2: Nagios webbgränssnitt 

Nagios är modulärt uppbyggt och har utbyggbarhet i fokus. Nagios förutsätter 

ingenting om användandet av övervakningssystemet, det vill säga att alla typer av 

system och tjänster som ska övervakas måste manuellt definieras och implementeras. 

Detta anses vara en stor fördel då man som användare inte har några begränsningar 

kring vilken typ av system eller tjänst man vill övervaka (Josephsen, 2007). Önskas 

stöd för att övervaka ett nytt system behöver man inte vänta på att leverantören av 

systemet ska utöka funktionaliteten eller använda komplexa tolkar för att prata med 

det stängda systemet. Ett system där all funktionalitet redan finns inbyggd förutsätter 

att skaparen av systemet känner till alla typer av system som alla användare vill 

övervaka, något som är omöjligt att förutspå (Josephsen, 2007). På grund av Nagios 

minimalistiska struktur kan man hävda att Nagios egentligen bara är ett ramverk för 

hur aviseringar och schemaläggning skall utföras (Josephsen, 2007). Nagios 

inkluderar inga definitioner på hur man ska kommunicera med olika noder – för att 

utföra detta behöver man använda ett insticksprogram. 

Ett insticksprogram kan skrivas i alla skript- och programmeringsspråk så länge 

värdmaskinens operativsystem kan exekvera insticksprogrammet. Ett Nagios-

insticksprogram placeras antingen på samma maskin som Nagios eller på den 

övervakade enheten, eller en kombination av båda. Ett insticksprogram utför som 

helhet tre saker enligt Josephsen(2007): 

1. Hämta information från den övervakade enheten 

2. Jämför informationen med ett förväntat beteende eller undersöker om 

informationen överskrider någon tröskel 

3. Svara till Nagios med ett returvärde som förklarar resultatet av jämförelsen 

Det finns även möjlighet att använda SNMP för att övervaka nätverksenheter, men 

Nagios är inte från grunden skapat för att hantera SNMP (Galstad, 2009). 

Nagios övervakar två typer av objekt; hosts och services. Hosts syftar på fysiska 

enheter som använder TCP/IP, exempelvis en dator eller nätverksswitch. Med en 

service menar man istället en tjänst som finns installerad i nätverket, exempelvis en 

webb- eller mailserver (Josephsen, 2007).  
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Nagios övervakar vid sin normala drift services och utgår ifrån att om en service är 

igång så är även den host som tjänsten körs på igång (Barth, 2005). Detta för att 

Nagios är designat att vara så minimalistiskt som möjligt och inte slösa resurser i 

onödan. Först när en service slutar svara kommer Nagios kommunicera med dess host 

för att undersöka om problemet endast påverkar tjänsten eller om problemet existerar 

för värdmaskinen och alla dess tjänster (Barth, 2005). 

I Nagios kan man i en host definiera en parent. En parent är den host som ligger 

närmast slutdestinationen som trafiken måste strömma igenom för att nå sin host 

(Barth, 2007). Om en host är direkt ansluten till Nagios-servern specificeras ingen 

parent. 

Figur 3 visar ett scenario där administratören har konfigurerat alla servrar och 

switchar som hosts. Servrarnas underliggande tjänster (exempelvis DNS) konfigureras 

som services. De hosts som Nagios når direkt utan att dirigeras om genom en annan 

host behöver inga parents (Server 1, Server 2 och Switch 1). Switch 2 konfigureras 

med Switch 1 som parent eftersom Nagios måste åka igenom Switch 1 för att nå 

Switch 2. Detsamma gäller för DNS-servern som har Switch 2 som sin parent. 

Syftet med parents är att ge Nagios en bild av hur nätverkstopologin är uppbyggd så 

att Nagios kan fatta beslut när en nod går ner. I nästa avsnitt förklaras syftet med 

parents mer detaljerat. 

Ett insticksprogram på en nod pratar med Nagios med hjälp av fyra olika returvärden. 

Dessa berättar hur noden mår och hur kritiskt det eventuella felet är: 

 0: OK 

 1: WARNING 

 2: CRITICAL 

 3: UNKNOWN 

Nagios tolkar dessa returvärden olika beroende på om noden är en service eller host 

och sätter sedan en state på noden. När Nagios pratar med en service använder Nagios 

samma states som returvärdena nodens insticksprogram skickar ut. När Nagios pratar 

med en host tolkar Nagios detta annorlunda och applicerar en av följande states på 

noden: 

 UP 

 DOWN 

 UNREACHABLE 

Nagios hanterar hosts annorlunda eftersom dess parent räknas in i 

beslutsfattningsprocessen. Anta ett scenario där strömmen till Switch 2 i Figur 3 bryts. 
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Figur 3 Nagios states 

Nagios standardutförande är att i första hand utföra service checks, det vill säga 

säkerställa att nätverkets olika tjänster fungerar. När Nagios utför en service check på 

DNS-servern (Figur 3) svarar DNS-serverns insticksprogram med returvärdet 2 

(CRITICAL). Nagios utför sedan en host check på värdmaskinen som tjänsten körs 

på, det vill säga Server 3. Eftersom Nagios inte får något svar från Server 3 appliceras 

state UNREACHABLE. Nästa steg är att utföra en host check på Server 3:s parent, 

Switch 2. Nagios upptäcker här att Switch 2 inte svarar och ger även Switch 2 state 

UNREACHABLE. Återigen testar Nagios den nuvarande nodens parent, Switch 1. 

När Nagios får reda på att Switch 1 svarar ger den Switch 1 state UP och ändrar 

samtidigt state på Switch 2 till DOWN (Barth, 2005). 

Med hjälp av parents kan Nagios steg för steg ta reda på vart problemet existerar utan 

att ha en detaljerad vy över nätverkstopologin. Nagios har självständigt identifierat på 

vilken enhet problemet existerar och vilka tjänster som drabbats, vilket underlättar för 

administratören som blir informerad om problemet som slipper identifiera detta själv 

och slösa dyrbar tid. 

Nagios kategoriserar in en state i soft state och hard state. Om ett problem uppstår för 

första gången (alltså när en nod tidigare haft state OK) sätter Nagios en soft state på 
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noden. Därefter utför Nagios ytterligare ett antal tester för att försäkra sig om att 

noden verkligen är nere. Om noden fortfarande har problem betraktas testet som 

pålitligt och Nagios ändrar nodens state till en hard state. Detta gör Nagios för att 

förhindra att falska alarm skickas ut förhastat till administratören (Barth, 2005). 

2.2.2 OpenNMS 

OpenNMS
5
 (Open Network Monitoring System) är ett nätverksövervakningssystem 

med skalbarhet i fokus. De menar att äkta skalbarhet inte kan implementeras i 

efterhand utan måste byggas in redan i de tidigaste designfaserna av projektet 

(O’Donnell, 2005). Utöver skalbarhet har utvecklarna av OpenNMS som mål att följa 

alla aspekter av FCAPS-modellen (OpenNMS group, 2010) och således bli ett 

fullbordat nätverkshanteringssystem enligt ISO:s rekommendationer (ITU-T Study 

Group 4, 1997). OpenNMS är släppt med öppen källkod under licensen GNU General 

Public Licence. OpenNMS styrs genom ett webbaserat gränssnitt (Figur 4). 

 

 
Figur 4: OpenNMS webbgränssnitt 

OpenNMS har i utvecklingsstadiet fokuserat på två nyckelområden för att skilja sig 

från andra NMS (O’Donnell, 2000): 

- Man vill uppmuntra användandet av (då) växande protokoll (XML, Java…) 

- Man vill använda resurssnåla transaktioner för att testa nätverkstjänsternas 

funktionalitet 

OpenNMS är programmerat i Java, vilket innebär att OpenNMS är 

plattformsoberoende. Konfiguration av OpenNMS sker genom att man editerar XML-

formatterade konfigurationsfiler, och det går även att exportera statusrapporter från 

OpenNMS i XML-format. 

OpenNMS kan övervaka mer än 25 olika tjänster i sitt grundutförande, bland annat 

HTTP/HTTPS, DNS och DHCP. Övervakningen bygger på principen att OpenNMS 

simulerar en användare och testar tjänsterna utifrån en användares perspektiv. Detta 

                                                
5 http://www.opennms.org/ 
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kallas service polling och kan exempelvis vara en HTTP-request eller en DNS-lookup 

(Balog, 2005). 

Utöver service polling kan OpenNMS även använda SNMP för att samla in data från 

nätverksenheter med en SNMP-agent installerad. OpenNMS har med SNMP även 

stöd för att automatiskt upptäcka och övervaka nätverksenheter utan någon manuell 

konfiguration (Balog, 2005). Med SNMP kan även de övervakade noderna aktivt 

informera OpenNMS när någonting har hänt. 
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3 Problem 

I det här kapitlet ges en övergripande presentation av problemområdet och en 

beskrivning av det specifika problem som studeras i denna rapport. Därefter beskrivs 

de delmål som har satts upp för att lösa problemet samt de metoder som kommer att 

användas. 

3.1 Övergripande problembeskrivning 

Övervakning av nätverk är ett fenomen som uppstått i samband med att nätverk 

expanderas och har blivit mer komplexa. Behovet av att övervaka nätverk från en 

central punkt är något som växt fram under 80- och 90-talen och är idag en 

självklarhet hos medelstora till stora organisationer (Cisco Systems, 2004). Med 

nätverksövervakning vill man ha en central övervakning av nätverkets olika tjänster 

och funktioner där rapportering av fel skall skickas till rätt person. Med en central 

övervakning av systemet blir administrationsarbetet simplare och sannolikheten att 

administratören skall informeras inom rimlig tid blir hög. Jämför detta med ett system 

där administratören manuellt måste inspektera varje enskild maskin för sig och på så 

vis slösar tid och effektivitet. 

Inom industrin är strävan efter att effektivisera och framförallt automatisera 

tillverkningsprocesser något mycket centralt (Raghunathan, Subba 

Rao&Vonderembse, 1997). Genom att integrera ett nätverksövervakningssystem med 

befintliga processtyrsystem kan man få en central övervakningspunkt och potentiellt 

minska kostnaden för att anställa maskinoperatörer. Det innebär även att man kan 

övervaka värdmaskinerna som kör processtyrmjukvaran och således undvika 

generella problem, exempelvis att hårddisken blir full. Samtidigt kan man övervaka 

både det industriella maskineriet och det lokala nätverkets tjänster i samma system. 

På senare år har flertalet nätverksövervakningssystem med öppen källkod blivit 

tillgängliga, och detta arbete fokuserar på sådana system. Anledningen till är den 

anpassning som kan behövas göra när systemet ska integreras med det befintliga 

styrsystemet. Jämfört med proprietära lösningar innebär en lösning baserad på öppen 

källkod mer flexibilitet, något som är extra intressant när man vill integrera två 

system. Möjligheterna med ett nätverksövervakningssystem som öppen källkod blir 

centralt inte minst då man vill övervaka parametrar i industriella system som ofta är 

specialanpassade och således kräver unika lösningar. 

3.2 Problemprecisering 

Syftet med detta arbete är att undersöka möjligheten att använda 

nätverksövervakningssystem med öppen källkod för att övervaka industriella 

processtyrsystem. 

3.3 Delmål 

I detta delkapitel beskrivs vilka delmål som satts upp för att genomföra arbetet. Alla 

delmål måste uppfyllas systematiskt för att arbetets mål skall uppnås. 

Delmål 1: Identifiera krav för övervakningssystemet 

Innan ett nätverksövervakningssystem kan väljas ut måste tydliga riktlinjer för hur 

systemet skall uppföra sig upprättas. Detta innebär att det första delmålet i arbetet är 

att skapa en kravlista över nätverksövervakningssystemet. 
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Delmål 2: Identifiera ett övervakningssystem att implementera 

Det andra delmålet är att välja ut ett nätverksövervakningssystem som är lämpligt att 

implementera i det aktuella fallet. Beslutet skall baseras på de krav som upprättats i 

Delmål 1. 

Delmål 3: Implementation och integration 

Nästa mål som behöver uppfyllas är att implementera det system som valts ut i 

Delmål 3 och integrera detta i en industriell miljö. 

Delmål 4: Utvärdering 

Det fjärde och sista delmålet syftar till att utvärdera lösningen. 

Nätverksövervakningssystemet och dess integration med den industriella 

laborationsmiljön kommer att utvärderas baserat på två kriterier: 

 Systemets korrekthet vad gäller att rapportera fel 

 Hur genomförbar lösningen är för en systemadministratör och vilka förkunskaper 

som krävs. 
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4 Metod 

I detta avsnitt beskrivs de metoder som används för att genomföra arbetet, vilka 

baseras på de delmål som upprättats i föregående kapitel. 

Arbetets fokus syftar i huvudsak till att avgöra ifall det är möjligt att använda ett 

nätverksövervakningssystem eller inte. Av denna anledning utförs en kvalitativ studie 

där en typ av nätverksövervakningssystem implementeras med en specifik 

laborationsmiljö, till skillnad från en kvantitativ studie där man exempelvis hade 

kunnat testa flera olika nätverksövervakningssystem i industriella miljöer och jämfört 

deras potential baserat på mätbara värden. En kvantitativ studie hade således varit mer 

aktuell som ett fortsatt arbete om resultatet i det här arbetet påvisar att det går att 

använda ett nätverksövervakningssystem för att övervaka industriella miljöer. 

4.1 Identifiera krav för övervakningssystemet  

För att identifiera de krav på övervakningssystemet som beskrivs tidigare i rapporten 

behöver en litteraturanalys genomföras. Detta för att jämföra tidigare publicerade 

arbeten kring nätverksövervakningssystem och dra slutsatser ifrån detta. Även 

intervjuer med praktiker inom industribranschen genomförs för att ytterligare styrka 

kraven som sätts här. Metoden som används för att uppnå Delmål 1 är således en 

litteraturstudie samt en intervjustudie. 

För att en litteraturstudie skall kunna genomföras med ett gott resultat måste det 

finnas tillräckligt med litteratur kring området tillgängligt för den som utför studien. 

Om det i detta fall inte finns det kommer kraven istället baseras på en kombination av 

intervjuunderlaget samt författarens egen uppfattning. 

Intervjumetoden som valts är en sluten intervju. En sluten intervju innebär att 

frågorna som ställs till intervjuobjekten är skrivna innan intervjun äger rum och att 

frågorna ställs utefter denna. Detta till skillnad från en öppen intervju där intervjuaren 

tar sig friheten att ställa extra frågor beroende på vilka svar som intervjuobjektet ger 

(Berndtsson, Hansson, Olsson & Lundell, 2008). 

4.2 Identifiera ett övervakningssystem att implementera 

Med utgångspunkt utifrån tidigare identifierade krav kommer ett lämpligt 

nätverksövervakningssystem att väljas. Det kan även bli aktuellt att lägga till specifika 

krav för just detta system. Metoden för att utföra detta är en jämförande analys där de 

två aktuella systemen jämförs teoretiskt utifrån de specificerade kraven. 

4.3 Implementation och integration 

Implementationsmetoden används ofta i arbeten där man föreslår en ny typ av 

lösning, exempelvis genom att skapa algoritmer, mjukvaruarkitekturer eller tekniker. 

Målet med en implementation är att demonstrera att en lösning innehar vissa 

egenskaper eller att det beter sig på ett visst sätt (Berndtsson m.fl., 2008). Eftersom 

arbetet presenterar just ett lösningsförslag används således metoden implementation. 

Det utvalda systemet kommer att implementeras i en befintlig industriell 

laborationsmiljö. Laborationsmiljön är en plattform som finns hos forskningsgruppen 

Automatiseringsteknik på Högskolan i Skövde. Fabriken som finns där är byggd av 

Legobitar och är skapad för att efterlikna en äkta produktionsmiljö. 
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Implementationsprocessen kommer genomföras genom att 1) identifiera mätbara 

parametrar som kan användas för att avgöra om det övervakade objektet är aktivt 

(fungerar) eller inaktivt (fungerar inte) och att 2) installera och konfigurera det 

aktuella nätverksövervakningssystemet utifrån de mätbara parametrarna. Med mätbara 

parametrar menas värden och statusindikationer som är kritiska för att processen skall 

fungera. 

4.4 Utvärdering 

Utvärderingen av lösningen är uppdelad i två delar. Den första delen syftar till att 

utvärdera lösningens korrekthet vad gäller att rapportera fel. Detta kommer 

genomföras som ett experiment genom att 1) identifiera ett antal realistiska 

felscenarion som kan ske i den aktuella fabriken och att 2) realisera felscenariona och 

testa om systemet upptäcker felet. Resultatet kommer att granskas och slutsatser 

kommer dras kring varför systemet upptäckte eller inte upptäckte felet. 

Den andra delen innebär en utvärdering av lösningens svårhetsgrad utifrån ett 

systemadministratörsperspektiv. Detta innebär att identifiera vilka krav som ställs på 

en systemadministratör som själv skall implementera samma eller en liknande 

lösning. Utvärderingen kommer ske utifrån de erfarenheter författaren samlar på sig 

under sina högskolestudier och under arbetets gång. 
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5 Resultat 

I detta kapitel beskrivs hur arbetet har genomförts. Först identifieras krav på vad 

övervakningssystemet behöver inneha för att övervaka industriella miljöer. Därefter 

identifieras ett lämpligt nätverksövervakningssystem. Sedan beskrivs 

implementationsprocessen, vilket omfattar skapandet av insticksprogram för att 

övervaka laborationsmiljön. Slutligen utvärderas lösningen genom att identifiera ett 

antal realistiska felscenarion och testa vilka fel som lösningen rapporterar. Lösningens 

svårhetsgrad utifrån ett systemadministratörsperspektiv utvärderas också. 

5.1 Identifiera krav för övervakningssystemet 

Att använda nätverksövervakningssystem för att övervaka industriella maskiner är ett 

område som inte verkar ha uppmärksammats i så stor utsträckning i forskningsvärlden 

tidigare. Anledningen till detta är antagligen att ett nätverksövervakningssystem är 

anpassat för att övervaka just datorer och nätverk, och att det därför inte är uppenbart 

att arbetet faktiskt är genomförbart. Av denna anledning är litteraturstudien som var 

tänkt att utföras mycket svår att genomföra, och kräver resurser som författaren av 

arbetet inte innehar. 

För att komplettera den bristande litteraturen har intervjuer med praktiker inom 

industribranschen genomförts (Bilaga A, B). Svaren från dessa intervjuer, i 

kombination med de krav som ges av den plattform som ligger till grund för arbetet 

samt författarens egna uppfattningar, har använts för att identifiera vilka krav ett 

nätverksövervakningssystem skall ha för att övervaka en industriell miljö. Dessa krav 

diskuteras nedan. 

Eftersom nätverksövervakningssystemet skall användas i en specialanpassad miljö där 

man kan behöva övervaka många olika typer av system eller parametrar hamnar 

flexibilitet i fokus. Därför krävs det att systemet skall bygga på en utbyggbar grund 

där integration med nya typer av system skall vara möjlig. 

Öppen källkod går hand i hand med flexibilitet. Ett system som är släppt som öppen 

källkod ger möjligheten att modifiera det för att skapa unika lösningar om så krävs, 

och med rätt kunskap finns egentligen inga begränsningar i hur mycket mjukvaran går 

att förändra. Arbetets fokus ligger på nätverksövervakningssystem släppt som öppen 

källkod av denna anledning. 

En annan viktig aspekt som krävs av nätverksövervakningssystemet är möjligheten att 

modifiera övervakningsvyn. Detta innebär att man kan behöva göra anpassningar i 

övervakningsskärmen för att bättre passa en maskinoperatör som jobbar inom 

industribranschen. Intervjuobjekt A nämner att följande attribut bör finnas på skärmen 

för att en operatör skall kunna utföra sitt dagliga arbete: 

”Vad som sker just nu (eller borde ske). Om något avviker från normaltillstånd. 

Tillstånd (till/från) på kritiska diskreta signaler.” 

Därifrån kan härledas att en operatör behöver se hela maskinens process representerad 

på skärmen, något som inte är möjligt i standardutförandet av ett 

nätverksövervakningssystem. 

Ett annat krav som kan identifieras är att ett nätverksövervakningssystem som endast 

tillämpar fault detection i FCAPS-modellen föredras, det vill säga endast hanterar 

feldetektering. Detta därför att arbetet fokuserar sig på just feldetektering i industriella 
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miljöer. Därför föredras ett minimalistiskt system som uppfyller kraven utan att vara 

onödigt komplext eller som använder systemresurser i onödan. 

Därmed har fyra krav på nätverksövervakningssystemet identifierats: 

1. Ett nätverksövervakningssystem släppt som öppen källkod är ett 

grundläggande krav. 

2. Övervakningssystemet måste vara flexibelt i den mån att man skall kunna 

övervaka unika miljöer. 

3. Ett nätverksövervakningssystem med möjligheten att modifiera 

övervakningvyn krävs. 

4. Ett nätverksövervakningssystem som endast tillämpar fault detection i 

FCAPS-modellen föredras. 

5.2 Identifiera ett övervakningssystem att implementera 

Som tidigare diskuterats i Kapitel 2 finns det på marknaden framförallt två väl 

använda nätverksövervakningssystem släppta som öppen källkod: OpenNMS och 

Nagios. Eftersom båda är släppta som öppen källkod uppfyller dem Krav 1. 

Nagios i grund och botten bygger på att administratören skriver egna insticksprogram 

som övervakar de nätverkstjänster som krävs. Alternativt kan administratören ta hem 

generella insticksprogram som redan är skapade av andra administratörer för att 

återanvända dessa (Galstad, 2009). Nagios har i dess dokumentation klara riktlinjer 

för hur ett insticksprogram skall bete sig och följs dessa finns det egentligen inga 

begränsningar i vad Nagios kan övervaka. OpenNMS har tagit en annan infallsvinkel 

där deras mål är att nätverksövervakningssystemet skall kunna övervaka så mycket 

som möjligt från början med hjälp av SNMP. OpenNMS erbjuder dock ett Java API 

som kan användas för att skriva egna insticksprogram för att övervaka unika tjänster. 

Tyvärr är lösningen komplex och dokumentationen för att skriva egna plugins är 

mycket bristfällig. Eftersom Nagios innehar en väletablerad pluginstruktur med en 

tydlig dokumentation för att skapa dessa anses Nagios uppfylla Krav 2 i större 

utsträckning än OpenNMS. 

Krav 3, möjligheten att modifiera övervakningsvyn, uppfylls av båda systemen. Både 

Nagios och OpenNMS använder en webbsida för att presentera övervakningsvyn för 

användaren. Eftersom de båda systemen tillämpar öppen källkod finns all källkod till 

webbsidorna tillgänglig för modifiering och anpassning i en industriell miljö. 

Som tidigare nämnts i Kapitel 2.2.2 har skaparna av OpenNMS som mål att följa alla 

aspekter av FCAPS-modellen. Detta till skillnad från Nagios vars huvudsyfte är att 

detektera fel, som då alltså endast tillämpar fault detection i FCAPS-modellen. 

Eftersom OpenNMS innehåller funktionalitet som i arbetet är ointressant kan detta 

medföra att systemet blir mer komplext att jobba med och systemresurser används i 

onödan. Däremot skulle OpenNMS kunna vara intressant i ett större sammanhang där 

man övervakar fler aspekter än just feldetektering, exempelvis nätverksprestandan 

mellan maskiner. I det aktuella arbetet föredras Nagiostack vare dess minimalistiska 

struktur. 

Tabell 1 sammanfattar den jämförande analysens resultat, vilket är att Nagios är det 

mest lämpade nätverksövervakningssystemet för detta arbete. 
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Tabell 1: Krav på nätverksövervakningssystemet 

 

 

5.3 Implementation och integration 

Utifrån diskussionen i föregående kapitel och i enlighet med Tabell 1 har Nagios har 

valts för fortsatt undersökning och implementation. Nästa steg är att identifiera 

mätbara parametrar som Nagios kan använda i sin beslutfattningsprocess, det vill säga 

för att avgöra om processen (eller subprocessen) fungerar. Observera att det är i detta 

steg som lösningen blir unik för den produktionsmiljö som skall övervakas. 

Som tidigare beskrivits i arbetet utvärderas det utvalda systemet genom att 

implementera det i en laborationsmiljö på Högskolan i Skövde. Laborationsmiljön är 

uppdelad i två segment, där två olika system samarbetar för att bilda en 

produktionsmiljö. Själva fabriken är byggd i Lego, där Lego Mindstorms NXT
6
 

används för att styra de motorer och sensorer som kontrollerar produktionen. Lego 

Mindstorms NXT är en lösning från Lego där man i utbildningssyfte ges möjligheten 

att programmera egna sensorer och motorer. En NXT är en enhet som fungerar som 

styrenhet och sitter direkt ansluten till motorer och sensorer. NXT-enheterna ansluts 

via blåtand till en central enhet, som i sin tur styr hela processen. 

För att kontrollera fysiska egenskaper hos fabriken används en mjukvara som heter 

Proview
7
. Proview kontrollerar fabrikens temperatur, rörelsebarriärer och 

varningssystem. Proview är ett processtyrsystem(eng. Process Control System) släppt 

som öppen källkod under licensen GNU General Public License. Ett processtyrsystem 

är ett system som kontrollerar och styr olika processer i industriella miljöer. Proview 

finns endast tillgängligt till GNU/Linux-plattformen. Figur 5 innehåller en logisk 

nätverkstopologi över laborationsfabriken. 

                                                
6 http://mindstorms.lego.com/en-us/Default.aspx 
7 http://www.proview.se/ 

Krav OpenNMS Nagios 

1: Öppen källkod Ja Ja 

2: Flexibilitet Delvis Ja 

3: Modifierbar 

övervakningsvy 

Ja Ja 

4: Begränsning i 

FCAPS-tillämpning 

Nej Ja 
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Figur 5: Laborationsmiljö 

Fabrikens uppgift är att smaksätta, torka och putsa tuggummin, representerade med 

puttekulor. Eftersom fabriken är en laborationsfabrik produceras inga verkliga 

tuggummin. Istället cirkulerar tuggummina runt i fabriken och behandlas i någon av 

fabrikens stationer beroende på vilken färg tuggummit har. 

Processen kan delas in i fem subprocesser som alla styrs av var sin NXT; feed, flow, 

taste, dry och polish. Feed har som uppgift att styra en ramp som hela tiden matar 

maskinen med nya tuggummin. Flow avgör vid varje station, beroende på tuggummits 

färg, om tuggummit skall skickas in i stationens buffert eller istället gå vidare till 

nästa station. Vilka tuggummin som skall behandlas i vilken station är inställningsbart 

via en monitor. 

Fabrikens process är indelad i tre stationer där taste, dry och polish styr varje stations 

uppgift. Varje station har en buffert där tuggummin kan ligga på kö och vänta på sin 

tur att behandlas. Taste-stationen doppar tuggummina i ett kärl som innehåller 

färgämnen. Dry-stationen torkar tuggummina genom att snurra dem i en cirkel tills 

den anses torkad. Polish-stationen putsar sedan tuggummina med en borste. 

5.3.1 Mätbara parametrar för Legosystemet 

Legosystemet är programmerat av en anställd på Högskolan i Skövde. Miljön körs på 

operativsystemet Windows XP och mjukvaran är skriven i C#. Legomjukvaran ger 

tyvärr inte möjligheten att härleda information om processen från NXT-enheterna som 
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utför själva styrmomentet eftersom mjukvaran som styr NXT-enheterna inte innehar 

informationen. 

Av ovanstående anledning måste lösningen förlita sig på att operativsystemet kan ge 

tillräckligt med information för att mäta Legosystemets status. Detta innebär att 

lösningen begränsas avsevärt och två mätbara parametrar kan identifieras: 

1. Övervakning av Legosystemets process 

2. Övervakning av blåtandsanslutningarna till NXT-enheterna 

Genom att övervaka Legosystemets process kan man säkerställa att styrsystemet på 

värdmaskinen är exekverat och att den av någon anledning inte har dött. Denna 

övervakning omfattar inte interna problem i Legosystemet, utan säkerställer endast att 

processen är igång. 

För att säkerställa att Legosystemet har en aktiv kommunikation med NXT-enheterna 

bör blåtandshanslutningarna övervakas. Utöver ovan nämnda parametrar övervakas 

även värdmaskinens status, det vill säga den maskin som NXT-enheterna är anslutna 

till och styrs av. Detta omfattar systemets upptid, processorbelastning, 

minnesanvändning och diskutrymme. 

5.3.2 Mätbara parametrar för Proviewsystemet 

Eftersom Proview är skrivet med öppen källkod förenklar det integreringsprocessen. 

Utvecklarna av Proview har valt att implementera OPC XML-DA
8
 (eng. Object 

linking and embedding For Process Control XML/Data Access) i deras system. OPC 

XML-DA är en industristandard stiftad av IATF
9
 som används för att i realtid dela 

interna variabler och objekt mellan olika industriella system, ofta av olika tillverkare 

(Hong & Jianhua, 2006). Med hjälp av OPC XML/DA får Nagios åtkomst till interna 

resurser i Proview och kan således härleda mer information om hur systemet mår 

jämfört med Legosystemet som är baserat på proprietär mjukvara. 

Av denna anledning finns det egentligen inga begränsningar i vilken information 

Nagios kan härleda från Proview. Proview styr i laborationsmiljön tre periferienheter; 

en termometer, en rörelsesensor och en statuslampa. Alla dessa objekt blir därmed de 

mätbara parametrarna för att övervaka Proview. Utöver dessa övervakas även 

värdmaskinens status, dvs. den maskin som kör Proviewsystemet. 

5.3.3 Implementation av Nagios 

Nagios flexibla struktur innebär att implementationsprocessen omfattar utveckling 

och installation av insticksprogram. I det här arbetet skrivs insticksprogrammen i 

shell-skript, Python-skript eller C# beroende på operativsystem hos värdmaskinen och 

appliceringsområdet. Även färdiga skript som finns tillgängliga på Internet har 

återanvänds där det är applicerbart. 

Många skript måste exekveras lokalt på den övervakade enheten. Detta gäller främst 

skript som skall övervaka en ickepublik tjänst eller parameter som exempelvis 

hårddiskutrymme eller en lokal process som alltså inte är tillgänglig för Nagios via 

nätverket. Detta möjliggör Nagios med hjälp av en teknik som kallas NRPE
10

 (Nagios 

Remote Plugin Executor). 

                                                
8 http://www.opcfoundation.org/Products/Specification.aspx?CM=1&RI=30&CU=46 
9 http://www.iatfglobaloversight.org/ 
10 http://nagios.sourceforge.net/docs/nrpe/NRPE.pdf 
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NRPE använder sig av två komponenter: en NRPE-demon som körs på maskinen som 

skall övervakas och ett insticksprogram som körs på Nagiosmaskinen. Principen 

bygger på att Nagios exekverar insticksprogrammet med ett argument som innehåller 

namnet på det skript som skall exekveras och en IP-adress till den övervakade 

enheten. NRPE-demonen exekverar sedan skriptet lokalt, och returnerar resultatet av 

skriptet till insticksprogrammet. Insticksprogrammet rapporterar sedan resultatet 

vidare till Nagios. Informationen skickas krypterat med SSL (Secure Socket Layer) 

genom TCP/IP-nätverket. 

Legosystemet: 

För att övervaka Legosystemets värdmaskin används ett antal färdiga insticksprogram 

som finns tillgängliga på Internet; check_uptime, check_cpu, check_mem och 

check_disk. Dessa används i syftet att övervaka värdmaskinens status och för att 

säkerställa att produktionsmiljön inte skulle påverkas negativt. Det kan även användas 

för ett underlag för att snabbt identifiera vart problemet existerar och på så vis 

snabbare kunna lösa problemet. 

Ett annat färdigt insticksprogram, check_process har används för att övervaka 

Legsystemets huvudprocess, det vill säga den interna process som körs av 

operativsystemet. Detta möjliggörs genom att ange processens namn i ett argument 

när man kör insticksprogrammet. Med hjälp av detta kan övervakaren säkerställa att 

processen är igång, och att den inte av någon anledning har dött. 

Eftersom inget färdigt insticksprogram finns för att övervaka blåtandsanslutningar 

måste ett skript skrivas. InTheHand
11

 har släppt ett bibliotek för .NET-plattformen 

som kan användas för att skriva program som använder blåtandsteknik. Det går även 

att härleda information om redan anslutna enheter för att ta reda på om enheten är 

ansluten eller inte. Skriptet är skrivet i C# och baserar sin bedömning på när 

blåtandsenheten senast skickade eller tog emot ett paket från värdmaskinen. Skriptet 

check_bluetooth_device finns bifogat i Bilaga C. 

Tabell 2 innehåller en komplett lista på de insticksprogram som i lösningen används 

för att övervaka Legosystemet och Legosystemets värdmaskin. 

 
  

                                                
11 http://inthehand.com/ 
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Tabell 2: Insticksprogram för Legomaskinen 

Skriptnamn Beskrivning 

check_uptime Övervakar systemets upptid och varnar om systemet 

nyligen startats. 

check_cpu Övervakar belastningen på processorn. 

check_mem Kontrollerar minnesanvändningen i systemet och 

rapporterar om minnet är överbelastat. 

check_disk Kontrollerar diskanvändning och rapporterar när de blir 

för fulla. 

check_process Övervakar Legosystemets grundprocess och rapporterar 

om den dör. 

check_bt Övervakar aktiva blåtandsanslutningar baserat på när den 

senast pratade med värdmaskinen. Rapporterar om 

blåtandsenheten inte varit aktiv inom rimlig tid. 

 

Nagios konfigureras till att använda insticksprogrammen i Tabell 2 och presenterar 

det i Nagios övervakningsvy. Se Figur 6 för en skärmdump över övervakningsvyn. 

 
Figur 6: Övervakningsvy Lego 

Proview: 

På samma sätt som på Legosystemets värdmaskin övervakas även Proviews 

värdmaskin av färdigskrivna insticksprogram som finns tillgängliga på Internet. 

Check_all_disks, check_users, check_procs, check_load och check_memory 

övervakar ledigt diskutrymme, antalet inloggade användare, antalet processer som 

körs, processornbelastning och ledigt minnesutrymme. 

För att övervaka Proview-processen har det minimalistiska 

shellskriptetcheck_proview (Bilaga D) skapats. Eftersom Proview körs på en 

GNU/Linux-maskin samt att skriptets syfte är en ganska enkel uppgift där ett 

GNU/Linux-kommando anropas skrivs skriptet i shellskript. Skriptet använder sig av 

det lokala GNU/Linux-kommandot ps tillsammans med ett argument för att ta reda på 

om processen startProview körs. Därmed kan man bekräfta att Proviewsystemet 

åtminstone har startats och att processen inte har dött. 

För att övervaka de interna variablerna i Proview används som tidigare beskrivet i 

Kapitel 5.3.2 OPC XML-DA. Ett projekt vid namn PyOPC
12

 släppt som öppen 

källkod finns tillgängligt på Internet där man erbjuder ett ramverk som gör det möjligt 

att koda Pythonskript med OPC XML-DA-kompabilitet. Med hjälp av detta ramverk 

har tre skript skrivits; check_proview_irsensor, check_proview_light och 

check_proview_temp. 

                                                
12 http://pyopc.sourceforge.net/ 
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Check_proview_irsensor används för att övervaka rörelsesensorn som kontrolleras av 

Proviewsystemet och på så vis säkerställa att inget oönskat rör sig i fabriken. Detta 

sker i praktiken genom att övervaka den lokala variabel som finns i Proviewsystemets 

databas. Skriptet hämtar alltså hem variabeln och dess värde via OPC-teknik och 

rapporterar sedan till Nagios om sensorn är aktiverad eller inte. Hela skriptet finns i 

Bilaga E. 

Check_proview_temp (Bilaga F) övervakar temperaturvärdet hos fabriken. Proview 

hanterar själv ett tröskelvärde som temperaturen inte får överstiga, och sätter ett 

booleskt värde på en variabel beroende på om temperaturen är godkänd eller inte. 

Skriptet hämtar detta booleska värde och skickar vidare temperaturen till Nagios med 

en varning om temperaturen är för hög. Oavsett om temperaturen är för hög eller inte 

skickas den nuvarande temperaturen till Nagios. 

Check_proview_lightövervakar Proviewsystemets statuslampa. Lampan är i Proview 

konfigurerad att lysa antingen när temperaturens värde är oönskat eller när 

rörelsebarriären bryts. Man kan se detta som en kompletterande indikation på att 

något fel har upptäckts eller som en förlängning av statusen för att även se detta i 

Nagios. Skriptet rapporterar även om båda lamporna skulle lysa samtidigt eller om 

ingen av lamporna lyser. Således övervakas även Proviewsystemets funktionalitet. 

Skriptet finns tillgängligt i Bilaga G. 

I Tabell 3 finns en lista över alla insticksprogram som i den aktuella lösningen 

övervakar Proviewsystemet och dess värdmaskin.  Figur 7 presenterar en skärmdump 

av Nagios övervakningsvy. 

 
Tabell 3: Insticksprogram för Proviewmaskinen 

Skriptnamn Beskrivning 

check_all_disks Kontrollerar diskanvändning och rapporterar när de blir 

för fulla. 

check_users Övervakar antalet användare som är inloggade. Ren 

säkerhetsåtgärd. 

check_procs Kontrollerar antalet processer som körs i systemet. 

check_load Kontrollerar systemresursernas belastning. 

check_memory Övervakar minneshanteringen och rapporterar när ett 

tröskelvärde överstigs. 

check_proview Övervakar Proviewsystemets grundprocess och 

rapporterar om den dör. 

check_proview_irsensor Övervakar fabrikens rörelsebarriär, dvs. om något 

oönskat rör sig inne i maskinen. 

check_proview_temp Kontrollerar fabrikens temperatur, och larmar när den 

når för höga nivåer. 

check_proview_light Övervakar statuslampan som sitter monterad på 

maskinen.  
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Figur 7: Övervakningsvy Proview 

5.4 Utvärdering 

Lösningen som implementerades i Delmål 3 har utvärderats utifrån de kriterier som 

finns angivna i Kapitel 4.3. Först utvärderas lösningens möjlighet att identifiera och 

rapportera fel som kan ske i den aktuella laborationsmiljön utifrån ett antal realistiska 

felscenarion. Därefter utvärderas lösningens komplexitet och om en genomsnittlig 

systemadministratör har kunskap nog att implementera lösningen. 

5.4.1 Systemets korrekthet vad gäller att rapportera fel 

Lösningens användbarhet har utvärderats utifrån fem realistiska felscenarion som kan 

ske i den aktuella laborationsmiljön. Dessa fem felscenarion har tagits fram efter en 

diskussion med de personer som är ansvariga för laborationsfabriken. Felscenariona 

är: 

1. Fabriken blir för varm 

2. Ett tuggummi ramlar av maskinens rullband 

3. Någon stoppar in sin hand i fabriken 

4. Fabriken arbetar plötsligt endast i 50 % av sin normala produktionstakt 

5. Datorn som styr fabriken har drabbats av en bugg som förbrukar hela 

processorns kapacitet. Resultatet är att fabriken slutar arbeta. 

I ett fall där fabrikens temperatur överstiger det förkonfigurerade tröskelvärdet 

rapporterar Nagios felet till administratören. I Nagios övervakningsvy kan operatören 

direkt se att 1) statuslampan som sitter monterad i fabriken lyser rött både fysiskt och 

i övervakningsvyn för Nagios och 2) temperaturelementet i övervakningsvyn 

indikerar att temperaturen är för hög. Även temperaturens värde presenteras direkt på 

operatörsskärmen. Detta ses som en lyckad feldetektering. 

Om ett tuggummi ramlar av maskinens rullband har Nagios ingen kännedom om 

detta. Tuggummit kommer rulla iväg på fabrikens golv utan att en centralt placerad 

operatör har någon aning om problemet. Feldetekteringen anses således misslyckad. 

Om någon stoppar in handen i fabriken detekterar Nagios detta eftersom Proview 

tillhandahåller en rörelsebarriär i fabriken. På samma sätt som när temperaturen blir 

för hög indikerar även Nagios att statuslampan lyser rött. Eftersom Proview hanterar 

denna typ av övervakning kan informationen härledas till Nagios och feldetekteringen 

anses lyckad. 

I ett fall där fabrikens produktionstakt av någon anledning skulle minska har Nagios 

ingen kännedom om detta. Nagios har inga mätbara parametrar för att övervaka denna 

typ av fel och kan således inte känna till detta. Observera att varken Proviewsystemet 

eller Legosystemet inte heller har någon vetskap om problemet. 
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Ett scenario där en bugg i operativsystemet förbrukar all processorkapacitet och 

resulterar i att fabriken slutar arbeta upptäcks av Nagios. Detta upptäcks eftersom 

Nagios övervakar processorns belastning och rapporterar om den anses överbelastad. 

Operatören kan med hjälp av indikationen be en systemadministratör identifiera 

problemet och åtgärda det. 

 
Tabell 4: Resultatet av experimentet 

Felscenario Detekterade Nagios felet? 

1: Temperaturen överstiger tröskelvärdet Ja 

2: Ett tuggummi ramlar av rullbandet Nej 

3: Någon stoppar in handen i fabriken Ja 

4: Fabrikens produktionstakt minskar till 50 % Nej 

5: Värdmaskinen har drabbats av en bugg som 

använder all processorkapacitet och fabriken 

slutar arbeta. 

Ja 

5.4.2 Lösningens svårhetsgrad ur ett systemadministratörsperspektiv 

När implementationsfasen är genomförd har lösningens svårhetsgrad utifrån ett 

systemadministratörsperspektiv utvärderats. Utvärderingen sker utifrån författarens 

egna kunskaper och de erfarenheter som uppkommit under arbetets gång. Utöver 

grundläggande kunskaper som en systemadministratör behöver i sitt dagliga arbete 

identifieras även ett antal krav som behöver uppfyllas för att systemadministratören 

skall kunna implementera lösningen som presenterats. 

Systemadministratören behöver grundläggande programmeringskunskaper vad gäller 

att skriva mindre skriptprogram. Detta innebär att systemadministratören måste förstå 

grundläggande begrepp inom programmeringsmetodiken, kunna läsa och förstå en 

instruktion för hur ett program skall bete sig och skriva skriptprogram utifrån 

instruktionerna. Det är även viktigt att systemadministratören kan skriva program i 

flera typer av språk, alternativt ett språk som är körbart i både GNU/Linux- och 

Windowsmiljöer. Systemadministratören bör även ha en så pass god 

programmeringsgrund att denne kan lära sig nya programmeringsspråk om det 

enskilda fallet kräver det. I den lösning som presenteras i arbetet krävs det att 

systemadministratören kan (eller snabbt kan lära sig) skriva skriptprogram i Python, 

Shellscript samt C#. 

Det är också viktigt att systemadministratören innehar kunskap inom 

produktionsteknik. Systemadministratören måste ha en god förståelse om den aktuella 

produktionsmiljön för att kunna identifiera de parametrar som behöver övervakas och 

på så vis skapa en heltäckande övervakningslösning. Det är viktigt att 

systemadministratören förstår vilka olika problem som kan uppstå i 

produktionsmiljön och hur dessa bör övervakas för en lyckad övervakning. 

Systemadministratören som skall implementera den presenterade lösningen kräver 

således kunskap inom Proview och Lego Mindstorms NXT. 
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6 Analys och diskussion 

I följande kapitel analyseras lösningens resultat utifrån utvärderingen i Kapitel 5.4. En 

diskussion kring lösningens användbarhet och arbetets värde presenteras också. 

6.1 Utvärderingsmiljö 

Den lösning som presenteras i arbetetutvärderas i en laborationsmiljö. 

Laborationsmiljön påminner om en verklig miljö, men är betydligt förenklad, vilket 

medför att fabriken inte alltid återspeglar verkligheten. Exempelvis saknas många 

realistiska övervakningspunkter, framförallt att fabriken gjort det den skall inom rätt 

tidsram. Intervjuobjekt B säger följande: 

”Min erfarenhet är att det viktigaste är att övervaka om processen har stannat eller 

kommer att stanna vilket görs med genom de larm och varningar som PLC’n 

övervakar (Kommer ofta från temperaturgivare eller nivågivare men det vanligaste är 

tidsövervakningslarm som gör att ett en process inte går vidare inom förväntad tid)” 

Den aktuella laborationsmiljön innehar övervakningspunkter för att kontrollera 

fabrikens temperatur, men saknar möjligheten att säkerställa att produktionstakten är 

godtycklig. 

Informationen som Proview hanterar blir en mycket viktig del av lösningen då 

Proviewsystemet egentligen är den enda vägen för Nagios att övervaka de fysiska 

elementen. Man kan tänka sig en fabrik där man istället har en komplett uppsättning 

av övervakningspunkter tillgängliga i Proview. I ett sådant fall skulle en mer 

heltäckande lösning kunna skapas där hela processens kritiska punkter kan övervakas 

av Nagios. 

6.2 Centraliserad övervakning 

Utifrån utvärderingen av arbetet samt de intervjuer som ägt rum verkar inte 

övervakning av en fabrik med ett nätverksövervakningssystem lämpa sig som en 

fullständig ersättare för dagens övervakningsmetoder. Intervjuobjekt Asäger följande 

om central övervakning av processer: 

”Centraliserade operatörs- och övervakningsrum förekommer nog mest i farliga 

miljöer. I övrigt vill man normalt att operatören rör sig bland sina maskiner för att 

lära känna dem och bli en bättre operatör, göra kvalitetsmätningar, lyssna, lukta, 

känna hur maskinerna fungerar. Bemanningen måste också vara anpassad för att 

kunna hantera verktygsbyten, materialpåfyllnad och övriga stödjande uppgifter på ett 

rationellt vis.” 

Som intervjuobjekt A nämner finns det i många fall flera anledningar till att övervaka 

en produktionsmiljö inte bara centralt, utan även på plats vid maskinen. Många av 

anledningarna grundar sig på att maskinoperatören behöver befinna sig inom fysisk 

räckvidd till maskinen för att kunna övervaka fysiska attribut. Maskinoperatören 

måste även vara redo att utföra service, materialpåfyllnad och annan typ av underhåll. 

Detta utesluter dock inte att en central övervakning kan vara användbar i kombination 

med traditionell maskinövervakning. Om en organisation tillhandahåller flera 

produktionsmiljöer kan en centraliserad övervakningspunkt fungera som en 

övervakare av de distribuerade maskinövervakarna. Det presenterade 

lösningsförslaget får således ses som en kompletterande övervakare som har 
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möjligheten att både övervaka produktionsmiljön och datorerna som styr 

produktionsmiljön. 

6.3 Kombinerad övervakning av fabrik- och datormiljö 

I ett fall där en organisation tillhandahåller produktionsmiljöer som styrs av datorer 

finns alltid risken att datorerna själva kan råka ut för fel. Övervakas då inte datorerna 

och dess komponenter utsätts produktionsmiljön för flera risker som kan bli 

förödande för produktionen. Det kan också vara svårt för operatörerna att snabbt 

identifiera orsaken till problemet och därigenom åtgärda problemet. 

I det femte felscenariot i Kapitel 5.4.1 (dvs. att värdmaskinen har drabbats av en bugg 

som använder all processorkapacitet och fabriken slutar arbeta) identifierar Nagios 

vart felet har uppstått och en administratör kan direkt börja felsöka problemet. I ett 

fall där Nagios inte varit inblandat har maskinoperatören ingen vetskap om vart 

problemkällan existerar, och hade förmodligen börjat leta efter fysiska fel i maskinen. 

Ett rimligt antagande är att det hade tagit tid att identifiera problemet och att det 

skulle kosta organisationen pengar i form av driftstopp. 

6.4 Övergripande aspekter 

Arbetet fokuseras på ett problemområde som inte tycks ha behandlats i så stor 

utsträckning i forskningsvärlden. Detta har resulterat i att arbetet bygger på många 

antaganden, snarare än vedertagen forskning. Detta märks tydligt i Kapitel 5.1 där 

flertalet antaganden ligger till grund i valet av nätverksövervakningssystem. Detta kan 

få konsekvenser på resultatet av arbetet då nätverksövervakningssystemet väljs ut i en 

tidig fas av arbetet och de resterande faserna bygger på detta val. 

En annan aspekt som är värd att lyfta fram är att lösningen som presenteras inte är 

optimal utifrån ett allmänt perspektiv. Lösningen är skapad för en begränsad 

laborationsmiljö, snarare än för ett riktigt system. På grund av detta har de 

insticksprogram till Nagios som skapats inte följt allmän programmeringssed vad 

gäller att skapa flödesdiagram, felhantering och kommentering av kod. Detta beror 

främst på att författaren av arbetet inte innehar nog med programmeringskunskaper 

för att skriva applikationer enligt god programmeringssed. 
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7 Slutsats 

I det sista kapitlet diskuteras arbetets resultat utifrån den ursprungliga problemfrågan 

och arbetets forskningsbidrag. Därefter diskuteras vad som kan vara intressant för 

framtida arbeten inom området. 

7.1 Svar på problemfrågan 

Arbetets problemfråga lyder som följande: 

Hur ser möjligheten ut att använda ett nätverksövervakningssystem med öppen 

källkod för att övervaka en industriell miljö? 

Genom att analysera resultatet av utvärderingen i Kapitel 5.4 kan man konstatera att 

det är möjligt att övervaka industriella miljöer med hjälp av ett 

nätverksövervakningssystem. Detta kräver dock att 1) mjukvaran som styr fabriken 

måste tillhandahålla de parametrar som behöver övervakas, och att 2) mjukvaran som 

styr fabriken måste använda tekniker som möjliggör delning av dessa parametrar i 

realtid. 

I det aktuella fallet uppfyller Proview båda kraven och detta reflekteras även i 

lösningen. I den presenterade lösningen övervakas alla parametrar som Proview 

kontrollerar i laborationsmiljön och för att dela dessa parametrar till 

nätverksövervakningssystemet används tekniken OPC XML-DA. 

Legosystemet som styr fabriken uppfyller ingen av de två identifierade kraven vilket 

medför att lösningsförslaget inte kan övervaka den fysiska produktionen. 

Legosystemet känner själv inte till de nödvändiga parametrarna för att övervaka 

produktionen och det finns således inget sätt för Legosystemet att tillgängliggöra 

dessa för nätverksövervakningssystemet. 

Man kan även konstatera utifrån utvärderingen i arbetet att en systemadministratör 

som skall implementera lösningen behöver inneha kunskap inom två nyckelområden: 

1. Skapa enklare skriptprogram, grundläggande programmeringskunskaper. 

2. Förståelse för produktionsteknik och specifikt Proview och Lego Mindstorms 

NXT. 

Slutsatsen i detta arbete är att det är fullt möjligt att använda ett 

nätverksövervakningssystem för att övervaka industriella miljöer om de ovan nämnda 

kraven uppfylls av processtyrsystemet. 

Arbetet lämnar utrymme för framtida studier inom området för att skapa intressanta 

lösningar i industriella miljöer. Några möjliga sådana studier diskuteras i följande 

kapitel. 

7.2 Framtida arbeten 

Detta arbetebaseras på en laborationsmiljö som saknar övervakningsobjekt som 

möjliggör att kunna övervaka alla möjliga felscenarion som kan ske i en 

produktionsmiljö.Laborationsmiljöns styrsystem för NXT-enheterna saknar också 

som tidigare diskuterats möjligheten att vidareförmedla intressant information till 

andra system. Ett arbete som övervakar en verklig produktionsmiljö som innehar 

dessa övervakningsobjekt skulle således vara intressant för en mer exakt utvärdering. 

Ett arbete som fokuserar sig på att anpassa Nagios övervakningsvy för 

maskinoperatörer inom industribranchen kan också vara intressant. Lösningen som 
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presenteras i arbetet föreslår att övervakningsvyn bör vara anpassningsbar för att 

bättre passa en maskinoperatörs kunskap och dagliga arbete. Arbetet skulle 

förslagsvis kunna utvärderas med hjälp av ett antal praktiker inom industribranchen 

som testar lösningen. 
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Bilaga A – Svar från intervjuobjekt A 

Allmänt: 

Vad har du för tidigare erfarenheter inom industri och produktionsmiljöer? 

Erfarenhet från fordonsindustri: 

91-95 Montering. 

95-99 Underhållselektriker. 

06-10 Konsult automation. 

 

Omfattar något av dessa övervakning av själva processen? 

Ja. 

Har felsökt system för produktionsövervakning som underhållselektriker. 

Har skapat principlösningar, kalkylerat, offererat och levererat 

produktionsövervakning i egenskap av konsult. 

 

Central övervakning: 

Ett nätverksövervakningssystem är en mjukvara vars uppgift är att övervaka 

nätverksenheter och dess tjänster (webbserver, mailserver etc.). Min idé är att med ett 

flexibelt nätverksövervakningssystem övervaka en produktionsmiljö centralt. Vad är 

dina tankar om central övervakning (en person övervakar en hel produktionsmiljö från 

en monitor, jämfört med flera personer på flera stationer)? Kan det vara en bra idé? 

Förekommer i stor omfattning i form av SCADA-system och larm via 

lampor/SMS/hörselskydd med kommradio (automatiserat tal). 

Centraliserade operatörs- och övervakningsrum förekommer nog mest i farliga 

miljöer. I övrigt vill man normalt att operatören rör sig bland sina maskiner för 

att lära känna dem och bli en bättre operatör, göra kvalitetsmätningar, lyssna, 

lukta, känna hur maskinerna fungerar. Bemanningen måste också vara 

anpassad för att kunna hantera verktygsbyten, materialpåfyllnad och övriga 

stödjande uppgifter på ett rationellt vis. 

För enklare statusvisning och för att i efterhand ta fram statistik används både 

hemmasnickrade lösningar och OPC, där (mest) diskreta tillstånd sparas i en 

databas. 

I övrigt beror det givetvis på vad som avses med produktionsövervakning. Då 

övervakning sker från mikrosekundnivå till sekundnivå så ställer det stora krav 

om hela spektrat ska täckas in i en och samma övervakning. 

 

Om nej, vad beror det på? Att operatören inte ser den fysiska produktionen? 

- 

 

Mätbara parametrar: 
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När man skapar ett nätverksövervakningsystem för en produktionsmiljö är det viktigt 

att identifiera mätbara parametrar. Detta innebär att sensorer och andra periferienheter 

skall kunna avgöra om någonting fungerar eller inte, och sedan rapportera detta. Vad 

är det vanligaste parametrarna man övervakar? Temperatur? Rörelsesensorer? 

Väldigt processpecifikt, men i fallet montering eller bearbetning av motorer: 

Cykeltid. 

Antal producerade. 

Hydraultryck, pneumatiktryck. 

Temperatur (elmotorer, elskåp). 

Dubbelpåverkade närvarogivare (en rörelse får inte vara både framme och 

tillbaka). 

Påverkade nödstopp, utlösta säkringar, utlösta motorskydd. 

 

Operatörsskärmen: 

En maskinoperatör arbetar ofta med en monitor där han övervakar en process. Vilka 

element är viktiga att representera på skärmen, och varför? 

Vad som sker just nu (eller borde ske). 

Om något avviker från normaltillstånd. 

Tillstånd (till/från) på kritiska diskreta signaler. 

 

Är det vanligt att man som operatör interagerar med maskinen genom monitorn? På 

vilket sätt gör man detta? 

Det är den vägen som: 

programval görs. 

maskinen stoppas, startas. 

fel kvitteras. 

verktygsdata anges. 

Vid problem är det den huvudsakliga informationskällan till vad som är fel. 

Vid manuellt handhavande är det en källa till feedback (framförallt för rörelser 

som inte är synliga, påverkan av närvarogivare). 

 

Övriga åsikter? Vad är viktigt för en maskinoperatör/någon som arbetar med 

processtyrsystem? 

Process och maskinkunskap hos operatören. 

Rätt information i rätt tid. 

Tydligt presenterat. 
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Bilaga B – Svar från intervjuobjekt B 

Allmänt: 

Vad har du för tidigare erfarenheter inom industri och produktionsmiljöer? 

Har de tre senaste åren jobbat för VolvoIT med utveckling och implementering 

av en processövervakningssystem i ett flertal olika fabriker och processer så som 

Volvo Powertrain Skövde, Volvo Trucks i Göteborg och Umeå, UD tracks i Ageo 

Japan, ABB Shanghai Kina mfl… 

Omfattar något av dessa övervakning av själva processen? 

Ja, Produktionsprocessen d.v.s styrsystemen (PLC:er) 

 

Central övervakning: 

Ett nätverksövervakningssystem är en mjukvara vars uppgift är att övervaka 

nätverksenheter och dess tjänster (webbserver, mailserver etc.). Min idé är att med ett 

flexibelt NMS övervaka en produktionsmiljö centralt. Vad är dina tankar om central 

övervakning (en person övervakar en hel produktionsmiljö från en monitor, jämfört 

med flera personer på flera stationer)? Kan det vara en bra idé? 

Om nej, vad beror det på? Att operatören inte ser den fysiska produktionen? 

Att övervaka processen inom automationsindustrin är mycket vanligt. Det är 

dock som jag ser det skillnad på att övervaka servrarna som styr/övervakar 

processen (vilket inte är område där jag besitter expertkompetens) och att 

övervaka själva processen som ofta styrs med en PLC vilket är det område jag är 

expert på. 

Är lite osäker på vad du är ute efter men vill du få inblick i hur Volvo övervakar 

de olika processer som krävs för att bygga de komponenter som krävs för att 

bygga en lastbil, Buss eller båt mm skulle jag kunna visa dig hur de systemen 

fungerar. Det systemet jag utvecklar och implementerar har just till syfta att ge 

operatören möjlighet att övervaka den fysiska produktionen. 

 

Mätbara parametrar: 

När man skapar ett nätverksövervakningsystem för en produktionsmiljö är det viktigt 

att identifiera mätbara parametrar. Detta innebär att sensorer och andra periferienheter 

skall kunna avgöra om någonting fungerar eller inte, och sedan rapportera detta. Vad 

är det vanligaste parametrarna man övervakar? Temperatur? Rörelsesensorer? 

Min erfarenhet är att det viktigaste är att övervaka om processen har stannat 

eller kommer att stanna vilket görs med genom de larm och varningar som 

PLC’n övervakar (Kommer ofta från temperaturgivare eller nivågivare men det 

vanligaste är tidsövervakningslarm som gör att ett en process inte går vidare 

inom förväntad tid) 

 

Operatörsskärmen: 

En maskinoperatör arbetar ofta med en monitor där han övervakar en process. Vilka 

element är viktiga att representera på skärmen, och varför? 
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En HMI panel / Monitor har flera syften. Ställa in program /verktyg se 

mätreslutat mm men i övervakningssyfte är det larm och varningar som är mest 

intressant. 

 

Är det vanligt att man som operatör interagerar med maskinen genom monitorn? På 

vilket sätt gör man detta? 

Traditionell tangentbord / Mus, handdator/telefon är vanligt 

 

Övriga åsikter? Vad är viktigt för en maskinoperatör/någon som arbetar med 

processtyrsystem? 

Finns en hel del här men har inte tid att skriva med just nu :) 
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Bilaga C – check_bluetooth_device.cs 
using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using InTheHand.Net.Bluetooth; 

using InTheHand; 

using InTheHand.Net; 

using InTheHand.Net.Sockets; 

 

namespace ConsoleApplication1 

{ 

    class Program 

    { 

        static int Main(string[] args) 

        { 

            long address = new long(); 

            try 

            { 

  address=long.Parse(args[0],System.Globalization.NumberStyles.HexNumber); 

            } 

            catch 

            { 

                Console.WriteLine("Something went wrong. Did you supply the bluetooth-

address as an argument without :? (eg. 123456789012)"); 

                return 1; //EXITCODE WARNING 

            } 

           BluetoothAddress addr = new BluetoothAddress(address); 

BluetoothDeviceInfo info = new BluetoothDeviceInfo(addr);             

            TimeSpan diff = DateTime.Now.Subtract(lastSeen); 

 

            if (diff.Minutes >= 1 & diff.Seconds > 10 & diff.Minutes < 5) { 

                Console.WriteLine("WARNING!  Bluetooth device have not responded 

within 70 seconds. No response in "+diff); 

                return 1; // EXITCODE WARNING 

            } 

            else if (diff.Minutes >= 5) { 

                Console.WriteLine("CRITICAL, Bluetooth device seems down. It hav'nt 

responded within 300 seconds. No response in "+diff); 

                return 2; // EXITCODE CRITICAL 

            } 

            else if (diff.Minutes == 1 & diff.Seconds < 10 || diff.Minutes == 0 ) 

            { 

                Console.WriteLine("Bluetooth device is connected and responding"); 

                return 0; // EXITCODE OK 

            } 

            else 

            { 

                Console.WriteLine("Unknown error."); 

                return 3; // EXITCODE UNKNOWN 

            } 

        } 

    } 

} 
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Bilaga D – check_proview.sh 
#! /bin/bash 

 

PROGPATH=/usr/lib/nagios/plugins/ 

STATE_OK=0 

STATE_WARNING=1 

STATE_CRITICAL=2 

STATE_UNKNOWN=3 

STATE_DEPENDENT=4 

. $PROGPATH/utils.sh 

exitstatus=$STATE_WARNING #default 

 

# Check for processname 'startProview' 

RESULT=`ps hc -o cmd -C startProview` 

 

# Determine if running or not 

if [ "$RESULT" = "startProview" ] ; then 

 echo OK: Service running! 

 exitstatus=$STATE_OK 

else 

 echo NOT OK: Service is NOT running! 

 exitstatus=$STATE_CRITICAL 

fi 

 

exit $exitstatus 

 



Nätverksövervakning av industriella miljöer 

 36 

Bilaga E – check_proview_irsensor.py 
#!/usr/bin/python 

from PyOPC.XDAClient import XDAClient # Importera klientfunktionalitet 

from PyOPC.OPCContainers import * # Importera containerfunktionalitet 

import re # Importerar modulen regex 

import sys 

def print_options ((ilist,options)): 

 print ilist; print options 

 

# Fetch the value of attribute 'Value' and return it 

def getValue ((ilist, options)): 

 return ilist[0].Value 

 

# Define OPC server address 

address='http://192.168.5.38:8080' 

 

# Define variables with paths to read 

ir = 'legofabrik-Itbariar-ir.ActualValue' 

 

# Create an OPC connection 

xda = XDAClient(OPCServerAddress=address) 

 

# Read the defined value and store it in var result 

 

try: 

 irValue = xda.Read([ItemContainer(ItemName=ir, MaxAge=500)], LocaleID='en-us') 

except: 

 print "ERROR: Could not make a connection to proviews OPC-server" 

 sys.exit(2) 

 

if getValue(irValue) == False: 

 print "OK: IR-sensor has not detected any movement" 

 sys.exit(0) 

elif getValue(irValue) == True: 

 print "CRITICAL: IR-sensor has detected movement, plant should automatically 

shutdown" 

 sys.exit(2) 

else: 

 print "WARNING: No response from sensor" 

 sys.exit(2) 
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Bilaga F – check_proview_temperature.py 
#!/usr/bin/python 

from PyOPC.XDAClient import XDAClient # Importera klientfunktionalitet 

from PyOPC.OPCContainers import * # Importera containerfunktionalitet 

import re # Importerar modulen regex 

import sys 

 

def print_options ((ilist,options)): 

 print ilist; print options 

 

# Fetch the value of attribute 'Value' and return it 

def getValue ((ilist, options)): 

 return ilist[0].Value 

 

# Define OPC server address 

address='http://192.168.5.38:8080' 

 

# Define variables with paths to read 

temp = 'legofabrik-temp-tempsensor.Super.Value.ActualValue' 

tempLimit = 'legofabrik-plc-W-Gt3.In2' 

tempStatus = 'legofabrik-plc-W-Gt3.Status' 

 

# Create an OPC connection 

xda = XDAClient(OPCServerAddress=address) 

 

# Read the defined value and store it in a variable 

try: 

 tempValue = xda.Read([ItemContainer(ItemName=temp, MaxAge=500)], LocaleID='en-

us') 

 tempLimitValue = xda.Read([ItemContainer(ItemName=tempLimit, MaxAge=500)], 

LocaleID='en-us') 

 tempStatusValue = xda.Read([ItemContainer(ItemName=tempStatus, MaxAge=500)], 

LocaleID='en-us') 

except: 

 print "ERROR: Could not make a connection to proviews OPC-server" 

 sys.exit(2) 

 

if getValue(tempStatusValue) == False: 

 print 'OK: Temperature is',getValue(tempValue),'c. Lower 

than',getValue(tempLimitValue),'c' 

 sys.exit(0) 

elif getValue(tempStatusValue) == True: 

 print 'CRITICAL: Temp-sensor has detected a temperature 

of',getValue(tempValue),', higher than',getValue(tempLimitValue),' plant should 

automatically shutdown' 

 sys.exit(2) 

else: 

 print "WARNING: No response from sensor" 
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 sys.exit(2) 
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Bilaga G – check_proview_light.py 
#!/usr/bin/python 

from PyOPC.XDAClient import XDAClient # Importera klientfunktionalitet 

from PyOPC.OPCContainers import * # Importera containerfunktionalitet 

import re # Importerar modulen regex 

import sys 

 

def print_options ((ilist,options)): 

 print ilist; print options 

 

# Fetch the value of attribute 'Value' and return it 

def getValue ((ilist, options)): 

 return ilist[0].Value 

 

# Define OPC server address 

address='http://192.168.5.38:8080' 

 

# Define variables with paths to read 

green = 'legofabrik-Ljusfyr-green.ActualValue' 

red = 'legofabrik-Ljusfyr-red.ActualValue' 

 

# Create an OPC connection 

xda = XDAClient(OPCServerAddress=address) 

 

# Read the defined value and store it in a variable 

try: 

 greenValue = xda.Read([ItemContainer(ItemName=green, MaxAge=500)], 

LocaleID='en-us') 

 redValue = xda.Read([ItemContainer(ItemName=red, MaxAge=500)], LocaleID='en-

us') 

except: 

 print "ERROR: Could not make a connection to proviews OPC-server" 

 sys.exit(2) 

 

# Selection 

if getValue(greenValue) == True and getValue(redValue) == False: 

 print 'OK: GREEN LIGHT' 

 sys.exit(0) 

elif getValue(redValue) == True and getValue(greenValue) == False: 

 print 'CRITICAL: RED LIGHT' 

 sys.exit(2) 

elif getValue(greenValue) == True and getValue(redValue) == True: 

 print 'WARNING: RED AND GREEN LIGHT ARE BOTH TURNED ON' 

 sys.exit(3) 

elif getValue(greenValue) == False and getValue(redValue) == False: 

 print 'WARNING: NO LIGHT IS TURNED ON' 

 sys.exit(3) 
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else: 

 print "WARNING: No response from sensor" 

 sys.exit(2) 


