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Tekniska Universitet.
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Abstract 
In order to present the information more explicit for an alarm operator that monitors 
alarms that come in from a number of different network components we have created 
a system that provides the alarms with additional information, called context type, so 
that we can present the alarms a clearer way. 

Our information enhancement, also called mappning, is extendable in order to meet 
the requirement on future development. A web based client written in JavaScript is 
created in order to present the alarms in a new innovative way that is based on 
context type instead of the alarm item. 

The mapping is created in Python code and is limited by only using text files as data 
source. The web application is only developed for web browser FireFox and the view 
interval for the alarms is limited to a 24-hour period with one hour intervals. 

The mapping process was slow when we used regular expression. Regular expression 
is a way to describe pattern in strings. 

By creating a cache, where we converted everything to strings and the mapping 
process came up to a satisfactory speed. The web application and the server client 
became integrated with the existing application.  
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Sammanfattning 
För att göra informationen tydligare för en larmoperatör som sitter och övervakar 
larm som kommer in från ett antal olika nätverkskomponenter har vi skapat ett 
system som berikar larmen med extra information, kallad Context Type, vilket gör att 
vi kan presentera larmen på ett tydligare sätt. 

Vår informationsberikning, även kallad mappning, är utbyggbar för att möta kravet på 
framtida utveckling. En webbaserad klient skriven i JavaScript är skapad för att 
presentera larmen på ett nytt innovativt sätt, som baserats på Context Type istället för 
larmobjektet. 

Mappningen är skapad med hjälp av Python kod och begränsas av att endast använda 
textfiler som datakälla. Webbapplikationen är endast utvecklad för webbläsaren 
FireFox. Visningsintervallet för larmen är begränsat till ett dygn med 
entimmesintervaller. 

Mappningen var långsam då vi använde oss av regular expression. Regular 
expression är ett sätt att beskriva mönster i strängar. 

Genom att skapa en cache, där vi gjorde om allt till strängar för mappningen, fick vi 
upp hastigheten till en tillfredsställande hastighet. Webbapplikationen och 
serverklienten blev integrerad med den befintliga applikationen. 

III 



Innehåll 
 
Förord .......................................................................................................................... I 

Syfte med rapporten ...................................................................................................I 
Erkännanden, handledare ...........................................................................................I 

Abstract.......................................................................................................................II 
Sammanfattning ....................................................................................................... III 
Innehåll ......................................................................................................................IV 
Förklaringar och begrepp .......................................................................................... 1 
Introduktion ................................................................................................................ 2 

Bakgrund................................................................................................................... 2 
TeMIP ................................................................................................................... 2 

Syftet med arbetet ....................................................................................................... 4 
Regular expressions .................................................................................................. 6 
PyMIP server............................................................................................................. 7 
Serverklienten ........................................................................................................... 7 
Syftet med AlarmViewern ........................................................................................ 7 
Vad är ett DOM objekt.............................................................................................. 7 
Varför använda DOM objekt?................................................................................... 7 
Hur fungerar ett DOM objekt.................................................................................... 8 
AJAX ...................................................................................................................... 10 
FireBug.................................................................................................................... 10 

Genomförande........................................................................................................... 11 
Analys/Design......................................................................................................... 11 

Layout av AlarmViewern.................................................................................... 12 
Indelning av arbetet............................................................................................. 13 

Context mapping ..................................................................................................... 13 
Interface mot TeMIP........................................................................................... 13 
Dynamiskt PyCF ................................................................................................. 13 
Mappningsfil ....................................................................................................... 14 
Konfigurationsfilen ............................................................................................. 14 
Konfigurationsläsare ........................................................................................... 15 
Lite testning......................................................................................................... 16 
Cachning ............................................................................................................. 16 
Nuvarande syntax för konfigurationen................................................................ 17 

PyMIP Web Klient.................................................................................................. 17 
Inläsning av larm................................................................................................. 17 
XML.................................................................................................................... 18 
Överföring av information .................................................................................. 18 

AlarmViewern......................................................................................................... 18 
Utvecklingsmiljöer.............................................................................................. 18 
Context Type....................................................................................................... 19 
Bilder................................................................................................................... 20 

IV 



Tidslinjen ............................................................................................................ 21 
Utveckling av DOM-objekt ................................................................................ 21 
Anpassning till befintligt program ...................................................................... 22 
Alarmelement...................................................................................................... 23 
XML.................................................................................................................... 23 
Behov av uppdelning .......................................................................................... 23 
Context filtrering................................................................................................. 24 
Data från TeMIP ................................................................................................. 24 

Resultat ...................................................................................................................... 25 
Context Mapping..................................................................................................... 25 

Tester................................................................................................................... 25 
Klienten................................................................................................................... 27 
AlarmViewern......................................................................................................... 27 

Context Types ..................................................................................................... 27 
Context filtrering................................................................................................. 28 
Severity Colors.................................................................................................... 28 
Tidsaxeln............................................................................................................. 28 
Alarmelementen .................................................................................................. 28 

Diskussion .................................................................................................................. 30 
Framtida förändringar ............................................................................................. 30 

Context mapping ................................................................................................. 30 
Visualisering ....................................................................................................... 30 

Summering .............................................................................................................. 31 
Referenser .................................................................................................................. 32 
Bilagor ........................................................................................................................ 33 

V 



Förklaringar och begrepp 
Visual TeMIP Är ett API till TeMIP. 

PyMIP En Python wrapper runt Visual TeMIP. 

Context Types:  En samling nyckelord som används för att skapa en tydligare 
bild av vad, till exempel Areas eller Customers, som påverkas 
av larmen. 

Context Item:  De värden som mappats in under Context Type från en extern 
källa. 

AlarmViewer: Ett webbgränssnitt som visar larm baserade på context type 
och context item. 

Severity:  Ett sätt att representera olika nivåer på larm baserat på hur 
allvarligt larmet är. 

Severity Color:  Ett sätt att representera de olika severity nivåerna i färg. 

DOM:  Document Object Model. 

AJAX:  Asynchronous JavaScript and XML. 

Manage Object: Ett fält i larmen som beskriver vilket nätverkselement som är 
påverkat av ett larm. Förkortas mo. 

Additional Text:  Ett fält för extra information om larmet. Förkortas addt. 

Corrfilter: Är en förkortning för corrective filter som används till att på en 
låg nivå förändra inkommande larm. 
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Introduktion 

Bakgrund 
I dagens samhälle blir kommunikation mellan människor allt viktigare. 
Telekomindustrin utvecklar ständigt nya tjänster för att möta konsumenternas krav. 
För att få kommunikationen med telefon att fungera behövs en bra infrastruktur. I takt 
med att tjänsterna i nätet ökar och näten blir allt mer komplexa krävs bättre 
övervakning, för att försäkra sig om att allting fungerar. 

Ett telekomnät idag består av allt från master för mobiltelefoner till instickskort i 
stationerna. För att försäkra sig om att nätet fungerar som det ska behövs någon slags 
övervakning för att se att alla delar i nätet fungerar. 

TeMIP 
TeMIP är ett larmhanteringssystem som tar emot automatlarm från olika typer av 
utrustning som teleoperatörer har. Det kan vara allt från enskilda serverar till 
basstationer till kort i basstationerna. TeMIP är uppbyggt av moduler, för att varje 
enskild installation ska kunna möta just de behov som finns på den platsen. Det finns 
också ett API som gör att man kan utöka med nya funktioner. 

PyMIP server

Accessmoduler 

Funktionsmoduler 

K
ärna

Corrective filter (PyCF)

Presentationsmoduler

 
Figur 1 Översikt TeMIP 
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Längst i botten har vi Accessmoduler som tar hand om inkommande larm. 
Accessmodulerna har hand om mappning och översättning av information. Mellan 
accessmodulerna och kärnan ligger corrective filter. Där kan man välja att lägga till 
information i larmen. 

I mitten av TeMIP finns funktionsmodulerna. Där lagras larmen. 

I toppen av TeMIP finns presentationsmodulerna, därifrån får PyMIP servern[ ]1  sin 
information. 

Uppbyggnad av larm 
Alla larm som finns i TeMIP består av ett antal fält. Fälten innehåller information om 
vilken tid larmet kom, larmets identitet (ID) med mera. Fälten vi använder är 
Additional text, Managed Object och Severity. I rapporten används förkortningen 
addt för Additional text och mo för Managed Object. 
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Syftet med arbetet  
När ett fel i ett nät uppstår skapas ett larm från den trasiga komponenten. Om masten 
vid den röda linjen i Figur 2 får ett fel så skickas ett larm som fångas av TeMIP. 

 
Figur 2 Översikt över ett mobilnät 

Larmet som masten genererat skickas till TeMIP. I larmet finns den information som 
den trasiga komponenten skickat med. All den informationen sparas på en server och 
presenteras i form av en lista där all den informationen om den trasiga komponenten 
finns med.  
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Figur 3 Exempel på en larmlista 

Informationen som visas upp säger inte så mycket om vem som är drabbad av felet 
utan mera vad som är drabbat. 

Målet med vårt arbete är att lyfta in, mappa, extern information som talar om var 
larmet hör hemma, vilka saker det påverkar. Redan idag går det att få reda på extra 
information om larmen, men då måste sökningen efter den extra informationen ske 
manuellt.  

Mappningen göra att vi kan representera den röda linjen i Figur 2 i ett alarmelement i 
vår webbapplikation. 

Från olika ID-värden i larmobjektet går det att ta fram vilken kund som är påverkad, 
eller på vilken plats utrustningen befinner sig. Denna extra information kan finnas 
lagrad i textfiler, databaser mm. 

När man idag berikar, tillför information, i larmen skriver man ett 
Pythonkorrigeringsfilter som är specifikt för varje typ av information man vill berika 
larmen med. Vårt mål med att skapa en mappningsmotor är att göra samma sak med 
hjälp av konfigurationsfilen som talar om hur larmen ska berikas. Vinsten med det är 
att man slipper skriva Pythonkod för varje ny typ av berikning. Tanken med 
mappningsmotorn är att den ska vara så dynamiskt som möjligt, dvs. lätt att 
konfigurera och bygga ut. 
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Regular expressions 
Regexp är en förkortning av regular expression. 

Regexpar utvecklades av neurofysiologer på 40-talet för att beskriva mönster av 
elektriska signaler i neurala nätverk. 

Idag är regexpar väldigt utbrett och används av många texteditorer som ett verktyg att 
ta ut information ur strängar samt att kunna dela upp strängar efter vissa mönster. 

Regexpar används idag inom flera script och programmeringsspråk bland annat 
Python, Java, JavaScript PHP med flera. 

I vårt examensarbete använder vi regexpar till context mappningen, serverklienten 
samt i JavaScipten. 

Ett litet exempel att använda regexp i Python. 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

import re 
 
str1 = 'You have a string that contains. "Finally! Graduate: 2007"' 
 
#Uttrycket ska kunna dela upp     
# Om man skulle köra en: 
l = re.split("(\d+)",str1) 
#skulle man få en lista som ser ut så här: 
#['You have a string that contains. "Finally! Graduate: ', '2007', 
'"'] 
 
l = re.split("\"(.+)\"", str1) 
#skulle man få en lista som ser ut så här: 
#['You have a string that contains. ','Finally! Graduate: 2007', ''] 
 

I det första fallet så försöker vi ta ut en siffra ur strängen 

Första parametern till varje re.split är det mönstret som strängen ska delas efter 
och andra parametern är strängen som vi vill dela. 

Resultatet man får av funktionen är en lista med den uppdelade strängen. 
 
['You have a string that contains. ','Finally! Graduate: 2007', ''] 
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PyMIP server 
PyMIP server gjordes av Mats Andersson och Robert Wedin under ett tidigare 
examensarbete[ ]1 . Dess uppgift är att ta ut larm från TeMIP och tillhandahålla en lista 
med larm för serverklienten. 

Serverklienten 
En klient till den befintliga PyMIPservern behövdes för att processa det data som 
AlarmViewern behöver för att presentera data. 

I den befintliga PyMIP server som vi ska integrera vårt arbete med, finns en klient 
som vi ärver funktionalitet av. 

Syftet med AlarmViewern 
I dag finns en larmlista utvecklad för webben,[ ]1  den har utvecklats vidare och 
anpassats till att stödja moduler. Nackdelen med larmlistans sätt att presentera larmen 
är att det är svårt att få en överblick över vad larmen påverkar, när det gäller enskilda 
kunder eller platser. 

När vi berikat larmen med mer information med hjälp av context typerna kan vi 
presentera informationen på ett tydligare sätt, vilket leder till behovet av 
AlarmViewern. 

AlarmViewern är en webbaserad applikation som är integrerad med befintlig 
webblarmlista för att visa upp context types och dess larm. För att AlarmViewern ska 
kunna uppdateras dynamisk används DOM objekt och Ajax. 

Vad är ett DOM objekt 
DOM objekt är ett plattformsoberoende och språkoberoende interface som dynamiskt 
tillåter program och skript att uppdatera innehåll, struktur och stil på dokument. 

Varför använda DOM objekt? 
Fördelen med att använda DOM objekt är att man dynamiskt kan skapa HTML kod 
på användarens sida utan att blanda in servern. Man kan lägga till och ta bort objekt 
utan att behöva ladda om hela sidan. 

Man kan även använda sig av HTML templates för att göra samma sak men 
uppdateringen av webbsidan blir långsammare än att använda DOM objekt. 
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Hur fungerar ett DOM objekt 
I stället för att skriva HTML kod i ett HTML dokument så kan man dynamisk skapa 
HTML kod med hjälp av DOM objekt. 

Ett exempel på en enkel HTML kod: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

<HTML> 
 <BODY> 
  <div id=”one”> 
   <H1>Rubrik 1</H1> 
   <H2>Rubrik 2</H2> 
  </div> 
 </BODY> 
</HTML> 
Föregående kod kan representeras med trädstrukturen i Figur 4. 

H1 H2 

Rubrik 1 Rubrik 2 

div 

body 

HTML 

 
Figur 4 Trädstruktur av HTML 
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DOM objektet struktur kommer att se ut som Figur 5. 

 

HTML 

body 

H1 

H2 
Rubrik 1 

Rubrik 2 

div 

Figur 5 DOM struktur 

Förhållandet mellan objekten blir: 

body är barn till HTML 
div är barn till body 
H1 är barn till body och syskon till H2 
H2 är också barn till body men syskon till H1 

Först måste man ha ett grunddokument att utgå ifrån . Följande HTML dokument 
behövs:

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

<HTML> 
 <BODY> 
  <div id=”one”>  
  </div> 
 </BODY> 
</HTML> 
 
Sedan vill vi stoppa in våra headers (H1 och H2) vilket görs med följande kod: 
<script type="text/javascript" language="JavaScript"> 
 
var mydiv = document.getElementById(”one”);  
var head1 = document.createElement("H1"); 
mydiv.appendChild(head1); 
var head2 = document.createElement("H2"); 
mydiv.appendChild(head2); 
 
head1.appendChild(document.createTextNode("Rubrik 1")); 
head2.appendChild(document.createTextNode("Rubrik 2")); 
 
</script> 
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AJAX 
Vi använder AJAX[ ]2  för att dynamisk och automatiskt uppdatera sidan. 

Förfrågan till servern görs vid jämna mellanrum med hjälp av en timer, för att få 
senaste data. 

Svaret från servern kommer i form av XML som behandlas av JavaScript för att få ut 
det data vi vill presentera. 

FireBug 
FireBug[ ]3  är ett plugin till FireFox och i den har man möjlighet att realtid se vad som 
skickas till webbläsaren både då det gäller XML och andra filer. Man kan stega 
igenom JavaScriptkod och se vilka värden respektive variabel har. Verktyget har visat 
sig vara ett av de viktigaste vi använt under utvecklingen av AlarmViewern. FireBug 
har underlättat en hel del vid felsökning. 
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Genomförande 

Vi fick vara med på en TeMIP-kurs och fick veta hur TeMIP är strukturerat och vad 
det används till. Detta var till hjälp under det senare arbetets gång. 

Ingen av oss har någon kunskap av vare sig Python, JavaScript eller regular 
expression så vi fick lära oss det under arbetets gång. 

Analys/Design 
När det gäller design av klient och webbapplikation så kunde vi inte påverka designen 
något, den fanns redan skapad och vi skulle integrera klienten och webbapplikationen 
med det befintliga systemet. 

Fokus låg på att skapa en design för hur mappningsmotorn skulle se ut. 

Temip interface Demultiplexer

Memory Cache

Lookup Table FileLookup Table Handler

Cache Controller

Hook Handler Hook External Source

Mapping Handler

 
Figur 6 Övergripande design av mappningsmotorn 

 

Figur 6 visar designen av mappningsmotorn. Ett interface mellan TeMIP och 
mappningsmotorn för åtkomst till larmen och för att kunna förändra dem. PyMIP är 
en wrapper av Visual TeMIP API:et som används för att komma åt data inifrån 
TeMIP. Denna Pytonwrapper är skapad av DataDuctus. 

I mitten av designen finns demultiplexern, kärnan, som håller ihop alla delar av 
mappningsmotorn. 
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Mapping Handler är en basklass för mappning av larm som läser in sina inställningar 
från en konfigurationsfil. För att anpassa Mapping Handlern till olika typer av externa 
data källor ärvs den och implementeras för just den aktuella källan. 

En mappningsfil kan innehålla tusentals rader som alla måste gås igenom vid en 
sökning. Vi kom fram till att vi skulle behöva någon typ cache för att snabba upp 
uppslag som återkommer. 

Layout av AlarmViewern  
Vi gjorde en layout som Figur 7 visar för att på ett tydligt sätt visualisera våra larm 
utifrån den mappning vi gjort det vill säga utnyttja de context vi berikat larmen med. 
 

 

54+ 12+ 326+ 322+ 450 3200+ 144+ 32+ 25 560+   

11:010:00 09:00 08:00 07:00 06:00 05:00 04:00 03:00 02:00 01:00 00:00 

Stockholm 

 24 65+ 60+ 25+ 35+ 32 25 25+ 650+   

11:010:00 09:00 08:00 07:00 06:00 05:00 04:00 03:00 02:00 01:00 00:00 
Skellefteå

120k 12 12 12 12 12 655 1234 32 55+   
11:010:00 09:00 08:00 07:00 06:00 05:00 04:00 03:00 02:00 01:00 00:00 

Adak 

  

No Alarm 
  

Clear 

  

W arning 

  

Minor 

  

Major 

  

Critical 

  

Indeterminate 

Adak  
Skellefteå  
Stockholm  

- Areas 
+ Customers 
+ Links 

Context T ypes 

Description 

07040 11:010:00 09:00 08:00 07:00 06:00 05:00 04:00 03:00 02:00 01:00 00:00 
yesterdaytoday

!

PyMIP alarmviewer - Alpha ( Logout, Change password )  
Automatic updates: On  

 
Figur 7 Ett första utkast till AlarmViewern 

 

Den ska integreras med PyMIP Alarmlist layout som togs fram under ett tidigare 
examensarbete.[ ]1  Vi valde att begränsa tidsaxeln till att visa heltimmar under ett dygn 
och att endast utveckla applikationen för FireFox för att begränsa vårt arbete. 
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Indelning av arbetet 
Vi hade kommit fram till att Simon skulle fokusera på mappnings biten, och Anders 
mer på den visuella delen men också på Pythonserverns klient. 

Under arbetets gång visade det sig att context mappningen gick fortare än beräknat 
och AlarmViewern tog längre tid. För att få ihop ett fungerande koncept gjorde 
Simon utvecklingen av Pythonserverns klient, vilket visade sig vara en lyckad 
lösning. 

Context mapping 
Interface mot TeMIP 
För att få del av larm som kommer in till TeMIP så använder vi något som kallas 
PyCF, detta är ett filter för att korrigera larm när de är på väg in till TeMIP. Det är ett 
av flera möjliga interface för att få åtkomst till larm i TeMIP. Det finns både för och 
nackdelar med att använda denna typ av interface. 

Den stora fördelen är att ett larm som passerar genom corrective filter kommer att 
medföra att förändringen är gjord innan larmet kommer in i TeMIPs kärna. Största 
nackdelen, om mappningen tar lång tid, är att hela systemet bromsas och 
larminsamlingen börjar gå saktare. I sin förlängning kan det medföra förlust av larm i 
samband med larmstormar. 

Anledningen till att vi valde att använda detta interface för att komma åt larmen är att 
det finns tydlig dokumentation. 

Dynamiskt PyCF 
PyCF-filterna ska göras så dynamiska att de är lätta att förändra beroende på hur 
systemet ska konfigureras. I den version av PyCF vi använde i utvecklingen av 
mappningsmotorn fanns också stöd för att mappa information från en textfil, med 
hjälp av ett nyckelord, till ett svar. 

Detta var en del av vad mappningsmotorn ska kunna göra. Vi valde att använda PyCF 
filtret som grundexempel för att senare kunna mappa in information till våra larm 

Som första version av mappningsmotorn togs en något mer dynamisk variant av ett 
PyCF-filter fram, så att fler sorters mappningsfiler kunde behandlas beroende på hur 
filtret var inställt. 
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Mappningsfil 
En mappningsfil innehåller information som kan tillföras till larmen om vissa 
kriterier är uppfyllda. Kriterierna bestäms av vad som står i konfigurationsfilerna. 

Mappningsfiler kan se ut på flera olika sätt, men alla rader i en mappningsfil måste 
kunna beskrivas på ett enhetligt sätt för att en mappning ska kunna genomföras. 

Ett exempel på en mappningsfil kan se ut som följande: 

 
1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

"(\S+)1" ; Amazonas ; Vip Corp 
"Tester2" ; Bahamas ; VipVip Corp 
"Tester3" ; Malaysia ; VipVip Corp 
"Done2" ; Malaysia ; VeryVip Corp 
"Done3" ; Bahamas ; VeryVip Corp 

Konfigurationsfilen 
Nästa steg var att utveckla en syntax för konfigurationsfilerna. Olika varianter 
testades för att se vilken som var det bästa alternativet. Första versionen bestod av en 
helt vanlig textfil, men att komma på en generell syntax till textfilen var inte enkelt. 
XML testades och hade de egenskaper som krävdes för att byggas vidare på. 
<?xml version="1.0" ?> 
<config> 
 <File filename="data/mapfile.map"> 
  <Key type="RegExp">TESTOBJ (\S+)</Key> 
  <Syntax> 
   <Pattern>(\S+) ; (\S+) ; (\S+)</Pattern> 
   <ToMatch /> 
   <ContextType> Areas </ContextType> 
   <ContextType> Customer </ContextType> 
  </Syntax> 
 </File> 
</config> 
 

När ett larm kommer in till mappningsmotorn ska larmet undersökas om det går att 
berika med något. Berikningsinformationen ligger lagrad i mappningsfiler och 
konfigurationsfilen ovan beskriver hur berikningen ska ske. 

File-taggen, <File filename="data/mapfile.map">, visar vilken fil 
mappningshanteraren ska läsa in. Taggarna som finns mellan File-taggarna används 
för att tala om för mapphanteraren hur mappningen ska ske. 

En konfigurationsfil kan innehålla flera File-taggar så att samma konfigurationsfil 
kan hantera ett antal olika mappfiler. 
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Mellan File-taggarna finns ett antal taggar som beskriver för mapphanteraren hur 
filen ska hanteras. Den första taggen i vårt exempel efter File-taggen är Key-taggen, 
den beskriver hur vi tar ut ett nyckelord från larmet för att kunna matcha det mot ett 
nyckelord från mappningsfilen. 

Under Syntax-taggen beskrivs hur mappningsfilen ser ut. Pattern-taggen beskriver 
vilka fält mappningsfilen ska delas upp i. Ett fält är en del av en rad.  
Exempel: "Tester3" ; Malaysia ; VipVip Corp  
Raden kan delas in i följande tre fält. 

Fält 1: "Tester3"  

Fält 2: Malaysia 

Fält 3: VipVip Corp 

Ordningen på taggarna är viktiga då de talar om ordningen på fälten i mappningsfilen. 

ToMatch-taggen beskriver vilket av fälten i mappningsfilen som ska användas till att 
matchas mot Key-taggens nyckelord. 

ContextType-taggen talar om att fältet är en Context Type som ska läggas in i larmet. 

I vår exempelrad skulle Malaysia mappas till Areas och VipVip Corp mappas till 
Customer. 

I fältet addt i ett larm visas en del av vår mappning upp. Den färdiga mappningen i 
addt utifrån konfigurations- och exempelfilen blir: 

<user_data>Areas=Malaysia<#>Customers=VipVip Corp</user_data> 

I larmfältet mo (OSI_SYSTEM .pymip_cm_1 TESTOBJ "Tester3" ) visas 
vilket nyckelord, i vårt fall ”Tester3”, Key-taggen genererade och används sedan för 
radvis matchning i mappnings filen för att få reda på vilken rad som hör ihop med 
larmet. 

Denna version av XML-konfigurationen kan endast hantera ett nyckelvärde och det 
värdet måste finnas i fältet "managed object (mo)". Begränsningarna med detta var 
kända men för att kunna testa vidare så blev detta det en första implementation. 

Konfigurationsläsare 
Som en del av mappningsmotorn används konfigurationsläsaren för att tolka 
informationen i konfigurationsfilen. Konfigurationsläsaren behöver vara dynamisk 
nog att kunna utökas till att hantera fler typer av datakällor exempelvis för att läsa 
mappinformation från en databas. 

Om man har en hanterare som kan hantera File-taggar, men senare skulle vilja kunna 
hantera SQL-taggar, eller VadSomHelst-taggar, skriver man en ny hanterare för att 
hantera det nya fallet.  
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Lite testning 
För att kunna testa vår implementation behövde vi kunna skapa larm som innehöll lite 
olika information. Lösningen vara att skapa en larmgenerator som ur en lista med 
värden slumpade fram hur larmet skulle se ut. Denna larmgenerator byggdes sedan 
om så att den kunde mata TeMIP med slumpade larm. 

Små mappningsfiler fungerade bra men med stora mappningsfiler så sjönk 
uppslagshastigheten radikalt. När vi fick provade en mappningsfil på ca 14000 rader, 
blev vår mappningsmotor blev riktigt långsam. Anledningen till det var att linjär 
sökning användes till att hitta den sökta raden. 

Cachning  
För att få bukt med den långsamma sökningen provade vi "Python dictionaries[ ]4 ", 
vilket är en datastruktur som är snabb att slå upp värden i. 

Optimeringen gjorde att uppslaget på strängar blev mycket snabbare, än den linjära 
sökningen vi provat tidigare. Målet var att man skulle kunna ha regexpar i 
mappningsfilen, vilket innebär att om en nyckel matchar mot den regexp som står i 
mappningsfilen så ska den mappa in informationen i larmet. Det skapade problem 
eftersom det inte fungerar med regexpar som nycklar i Python dictionaries. 

Genom att kompilera regexparna vid inladdningen och läsa in hittade regexpar i ett 
dictionary snabbades sökandet upp. Nästa gång ett tidigare matchat värde behöver 
slås upp finns det i dictionaryt och kan användas direkt istället för att söka igen om 
filen. Det innebär att mappningsmotorn blir långsamare i början, när dictionaryt är 
tomt och uppslagen måste göras via linjär sökning och regexpar. Efter hand 
dictionaryt fyllts med matchade värden blir mappningen lika snabb som om det skulle 
vara en strängmatchning. 
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Nuvarande syntax för konfigurationen 
Nuvarande version av XML konfigurationsfilen innehåller några saker som den första 
inte gjorde. Man kan till exempel specificera vilken sorts värde det är, just nu så finns 
det str och RegExp som alternativ för nycklarna i mappningsfilen. 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

<?xml version="1.0" ?> 
<config> 
<File filename="data/mapfile.map"> 
  <Key field="addt" type="RegExp">Errorcode: (\S+)</Key> 
  <Syntax> 
   <Pattern type="RegExp">(\S+)(\s+)(.+)</Pattern> 
   <ToMatch type="str"/> 
   <Blank /> 
   <ContextType type="str">  

ProblemDescription  
</ContextType> 

  </Syntax> 
 </File> 
</config> 
 

Koden visar ett exempel från vår nyaste version av konfigurationsfil. Det har 
tillkommit lite nya taggar och attribut. I Key-taggen har attributet field tillkommit 
som visar var i larmobjektet som informationen finns vilket för närvarande klarar av 
”mo”, ”addt”. ToMatch har också fått ett tillägg av ett type attribute som säger om det 
är en str, eller en regexp som förväntas i mappningsfilen i det fältet. 

Blank-taggen är tillagd för att man i Pattern-taggen ska kunna beskriva något som är 
ointressant, till exempel en grupp med formateringstecken, som sedan ska ignoreras i 
själva mappningen. 

PyMIP Web Klient 
När vi skapat en prototyp av en mappningsmotor så gick Simon över till att bygga på 
den pythondel som ska tillhandahålla den information som vår AlarmViewer ska visa.  

Inläsning av larm 
För att svara på webbklientens förfrågningar behövde information läsas ut från 
larmen. För att veta vilka Context Types som har mappat in i larmen så läses 
konfigurationsfilen som mappningsmotorn använder. Denna information används till 
att veta vad vi ska söka efter. Det innebär att alla larm som finns i TeMIP söks 
igenom för att hitta vilka larm som berikats med olika Context Types. 
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För att på ett enkelt och effektivt sätt hitta i den information larmen innehåller, lagras 
den i en tvådimensionell Python dictionary, det vill säga ett dictionary som innehåller 
dictionaryn. I det första dictionaryt blir varje nyckel namnet på en Context Type. För 
varje nyckel, Context Type, skapas ett nytt dictionary vars nycklar är namnet på varje 
Context Item. Detta medför att varje Context Type har ett antal tillhörande Context 
Items. Varje Context Item innehåller sedan all information som behövs för 
AlarmViewern. 

XML 
Nu när informationen om varje Context Type var sparad i vårt tvådimensionella 
dictionary, så var det bara att ta ut vilka Context Types som finns. För varje Context 
Type hämtas alla tillhörande namn på Context Items. Under tiden dessa värden tas 
fram genereras även ett XML-objekt med hjälp av en DOM-struktur. 

Överföring av information 
Varje alarmelement behöver information om varje cell. Information som skickas med 
hjälp av XML består av antal larm och vilken severity cellen har. För att klienten ska 
kunna tillhandahålla denna information så krävs att tidstämplar som beskriver start- 
och stopptid också finns lagrad och den informationen tillsammans med antal larm 
för varje severity sparas i dictionaryt där Context Items ligger lagrat. 

Informationen som klienten ska tillhandahålla är endast aktuell för det senaste 
dygnets larm, vilket innebär är att den ska vid varje hel timme skapa en ny cell och ta 
bort den äldsta cellen. Cellerna i alarmelementen flyttas efter ett steg varje heltimme 
så att nästa intervall blir aktuellt. 

Genom att förkorta XML-taggarnas namn har datamängden som skickas mellan 
klient och AlarmViewer minskats. 

AlarmViewern 
För att kunna genomföra skapandet av webbsidan behövdes det kunskaper i HTML, 
CSS och JavaScript. Anders har inte tidigare provat på JavaScript så det blev en 
utmaning för honom att lära sig det. 

Utvecklingsmiljöer 
För att ha en bra utvecklingsmiljö letade vi på nätet efter en som innehåller code 
completion och har debuggmöjligheter. Det första programmet vi hittade var 
Notepad++[ ] 5 vilket har stöd för många olika språk. Den saknar code completion så vi 
fick leta vidare. Aptana[ ]6  har både code completion och debugging. 
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Context Type 
Utifrån layouten behövdes någon slags trädstruktur för att visa upp context typerna. 
Resultatet kan ses i Figur 8: 

 

 
Figur 8 Context Type 

 

Efter lite letande på nätet hittades ett skript med rätta egenskaperna. 

Orginalscriptet[ ]8  ser ut som följande: 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

<script language="JavaScript"> 
  var openImg = new Image(); 
  openImg.src = "open.gif"; 
  var closedImg = new Image(); 
  closedImg.src = "closed.gif"; 
   
  function showBranch(branch) { 
    var objBranch = document.getElementById(branch).style; 
      if(objBranch.display=="block") 
        objBranch.display="none"; 
      else 
        objBranch.display="block"; 
  } 
   
  function swapFolder(img) { 
    objImg = document.getElementById(img); 
      if(objImg.src.indexOf('closed.gif')>-1) 
        objImg.src = openImg.src; 
      else 
        objImg.src = closedImg.src; 
  } 
</script> 
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Skriptet gjordes om så att det fungerade i AlarmViewern samt nya ikoner till open.gif 
och closed.gif skapades. 

Den slutliga versionen av scriptet: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

function showBranch(object)  
{ 
 var out = document.getElementById(object.branchID); 
 if(out.style.display == "block") 
  out.style.display = "none"; 
 else 
  out.style.display = "block"; 
} 
 
function swapFolder(object)  
{ 
 var out = document.getElementById(object.folderID); 
 if(out.src.indexOf("images/closed.gif") > -1) 
  setAttribute(out,"src","images/open.gif"); 
 else 
  setAttribute(out,"src","images/closed.gif"); 
} 
function doClick() 
{ 
 showBranch(this); 
 swapFolder(this); 
} 

Bilder 
För att skapa de bilderna som behövdes användes gratisverktyget GIMP 2[ ]7 . 

Den har stöd för att göra transparenta png bilder vilket behövdes för att de nya 
bilderna skulle vara i samma format som de befintliga bilderna. 

20 



Tidslinjen 
Tidslinjen skapades för att indikera aktuell tid. Tidslinjen är ett lager som ligger över 
de andra lagren på sidan. Linjen flyttas automatiskt beroende av tiden på servern. 

 

 tidslinjen 
Figur 9 Tidslinjen 

 

Tidslinjen är gjord i två delar. En som innehåller rubrik och en som dynamisk växer 
utifrån antalet alarmelement som visas. 

Utveckling av DOM-objekt 
För att kunna bygga upp applikationen del för del, skapades en testsida i HTML. Där 
skrevs koden först i ren HTML, för att se hur sidan skulle se ut, för att sedan 
översätta HTML koden till DOM-objekt. 

En till test sida skapades för att kunna testa varje DOM-objekt innan de användes i 
den färdiga applikationen. 
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Det första objekt som gjordes var tidsaxeln som Figur 9 visar. 

 

 

 

tidsaxeln 

Figur 10 Tidsaxeln 

Den gjordes som en egen funktion för att den användas överst på sidan samt i varje 
alarmelement. 

Anpassning till befintligt program 
AlarmViewern skulle fungera som en modul till alarmlistan vilken skulle skrivas om 
för att stödja moduler. Ett gränssnitt togs fram som skulle användas för att alla delar 
ska samverka. 

Gränssnittet skulle se ut enligt följande: 

Pluginen ska ha en funktion, alarmviewer_init(left, right), där namnet före _init är 
namnet på pluginen och inparametrarna är två div-taggar. En vänster div-tagg och en 
höger div-tagg. 

En funktion, alarmviewer_show(visible), där namnet före _show precis som för init 
ska förekommas av pluginnamnet. Funktionen ska visa och dölja alla lager som 
modulen är uppbyggd av. 
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Al l t Alarmelement 

 
F

Alarmlementens funk
under ett dygn, av celler. Varje cell är under ett dygn, av celler. Varje cell är 
uppkommit under den aktuella tiden. 

För att tydligare kunna se den informationen som ett visst alarmelement visar kan 
man markera enskilda eller grupper av alarm

uppkommit under den aktuella tiden. 

För att tydligare kunna se den informationen som ett visst alarmelement visar kan 
man markera enskilda eller grupper av alarm

Bakgrundsfärgen ska ritas om så att det alltid är varannan mörk och ljus. Bakgrundsfärgen ska ritas om så att det alltid är varannan mörk och ljus. 

XML XML 
Överfö
AlarmV
Överfö
AlarmV

från ve kefrån ve ke

servern och returnerar resultatet till rätt funktion i JavaScriptkoden. 

För att se att JavaScriptkoden kan hantera XML på rätt sätt skapades en XML fil som 
lästes in informationen till Context Types. Efter det att inläsningen fungerade 

servern och returnerar resultatet till rätt funktion i JavaScriptkoden. 

För att se att JavaScriptkoden kan hantera XML på rätt sätt skapades en XML fil som 
lästes in informationen till Context Types. Efter det att inläsningen fungerade 
flyttades XML filen till servern för inläsning och överskickning. 

Det var svårt att veta om XML koden som servern skickade var korrekt så vi f
på nätet för att leta efter något verktyg för att kunna se vad som skickades. Efter en 

flyttades XML filen till servern för inläsning och överskickning. 

Det var svårt att veta om XML koden som servern skickade var korrekt så vi f
på nätet för att leta efter något verktyg för att kunna se vad som skickades. Efter en 
stunds letande hittade vi FireBug. 

Behov av uppdelning 

stunds letande hittade vi FireBug. 

Behov av uppdelning 
Eftersom koden blev längre f
försök men upptäckte att den
Eftersom koden blev längre f
försök men upptäckte att den
samma fil. För att göra uppdelningen krävs en del omstrukturering av koden och mer 
erfarenhet av JavaScript som vi saknade vid det tillfället. 
samma fil. För att göra uppdelningen krävs en del omstrukturering av koden och mer 
erfarenhet av JavaScript som vi saknade vid det tillfället. 
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Context filtrering 
I rutan för Context Type kan det bli väldigt många Context Types och Context Items, 
flera tusen, och för att lättare hitta bland context typerna implementerades ett filter. 
Filtret filtrerar context typerna direkt i webbapplikationen utan att blanda in servern.  

För att få ett smidigt sätt att filtrera använder sig filtret av regexp för sökning. 

Problemet med filtret var att alarmlistan har en del inställningsfunktioner som kan 
aktiveras med kortkommandon såsom att trycka s för settings. För att styra bort dessa 
kortkommandon så att valfritt tecken kan skrivas in i Context-filtreringen fångas den 
händelse upp som skickats till textrutan. 

Data från TeMIP 
För att veta vilka alarmelement som visas i högra fältet på AlarmViewern behövdes 
ett unikt ID för varje element, detta består av Context Type namnet och Context Item 
namnet tillsammans. 

För att slippa få flera uppsättningar av samma alarmelement baserade på samma 
Context Item förhindrades användaren att göra det. 

 När data kunde föras över från TeMIP till Alarmviewern kom behovet av att kunna 
uppdatera och ta bort Context Types. Alarmelementen behövde få ständiga 
uppdateringar av nya och borttagna larm. XML-syntaxen utökades för att möta detta 
behov. 

När uppdateringarna till AlarmViewern fungerade blev förfrågningarna till servern 
många. Servern hann inte svara på en del förfrågningar förrän nästa förfrågning om 
samma uppdatering kom vilket behövde åtgärdas. Lösningen blev en kö som skickar 
en förfrågan och väntar på svar innan nästa förfrågan skickas. 

Kön implementerades så att endast en likadan förfrågan får finnas samtidigt det vill 
säga att om exempelvis ett alarmelement har skickat en förfrågan till servern så läggs 
det inte in en ny förfrågan i kön innan föregående förfrågan blivit hanterad. 
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Resultat 
Vi har gjort en fungerande mappningsmotor som ökar effektiviteten efterhand. 
Mappningsmotorn kan enkelt utökas till att: 

• hantera nya interface mot TeMIP 

• hantera nya typer datakällor 

• utökad syntax i konfigurationsfilen för stöd av de nya datakällorna 

En utökning av den befintliga klienten till PyMIP Server som förser AlarmViewern 
med data som den ska presentera. 

AlarmViewern fungerar som en modul till den befintliga webbapplikationen och kan 
presentera det data som klienten till servern tillhandahåller. 

Context Mapping 
Resultatet av mappnings delen är att man kan mappa in Context Types från textfiler. 
Filerna skall gå att beskriva med hjälp av Regular Expressions och varje rad skall 
följa samma mönster. Matchningar i filerna kan vara av antingen strängar eller 
Regular Expressions. I larmen kan man söka efter nycklar i både mo och addt. 

Tester 
Under utvecklingens gång så har det gjorts en del tester för att se hur effektivt 
programmet är. 

Test1 
Test att generera 500 larm på testservern med eller utan aktiv mappning med tre 
mappningsfiler på totalt ca 1000 rader. 

Resultat: 

Utan corrfilter: 18,41s 

Med corrfilter: 131,53s 

Test2 
Jämförande test efter skapande av optimering för strängmatchningar. 

1000 larm med en mappningsfil på 14000 rader. 

Resultat: 
Utan strängoptimering: 1022,26s 

Med strängoptimering: 0,38s 
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Test3 
Test att generera 500 larm på testservern med eller utan aktiv mappning med tre 
mappningsfiler på totalt ca 1000 rader. 

Resultat: 
Utan corrfilter: 17,69s 

Med corrfilter, utan strängoptimering: 145,86s 

Med corrfilter, med strängoptimering: 24,97s 

Test4 
Test för optimering av Regular Expressions uppslag i en mappnings fil på 14336 
rader. 

Testad på lokal dator. 

Resultat: 
Körning 
nr 

Mappnings 
tid 

Antal element i 
dictionary cachen 

 min s  
1 5 28,30 5027 
2 3 32,63 8259 
3 2 18,13 10361 
4 1 35,31 11790 
5 0 59,70 12665 
6 0 40,20 13240 
7 0 27,56 13618 
8 0 18,72 13863 
9 0 14,45 14040 
10 0 9,75 14146 
11 0 6,69 14203 
12 0 5,56 14244 
13 0 4,81 14273 
14 0 4,25 14293 
15 0 3,98 14310 
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Klienten 
Resultatet här är en utökning av den befintliga Python klienten. Detta innebär att all 
den funktionalitet som de har i sin larmlista också finns i vår klient, men också att vi 
har lagt till den extra funktionaliteten som gör att vi kan tillhandahålla den 
informationen som vi ville använda för att kunna göra vår AlarmViewer. Detta är 
bland annat att räkna: 

• alla larm för varje Context Item 

• alla larm för varje severity i varje cell 

Sedan skickas ett XML-resultat till AlarmViewern som den kan förstå. XML-
syntaxen är specifik för det ändamål till vad den används så för att gör förändringar i 
den så måste både klienten och AlarmViewern kodas om. 

AlarmViewern 

 
Figur 12 Översikt AlarmViewern 

Toppen av webbapplikationen är en del av PyMIP Alarmlist. Vi har inte gjort något 
med den delen utan endast integrerat vår alarmviewer med den befintliga sidan. 

Context Types 
Överst i den vänstra delen av webbapplikationen, se Figur 8, kan man se vilka 
Context Types som finns. När man klickar på en av Context Types så visas vilka 
Context Item som finns för den specifika Context Type. 

För att en Context Type ska visas måste det finnas larm på någon av de Context Item 
som finns under varje Context Type det vill säga att om det inte finns någon Context 
Item för en viss typ av Context Type så visas inte den. Försvinner alla larmen för ett 
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Context Item så tas den bort från listan och när den sista Context Items under en 
Context Type försvinner tas även Context Type bort. 

Klickar man på ett Context Item så visas de larm som Context Item har upp i ett 
alarmelement i den högra vyn. Försvinner alla larm till ett Context Item så försvinner 
både Context Item från Context Type listan samt det visade alarmelement. 

Context filtrering 
I rutan under Context Type finns ett fält för filtrering. Där kan man skriva in ett 
valfritt ord för att filtrera i Context Types. Filtreringen filtrerar endas på Context 
Items. Man kan använda Regular Expressions för sökning om man vill eller bara 
skriva in en del av ordet man vill filtrera på. 

Severity Colors 
Nederst på den vänstra delen finns en förklaring av de färger som visas i 
alarmelementen. Färgerna är baserade på severity vilket är ett sätt att tala om hur 
allvarligt ett larm är. 

Tidsaxeln 
Överst på den högra sidan finns en tidsaxel som innehåller dagens datum och en 
tidsindikator som visar nästkommande heltimme. Tidsindikatorn kommer att växa 
och krympa dynamisk beroende på antal alarmelement som visas. Datum och 
tidsindikator styrs av tiden från servern. 

Alarmelementen 
 

alarmelement cell 
 

Figur 13 Alarmelement och celler 

Längst till vänster i varje alarmelement finns två knappar. Den övre knappen med ett 
kryss på används för att stänga alarmelementet. När man klickar på den nedre 
knappen med ett dokument på byts vyn över till alarmlistan, se Figur 14, varvid alla 
larm äldre än vad som visas i alarmelementet visas som lista. 
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Figur 14 Larmlistan 

I varje alarmelement finns en rubrik som visa vilket id alarmelementet hat. ID:et är 
baserat på Context Type namnet och Context Item namnet. Vid klick på rubriken byts 
vyn över till alarmlistan varvid alla larm som finns på det ID:et visas. 

Ovanför cellerna som visas i alarmelementet finns en tidsaxel för att tydligare kunna 
se vad den aktuella tiden är. Varje cell har en färg som är baserad på den högsta 
severity av de larm som den är baserad på. När man klickar på en cell byts vyn över 
till alarmlistan varvid de larm som cellen är baserad på kommer att visas. 

 
Figur 15 Visar markerat alarmelement 

När man klickar utanför något objekt på alarmelementet så byter alarmelementet färg 
till blå. Det indikerar att elementet är markerat, se Figur 15, och flera element kan 
markeras samtidigt. Klickar man på övre knappen med ett kryss på något av de 
markerade elementen så tas alla markerade element bort.
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Diskussion 
Vi tycker att har vi lyckats med att skapa ett körbart koncept baserat på den uppgift vi 
fått. Det är möjligt att berika larm och på så sätt lyfta in larmen i sitt sammanhang 
(Context) samt att presentera larmen på nytt innovativt sätt. Om vi haft mer tid på oss 
så hade vi kunnat få in mer funktionalitet såsom stöd för fler webbläsare, mer 
inställningsmöjligheter, fler typer av mappningskällor och vägar in till TeMIP. 

Våra tester med mappningsmotorn visar att det är viktigt att tänka på effektiviteten 
när den körs så att man inte i onödan slöar ner TeMIP. 

Strukturen på koden, både i mappningsmotorn, klienten och i webbapplikationen, 
kunde ha gjorts bättre men så är det väl alltid. Fördelen med en bättre struktur är att 
det är lättare att förändra koden samt att hitta i den. 

Nackdelen med vår lösning med att använda oss av DOM-objekt i webbapplikationen 
är att den blir långsam och behöver anpassas till varje webbläsare som den ska 
användas i. 

Framtida förändringar 
Context mapping 
Det skulle behövas en mer enhetligt struktur på interfacen mellan de olika delarna så 
att en enkel utbyggnad blir möjlig. Följande förbättringar skulle vara bra att ha: 

• Möjlighet till fler vägar in och ut från vår mappningsmotor, exempelvis via 
TeMIP expert. 

• Möjlighet till att berika fler typer av data än Context Types, detta skulle 
medföra att information kan lägga till larmen utan att det blir synligt i vår 
klient, mer än som ett värde i "addt", till exempel beskrivning av felkoder. 

• Tillgång till fler olika källor för vår mappningsinformation, SQL databas, med 
mera. 

Visualisering 
Bygga in stöd för fler webbläsare. 

Bygga in möjlighet för användaren att själv välja: 

• färg på severity color 

• ställa in inom vilket intervall alarmelementen ska visas 

• ange cellernas längd, den tid cellen ska baseras på 

Skapa en ny modul som visar en karta över det område som är drabbat av fel baserad 
på context. 
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Förändra på vilket sätt som allvarligheten visas med hjälp av alarmets verkliga 
allvarlighetsgrad istället för perceived severity då det värdet inte säger så mycket. 

Skapa ett sätt att kunna visa vilka tickets som skapats utifrån de larm som visas i 
AlarmViewern. En TicketViewer 

Summering 
Vi har lyckats att visa att det finns en möjlighet till att kunna mappa in information på 
ett relativt enkelt sätt. Vi har också hittat en visualisering som presenterar den 
mappade informationen på ett nytt sätt som troligtvis kan vara till nytta för 
operatörer.
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I. INTRODUCTION 

Problem 
Contributions 

II. OVERVIEW 
Problem 

Telecom Operators are overwhelmed with alarms. The 
number of alarms per day in a network management center 
counts in millions. The alarm rate and number of different 
alarm types is increasing due to new equipment types and 
services being introduced. Administrators at the network 
management center typically resolve the underlying problems 
based on the alarm information reported from the equipment.  

The above described situation has several underlying 
problems: 

• No way of prioritizing alarms; the alarm 
information from the equipment itself does not 
carry any service impact, SLA mapping etc. 
Therefore operators need to manually judge which 
alarms to resolve. 

• Hard to interpret the alarm information since it is 
lacking mapping to relevant surrounding 
information. 

• Hard to share alarm and problem information 
within the organization since the technical alarm 
information is not understood by customer care, 
field, force service managers etc. 

•  
The current alarm management function at many operators 

follows the following pattern. Alarms are collected from 
various equipment into an overall alarm console. One part of 
the collection is to unify the alarm format to the X.733 
standard. The result is that network administrators have one 
alarm tool to work with, it presents various alarms in one 
unified format. But in most cases the alarm is still at the 

equipment level when it comes to the information content. 
Current state of affairs is that low level of alarm enrichment 
and correlation is performed. 

There are several fundamental principles that have 
cemented this state. Alarm Management tools and applications 
are focused on managing X.733 alarm objects. The tools have 
evolved from managing X.733 alarm reports in a list, to 
managing alarm states based on alarm reports. There is very 
little support for mapping alarms to different contexts and 
ways of viewing manipulating alarm contexts. 

Another historical reason for alarms being managed without 
context is the hierarchical architecture laid out by the TMN 
standards.  

 
The above layered architecture has been misused in that 

information in each layer is introduced too late in the alarm 
management process. The technical network administrators 
needs to know directly if an alarm is business affecting or not. 
Also the industry trend is currently that each layer is a 
complex and extensive application itself forcing network 
operators to invest in a stack of applications, each of them 
requiring maintenance and license costs. Even worse; each 
layer in the application stack contains/isolates the alarm 
context information such as services, SLAs etc. 

Current solutions to the described problem are based on 
alarm correlation and service impact tools. Underlying design 
principles for many of these are following: 

1. A service model is created and the service model 
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needs to be fully instantiated from external sources 
containing information such as topology, services, 
customers etc. 

2. Correlation tools are fairly complex. 
 
This design principle has several drawbacks: 

• Hard to maintain the complete model 
• Complex and expensive projects 

 
Idea 

In order to improve the management of alarms we are 
proposing a change in model and architecture. First of all it is 
important to collapse the above TMN layers into the following 
information architecture. 

 
Alarms needs to be mapped directly to every information 

element that is relevant to analyze, prioritize, and correlate the 
alarm into something meaningful. Mapping from alarm 
objects into a context is fundamental in our proposed 
architecture. This lets operators work with relevant 
information such as services, inventory information etc when 
analyzing the alarms. 

From a technical architecture we are extending traditional 
alarm management systems with a context mapper. This 
moves the focal point from the alarm object to the relevant 
information. The states of the alarms are used as input events 
to the context engine. 

 
Our design idea is opposite to current approaches: 

• No modeling and instantiation: rather, contexts are 
lookup when needed. 

• The context view, such as customers, services etc 
are created dynamically as the lookup process 

detects a context match 
• It works directly in the alarm management layer, 

not in a later system in the stack. 
• No instantiation of complex service models, rather 

lookups to external information is used 
• Context instances are created dynamically as soon 

as the lookup  
 
Defend your idea 

The proposed solution will have several benefits for 
operators: 

• Will survive in the dynamic and changing nature 
of services and topology 

• Drastically reduce the cost for parts of current 
correlation projects 

• The solution is based on well-known tools, python, 
regexp etc rather then less known correlation 
languages. 

• Improves the efficiency of network monitoring 
staff 

 
The drawbacks are mainly: 

• Performance issues of lookups rather then internal 
data 

• Not as capable as traditional correlation and 
instantiation approaches. 

III. ALARM CONTEXTS 
The table below lists some relevant parameters from an 

alarm report according to X.733. The second column in the 
table identifies relevant contexts. 
Managed Object Inventory information 

Topology information 
Equipment state information 
Geographical information 
Demographic data 
Service, SLA, Customer 

Event Type  
Probable Cause, Specific 
Problem 

Operator procedures 
Knowledge management 
Service, SLA, Customer 

Perceived Severity  
Proposed Repair Action Operator procedures 

Knowledge management 
Additional Text  
  

 
Alarm mapping 
Let C represent any context 
Let X represent the alarm information as represented by 

X.733 
Let I represent any external information not part the alarm 

itself 
The simplest mapping is: 

CX →  
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This is the case when the context can be found based on the 
X.733 alarm itself. This is typically based on naming 
conventions such as converting network element names into a 
site, a region etc. 

A more complex, and realistic, situation is where we need 
to lookup information in external systems to map to the 
context. This can for example be the case where the alarm 
information points to the base station. An external inventory 
system has a list of cells and corresponding SLA customers. 
In this case, the lookup from alarm to context = customer will 
use the external information as well, I. 

 

custcellcustcell CXIX →∧ )(  
 
The two above patterns are scenarios where the raw alarms are 
used to find the Context, direct or indirect. 

The next level of mapping is where correlation is done 
using the raw alarm. An example of this would be where two 
end-point alarms are mapped into a link alarm using an 
external inventory system. Finally this new link alarm is 
mapped to a customer. 
 

customerlinkcustlink

lpooptpo

CXIX

XXIX
ink

→∧

→∧

)(

)( intint
 

 
The above pattern continues iteratively. The customer 

context can generate an alarm on the customer: Xcustomer. 

Generalizing, we see that there is a pattern of doing 
mapping to information external to the X.733 alarm, this will 
result in a new context higher in the TMN/eTOM map. It also 
generates an alarm at the higher abstraction layer. The 
mapping to external data and generating a corresponding 
alarm is today typically done by fairly complex expert 
systems. They in turn in most cases assume that the context 
information is known by the system rather then being external. 
These two fundamental design assumptions create an 
expensive and hard to maintain solution. In current 
environments where topology and service structure changes 
dynamically we need to find another design pattern which is 
more light-weight, assumes external data rather than loading 
of context information. 

IV. THE ALARM CONTEXT MAPPER 
Following assumptions are used in order to simplify the 

mapper and not to affect the performance of the underlying 
alarm management system: 

• The state of the context need not be in real-time 
synch with alarms. The primary goal of the 
solution is visualization, so we can accept interval 
based state, where alarm fluctuations will not be 
represented in the context. 

X-jobb: 
• Hur definierar vi context? Vi får inte hamna i 

modellträsket. Det måste vara 100% dynamiskt, 

måste vara enkelt deklarativt, får inte smetas in i 
mappningskoden 

• Tre delar 
o C def 
o State prop definition 
o Mapping def + motor 

• Inte kejsarens nya kläder, dvs fiffigare än dagens 
lösningar 

• Använd vår python larmlista som grund 
• Python 
• Design: hur gör vi mappningen? Finns det 

ramverk, design patterns?  
• Text matching, regexp blir viktiga 
• Ska vi skyffla ut larmen till mysql och 

postprocessa? Det kan ge oss lugn och ro + att vi 
inte lastar larmservern. 

• Rekursiva mappningar, direkt? Resurs->tjänst-
>kund. Representeras i visualiseringen 

• Pekare tillbaks till larm! 
• Enkel deklarativ spec av state propagering 
• Visualisering möjlig i Ajax eller måste vi ha Java 

klient? 
• Tidsaxel i visualiseringen 
• Knytning till Leifs x-jobb med neurala nät? 

V. EVALUATION 

A. Performance 

B. Usability,visualisation 

VI. RELATED WORK 
foobar. 

VII. CONCLUSION AND FUTURE WORK 
foobar. 
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