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Förord 
Detta examensarbete utfördes hos Norrbottens läns landstings länsteknik avdelning som är placerad 

på Sunderby sjukhus i Sunderbyn. Detta är slutuppgiften för utbildningen Datornätverk som hålls av 

Luleå tekniska universitetet i Skellefteå. Ett stort tack till NLL(Norrbottens Läns Landsting) och Johan 

Gyllefjord samt andra medarbetare som assisterade oss under vårt arbete. 

Vi hoppas att våran lösning kommer vara till nytta i framtiden 

 

 

  



  

Sammanfattning 
Övervakning är ett snabbt växande område inom IT-branschen. På senare tid har utvecklare rört sig 
mot att utveckla övervakningsverktyg som också kan styra och administrera nätverket och dess 
enheter mer. Denna rapport kommer att redovisa det arbete som gjort på verktyget Cisco Prime 
Infrastructure och dess olika filtreringsmetoder. 
 
Cisco har utvecklat ett övervakningsverktyg i form av Cisco Prime Infrastructure. Cisco Prime är ett 
relativt nytt verktyg och bygger på två andra verktyg som heter WCS (Wireless Control System) och 
LMS (LAN Management Solution). Wireless Control System sköter den trådlösa övervakningen medan 
LAN Management solution sköter det trådbundna nätverket. Tillsammans bildar dom verktyget Cisco 
Prime Infrastructure. 
Norrbottens läns landsting har hand om nätverket och infrastrukturen i hela länet. NLL sköter idag 
övervakningen genom HPs verktyg Network Node Manager (NNM) men i och med att verktyget har 
blivit äldre och övervakning rör sig i en annan riktning så har NLL utryckt ett intresse att gå över till 
Cisco Prime Infrastructure. 
 
En del teori om hur Cisco Prime Infrastructure fungerar och allmänt om övervakning återfinns i denna 
rapport. En beskrivning om hur vårt arbetsflöde var under arbetet, samt det teoretiska arbetet som 
gav oss en bra bakgrundskunskap innan arbetet startades finns också med i rapporten. 
 
De metoder som togs fram för att lösa problemet med larmhantering kommer även att presenteras, 
liksom en bakgrund kring de olika lösningarna finns även med i rapporten.  

 

 
  



  

Abstract 

Monitoring is a rapidly growing area in the IT industry and in recent days developers have begun to 

develop monitoring systems that can also control and manage the network and its devices more and 

more. This report will present the work being done on the network management system Cisco Prime 

Infrastructure and its various filtering methods. Cisco have developed a modern network management 

system, called Cisco Prime Infrastructure. 

 
Cisco Prime Infrastructure is relatively new on the market, and builds on two older systems, the LMS 
(LAN Management Solutions) and WCS (Wireless Control System). LMS is an old system providing 
monitoring and control of the enterprise wired environment. Wireless control system is also an old 
system that provides monitoring and control of the wireless enterprise environment. Together these 
systems create Cisco Prime Infrastructure. 
 
Norrbotten County Council (NLL) manages the network infrastructure throughout the county of 
Norrbotten. Today NLL is monitoring the network through HP’s Network Node Manager system which 
is starting to get old and since monitoring in general is moving in a different direction, NLL has begun 
to use Cisco Prime Infrastructure instead. 
 
Theory about how the system Cisco Prime Infrastructure works and monitoring in general is included 
in this report. A description of our work plan for our project is presented, as well as the theoretical 
work which gave us a background experience prior to the start of the project. 
 
The methods that were used to solve the problem with alarm management is also presented in this 
report, as well as an explanation of the background research performed used as theoretical 
background to the project. 
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Del 1. 

Introduktion 
Nätverksövervakning har sedan en tid tillbaka varit en stor del av hur man underhåller sin IT 

infrastruktur. Det underlättar arbetet om någonting går ner då administratören får ett larm skickat till 

sig via mejl eller telefon. 

Genom att övervaka enheter kan administratören även få larm om någonting håller på att gå ner, eller 

om en enhet går på högre resurser än vanligt. Detta underlättar arbetet som administratör då man 

kan vara proaktiv och förhindra att enheten går ner. Utöver det kan administratören se enhetens 

livscykel till exempel hur den mår i realtid. 

För att övervakningen ska ske på ett effektivt sätt är det viktigt att använda ett relevant verktyg även 

kallat manager, ett så kallat NMS(Network Management System).  

Övervakning är en viktig del i både små som stora företag och beroende på företagets storlek finns det 

olika verktyg att använda. Det finns två typer av verktyg, opensource verktyg och betalversioner. 

Betalversionen kommer i ett färdigt ganska robust paket och tillhandahåller de funktioner en 

slutanvändare oftast kräver. Opensource verktyg är mer inriktat på egen utveckling och tillämpning, 

administratören får själv utveckla verktyget för att anpassa det till verksamhetens IT infrastruktur. 

Det gemensamma mellan dessa verktyg är att de följer ett standard protokoll i form av SNMP. Detta 

protokoll kommer i tre versioner, version 1, 2 och 3 där skillnaden är säkerhet och funktioner. SNMP 

är bakåtkompatibel, detta möjliggör att olika versioner kan kommunicera med varandra då man 

använder den lägst stödjande versionen när enheter kommunicerar.  

Detta verktyg (Cisco Prime Infrastructure) som är av betalversionen är relativt ny på marknaden och är 

ett stort och bra verktyg för att övervaka noder och hantera larm. Leverantören är en av det större 

som finns på marknaden idag nämligen IT jätten Cisco.  

1.1 Bakgrund 
Det arbete som ligger i grund för denna rapport utfördes hos Norrbottens läns landstings 

länstekniksavdelning i deras produktion och testmiljö. Norrbottens läns landstings 

länstekniksavdelning arbetar med drift av IT infrastrukturen, underhåll, uppdatering och effektivisering 

av densamma, i hela länet. Det innefattar en hel del switchar, routrar, accesspunkter, Wireless 

controllers, IP-telefoner och en virtuell miljö med en stor mängd maskiner (servrar).  

För att försäkra sig om att ingen av dessa enheter går ner används i dagsläget HPs verktyg 

NNM(Network Node Management), som är en betalversion. Detta verktyg skickar ut både mail och 

sms om en enhet går ner eller om en enhet använder mer resurser än vanligt. Utöver det ser 

administratören också hur enheterna mår i realtid. Då detta verktyg är dyrt och inte längre kommer 

att utvecklas har NLL påbörjat ett byte av plattform. Denna plattform är relativt ny och väldigt kraftfull 

när infrastrukturen är Cisco baserad. 



 

 
2 

 

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna rapport är att ge en grundlig uppfattning om hur övervakningsverktyget Cisco Prime 

Infrastructure fungerar och dess funktionalitet, med larmfiltrering och gruppering i fokus.  

Den åtagna uppgiften är att utvärdera och förbättra funktioner i verktyget Cisco Prime Infrastructure, 

med fokus på att lösa problemet med larmhanteringen. De larm som verktyget skickar ut är i dagsläget 

till stor del ointressanta och kommer i stora mängder, detta är en av de orsakerna till att sms och mail 

notifieringar är avstängt.  

Utöver det kommer arbetet att rikta sig emot geografisk utplacering av enheter. Att enheter är 

geografiskt utplacerade på ett korrekt sätt förenklar för administratören och andra användare som är 

beroende av verktygets grafiska gränssnitt. I dagsläget finns det enbart en gruppering och ingen 

geografisk utplacering. Det som efterfrågas är en funktion likt den i HPs verktyg, där enheter är 

geografiskt utplacerade på en karta, vilket skulle underlätta arbetet i support ärenden men även för 

drift och underhåll av miljön.
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1.3 Frågeställning 
Innan arbetet påbörjades togs en frågeställning fram, för att hålla kvar fokus på arbetet samt för att 

underlätta det förgående arbetet. Det frågor som lyfts fram var: 

 Hur ser lösningen ut idag när det kommer till Cisco Prime Infrastructure, filtrering och 

geografisk utplacering? 

 Vad kan förbättras i larmfiltreringsyfte? 

 Vad kan förbättras i geografiskt utplaceringssyfte? 



 

 
4 

 

Del 2. 

Teori 
2.1 SNMP 
Simple Network Management Protocol togs fram 1988 och är en standard för att övervaka och 

hantera nätverk som är baserat på TCP/IP.  

SNMP följer modellen agent – klient, istället för server – klient. Agenten ligger mellan klienten och 

övervakningsverktyget, den tar hand om förfrågningar som verktyget skickar och matchar dessa mot 

en definierad variabel i databasen MIB (Management information base). I databasen är de 

förfrågningar som verktyget skickar definierade och information från klienter lagras i databasen. 

Agenten hämtar sedan information om objektet som matchar förfrågningen som ursprungligen 

skickats från verktyget från klienten. Agenten lagrar de värde som klienten svarar med i MIB 

databasen, och skickar svaret tillbaka till verktyget. 

För att veta hur förfrågningar ska hanteras finns OID(Object identifier). OID används för att beskriva i 

en så kallad trädhierarkisk struktur sökvägen till de olika objekten. Detta liknar DNS systemet, där ett 

objektnamn är kopplat samman med ett Objekt ID.  

SNMP kommer i tre versioner, 1, 2 och 3. Dessa versioner tillhandahåller olika nivå av funktionalitet 

och säkerhet. Säkerheten i version 1 och 2 är densamma, läs och skriv strängarna skickas i klartext. Läs 

och skrivsträngarna beskriver rättigheter för SNMP, till exempel om du som användare skall kunna 

hämta värdet på ett OID eller om du som användare skall kunna ändra på det värdet. 

I version tre är säkerheten strukturerad så att användare måste autentisera sig innan de kan hämta 

information, information kan också krypteras. Med denna modell tilldelas användare olika rättigheter. 

SNMP kan hantera information på två olika sätt, genom att göra en så kallad aktiv övervakning eller 

genom passiv övervakning. 

 2.1.1 Aktiv övervakning 
Aktiv övervakning sker genom att verktyget/managern får informationen genom pollning från klienten. 

Med det menas att verktyget/managern eller rättare sagt agenten frågar klienten om information 

angående ett objekt, detta sker i bestämda tidsintervaller. 

Administratören definierar olika tröskelvärden som kommer att generera olika statusar på objektet 

som efterfrågas. Och utefter de kan administratören säga när mail/sms aviseringar skall skickas ut.  
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2.1.2 Passiv övervakning 
Passiv övervakning sker med hjälp av traps, som skickas envägs från klient till agent. Traps innebär att 

klienten själv skickar ut information angående ett objekt till agenten som sedan skickar vidare det till 

verktyget/managern. Dessa traps skickas antingen när en händelse har inträffat, ett tröskelvärde har 

passerats eller på bestämda tidsintervall.  

Verktyget/managern hanterar denna information genom att antingen uppdatera det grafiska 

gränssnittet eller att enbart skicka mail/sms aviseringar om statusen. 

Alla verktyg har inte stöd för traps och detta bör tas i åtanke innan en eventuell implementation.  
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2.2 SSH Secure Socket Shell 
Secure Socket Shell eller Secure Shell är ett nätverksprotokoll som tillåter användare eller tjänster att 

skapa en säker/krypterad fjärranslutning mot en enhet. SSH protokollet kan även överföra 

data/information säkert på den krypterade uppkopplingen.  

SSH togs fram i syfte att ersätta Telnet protokollet. Telnet skapar fjärranslutningar likt SSH men utan 

säkerhet.  

SSH är framtaget för att presentera information i ett så kallat CLI (Command Line Interface), som är ett 

icke grafiskt gränssnitt. Med det menar man att SSH inte kan presentera bilder och dylikt utan bara 

kan presentera text. Protokollet är därför mest lämpat till att skapa anslutningar mot Linux och Unix 

baserade plattformar, eller andra plattformar som presenterar information i text istället för grafiska 

bilder. Detta skapar naturligtvis en del restriktioner när det gäller Windows plattformen som är en 

grafisk plattform, därför har Microsoft tagit fram ett eget protokoll. RDP eller Remote Desktop 

Protokoll, som används för att skapa fjärranslutningar, men presenterar informationen grafiskt istället 

för i text. 

2.3 Cisco Prime Infrastructure 
Cisco Prime Infrastructure är ett övervakningsverktyg för nätverksenheter och består av flera olika 

applikationer från Cisco Systems. Verktyget erbjuder en heltäckande livscykel på det trådbundna samt 

trådlösa nätverket i alla typer av nätverk oberoende skala. Verktyget ger en bra bild av 

slutanvändarens anslutningar och applikationsprestanda. 

Cisco själva beskriver verktyget som ”One management”, det Cisco menar med det är att 

administratören kan hantera nätverksenheter, applikationer och användare på en plattform.  

Cisco Prime Infrastructure är relativt krävande jämfört med andra verktyg. För premiumpaketet är 

minimum systemkraven 1,2 terabyte diskutrymme, 16 virtuella processorkärnor och 24 gigabyte 

ramminne. Detta innebär att verksamheten som kör detta verktyg måste tillhandahålla en relativt bra 

servermiljö. 

Cisco prime infrastructure finns som virtual appliance och physical appliance. En virtual appliance är 

en färdig installationsfil som administratören distribuerar in i den virtuella servermiljön. Filen som 

distrubreras in i miljön är förkonfigurerad av leverantören och installeras automatiskt. Efter 

installation kommer administratören begäras att fylla i vissa parametrar så som ip adress, 

domännamn, datornamn, DNS-server och så vidare.  

En physical appliance bygger på samma koncept, skillnaden är där att filen installeras på en fysisk 

dator (en server) istället för att distrubreras in i en virtuell servermiljö. Förutom det fungerar det på 

samma sätt, installationen sker automatiskt.  
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Applikationer och funktioner 
Cisco Prime Infrastructure är baserad på främst på två applikationer, Cisco Lan management solution 

som hanterar övervakningen av det trådbundna nätverket, och Cisco Wireless Control system, som 

hanterar övervakning av det trädlösa nätverket. 

Dessa applikationer har stöd för deployment, med det menas att dessa kan skicka ut eller distribuera 

konfigurationer till enheter på nätverket och skriva över gammal konfiguration. Detta innebär också 

att applikationerna kan ta backup av den nuvarande konfigurationen som finns på enheten.  

Backuppfunktionen fungerar så att när en ändring sker i en enhet så skickas en trap till Cisco Prime 

från enheten, med meddelandet att en ändring har skett samt vilken ändring som skett. Cisco Prime är 

i detta fall inte intresserad av vad för ändring som skett utan bara att det skett en ändring. Efter ett 

satt tidsintervall (exempelvis 30 minuter) kommer Cisco Prime att skicka en SNMP request där den ber 

enheten skicka en kopia på sin nuvarande konfiguration (den skickar filen startup-configuration.conf).  

Tidsintervallet konfigureras för att backups inte skall tas för tidigt. Till exempel om ytterligare en 

ändring sker efter 5 minuter, skall inte Cisco Prime be om en ny konfigurationsfil utan vänta ut sin 

tidsintervall och sedan fråga efter denna. Detta minskar antalet konfigurationsfiler som hämtas och 

arkiveras (lagras på ett internt eller externt diskutrymme). Administratören kan konfigurera Cisco 

Prime att ta bort äldre konfigurationsfiler, exempelvis om filerna är äldre än 30 dagar eller att den 

enbart skall lagra 5 filer från samma enhet åt gången. 

För att övervaka enheterna använder Cisco Prime protokollet SNMP, verktyget har stöd för alla tre 

versioner samt stöd för att ta emot traps. För att hämta eller distribuera konfigurationer eller 

templates använder Cisco Prime protokollet SSH, detta för att utföra distribueringen och hämtningen 

så säkert som möjligt.  

Cisco LMS (Lan Management Solutions) 
Cisco LMS är idag en del av verktyget Cisco Prime Infrastructure, lan management solutions levererar 

ett kraftfullt administrationsverktyg för nätverkslivscykel genom att förenkla konfiguration, 

övervakning, felsökning samt administration av ett Cisco nätverk. Lösningen ger en End-to-end 

hantering för affärskritiska teknologier och tjänster. Den anpassar sin funktionalitet utefter hur 

operatören utför sitt arbete. 

Cisco LMS kan proaktivt identifiera och snabbt åtgärda problem i nätverket innan slutanvändare och 

diverse tjänster påverkas. Detta görs med hjälp av förkonfigurerade övervakningspaneler. 

Förenklar distribuering av ny konfiguration som förändrar enheter i nätverket genom guidade 

arbetsflöden baserade på Cisco best practice med inbyggda mallar som bidrar till färre misstag eller 

fel. 

  



 

 
8 

 

 

Cisco WCS (Wireless control system) 
Cisco WCS är även den en del av Cisco Prime Infrastructure. WCS applikationen erbjuder planering, 

distribuering, övervakning, felsökning och rapportering av trådlösa nätverk, från en central plattform.  

Cisco WCS ger full insyn och kontroll över trädlösa enheter som accesspunkter, Wireless controllers 

och mobila tjänster, med stöd för intrångsskydd. 

Cisco WCS är skalbart då det anpassar sig efter små, medelstora och stora trådlösa nätverk, 

oberoende geografisk utplacering. Det kan vara ett lokalt nätverk eller ett nätverk som sträcker sig 

över större geografiska ytor. 

Larm och event 
Med hjälp av verktyget Cisco Prime Infrastructure kan administratören se hur enheter mår i realtid, 

när det kommer till mail och sms notifikationer hanteras de med hjälp av ett larm och event system. 

Larm och event har en egen browser. 

Events eller händelser är precis vad det låter, en händelse som skett i eller runt om nätverket. Oavsett 

vad som skett på nätverket kommer ett event att skapas och presenteras i eventbrowsern. För att 

underlätta för administratören delas dessa event in i olika severity nivåer (allvarlighetsgrad). 

Informational skapas när en händelse skett och har i syfte att informera om att det skett en händelse. 

Dessa händelser är enbart informativa och har varken en positiv eller negativ påverkan av driften. Dessa 

events kan innehålla tillexempel att en användare har autentiserat sig, en switch har fått sin 

konfiguration sparad och så vidare. 

Minor skapas när en händelse med negativ inverkan har skett på nätverket. Dessa händelser har ingen 

påverkan av driften men bör eventuellt uppmärksammas av en administratör. Dessa event innehåller 

information som till exempel att en användare misslyckats autentisera sig, att en switch misslyckats att 

spara sin konfiguration och så vidare. Dessa events är mer intressanta när det kommer till 

supportärenden. 

Major skapas när en händelse med negativ effekt har skett, som påverkar driften men eventuellt inte 

slutanvändaren. Dessa events fungerar som en förvarning att någonting håller på att hända, eller att 

en någonting har gått ner men tjänsten kan nås på annat vis exempelvis genom redundans. Dessa 

händelser bör ses över och åtgärdas av en administratör. Exempelvis kan dessa event innehålla 

information angående en länk som gått ner som tillhör en etherchannel-grupp, en radius server har 

gått ner eller att ett interface har svårigheter att hantera trafiken och så vidare. 

Critical skapas då en händelse med negativ effekt har skett, critical events skapas då en händelse har 

skett som gör att en tjänst eller liknande inte kan nås. Dessa events bör åtgärdas av en administratör. 

Exempelvis kan dessa events innehålla information om att ett interface på en switch/router har gått 

ner och inte kan hantera trafik, eller att en accesspunkt har gått ner, dessa event kan utöver de 

innehålla information angående säkerhetsfrågor till exempel att någon utför en attack mot en 

accesspunkt eller emot en annan tjänst/enhet.  
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Events i sig notifierar inte administratören utan dessa beskriver enbart att det skett en händelse med 

en viss severity nivå. Beroende på eventens severity nivå kommer ett eller flera events kombinerat att 

skapa ett larm. Till exempel, ett event med severity nivån informational kommer ej att skapa ett larm 

och på så sätt inte heller maila ut en notifikation, ett minor event genererar oftast ett larm när samma 

händelse inträffat ett flertal gånger, major och critical events kommer att generera ett larm.  

Det genereras mindre larm än events, men det genereras fortfarande en stor mängd larm beroende 

på hur stort nätverket är. På samma sätt förenklas larmhanteringen genom att dela in larmen i olika 

severity nivåer. Severity nivån är oftast av samma nivå som eventet som skapar larmet, det vill säga att 

ett critical event nästan alltid genererar ett critical larm. Dessa nivåer går att modifieras i alarm policy 

funktionen som beskrivs nedan. 

Olika mail/sms mottagare kan vara intresserad av olika severity nivåer och enheter. Till exempel så kan 

en tekniker som fokuserar på nätverket välja att få notiser enbart gällande switchar och routrar med 

severity nivån critical, medans en systemadministratör kan vara intresserad av larm gällande alla 

enheter med severity nivåerna major och critical.  

Minor, är larm som oftast genereras av ett eller flera identiska events. Alltså samma event som 

inträffar flera gånger. Snarlik motsvarande nivån i events kategorin, är dessa larm mer informativa åt 

det negativa hållet. Det handlar till exempel om att en slutanvändare misslyckats autentisera sig ett 

flertal gånger. Dessa larm kan skapa en mail/sms notis beroende på hur administratören konfigurerat 

mottagarens intresse.  

Major, är larm som genereras av major events, och innehåller samma information som eventen av 

severity nivån major. Dessa larm är oftast av intresse för en administratör som har ansvar för att hålla 

tjänster samt nätverk uppe, då dessa larm oftast ger information om att ett tröskelvärde har passerats 

och enheten håller på att gå ner, eller att en enhet gått ner men de är inte säkert att det har påverkat 

driften då tjänsten kan vara tillgänglig på annat vis. 

Critical, är larm som genereras från critical events, det kan förekomma att ett critical larm genereras 

av major events som upprepar sig, men det är inte vanligt. Ett critical larm är larm som har en stor 

påverkan på driften och bör åtgärdas då vissa resurser/tjänster inte kan utnyttjas. Detta kan vara till 

exempel att en länk har gått ner, eller att en accesspunkt gått ner eller disassocierats från en 

controller. Dessa larm kan också innehålla varningar gällande säkerhetsrisker, till exempel att en attack 

av något slag utförs eller att en accesspunkt känner av en okänd signal till exempel Bluetooth. 

Cleared, Där under kategorin larm men fyller inte den funktionen av att varna eller rapportera om 

negativa händelser på nätverket. Detta larm rapporterar om att ett larm har åtgärdats, antingen 

manuellt eller automatiskt. Dessa larm skickar ut notifikationer till de mottagare som tagit emot de 

larm som åtgärdats, och på så sätt bekräftar att problemet är löst. Larmet ändrar då status i alarm 

browsern från minor, major eller critical till cleared. Till exempel: En administratör får ett larm som 

varnar om att ett interface gått ner med severity nivån critical, administratören åtgärdar problemet 

och får ett nytt mail om att larmet åtgärdats och ändrat status till cleared. 
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För att verksamheten skall få ut ett relevant notifikationssystem bör en administratör modifiera dessa 

severity nivåer utefter behov. Genom att modifiera severity nivåerna får man utöver ett mer relevant 

notifikationssystem, ett mer relevant event och alarm browser.  

Alarm policy 
Från och med version 3.0 av Cisco Prime Infrastructure, finns funktionen Alarm policy. Denna funktion 

ger administratören mer frihet och förenklar hantering av larm. 

Alarm policy tillhandahåller en hel del metoder för att filtrera larm. Administratören kan filtrera bort 

larm helt och hållet, från en device group eller från en port group. Utöver dessa kan administratören 

filtrera bort larm av en viss typ till exempel larm angående interface (Link down), accesspunkter och så 

vidare. 

Alarm policy använder ett system som beskrivs som Active eller Supress, när en device group eller port 

group är active så kommer cisco Prime inte att filtrera bort larm tillhörande dessa. Om en device 

group eller port group har statusen supress kommer Cisco Prime att filtrera bort dessa.  

Utöver detta kan administratören modifiera severity nivåerna på olika typer av larm. Denna funktion 

fanns implementerad i tidigare versioner men var inte en del av Alarm policy funktionen. I version 3.0 

och uppåt ligger severity nivå modifieringen i Alarm policy, detta för att Cisco har utvecklat funktionen 

till att vara mer effektiv och tillhandahålla mer möjligheter än tidigare. Tidigare versioner gav 

administratören möjligheten att sänka severity nivån på larm som genererades av specifika porttyper 

eller enhetstyper men i version 3.0 och uppåt kan administratören modifiera severity nivåerna med 

fler möjligheter. 

Ett exempel är att administratören kan modifiera severity nivån på larm som genereras av typen 

interfaces och är av typen link down, i tidigare versioner kunde administratören enbart modifiera 

severity nivåerna på port typen interface, och alla larm som genererades från en specifik port typ blev 

sänkta eller höjda.  
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2.4 Virtualisering 
Virtualisering är en teknik som används för att utnyttja en dators resurser bättre vilket möjliggörs 
genom att skapa virtuella maskiner som delar på samma resurser.  
Detta har fördelar då man har flera olika datorer som utnyttjar samma resurser som finns på en fysisk 
server och genom att virtualisera flera servrar/datorer på en fysisk server utnyttjas resurserna på ett 
effektivare sett än när en maskin installeras var för sig. Utöver ett mer effektivt system så får 
verksamheten en mer kostnadseffektiv lösning då hårdvaran exempelvis utnyttjas till 80 % istället för 
till exempel 20 %. 
 
För att hantera virtuella servrar (VM) så används en hypervisor som har i uppgift dela upp resurser 
mellan virtuella servrar. Det finns 2 olika typer av hypervisors, typ 1 som installeras direkt mot 
hårdvaran utan att den behöver ett operativsystem (OS) där emellan som tar hand om 
kommunikationen mellan användare och hårdvaran, en typ 1 hypervisor är ett eget operativsystem 
kan man säga. eftersom en typ 1 hypervisor inte har något OS mellan mjukvaran och hårdvaran 
utnyttjar inte hypervisorn lika mycket resurser som typ 2. 
 
En typ 2 hypervisor har samma uppgift som en typ 1 hypervisor men den arbetar som en mjukvara 
istället. Det vill säga att en typ 2 hypervisor ligger installerat ovanpå ett operativsystem. Effekten blir 
då att denna typ tar mer resurser för att kunna köra sin mjukvaruplattform.  
 
En typ 1 hypervisor används oftast till att virtualisera en skarp miljö, det vill säga installera de 

servrar/datorer som ska tillhandahålla tjänster eller resurser som användare kan utnyttja. Anledningen 

till det är att operativsystemet hos hypervisor typ 1 är resurssnålt och tillåter servrar/datorer att 

utnyttja mer hårdvaruresurser.   

Hypervisor typ 2 används oftast till att köra tester, till exempel att testa en tjänst eller dylikt.  Orsaken 

till detta är att en typ 2 hypervisor plattform är mer resurskrävande och på så sätt tillåts de inte att 

virtuella servrar utnyttjar resurserna till max. Det förekommer att en del verksamheter använder en 

typ 2 hypervisor i skarp miljö, det kräver mer hårdvara men slutanvändarna påverkas minimalt. 

Vanligtvis installeras en virtuell server genom att hämta en ISO image till det operativsystem 

verksamheten vill installera. Ett alternativ är att använda sig av förkonfigurerade virtuella servrar. Det 

är då en fil som distribueras in i den virtuella miljön, denna fil kallas för virtual appliance (VA). Det är 

en installationsfil som innehåller en server image med förkonfigurerade mallar och parametrar för hur 

operativsystemet skall installeras. Ett exempel på en sådan fil är formatet OVA/OVF. 
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Del 3. 

3.1 Metod 
Under denna del kommer vi beskriva vårt tillvägagångssätt under examensarbetets gång. Planering, 

tanker och moment som genomförts, även den mjukvara och hårdvara som var till hjälp under 

arbetets gång.  

3.2 Planering 
Initialt utgick vi från den planering som skickats in tillsammans med vårt förslag till examensarbete. 

Utifrån den planering vi tagit fram var planen för första veckan att bekanta oss med Cisco Prime 

Infrastructure och läsa på om verktyget. Detta för att få en bättre erfarenhet dels kring verktyget i sig 

men även kring de funktioner som finns, som kan tänkas användas vid implementation.  

Under resterande veckor var planen att komma fram med en teoretisk metod om hur en 

implementation skulle se ut samt diskutera denna metod med handledare. Efter att ha testat den 

teoretiska metoden i en testmiljö och utvärderat olika alternativ kring filtrering i funktionen Alarm-

Policy, togs en lösning fram i form av en implementation. Parallellt med detta påbörjades skrivningen 

av denna rapport. 

Enligt vår tidsplan låg vi lite före i planeringen, förundersökningen blev klar i förtid vilket resulterade i 

att arbetet hamnade före i tidsplaneringen. Detta gav oss mer tid att ta fram en bättre lösning samt 

utvärdera denna. Vi förde även loggbok med eventuella problem samt lösningar på dessa.           

3.3 Förundersökning 
Första steget var att få en förståelse över hur Cisco Prime Infrastructure fungerar samt vilka funktioner 

som verktyget besitter. Detta gjordes genom att läsa dokumentationer angående Prime Infrastructure 

version 3.0 vilket var den version som NLL använde i produktionsmiljö. Vi läste även igenom 

dokumentationer angående version 3.1 och jämförde det för att se vilka förändringar som har skett 

och dess påverkan på uppgiften.  

Efter de att vi fått en teoretisk kunskap fortsatte vi med att använda den teoretiska kunskapen för att 

skaffa oss en praktisk erfarenhet för Prime Infrastructure genom att undersöka de olika funktioner 

som tillhandahålls och experimentera med funktionerna som ansågs kunna användas för att lösa 

uppgiften. 

  



 

 
13 

 

3.4 Verktyg 
Det verktyg som användes för att lösa uppgiften var Cisco Prime Infrastructure 3.0 som var i 
produktionsmiljö, denna användes för slutlig implementation. För att utföra diverse tester 
installerades Cisco Prime Infrastructure 3.1 som kördes parallellt med den i produktionsmiljö. Vi fick 
tillgång till två stycken Cisco 3750 switchar som användes för att testa de olika lösningarna vi kom fram 
till samt testa olika funktioner. Switcharna var stackade för att minska de IP adresser som behövdes. 
För att konfigurera dessa enheter användes SSH/Telnet protokollen genom programmet Putty. 
Eftersom switcharna inte var nära vår arbetsstation så kunde vi ej använda en konsolkabel för att 
konfigurera utan var tvungna att fjärransluta. 
 
Google Dokuments användes för att föra loggbok samt behandla olika rubriker samtidigt. Microsoft 

Word användes sedan för att färdigställa denna rapport. För forskning kring programvaran samt 

uppkoppling till Prime Infrastructure användes det datorer som vi blivit tilldelade som var kopplade till 

NLLnet. Rapportskrivning skedde både på de tilldelade datorerna samt egna enheter som var 

medtagna. 

3.5 Tester 
Port Groups 
Den första port gruppen som skapades gjordes i Cisco Prime Infrastructure 3.0 och var tänkt att 

användas som en temporär lösning på problemet som kunde användas före systemet blev 

uppgraderat till 3.1. Gruppen var gjord så att den skulle innehålla alla ointressanta portar som sedan 

skulle strypas så att events inte skapar alarm. Denna lösning var tänkt att kunna användas som en 

permanent lösning med det blev fort tydligt att den inte var så exakt och kunde därför inte få med alla 

det portar vi ville få med i den. Gruppen var även tänkt att vara dynamisk så att efter den hade blivit 

implementerad så skulle den ej behövas ändras något mer men eftersom det skulle användas för att 

lägga till ointressanta portar så fungerade det inte och det skulle bli mycket arbete för att hålla listan 

uppdaterad. 

Efter den första lösningen experimenterades det lite och kom fram att användarskapade port grupper 
har högre prioritering än system definierade portar vilket blev grunden till kommande port grupper 
och fokus skiftade istället över till att försöka lägga in alla viktiga portar i en port grupp istället för att 
tillåta det portarna men det gick inte att göra i 3.0 då det enda port grupperna som kunde strypas var 
grupper skapade av användare. 
 
Efter det så användes 3.1 istället för att skapa port grupper men även 2 stycken Cisco 3750 switchar 
som var stackade och blev ihop kopplade med varandra genom  
 
flera olika länkar och för att skilja på portarna så konfigurerades olika descriptions som angav vad för 
typ av port det skulle vara till exempel ”Access” eller ”Trunk”, dessa portar skulle dynamiskt blockeras 
beroende på vilken typ av port den var. Dessa switchar gjorde det möjligt att testa port grupperna och 
skapa events, något som ej var möjligt med 3.0 eftersom den var i produktions miljö. Switcharna var 
även tvungna att bli konfigurerade så att SNMP meddelanden skickades till Prime Infrastructure och 
skapa larm. Se bilaga 2 för SNMP konfiguration.  
 
En anledning att 3.1 användes är för att systemet själv skapar port grupper där den håller reda på vad 
som är access port, link port och trunk port. Dessa grupper kallas System defined. Dessa system 
definierade grupper fanns redan i version 3.0, men det var i version 3.1 som det skapades stöd för att 
blockera  dessa system definierade port grupper. Vilket gav oss möjligheten att blockera alla 
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accessportar där enorma mängder portar inte är viktiga. Utefter de skapa portgrupper som dynamiskt 
lägger till alla portar av intresse. Denna metod testades i testmiljön innan implementation. 
 
Efter alla experiment och tester så blev det tydligt att försöka filtrera bort allt det viktiga på saker som 
hastighet eller typ inte skulle resultera i en effektiv lösning. Det effektivaste sättet är att använda 
description. Det har dock en nackdel eftersom de viktiga accessportarna är tvungna att bli 
konfigurerade så att det innehåller rätt description men efter det har konfigurerats på nuvarande 
enheter så skulle det vara den effektivaste lösningen eftersom det är lätt att strypa samt tillåta larm på 
kommande enheter. 
 

Device groups 
En del tester utfördes av funktionen Device groups. Testerna gick ut på att dynamiskt lägga till viktiga 

enheter till exempel distributions switchar, routrar, WLAN controllers samt voicegateways och 

callmanagers. Detta gick dock fort eftersom man kunde lägga till enheter i device gruppen genom att 

kolla vilket typ av enhets serie det var och efter det så blev alla enheter av den serien tillagda till 

gruppen. Olika metoder testades för att dynamiskt lägga till enheter som var av intresse. De 

matchningar som gjordes var emot enhetens typ, enhetens namn/ip adress samt vilket 

operativsystemstyp som enheten körde med.  
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3.6 Implementation 
Utifrån de tester som genomförts har en implementationsmetod av tre olika filter tagits fram. Då NLL 

använder version 3.0 av Cisco Prime Infrastructure, som saknar en del funktionalitet i alarm policy 

funktionen så skapades en metod för den versionen som första steg. 

Då versionen 3.0 inte tillåter administratören att aktivera eller strypa system definierade portgrupper, 

skapades en portgrupp som innefattade portar som skall strypas vilket komplicerar processen något. 

När en lista skapas finns alla portar i den listan vilket gör att de portar som inte skall vara där (de som 

inte ska strypas) måste tas bort. För att förenkla processen och i ett tidigare skede få bort de portar 

som inte skall tillhöra denna portgrupp skapas en device group, som innehåller enheter i 

accessnätverket. För att göra detta matchas enhetens namn till att börja med bokstaven A som är 

gemensamt för alla accessenheter, utöver de skall enhetens typ vara med operativsystemet IOS som 

är Ciscos operativsystem för deras enheter. Detta skapar en dynamisk lista som innehåller alla 

switchar i accessnätverket.  

Portgruppen skapas med att enbart titta på portar som är i den tidigare skapade device gruppen. Det 

finns dock fortfarande portar som ska vara aktiva och generera larm. Som nämnt tidigare tas portar 

bort från listan istället för att läggas till. Den dynamiska listan ses på bilaga 1. 

Inom snar framtid planeras en uppdatering från version 3.0 till version 3.1 och där ges möjligheten till 

fler filtreringsmetoder. Utifrån de tester som utförts har vi jämfört de filtreringsalternativen som de 

olika versionerna besitter. Efter en kort analys kom vi fram till att version 3.1 av Cisco Prime 

Infrastructure har ett mycket mer flexibelt användningsområde när det gäller filtrering. Då systemet 

tillåter att administratören stryper system definierade portgrupper så öppnas helt nya metoder. Den 

metod vi tog fram var att strypa system definierade portgruppen accessports, som är det portar som 

är kopplade till persondatorer och servrar.  

För att urskilja på portar som är kopplade till persondatorer och servrar så används description 

metoden. Alla portar som är kopplade till servrar har redan en description vilket förenklar vårt arbete.  

En portgrupp skapas som skall innehålla alla de intressanta portarna. Portar läggs dynamiskt till om 

dom har en description som inte innehåller KEYWORD vilken gör att alla portar som är kopplade till 

persondatorer inte hamnar i listan. Anledningen till att description inte får innehålla KEYWORD är för 

att administratörer skall kunna få bort portar från gruppen redan på port nivå. Samtidigt  ska man 

även kunna sätta en description på en port utan att den måste skicka larm. 

För att göra denna lista så skalbar och användbar som möjligt lägger vi även dynamiskt till viktiga 

porttyper i listan. Dessa portar läggs till med hjälp av deras typ. Porttyperna som används är: 

Stack-portar, Vethernet portar (virtuella ethernet), Software Loop-back portar, Prop-Virtual (Virtuella 

portar exempelvis VLAN), DS0 (Seriella portar), DS0 Bundle (Etherchannel på seriell nivå), DS1 (annan typ 

av seriella), TenGigabit (tiogigabit portar), IEEE8023-ADLAG (Virtuella bundle portar), Port-Channel 

(fysiska bundlade portar), ISDN, L2 VLAN (VLAN), LAPD (En del av ISDN), PPP (Point to point, portar 

mellan gateways), PPP Serial (Seriella portar mellan gateways), Tunnel (Tunnelportar), Voice (IP-telefoni 

portar). 

Dessa Portar läggs dynamiskt till i en lista (se bilaga 3) i syfte att vara aktiverade. På samma sätt som vi 

flyttade ut möjligheten att strypa till port nivå när det gäller accessportar så vill vi göra samma sak 

med alla dessa portar. Vårt mål är att ge administratören möjligheten att sätta en description på det 

portar som inte skall generera larm, vilket gör att administrationen flyttar ut administrationen till port 
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nivå och inte i själva Cisco Prime Infrastructure. Detta löstes genom att skapa en subgrupp till denna 

portgrupp som dynamiskt lägger till portar med en description som innehåller KEYWORD och sedan 

stryper denna grupp. Genom att skapa en subgrupp minimerar man urvalet av portar som funktionen 

tittar på när den dynamiskt skall lägga till nya portar. 

Ytterligare en filtreringmetod togs fram för att ge NLL mer valmöjligheter samt en mer 

framtidsinriktad lösning. Denna metod är snarlik den metod som beskrev innan. 

Man lägger dynamiskt till viktiga portar i en portgrupp, denna gång läggs portar till om de har en 

description oavsett om de innehåller KEYWORD eller inte. På samma sätt som tidigare beskrivna 

metoden får vi bort accessportar som är kopplade till persondatorer. En subgrupp skapas även här 

som skall innehålla portar som har en description med ordet KEYWORD. Skillnaden denna gång är att 

gruppen som innehåller viktiga portar stryps och subgruppen aktiveras.  

De två senast nämnda metoderna är riktat åt version 3.1 och inte på version 3.0. Skillnaden i 

slutresultatet blir då att administratören skriver en description som innehåller ordet KEYWORD om de 

vill ha larm från dom istället för att skriva en description som innehåller KEYWORD om man inte vill ha 

larm gällande dessa portar.   
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Del 4. 

Resultat 
Efter en analys av Cisco Prime Infrastructures larmhantering samt vilka larm som skapas, har vi 

tillsammans med handledare diskuterat de olika larm som anses vara viktiga samt ointressanta. Utifrån 

den diskussion som pågick har vi kommit fram till att 80 till 90% av de larm som skapas har kategorin 

Link-Down. De larm som är under den kategorin är till stor del ointressant, då den största delen 

kommer från persondatorer som på något sätt kopplas från accessenheten. Ett exempel kan vara att 

datorn stängs av eller går i strömsparläge eller att personen som sitter vid datorn kopplar ut kabeln. 

För att filtrera bort dessa larm har tre olika metoder tagits fram, detta för att presentera våran lösning 

men även lösningar som möter NLLs förväntningar. 

Efter de experiment och tester som utförts samt det teoretiska arbetet, så har ett par olika lösningar 

tagits fram för att lösa problemet med larmhanteringen. En av lösningarna är en temporär 

filtreringslista (port och enhetsgrupp) som i sin tur blockeras. Grupperna innehåller alla ointressanta 

portar i den nuvarande topologin, denna grupp stryps så att larm gällande link down inte kan komma 

från dessa portar (Se bilaga 1). Denna lösning är implementerad i den nuvarande versionen av Cisco 

Prime och skall enbart användas där. Då denna lösning går ut på att lägga till ointressanta portar, så 

måste man filtrera bort de viktiga och där finns det vissa svårigheter. Gruppen innehåller en del viktiga 

portar (7 till antalet), och vissa portar som bör vara med är inte med. Därför är detta en kortsiktig 

lösning. 

En framtida lösning har tagits fram som är skräddarsydd för att fungerar i version 3.1 och framåt. I 

denna version av CPI tillåts administratören att blockera system definerade grupper. Metod går ut på 

att gruppen accessportar blockeras och en portgrupp skapas. Denna grupp skall aktivera accessportar 

som är kopplade till servrar. Portgruppen innehåller viktiga portar som ska generera larm. Portar läggs 

dynamiskt till i gruppen om de har en description som inte innehåller KEYWORD, samt andra viktiga 

porttyper (porttyperna hittas under rubriken implementation). Med denna metod kan man sätta 

KEYWORD i description om porten inte skall generera larm av typen link down och i och med att alla 

portar kopplade till servrar har en description kommer dessa att generera larm så länge de inte 

innehåller KEYWORD i sin description även om det är en accessport. För att ge NLL möjligheten att 

blockera alla typer av portar med hjälp av description metoden så skapas en subgrupp till denna 

portgrupp. I subgruppen finns portar som har en description med ordet KEYWORD. Denna grupp 

stryps och på så sätt får man bort link down larm gällande alla portar som innehåller ordet KEYWORD i 

description (se bilaga 3). 

Efter diskussion med handledare kom vi fram till att skapa ytterligare en metod, detta för att möta 

deras förväntningar. Metoden är snarlik den förgående men denna gång vänder man på processen 

och säger att larm som innehåller ordet KEYWORD i description genererar larm. Det är den enda 

skillnaden på metoderna och de grupper som skapas (se bilaga 4).  

Efter forskning kring geografisk utplacering av topologin, finner vi ingen lösning. Det som efterfrågas är 

en lösning likt den i HPs NNM där grupper är geografiskt utplacerade på en karta. Detta förenklar 

arbetet för supportavdelningen. En snarlik lösning finns och är idag i bruk, man använder grupper och 

presenterar dom i ett så kallat dashboard. Denna funktion saknar dock en geografisk funktion vilket 

inte möter de krav NLL hade i frågan.     



 

 
18 

 

 

Del 5. 

Diskussion och analys 
Norrbottens läns landsting har en stabil och robust övervakningslösning. I dagsläget kör NLL med HPs 
Network node management som är ett äldre övervakningsverktyg. NLL har påbörjat ett utbyte av 
övervakningsverktyg och väljer då att börja använda Cisco Prime Infrastructure. Cisco Prime har ett 
bättre utvecklat grafiskt interface som kommer med fler funktioner. Cisco Prime har ett väldigt känsligt 
larm system, med det menar man på att den varnar om allt. Väldigt många larm är inte av intresse och 
bör därför filtreras bort innan man går över helt på Cisco Prime som övervakningsverktyg. 
Utifrån de tester och analyser som vi gjort under vårat arbete har vi kommit fram med en effektiv och 

skalbar lösning som kommer att vara aktuell ett tag fram över, beroende på vad Cisco implementerar i 

verktyget såklart.  

Då nästan alla de ointressanta larmen har kategorin Link down så har vi tagit fram en effektiv lösning 

som ger NLL möjligheten att filtrera bort dessa larm redan på port nivå. Det vill säga genom att 

effektivt arbeta med att ge portar en description. Att sätta en description på cirka 10000 portar kan 

verkas vara långsökt men med Cisco primes konfigurations metoder kan NLL konfigurera flera portar 

samtidigt. Detta genom att skriva mallar som distribueras ut till enheter och på så sätt gör att arbetet 

inte kräver lika många arbetstimmar. Bilder på filtreringsmetoden och de portgrupper vi har skapat 

finns att läsa i bilagor 1 och 3.  

Nackdelen med denna lösning är att det kräver mer administration, då den effektivaste metoden är att 

arbeta med description innebär det också i sin tur att en description är satt. Innan arbetet med att 

sätta description på alla dessa portar är färdigt så har vi enbart temporära lösningar som inte skalar på 

ett bra sätt och inte kommer att vara aktuella i framtiden. Därför tog vi fram en lösning som fungerar 

väl i dagens miljö men kommer att bli ännu mer effektivt ju mer man arbetar med att sätta 

descriptions på portar. 

När det kommer till de portgrupper som vi skapade finns det möjlighet till finjustering då många 

portar matchar på fler än ett argument i listan finns det möjlighet att korta ner listan någon utan att 

påverka portgruppens innehåll. Det finns även argument som lägger till portar som inte behöver vara 

av intresse till exempel software loopback. Dessa portar är virtuella och kan inte gå ner om inte en 

administratör stänger ner dom. Virtuella portar kan gå ner om enheten går ner och om detta sker blir 

administratören notifierad genom andra larm.  

För att få svar på den tidigare frågeställningen angående geografisk utplacering av noder har en del 

forskning skett kring det området. Det NLL söker efter är en snarlik lösning till den som finns i HPs 

NNM som placerar ut grupper geografiskt på en karta och kan ge en status vidare nätverket är uppe 

eller inte genom dessa bilder. En snarlik funktion finns i Cisco Prime Infrastructure men den lösningen 

saknar den geografiska funktionen. Cisco Prime Infrastructure kan dela in enheter i grupper och 

presentera dessa grupper i en så kallad dashboard, vilket ger en snarlik funktion som den i HPs 

verktyg. 
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Tyvärr finns det ingen funktion i dagens version som tillåter en geografisk utplacering av dessa 

grupper. Cisco Prime Infrastructure är ett nytt och stort verktyg som växer med varje uppdatering och 

en geografisk funktion kommer förhoppningsvis i framtida versioner. Det är dock svårt att förutspå 

vilken version det gäller då Cisco inte har publicerat något angående frågan. 

Arbetet i sig har varit för vår del mycket lärorikt och vi hoppas att inblandade på NLL har lärt sig något 

nytt om Cisco Prime Infrastructure. Arbetet flöt på relativt bra, vi hamnade lite före i tidsplanen men i 

och med röda dagar och studiebesök hamnade vi i slutändan bra i fas med planeringen. Ciscos egna 

publikationer om Cisco Prime Infrastructure är till viss del väl beskrivande, grunderna beskrivs på ett 

mycket bra sätt. Vissa funktioner som tillhandahålls av programmet är beskrivna väldigt tunt och i vissa 

fall inte alls. I arbetets gång har vi forskat mycket i verktyget för att skapa en bra teoretisk samt 

praktisk bakgrund innan vi började ta fram en filtreringsmetod. Vi har sett under arbetets gång att fler 

användare börjar diskutera problem och lösningar på forum, och vi hoppas på att denna diskussion 

fortsätter. Verktyget Cisco Prime Infrastructure blir för varje uppdatering mer användbart och kommer 

med fler funktioner, vilket vi tror kommer att bidra till att fler  verksamheter börjar använda verktyget. 

Om vi skulle göra om detta arbete hade vi fokuserat på att läsa grunderna av verktyget istället för att 

läsa om verktyget i helhet vilket tog upp nästan hela första veckan. Vi har en bra och stabil bakgrund 

till verktyg som använder SNMP och att läsa på om de igen blir lite repetition och kan anses vara 

slöseri med tid. Istället hade vi fokuserat på att använda de två första dagarna till att skapa en bra 

grund erfarenhet gällande verktyget och lägga mer tid åt att skapa en bra teoretisk kunskap om hur 

problemet skulle lösas. Vilket hade gett oss mer tid att utvärdera lösning som tagits fram i slutet av 

arbetsperioden. Eventuellt använda handläggare och andra inblandade mer, för att då använda deras 

erfarenheter kring olika funktioner för att få en bättre bild av verktyget. 

Vi är efter utfört arbete nöjda med den lösning vi har tagit fram och hoppas att vi möter NLLs 

förväntningar. Det är en bra och skalbarlösning som eventuellt kan finjusteras utefter behov. Vi kan 

dra slutsatsen att Cisco Prime Infrastructure är ett bra verktyg men saknar en del funktionalitet för att 

lösa filtrering samt gruppering på ett effektivt sätt. Om Cisco tillät portgrupper att lägga till utifrån de 

systemdefinierade portgrupperna som finns, skulle de filter som vi skapat kunna justeras så att de blir 

mer effektiva och lösa samma uppgift på ett effektivare sätt. För att komma åt en enhets 360 meny 

(som är en snabb informationssida till den enheten) var man vingen att leta upp den i topologin, detta 

var i ett stort nätverk väldigt frustrerande då det inte finns någon sökfunktion och 360 menyn kan inte 

nås på annat vis. Vi anser att det är en stor brist i dagens version, men som tidigare nämnt så ökar 

Cisco verktygets funktionalitet med varje ny uppdatering och vi hoppas att dessa brister försvinner 

inom snar framtid. 
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Begrepp och förkortningar 
SNMP – Simple network management protocol, protokoll som används för övervakning och hantering 
av enheter 
 
NLL - Norrbottens Läns Landsting 
 
NLLnet – Landstingets privata nätverk 
 
SSH – Secure Socket Shell, ett protokoll som används för att konfigurera enheter via nätverket men 
stöd för kryptering och autentisering. 
 
Telnet - ett protokoll som används för att konfigurera enheter via nätverket 
 
NMS – Network management system 
 
NNM – Network node manager, En övervaknings plattform från HP 
 
OID – Object identifier, en identifikation får att hitta information i MIB 
 
TCP/IP – Transmission Control protocol/Internet protocol är protokoll som används för att skicka trafik 
över internet och se till att så mycket av den tillgängliga bandbredden utnyttjas samt att det kommer 
till rätt port. 
 
MIB – Management information database, en databas som används av snmp för att hålla reda på 
information om enheten 
 
DNS – Domain name system, system som översätter domännamn till ip addresser 
 
CLI – command line interfaces, ett textbaserat interface som används 
 
RDP – Remote desktop protocol, protokoll som används av Windows maskiner för att styra enheter på 
avstånd grafiskt 
 
LAN – Local Area Network 
 
LMS- LAN Management System 
 
WCS – Wireless Control System 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Dynamisk portgrupp filter 1  

 

Bilaga 1 visar hur vi dynamiskt tar bort portar som är intressanta och skall generera larm 

 

Bilaga 2 SNMP configuration switcharna

 

 
Bilaga 2 visar configuration för SNMP traps som skickas från switcharna till Cisco Prime, sista delen 

beskriver vilken server som trapsen skall skickas till, vilken SNMP version som ska köras samt 

community string. 
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Bilaga 3 Portgrupp för filter version 3.1 

 

Bilaga 3 visar aktiverade portar för filter I version 3.1 

 

Bilden visar den strypta subgruppen till aktiverade portgruppen I version 3.1 
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Bilaga 4 portgrupper för filter 3 version 3.1 

 

Bilagan  visar de intressanta portar som senare används för att skapa en subgrupp. 

 

Bilden visar subgruppen till förgående, tanken är att aktivera denna. Innehållet I denna grupp är portar 

som är intressanta och innehåller ordet KEYWORD I description. 

  



 

 
25 

 

Bilaga 5 Loggbok 

Vecka 1 
Under första veckan fokuserade vi på att skapa en bättre förståelse för Cisco prime infrastructures 

funktioner och användningsområden. Detta genom att navigera i det inbyggda webbgränssnittet och 

läsa diverse dokumentationer, dessa dokumentationer var nästan uteslutande skrivna utav Cisco 

själva. Genom att enbart läsa Ciscos dokumentationer och tidskrifter fick vi uppfattningen om att 

systemet är fläckfritt och enkelt, beskrivningen är att systemet är komplett med alla funktioner och 

tillbehör du behöver för att administrerar, underhålla, felsöka och uppdatera nätverket. 

För att skapa oss en bild av hur verkligheten ser ut var vi tvungna att leta reda på dokumentationer 

som externa användare gjort. De externa dokumentationer som finns av verktyget förekommer oftast i 

form av kommentarer på forum eller genom diverse implementationsguider och videos. 

Efter att ha kombinerat de Cisco själva säger om verktyget med användarnas ord och kommentaren, 

fick vi en bra helhetsbild av systemet. 

Eftersom vi hamnat före i tidsplaneringen påbörjades även en analys angående filtreringsfrågan. Vi 

läste diverse dokumentationer och kollade på videos från blandade källor. Vi fick redan här en bra bild 

på hur filtreringen skall åtgärdas. En teoretisk filtrerings metod påbörjades, med beskrivningar om hur 

man skall gå tillväga för att effektivisera larm och mail/sms utskick. En avstämning med handledare 

och kollega gjordes, detta för att de skulle få en uppfattning om vad vi kommit fram till och ge sin 

respons och sina tankar. 

Denna vecka påbörjades också denna rapport. De rubriker som berördes var introduktionen, 

teoridelen. Utöver dessa rubriker togs även en frågeställning fram, detta för att hålla fokus på den 

uppgiften som tilldelades. 

Vecka 2 
Under denna vecka arbetade vi mer med den teoretiska filtreringen samt analysering av metoder.  

Genom att navigera i det grafiska gränssnittet och läsa dokumentationer angående filtrering och 

larmhantering, fick vi en relativt bra bild av hur vi ska lösa problemet. Genom att navigera i grafiska 

gränssnittet hittades en ny funktion som finns i Cisco prime infrastructure, denna funktion heter 

”Alarm-policing”. 

Alarm-policing är en funktion som kan konfigureras att strypa vissa larm, rättare sagt beskriva vilka 

event som skall generera ett larm samt vilken severity nivå larmet skall ha. Det är dock begränsat till 

att strypa larm som relaterar till interfaces eller accesspunkter. 

En avstämning med handledare och dennes kollegor gjordes i form av ett möte, där vi gick igenom vad 

vi gjort hittills, våra tankar kring larmfiltreringsfrågan. Efter diskussion kom vi även överens om att 

installera en parallell testmiljö av Cisco prime infrastructure, där vi skapar en miljö i syfte att testa olika 

lösningar istället för att testa dessa lösningar i den miljön som är i drift idag. 

Vi blev inbjudna till att göra ett studiebesök hos Fortlax i Öjebyn, det gick åt en halvdag i planeringen 

men vi ansåg att vi låg före i planeringen och att detta besök inte skulle påverka planeringen alldeles 

för mycket. Denna vecka blev en aning kort då torsdagen var en röd dag och fredagen var en klämdag, 

Detta resulterade i att vi hamnat i fas med tidsplanen inför vecka tre.  
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Vecka 3 
Testmiljön installerades i början på denna vecka, med en ny version av Cisco prime infrastructure. Den 

nya versionen är 3.1 och lanserades i mitten av april. Den nuvarande versionen är 3.0. Den nya 

versionen har en del nya funktioner men även utökade valmöjligheter när det kommer till redan 

existerande funktioner. 

Den teoretiska lösningen på larmfiltreringen presenterades för handledare samt kollegor. Handledare 

samt kollegor gav sina synpunkter på lösningen, och kom fram med en hel del intressanta frågor som 

vi kommer att bära med oss i fortsatt arbete.  

För att påverka driften så lite som möjligt fick vi tillgång till 2 stycken Cisco catalyst 3750 switchar. I 

syfte att testa alarm policiy funktionen fullt ut.  

Initialt testades supress metoden för att helt enkelt se hur alarmpolicyn hanterar strypningar, men 

även intressant hur den hanterar prioriteringar. Exempelvis om supressade larm kan åter bi 

aktiverade. 

Efter att ha utverderat vissa funktioner i den nya versionen kom vi fram till att möjligheten att strypa 

larm förenklas enormt, då man kan välja att strypa system definierade portgrupper.  

Tester utfördes på dynamisk tilläggning av device groups, där man dynamiskt matchar enheten mot 

AND eller OR operationer. Dessa matchningar görs emot någonting som enheten har, detta kan vara 

till exempel ett hostname, ip addresser, vilket operativsystem som körs och så vidare. 

Efter det utfördes tester av dynamiska portgrupper, där man istället för enheter tilldelar portar till en 

grupp. Dessa portar matchas på samma sätt mot AND eller OR operationer, men med färre alternativ 

att matcha mot. Till exempel kan man enbart matcha portar mot vilket namn porten har, portens 

description, portens hastighet och portens typ. Vilket gör det problematiskt när man vill lägga till vissa 

portar men inte andra. 

Nya rubriker under rapporten börjar behandlas. De rubriker som behandlas under denna vecka var, 

Teori, Resultat, Metod och tidslinje. 

Tester utfördes även på hur Alarm policy funktionen fungerar och hur den prioriterar olika statusar. 

Samt vilka nya funktioner som följer med i den nya versionen. 

Vecka 4 
Under denna vecka färdigställde vi de portgrupper som vi tagit fram. Tre olika portgrupper togs fram 

för att ha olika syften samt möta NLLs önskemål. 

Den första gruppen lade dynamiskt till portar som inte är av intresse och inte heller skall generera 

larm, vi begränsade även urvalet av enheter som portarna skulle väljas från, till att enbart välja portar 

från accessnätverket.  

Den andra portgruppen lade dynamiskt till portar som är av intresse och inte innehåller ordet 

KEYWORD i sin description, urvalet var nu hela nätverket istället för enbart accessenheter. En 

subgroup skapades som lade dynamiskt till portar som fanns i tidigare portgruppen samt innehöll 

ordet KEYWORD i description. 

En tredje portgrupp skapas och var snarlik den andra gruppen, urvalet var hela nätverket. Portar lades 

till dynamiskt om dom innehöll en description samt var av intresse.Tester utfördes i testmiljön för att 
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säkerställa hur alarmpolicy funktionen prioriterar subgroups. Samt en avstämning med handledare 

och kollegor gjordes, där vi förklarade hur de olika filtreringsmetoderna fungerar samt lade fram vilken 

variant vi ansågs vara effektivast av de tre. 

Rubrikerna Metod och resultat påbörjades under denna vecka. 

Vecka 5 
Under denna vecka som också är den avslutande veckan, arbetade vi med att färdigställa denna 

rapport. Till en början arbetade vi med att färdigställa de redan påbörjade rubrikerna, innan fokusen 

skiftade till rubriker som inte behandlats ännu.  

Utöver arbetet med att färdigställa rapporten, togs en Powerpoint presentation fram. Denna 

presentation kommer att användas när examensarbetet presenteras den 1 juni på campus Skellefteå. 

 

 


