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Sammanfattning 
Det globala konsultföretaget CGI är leverantör för Sametingets nätverk. Behovet av en 
förbättrad övervakning på Sametingets nätverk efterfrågades av CGI. Genom att förnya och 
förbättra övervakningen säkerställs en snabbare felsökning och en högre tillgänglighet. 
Plattformen som skulle användas för att förverkliga målet heter CA Unified Infrastructure 
Management (CA UIM). 
  
Eftersom slutprodukten skulle övervaka en skarp miljö så började arbetet med att upprätta en 
testmiljö där experiment kunde utföras. En liten del av arbetet bestod av att kartlägga det 
nätverk som skulle övervakas. Det huvudsakliga arbetet gick ut på att lära känna programvaran. 
UIM bygger på att prober utför insamling av data som sedan transporteras vidare till en 
gemensam databas för den specifika domänen. Databasen kan i sin tur leverera data till 
exempelvis dashboards på front-end sidan.  
 
Följande prober har använts i vårt arbete: 

● Net_Connect – Använder ICMP för att bekräfta en enhets tillgänglighet. 
● Interface_Traffic - Övervakar nätverkstrafiken med SNMP-agenter. 
● CDM - Ansvar för övervakningen av CPU, disk och minnesutnyttjande på servrar. 

  
Efter att designen av våra dashboards var färdigställda och övervakningen fungerade så gick vi 
över till den skarpa miljön och upprättade samma koncept där. Arbetet presenteras sedan för 
CGI i Kiruna med positiva reaktioner. 
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1.Introduktion  

1.1 CGI 
CGI är ett stort och globalt företag som erbjuider IT-lösningar och IT-tjänster som gör det möjligt 
för kunder runt om i världen att växa och nå sina affärsmål. Kunskapen i olika branscher, ett 
brett tjänsteutbud och erfarenheten inom IP-lösningar utgör den bas som CGI bygger sin 
framgång på. CGI har sammanlagt 72 500 medarbetare i Nord-, Sydamerika, Europa och Asien. 
Av dessa är runt 9 000 medlemmar i Norden. I Sverige har CGI över 3 700 medlemmar på 30 
kontor över hela landet. 

1.2 Sametinget - en trogen kund 
En del av verksamheten på CGI Kiruna går ut på att sälja övervakningstjänster och 
nätverkslösningar till företag. CGI är leverantör för Sametingets nätverk och Sametinget är en 
trogen kund till CGI sedan en lång tid tillbaka. I dagsläget utför Sametinget ingen egen 
övervakning på sitt nätverk, däremot har CGI ett egenintresse att övervaka vad som sker på 
deras nätverk för att snabbt kunna åtgärda problem och tillhandahålla hög tillgänglighet. Sedan 
tidigare finns en viss övervakning på nätverket men den har däremot inte utvecklats i samma 
takt som nätverket genomgått förändringar. 

1.3 Arbetet 
Vår uppgift var att sätta upp en ny och förbättrad övervakning på länkar, nätverksenheter och de 
servrar som utgör sametingets nätverk idag. Plattformen som CGI ville att vi skulle använda 
heter Unified Infrastructure Manager som utvecklas av CA technologies. 
 
Våra instruktioner för övervakningen bestod av följande: 

● Skapa övervakning på vilka länkar, enheter och serverar som är tillgängliga i nätverket 
(ICMP/Ping eller valfri metod får användas). 

● Tydliga larmbilder ska presenteras via dashboards som vi själva ska designa. 
● Tydliggör den geografiska placeringen av vars dom olika enheterna befinner sig i landet. 

 
I övrigt fick vi fria händer att skapa den övervakning som vi ansåg intressant och nödvändig om 
det kunde motiveras.  

1.4 Avgränsningar 
Arbetet begränsades till övervakning av länkar, servrar, brandväggar och switchar på nätverket. 
Som ett extra alternativ, om tid blev över, skulle även övervakning skapas på det trådlösa 
nätverket, WLC och APs. 
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2.Teori  

2.1 Nätverkstopologi 
Nätverkstopologin var sedan tidigare framtagen (se figur 1).  Den bestod av fem remote 
anslutingar fyra brandväggar, placerade i Kiruna, Jokkmokk, Tärnaby och Östersund samt ett 
intranät som är lokaliserat på Gotland. Internt på Kirunas nätverk fanns de tre servrar. 
 

 
Figur 1 - Topologi över Sametinget 
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2.2 Nätverksövervakning 
Nätverksövervakningssystem används för att informera administratörer om eventuella problem i 
nätverket. Genom en central övervakning kan man snabbare identifiera problem som uppstår 
och upprätthålla en hög tillgänglighet för det berörda nätverket. Nätverksövervakning bygger på 
principen att ett system utför tester som besvarar om en enhet, nätverkskomponent eller tjänst 
fungerar korrekt. Övervakningen kan handla om att samla in data över prestanda, söka efter 
långsamma eller felaktiga enheter. Det finns såklart mer och mindre avancerade system för 
övervakning och valet av plattform kan ha stor betydelse för slutresultatet av den övervakning 
som man eftersträvar. I regel sparar man tid och pengar på att upprätta en stabil och hållbar 
nätverksövervakning. 

2.3 Unified Infrastructure Manager  
Introduktion till CA UIM 
CA UIM bygger på en enhetlig arkitektur som gör det möjligt för organisationer att övervaka 
servrar, applikationer, databaser, nätverksenheter och privata/publika molntjänster. UIM 
erbjuder två sätt att övervaka sina enheter på: 

● Local monitoring - Lokal övervakning  ger fördelar genom att möjliggöra övervakning på 
enheter som för tillfället kopplas bort eller tappat kontakten med management systemet. 

● Remote monitoring - Fjärrövervakning av enheter och applikationer. 
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Arkitekturen 
Arkitekturen är hierarkisk strukturerad och är uppdelad enligt följande: 

1. Domain 
2. Hub 
3. Robots 
4. Probes 

 
Figur 2 illustrerar hur en UIM domän med dess komponenter kan se ut. 
 

 
Figur 2 - UIM domän 
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Kommunikation 

Säkerhet 
Inom UIM finns möjlighet till säker kommunikation, vilket  ger användaren möjlighet att 
använda SSL-kryptering mellan alla UIM komponenter. En viktig detalj är att SSL minskar 
prestandan ganska ordentligt och inte alla prober stöder SSL. Kryptering sker bara av 
nätverkstrafik och inte för autentisering. 

The Message Bus 
När ett system inom en UIM domän har ny data tillgänglig så publiceras det automatiskt till 
Message Bus. Alla program som prenumererar på uppdateringar för det specifika  systemet 
mottar automatiskt den uppdateringen. Message Bus ger de funktioner som krävs för att 
kommunicera över en hel företagsinfrastruktur. Den data som färdas via Message Bus är 
baserat på en request/response och publish/subscribe model.  

● Request/response - En klient utfärdar en begäran till en server och servern svarar på 
begäran. 

● Publish/subscribe - tillåter klienter att skicka data som varningar, prestationsdata eller 
meddelanden som inte har en utsedd mottagare utan istället hamnar på en typ av 
gateway-server.  

The Subscribe Mechanism 
En klient kan använda följande metoder när de prenumererar: 

● Subscribe - Klienten ansluter sig till en hub och får meddelanden så länge som klienten 
körs. 

● Attach - Om klienten är inaktiv så skapar hubben en kö för att hålla meddelandet tills 
klienten kommer tillbaka upp igen. När klienten kommer tillbaka, skickas alla 
meddelanden vidare igen.  

Typer av meddelanden 
De två huvudsakliga meddelanden som sänds via Message Bus är följande: 

● QoS meddelande - De mätvärden som prober samlar in skickas till UIM databasen i form 
av QoS-meddelanden. 

● Alarm meddelande - Larmmeddelanden skickas från proberna till UIMs alarmserver (nas 
eller ems). 
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Domain  
En domän skapas när en ny installation sker av serverprogramvaran för UIM. Vanligtvis skapas 
bara en domän men flera domäner kan skapas vid behov. Här installeras olika 
säkerhetsaspekter som användarprofiler, behörighet och åtkomsträttigheter. En domän utgör 
grunden för vars alla UIM komponenter är grupperade. 
 
Hub 
En hub är en kritisk komponent i UIM och utgör den samlande länken mellan hub och robotar. 
Alla meddelande som går via Message Bus skickas till den primära hubben som i sin tur delar ut 
data till rätt abonnent i systemet. En hub är i grunden en mjukvarukomponent som gör det 
möjligt för komponenter att ansluta sig till Message Bus. 
  
I varje domän finns endast en primär Hub och alternativt en eller flera sekundära. Den primära 
enheten hanterar alla robotar och deras data.  
Primära hubbens uppgifter är följande: 

● Samla upp all information från robotarna. 
● Upprätthålla information om systemet (ex. namnlistor). 
● Skicka data till rätt klient eller abonnent i systemet. 

 
Sekundär hub ansvar för följande: 

● Agerar failover om den primära hubben går ner. 
● Gruppera robotar enligt funktioner. 
● Utföra beräkningar för QoS, metrics etc. 

 
Robot  
En robot installeras alltid på den enhet som ska övervakas. En robot samlar in all 
övervakningsdata från prober och hanterar nödvändiga funktioner som vidarebefordring av data 
till hub eller start och stopp av prober. Alla robotar i UIM är identiska. 
  
En Robot består alltid av tre service prober som utför dom grundläggande uppgifterna: 

1. Controller - Ansvarar för start och stopp av prober. 
2. Spooler - Samla, köa och vidarebefordra data. 
3. Hdb – Förser prober med en simpel databas. 
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Probe  
En probe liknar det man kallar för agent i andra vanliga övervakningsmiljöer som exempelvis 
SNMP. En probe är en mjukvarukod som är tilldelad en specifik uppgift att hämta specifika data 
från en specifik komponent. Den är med andra ord väldigt specificerad på sin uppgift. En probe 
är alltid kopplad till en robot och skickar all sin data dit. Man kan använda över 140 
förinstallerade prober i UIM, skapa egna eller söka på internet efter andras publicerade prober.  
 
Det tre proberna vi använt oss av är följande: 
1.Net_Connect -  Ger information om responstid och även jitter. Proben bekräftar kontakt till 
servrar switchar och brandväggar. Inställningarna av Net_Connect sker genom att man anger 
IP-adress till den enhet man vill kontrollera och sedan använder proben ICMP-meddelanden för 
att genomföra sin uppgift. 
2.CDM - Ansvarar för övervakningen av CPU, disk och minnesutnyttjande på servrar eller 
datorer. I interfacet för proben kan man bocka i vad som ska övervakas och ställa in gränser för 
larmvärden. 
3.Interface_Traffic - Proben använder sig av SNMP. I interfacet för proben anger man enhetens 
IP-adress, version av SNMP och lösenord. När kontakten är upprättad kommer man in i en 
MIB-browser där man anger OID-nummer för det man vill övervaka.  
 

Installation 
Prober kan enkelt distribueras över ett helt nätverk, antingen med hjälp av ett enkelt 
drag-and-drop gränssnitt eller programmässigt. Den vanligaste metoden av installation 
är drag-and-drop via arkivet eller på http://support.nimsoft.com.  
Nedanför redogörs installationens händelseförlopp: 

1. Starta Infrastructure Manager. 
2. Logga in och leta reda på önskad probe i arkivet. 
3. Genom att dra proben från arkivet och släppa den på robotnoden som körs på en 

fysisk eller virtuell maskin så installeras proben. 
 

Alarm Server 
CA UIM har en larmserver (nas eller ems) som är ansvarig för att ta emot och hantera 
inkommande larmmeddelanden. Larmservern ser till att klienter i systemet får händelse 
uppdateringar, meddelandefiltrering, automatiserade åtgärder och eventuella 
återspeglingar. 
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Användargränssnitt 

Unified Management Portal  
Det finns en del olika användargränssnitt för UIM. Den förstnämnda är Unified 
Management Portal (UMP). UMP är webbaserat och ger användaren möjlighet till 
följande: 

● Skapa och visa dashboards för övervakning. 
● Skapa, visa och schemalägga rapporter. 
● Kontrollera QoS data i grafer. 
● Visa och hantera larm. 
● Hantera användare. 

 

 
Figur 3 - Unified Management Portal 
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Infrastructure Manager 
Infrastructure Manager är ett program som låter användaren konfigurera och hantera sin UIM 
struktur på ett överskådligt sätt. Allt i gränssnittet har en hierarkiskt struktur. Infrastructure 
Manager kopplar sig till en aktiv hub och ger därigenom användaren många möjligheter. 
Gränssnittet tillåter användaren att konfigurera hubbar, robotar och prober. 

 
Figur 4 - Infrastructure Manager  

Admin console 
Den sistnämnda heter admin console och är en GUI som är baserad på webbläsaren som 
plattform. Fördelar med detta alternativ är att användaren kan använda nästan vilket 
operativsystem som helst (även serveroperativsystem). Admin console kan även köras i UMP 
via en speciell portal. 
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3.Metod 

3.1 Planering 
Som vi såg det i början var det tre huvudsakliga delar som vi skulle behöva lösa: 

● Lära oss hur programmet UIM fungerar.  
● Ta reda på hur miljön som ska övervakas ser ut. 
● Designa våra egna dashboards. 

3.2 Genomförande 
Överblicka plattformen UIM 
För att få en god överblick på plattformen och systemet som ska användas, genomfördes en 
genomgång med vår handledare i de viktigaste funktionerna och logiken bakom systemet. 
Arbetet fortsatte med att studera befintliga dashboards som används i det dagliga arbetet av 
övervakning på CGI. Genom att titta på dashboards som används i skarp miljö kunde vi ta 
lärdomar men också se vilka områden som kunde förbättras. Det vi kom fram till var följande:  

● Hur vi kan implementera inställningar för QOS och Alarm på ett effektivt sätt.  
● Om vi planerar väl och ger tid till utveckling av design så finns möjligheter till att skapa 

en mer tilltalande slutprodukt. 
● Plattformen klarar inte av att skala upp eller ner dashboards efter att man valt en storlek. 

Vi valde därför att följa den mall som CGI använder i sitt dagliga arbete för övervakning 
(W 1800 x H 1050). 

 
Förstå Sametingets nätverkstopologi 
Vi delade in detta arbete i två delar. Den första delen handlar om att få en korrekt bild över den 
rådande nätverkstopologin för Sametinget. Nätverket var sedan tidigare dokumenterat och här 
fick vi även se att Sametingets nätverk sträcker sig från Kiruna i norr till Gotland i söder. Den 
andra delen gick ut på att kartlägga vilka enheter och tjänster som ska övervakas och att 
anteckna de IP adresser som är relevanta, samt att ta reda på de adresser som saknades. En 
lista skapades med alla enheter och IP adresser (IP adresser presenteras inte i rapporten av 
säkerhetsskäl). 
 

  
Tabell 1 - Lista med alla enheter som ska övervakas 
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Upprätta testmiljö för UIM 
Eftersom slutprodukten ska övervaka en skarp miljö började vi med att upprätta en testmiljö där 
experiment kunde utföras utan att påverka den skarpa miljön. Det gjordes genom att en ny 
virtuell maskin skapades där infrastructure manager installerades. Där skapade vi en egen 
domän och köer för transport av data. 
 
Skapa övervakning 
Ett av våra direktiv var att skapa en konnektivitets-karta. Här valdes Net_Connect proben för att 
bekräfta komponenternas respons och status, vi valde även att övervaka jitter på switcharna. 
För att hämta information från en server använder vi proben CDM. Vi har valt att hämta 
information om minnesanvändning, CPU-användning och HDD-användning. För hårddiskarna 
har vi satt gränsvärden larm-nivå major på 80% och critical på 90%. För att få den information 
som vi behöver från switcharna använder vi Interface_Traffic proben. Det den ger oss är status 
för varje enskilt interface. 
 
Skapa dashboards 
Efter att framtagningen av själva övervakningen, som man kan kalla “back end”, var klar kom 
nästa del upp som bestod i att designa dashboards till våran “front end”. Eftersom vi visste att 
UIM inte kan skala upp eller ner en dashboard valde vi att följa CGI’s standard på 1800 x 1050 
pixlar. För att få plats med all information valde vi att göra en huvudsida som i sin tur länkar 
vidare till flera undermenyer. På vår huvudsida kan man se den mest kritiska informationen. 
Tanken kring huvudsidan var att den skulle vara överskådlig och att man direkt skulle kunna se 
om något inte fungerar på nätverket. Vi skapade en undermeny för varje server och switch för 
att kunna se mer detaljer som är intressanta om än inte kritisk.  
 
För att skapa en dashboard placerar man objekt på en arbetsyta som man tilldelar olika 
variabler. Ett objekt kan vara en geometrisk symbol, en bild, en text-sträng eller en av de 
medföljande mätarna. De olika objekten reagerar beroende på den input som de tar emot och 
dom inställningar man valt. Vi har geometriska symboler som skiftar mellan rött och grönt 
beroende på om pingen kommer fram eller inte till den berörda enheten. Vi har även designat 
egna bilder som representerar den status som råder; ett exempel är bilden röd pil ner som 
indikerar att ingen kontakt är tillgänglig och grön pil upp indikerar kontakt med enhet. 
 
Vidare har vi använt diagram för att visa CPU- och minnesanvändning över tid (24 timmars 
intervall). För att gå fram och tillbaka mellan olika dashboards har vi skapat textrutor med 
länk-variabler som tar dig vidare med ett klick. Vi har en specifik larm-variabel för att visa om 
något av våra larm genererat en varning och skriver ut den beroende på grad 
clear/major/critical.  
 
För slutgiltig design, se resultat.  
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4. Resultat 
Vår huvudsida är uppdelad i tre sektioner, servers, devices och network map. I rutorna för 
servers och devices är det först enhetens namn följt av status för konnektivitet med tillhörande 
responstid som visas. Längst ner finns även den aktuella larmstatusen för enheten. Under 
network map har vi placerat ut en sverigekarta som visar vart de olika remote enheterna är 
placerade och dess status. Varje stad på kartan har en tillhörande ruta till höger som även den 
visar konnektivitet med ytterligare information om responstid och typ av enhet. 

 
Figur 5 - Design  för huvudsida 
 
På undermenyn för servrarna har vi längst till vänster en spalt för information om den aktuella 
servern. I mitten har vi diagram som visar hårddiskarna samt hur mycket utrymme som 
används. De övriga tre diagrammen är för ping, memory och CPU. Diagrammen visar värdet 
under de senaste 24 timmarna.

 
Figur 6 - Design för servrar 
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På undermenyn för nätverksenheter har vi som tidigare en informations-spalt till vänster. Under 
port status ser man en bild på en switch där färgen på porten visar om den används för tillfället. 
Under connectivity ser man responstid och jitter under de senaste 24 timmarna.  

 
Figur 7 - Design för komponenter 
 
Under topology har vi en överblicksbild över det aktuella nätverket och vars enheterna befinner 
sig rent logiskt och vilket typ av konnektivitet det är mellan enheterna. 

 
Figur 8 - Design för topologi 
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5.Diskussion 
CA UIM 
Efter att ha arbetat med UIM kan vi se varför programmet tilltalar företag. Det är ett mångsidigt 
program som klarar att lösa många problem i en komplex nätverksmiljö. Den är inte knuten till 
någon enskild tillverkare eller någon speciell typ av enhet. Genom de många olika proberna så 
kan en anpassad övervakningen ske på ett enkelt och smidigt sätt efter olika behov. För de som 
vill samla all sin övervakning under samma program är UIM en bra lösning. 
 
Tyvärr har UIM en del signifikanta nackdelar. Först och främst så är UIM ett stort program med 
en komplex struktur i mångt och mycket. Det känns lite som att med tiden har det lagts till 
funktioner i programvaran utan att skala av något i samma takt. Det här resulterar i att det 
stundtals känns överkomplicerat och otympligt att arbeta med programmet. Vidare har den en 
väldigt hög kunskapströskel och kräver en god introduktion innan man börjar använda 
programmet. 
  
Det finns andra övervakningsprogram som är open source, vilket resulterar i att fler personer 
kommer i kontakt med den och på så sätt skapas ett brett forum som underlättar hanteringen 
och förståelsen för programvaran. Det som finns att tillgå för den som arbetar med UIM är för 
och främst CAs egna hemsida. Deras hemsida verkar försöka täcka många aspekter av 
programvaran, men som enligt oss inte lyckas allt för väl med det. Ett vitalt forum saknas 
verkligen och det ekar ganska tomt på webben om programmet. Något annat som man märker 
av när arbete pågår i programvaran är att det inte verkar finns någon bestämd standard för 
utveckling av nya prober. De har sällan ett enhetligt interface och liknande funktioner i ett 
interface kan se helt annorlunda ut i en annan prob.  Ett annat problem är att man inte kan 
omvandla tal mellan olika storheter. Till exempel går det inte att omvandla en tid man får i 
sekunder till timmar, eller ett antal Megabytes till Gigabytes, en funktionalitet som absolut borde 
finnas. 
 
Slutligen om UIM: När man lärt sig arbeta med UIM är det ett väldigt kraftfullt verktyg som trots 
sina brister är ett godkänt program för övervakning. Har man en stor nätverksinfrastruktur kan 
UIM vara ett bra alternativ av programvara. UIM erbjuder en god struktur i bl.a.Infrastructure 
Manager 
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Arbete 
Vi hade tidigt en bild över vad arbetet skulle omfatta och den visade sig stämma väldigt bra. De 
huvudsakliga områdena var; ta reda på hur nätverket ser ut, lära sig mjukvaran och designa 
dashboards. Efter det initiala utmaningen att lära sig programmet gick det bra att arbeta med 
UIM. En stor fördel var den testmiljö vi kunde arbeta och experimentera i, även den support vi 
fick av Erik Sammelin var kritisk för slutresultatet. Nätverket fanns sedan tidigare dokumenterat, 
det som behövdes var en uppdatering av viss information. Den information vi behövde om 
nätverket fick vi av Mats Hållberg. Skapandet av dashboarden var självförklarande, där låg 
utmaningen i att skapa tilltalande och funktionella dashboards som kunde fungera i 
kontorsmiljön för CGI. Något vi själva anser oss ha lyckats med. 
 
Slutprodukt 
Vi insåg snabbt att allt inte skulle rymmas på en sida, därför valde vi att använda oss av en 
huvudsida med kritiskt information. Det är den som är tänkt ska ligga på CGI’s monitorer medan 
övrig information är fördelad på en dedikerad undermeny för respektive enhet. Vi anser att det 
blev en bra kompromiss mellan överskådlighet och information. 
 
Under utvecklingen testade vi på ett antal probes för att se vilken typ av information man kunde 
ta del av. Med det stora utbudet av probes finns det en probe för varje situation. Med tanke på 
den tid vi hade och att det var vårat första projekt i UIM valde vi att begränsa oss till ett fåtal 
probes som tillhandahöll den mest relevanta informationen, i vårt fall net_connect, CDM och 
interface_traffic. En probe som vi arbetade med, men var tvungen att kapa bort på grund av tid 
var logmon. Logmon är en probe som vi tänkte skulle läsa av en loggfil och presentera 
innehållet på våran dashboard, tyvärr fungerade det inte som planerat.  
 
Till skillnad från CGI’s egna dashboards som är vita till bakgrunden valde vi att gå med en mörk 
bakgrund. Vi övervägde att våra dashboards fungera bättre med mörk framtoning då vi valde en 
annan färgkombination än vad CGI hade. Kombinerat med en färgkodning grönt/rött för att 
indikera statusen för en enhet blir den väldigt tydligt och lätt att läsa av i en mörk bakgrund 
enligt oss. Sidan för topologi var en av våra sista idéer där vi helt enkelt tog den nätverkskarta 
som fanns, modifierade den lite och gjorde den till en dashboard. Som resultat blev den en 
interaktiv nätverkskarta som ska vara enkel för en oinsatt att förstå och som samtidigt visar 
status för nätverksenheter. 
 
Vi är båda nöjda med hur slutresultatet blev, något som överensstämmer med den feedback vi 
fått. Det har varit roligt att skapa en produkt som CGI kommer att ha användning av i framtiden. 

  

Sida 19 



 

6.Källförteckning 
 
[1] CA. technology, ”docops.ca.com,” 10 11 2018. [Online]. Available: 

https://docops.ca.com/ca-unified-infrastructure-management/8-47/en/getting-started/ca-ui
m-architecture-overview. 

 
 
[2] CA. technologies, ”CA UIM Server configuration Guide 8.0,” [Online]. Available: 

https://docplayer.net/5623337-Ca-unified-infrastructure-management-server.html. 
 
 
[3] CA. Technologies, ”docops.ca.com/ca-unified-infrastructure-management-probes,” CA 

Technologies, [Online]. Available: 
https://docops.ca.com/ca-unified-infrastructure-management-probes/ga/en/alphabetical-p
robe-articles/net_connect-network-connectivity-monitoring. 

 
 
[4] CA. t. Broadcom, ”docops.ca.com,” [Online]. Available: 

https://docops.ca.com/ca-unified-infrastructure-management-probes/ga/en/alphabetical-p
robe-articles/cdm-cpu-disk-memory-performance-monitoring. 

 
 
[5] CA. Technolohies, ”https://docops.ca.com,” [Online]. Available: 

https://docops.ca.com/ca-unified-infrastructure-management-probes/ga/en/alphabetical-p
robe-articles/interface_traffic-interface-traffic-monitoring-no-longer-supported/interface_tr
affic-im-configuration. 

 
 
 
 
Wireshark! 

 
 

Sida 20 


