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Innledning 
 
 
 
 

1 

1 Innledning 
 
Utviklingen av IT-bruken har ført til at IT-nettverkene og -systemene stadig blir større og mer 
komplekse. For mange bedrifter spiller bruken av datamaskiner en stadig viktigere rolle, der 
anvendelsen av datamaskiner i stadig større grad er knyttet til nettverket og systemene koblet 
til nettverket. I den forbindelse har nettverks- og systemadministrasjon etter hvert blitt en 
viktig del for mange bedrifter. 
 

1.1 Motivasjon 
 
For å lette denne oppgaven har det siden slutten av 1980-tallet vært jobbet aktivt med å lage 
applikasjoner for å lette dette arbeidet [Rose, 1991, s. xx - xxi]. Det er en stor oppgave slike 
applikasjoner skal håndtere. Dette inkluderer design, konfigurering, administrasjon, løsing av 
problemer og monitorering av nettverk, servere og applikasjoner. De siste årene har det i 
tillegg vært rettet fokus mot å forbedre og integrere hele domenet av IT-administrasjon. Dette 
kalles i dag for IT-administrasjonssystemer, og det er IT-administrasjonssystemer denne 
oppgaven tar for seg. 
 

1.2 Problemstilling og avgrensing  
 
Da jeg skulle vurdere hva jeg skulle skrive hovedoppgave om, var det i utgangspunktet kun 
nettverksadministrasjon jeg ville konsentrere meg om. Det viste seg imidlertid raskt at skille 
mellom nettverksadministrasjon på den ene siden, og systemadministrasjon på den andre, nå 
er et kunstig skille som er i ferd med å forsvinne helt. Dette kommer av at dagens bruk av 
datamaskiner i en bedrift er utenkelig uten bruk av nettverk. Videre er det en trend å se hele 
IT-systemet og de tjenester som skal leveres som et stort domene. Nedenfor gis en beskrivelse 
av problemstillingen og avgrensninger jeg har gjort. 
 
IT-administrasjon (IT management) har gjennomgått en evolusjon der problemstillingen før 
1980-tallet hovedsakelig gjaldt drifting av mainframe-maskiner. Mainframe-maskinene var 
relativt lette å administrere og overvåke. Utover 1980-tallet ble det en stadig større utskifting 
av mainframe-maskiner til mindre servere knyttet sammen i nettverk. Nettverksadministrasjon 
og overvåkning ble derfor et nytt og viktig begrep. Det var på samme tid utviklingen av 
applikasjoner for nettverksadministrasjon begynte. På slutten av 1980-tallet/begynnelsen av 
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1990-tallet ble paradigme distribuert klient/server innført. Det førte til at begrepet IT-
administrasjon ble utvidet til å inkludere applikasjoner og til og med arbeidsstasjoner. 
 
Den siste utviklingen av IT-administrasjon har skiftet i tråd med det rådende synet på IT-
avdelingen i en organisasjon. Fra å være en utgiftsavdeling, har det i de siste årene skiftet til 
at IT-avdelingen nå er en avdeling som skal levere tjenester og tjene penger på lik linje med 
de fleste andre avdelinger i en organisasjon. Å administrere det nivået blir en mer overordnet 
administrasjon som dreier seg om administrasjon og overvåkning av tjenestene som leveres i 
sin helhet, istedenfor kun den underliggende IT-infrastrukturen. Eksempler på slike tjenester 
er f.eks. e-post. Under denne tjenesten ligger flere komponenter som f.eks. nettverket og e-
postserveren. Denne formen for administrasjon kalles Service Level Management (SLM). 
SLM sammen med avtaler om levering av tjenester, som kalles Service Level Agrement 
(SLA), er en viktig del (og ikke minst et ”hot” ord) innen IT-administrasjon pr. i dag. 
 
I tråd med denne evolusjonen har også applikasjonene for overvåkning og administrasjon av 
IT gjennomgått en utvikling for å dekke det stadig mer utvidete begrepet IT-administrasjon. 
De fleste store applikasjoner for IT-administrasjon har nå funksjoner som administrerer alt fra 
nettverket, servere og applikasjoner til overordnet tjenesteadministrasjon. 
 
Jeg har valgt å se nærmere på administrasjonen og overvåkningen av nettverk på den ene 
siden og servere og applikasjoner på den andre siden. Disse områdene var, som jeg nettopp 
har pekt på, delt i to, nettverks- og systemadministrasjon. Jeg vil i resten av oppgaven bruke 
begrepet IT-administrasjon, som vil dekke denne sammensmeltingen av de to 
hovedområdene. Ifølge Ghetie er ”Distributed Systems Management (DSM) navnet på denne 
felles administrasjonsplattformen [Ghetie, 1999, s. 457]. 
 
IT-administrasjonssystemer skal administrere og overvåke alle lagene i nettverksarkitekturen, 
det fysiske laget, data link laget, nettverk laget, transport laget og applikasjonslaget. Videre 
skal det også administrere og overvåke servere, hovedsaklig på bakgrunn av operativsystemet, 
og applikasjoner. 
 
Når det gjelder SLM vil jeg ikke analysere egenskapene til applikasjoner som tilbyr denne 
form for administrasjon. Hovedsaklig fordi bedriften jeg utførte case-studiet hos ikke bruker 
SLM applikasjoner. SLM representerer viktige endringer av fokus på IT-administrasjon. 
Derfor vil jeg likevel se på prinsippene som ligger til grunn for SLM. 
 
Målet er å kunne vurdere om IT-administrasjonssystemer gir den hjelp og trygghet 
produsentene av slike systemer påstår de gjør, og hvordan men eventuelt kommer fram til en 
slik funksjonalitet. For å nå dette målet vil jeg først utføre en litteraturstudie for å få en 
forståelse av hva som trengs av teknologi for å drive et IT-administrasjonssystem. Deretter vil 
jeg foreta en analyse av ett spesifikt produkt for IT-administrasjon i det virkelige liv. Viktige 
sider jeg vil se på inkluderer hvordan prosessen for å planlegge, sette opp og bruke en slik 
løsning er. I tillegg ønsker jeg også å se på eventuelle endringer en slik innføring måtte 
medføre for bedriften. 
 

1.3 Definisjoner av IT-administrasjon og IT-administrasjonssystemer 
 
IT-systemer består av begrensete ressurser. Hovedessensen til IT-administrasjon er derfor å 
optimalisere ytelsen til IT-systemer [Angell, 1991, s. 132]. 
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På slutten av 1980-tallet var hovedfokus rettet på nettverksadministrasjon, og Saydam gir en 
litt tung, men god definisjon av IT-administrasjon (her forstås ”Network management” i en 
bredere sammenheng enn kun nettverksadministrasjon): 
 
”Network management includes the deployment, integration and coordination of the 
hardware, software and human elements to monitor, test, poll, configure, analyze, evaluate 
and control the network and element resources to meet the real-time, operational 
performance, and Quality of Service requirements at a reasonable cost.” [Saydam, 1996]. 
 
For systemadministrasjon gjelder de samme kravene, men det dreier seg da om administrasjon 
av servere og applikasjoner. 
 
Ghetie definerer IT-administrasjonssystemer slik: 
 
”Management Systems are the hardware components, software applications, and procedures 
used to monitor, control, operate, coordinate, plan, provision, administer, report and account 
for the network and computing systems resources which allow communications to take 
place”. [Ghetie, 1997, s. 22]. 
 
I kapittel to, tre, fire og fem vil jeg gi disse definisjonene mer substans. 
 

1.4 Gjennomføring av oppgaven 
 
Det finnes flere metoder for å belyse problemstillinger. I dette avsnittet vil jeg ta for meg 
hvilke metoder jeg har brukt for å komme fram til mine resultater, samt eventuelle svakheter 
og/eller fordeler mine valg av metoder kan ha bidratt med. 
 

1.4.1 Litteraturstudie 
 
En viktig del av det å kunne greie ut om en problemstilling er å studere tidligere forskning 
gjort om emnet, men også mer generell forskning om underliggende mekanismer. Ved å lese 
og analysere tidligere arbeider, øker en forståelsen for feltet problemstillingen befinner seg 
under. Dette er selvfølgelig gitt at det finnes slik forskning. Jeg opplevde at det var mange 
gode kilder for litteratur om de spesifikke tekniske underliggende detaljene min 
problemstilling dekker over, men at det var forholdsvis lite forskning/litteratur direkte mot 
hovedproblemstillingen min. Ghetie er imidlertid et bra unntak og gir en solid og grundig 
gjennomgang av IT-administrasjonssystemer [Ghetie, 1997]. Årsaken til at det er lite litteratur 
kommer nok av at fagfeltet for IT-administrasjonssystemer er relativt nytt, og ikke minst at 
utviklingen skjer veldig raskt. I tillegg er disse løsningene kommersielle og blir produsert av 
store dataleverandører. 
 
Forskningen og litteraturen synes altså å fokusere på de mer teoretiske sidene til slike 
løsninger, og enda mer på de underliggende mekanismene IT-administrasjonssystemer bygger 
på. IT-administrasjonssystemer er store og meget komplekse. Det er derfor helt sentralt å 
forstå de underliggende mekanismene IT-administrasjonssystemer bygger på for å bevege seg 
mot en erkjennelse om hva IT-administrasjonssystemer virkelig er og hva en slik teknologi er 
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i stand til. En viktig del av oppgaven er å greie ut om disse underliggende mekanismene. 
Videre er IT-administrasjonssystemer et relativt lite behandlet konsept, og en teoretisk 
beskrivelse av konseptet inngår som en sentral del av oppgaven. Oppgaven består følgelig av 
en grundig litteraturstudie om underliggende mekanismer og teoretiske sider av IT-
administrasjonssystemer. 
 
Det mangler ikke på lovord om hvor bra denne teknologien er. Denne typen informasjon 
stammer ofte fra produsentene. Informasjonen knytter menneskelige egenskaper (bl.a. fornuft 
og læring) sammen med viktige egenskaper til IT-administrasjonssystemer, og legger slik opp 
til høye forventinger. Det mangler heller ikke på ”suksess historier” der det veldig overfladisk 
fortelles om hvor nyttig og elegant teknologien er. Alle disse faktorene gjør at det blir enda 
viktigere å lese med kritiske øyner. 
 
Jeg har benyttet meg av flere gode kilder for litteraturstudie av de grunnleggende prinsippene 
bak IT-administrasjon. Når det så gjelder litteratur som dekker min problemstilling, IT-
administrasjonssystemer, har jeg brukt Ghetie og litteratur fra produsenter, og befinner meg 
således på noe usikker grunn med henblikk på utfyllende litterær informasjon for emnet. På 
den andre siden vil jeg påstå at Ghetie i sin bok gir en meget grundig og utfyllende 
gjennomgang av IT-administrasjonssystemer. Jeg håper det kan bli interessant å analysere og 
diskutere funn fra denne delen opp mot min andre datakilde, case-studiet.   
 

1.4.2 Case-studie 
 
Case-studie er en dyptgående utforskning av en situasjon/problemområde i det virkelige liv. 
Til forskjell fra vanlig eksperimentforskning der konteksten blir kontrollert og det er en eller 
få variabler, er det nettopp konteksten som er viktig i et case-studie. På denne måten skapes 
det grunnlag for å forklare årsakssammenhenger i det virkelige liv andre metoder vanskelig 
vil kunne gjøre. En viktig del er tidsperspektivet, da tiden spiller en avgjørende rolle for 
forståelsen av situasjonen. Siden min undersøkelse dreier seg om bl.a. hvor langt utviklingen 
av IT-administrasjonssystemer har kommet og hvordan en tar slike systemer i bruk, er dette 
noe som må observeres over tid for å kunne kartlegges. Dette står i kontrast til undersøkelser 
som er interessert i å finne svar på spørsmål på formen ”hvor mye” eller ”hvor mange”, der 
spørreundersøkelser er nyttige. En slik tilnærming kunne også vært brukt i mitt tilfelle, 
tallbaserte data som f.eks. endret oppetid kunne blitt målt for å undersøke effekten av et IT-
administrasjonssystem. Da min tilnærming til situasjonen er formulert av spørsmål på formen 
”hvor” og ”hvorfor” passer derimot case-studie ofte bedre, og jeg har derfor valgt den 
metoden [Yin, 1994, s. 4 - 9]. 
 
Da tiden er en begrenset ressurs blir det av praktiske grunner ikke mulig å foreta en lang 
studie. Siden implementasjon av en totalløsning for IT-administrasjon er en kompleks affære, 
vil det i min situasjon bety det at jeg burde få tid til å dekke over planleggingen, 
implementasjonen og oppstarten av en slik løsning.  Forhåpentligvis vil jeg også få med meg 
nok av et fungerende system til at det gir meg grunnlag for å kunne analysere den fasen også. 
 
Cornford peker på flere sider ved case-studier [Cornford, 1996, s. 49 - 50]: 
 
Det å kun studere en situasjon er på den ene siden en stor styrke, da det vil være muligheter 
for å samle inn mye informasjon om denne ene situasjonen. Dette passer bra for emner det 
finnes liten forskning på fra før av, og synes derfor å støtte mitt valg av metode. Jeg vil 
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imidlertid raskt vise til Yin som argumenterer for at case-studier er en helt egen metodologi, 
og som videre ikke kun må brukes til postundersøkelser [Yin, 1994, s. 18 - 19]. 
 
På den andre siden skal en være forsiktig med å komme med for sterke konklusjoner fra et 
eller få case-studier, gitt lite tidligere forskning av problemområdet. Dette fordi det kreves et 
større datagrunnlag for å kunne trekke generaliserende slutninger som er ment til å dekke 
enhver situasjon som kommer inn under problemområdet. Her er det viktig å understreke at 
vitenskapelige teorier sjeldent blir fastslått på bakgrunn av ett eksperiment, det trengs som 
oftest flere. I tillegg gjøres disse ofte under forskjellige betingeleser, men viser samme 
fenomen. Dette bruker Yin til å vise at utsagnet om hvordan en kan sette opp vitenskapelige 
teorier basert på ett case-studie, gjelder like lite for andre vitenskapelige metoder som for 
case-studie metoden [Yin, 1994, s. 9 - 10]. 
  
Da case-studier ser på et helt system, kan det, alt etter systemets størrelse, være problemer 
med kontroll av variabler samt problemer med å finne de rette årsaksforklaringene. Da 
systemet mitt case-studie skal se på er av mindre størrelse, ser jeg for meg at kontroll av 
variabler burde være overkommelig. Derimot vil det nok bli en større utfordring å finne de 
rette årsaksforklaringene. 
 
De finnes generelt to forskjellige metoder for å samle inn data, kvantitativ og kvalitativ. 
Kvantitativ representerer den positivistiske forskningstradisjonen og er den mest brukte 
metoden innfor naturvitenskapen. Her brukes tallfestbare data, noe som muliggjør statistiske 
analyser og videre høy grad av generalisering. Kvalitativ metode representerer motstykke til 
den tallbaserte metoden, og legger særlig stor vekt på egen fortolkning og forståelse av 
funnene en gjør i sine data. Metoden krever da at analytikeren har solid forståelse av 
problemområdet, men også gode analytiske evner, da data samlet inn fra f.eks. observasjoner 
og intervjuer, må bearbeides i form av analysering og strukturering [Cornford, 1996. s. 40 - 
42]. 
 
Braa og Vidgen deler på bakgrunn av de to metodene case-studier inn i hardcase og softcase, 
der førstnevnte representerer den kvantitative metoden, og softcase den kvalitative metoden 
[Braa, 1997]. Jeg foretar således en softcase-studie. 
 
Selv om jeg foretar en softcase-studie, er det ikke dermed sagt at kvantitative data ikke kan 
inkluderes i undersøkelsen. Det kan f.eks. være nyttig å se på hvor mye nettverkstrafikk et IT-
administrasjonssystem genererer. 
 
Til tross for den kvalitative metoden ikke muliggjør statistisk generalisering, argumenterer 
Yin for at det kan gjøres en analytisk generalisering. Med det menes det at en kan tilbakeføre 
resultatene til modellen gjeldene teorier er formulert ut i fra. En vil da kunne styrke eller 
svekke gjeldene hypoteser/teorier på bakgrunn av de nye resultatene [Yin, 1994, s. 30 – 32]. 
 
Det som imidlertid er et større problem er vedkommende som utfører case-studiet. Mye 
avhenger av hvor skikket denne personen er til en slik oppgave. Problemet her, skriver Yin, er 
at det ikke finnes klart definerte metoder for å avdekke om en person er i stand til å 
gjennomføre et case-studie. I motsetning til f.eks. det å kunne spille musikk eller løse 
matematiske oppgaver [Yin, 1994, s. 11]. Det vil være begrenset og høyst individuelt for 
hvordan lærdom fra teorier og råd en leser i bøker kan omsettes i sosiale ferdigheter. Våre 
sosiale ferdigheter styres av komplekse mekanismer, og det er store forskjeller for hvordan 
mennesker opptrer i sosiale sammenhenger. Jeg er av den oppfatning at for mange så ville en 
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lett blitt avslørt som falsk dersom en forsøkte å spille den perfekte case-studie forskeren, med 
fare for å ødelegge mer enn om en hadde oppført slik en naturlig ville ha gjort. 
 
Det er flere viktige sosiale ferdigheter en case-studie forsker ideelt sett må ha: kunne stille 
gode spørsmål, være en god lytter, tilpasningsdyktig, fleksibel, god forståelse av 
problemstillingen og ikke stille med forutinntatte meninger [Yin, 1994, s. 55 – 59] og 
[Easterby-Smith, 1991, s. 16 - 17]. Igjen er det viktig å peke på at det er store individuelle 
forskjeller på menneskers sosiale ferdigheter. 
 
Når det så gjelder hvordan selve datainnsamlingen i case-studiet kan gjøres, er det seks 
hovedmetoder for det. Dokumenter, arkiv, intervjuer, observasjoner, deltakende observasjoner 
og (kultur)gjenstander [Yin, 1994, s. 78 - 90]. Av disse metodene har jeg hovedsaklig brukt 
intervju, observasjoner og deltakende observasjoner. Det er både positive og negative 
egenskaper for alle metodene, og jeg vil bare kort gå gjennom det for metodene jeg har 
benyttet. 
 
Intervju er en viktig kilde for datainnsamling når det gjelder case-studier. For intervjuobjektet 
kan en skille mellom informant og svarende. Her er det et stort skille mellom på den ene siden 
dårlige ja/nei spørsmål stilt til et intervjuobjekt av typen svarende, og en vil kun få ja/nei svar. 
På den andre siden finnes gode spørsmål der en fra informant intervjuobjekter vil få 
utfyllende svar og gjerne at informanten selv kommer med egne tilføyninger eller forslag som 
en kan bruke videre i undersøkelsen. Videre går det et skille på selve formen på intervjuet, 
følges en mer fast intervjuguide og intervjuet er relativt kort, er det mindre rom for at 
intervjuobjektet kan ytre sine meninger. Motsatt kan en mer åpen intervjuguide gjøre 
intervjuet mer til en samtale, og muligheten for å få med seg meninger er større. Begge disse 
to typene er viktige, noen ganger trenger en kanskje konsise svar på sine spørsmål, mens 
andre ganger vil en mer åpen samtale være av større betydning. Jeg har hovedsakelig benyttet 
meg av åpne intervjuer. Fordelen med en slik metode er at man kan oppnå en bredere 
beskrivelse og således forståelse av hvordan det er å ta i bruk et IT-administrasjonssystem. 
Bakdelen er at det kan være vanskelig å sammenlikne resultater. 
 
For å få en forståelse av hvordan det er å ta i bruk et IT-administrasjonssystem og eventuelle 
konsekvenser av en slik innføring, mener jeg at observasjon er en viktig metode i case-studiet. 
Dette for å direkte kunne observere positive og negative sider av IT-administrasjonssystemer. 
 
Et vesentlig poeng for observasjoner er derfor å så stille seg spørsmål om hvordan en skal 
opptre under observasjonen (og for så vidt generelt i kontakten med personene i case-studiet). 
Skal en forholde seg aktiv (deltakende observasjoner) eller passiv? 
 
Repstad foretar en generell vurdering av dette [Repstad, 1998, s. 41 - 44]. Noen viktig poeng 
er at en totalt passiv observatør lett kan føre til usikkerhet og kanskje aggresjon hos aktørene. 
Det kan også lett oppfattes som negativt hvis det utelukkende er aktørene som skal utlevere 
seg. På den andre siden har en den aktive og pågående forskeren som nok også vil skape 
problemer. Begge disse tilnærmelsene står i fare for å øke forskereffekten. Med 
forskereffekten menes ”alle virkninger på aktørene og deres samspill av at de er under 
utforskning og vet om det” [Repstad, 1998, s. 56]. Dette kan skape data som ikke 
representerer de faktiske forhold, og kan således påvirke forskningsresultatene. 
 
Den gylne middelvei synes å være like viktig her som i så mange andre situasjoner. Repstad 
refererer fra Cato Wadel hvor Wadel argumenterer for hvorfor ”lærling” rollen kan passe 
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spesielt bra [Repstad, 1998, s. 43]. De fleste mennesker synes det er spennende at noen 
interesserer seg for hva de driver med og hva de mener. For meg var dette en rolle som kom 
ganske så naturlig, da aktørene for min del ofte bestod av mennesker med lang erfaring innen 
drift av IT, samt at jeg synes IT-administrasjon er et spennende men tildels ukjent felt. 
Repstad er imidlertid rask til å poengtere at en skal passe seg for å virke generelt uvitende. 
 
Jeg valgte en blanding av observasjoner og deltakende observasjoner. Fordeler med 
deltakende observasjoner er at en får sett problemområdet fra innsiden. En kan også oppleve å 
bli lettere akseptert som en del av gruppen. Muligheten til å manipulere små hendelser er også 
tilstedet, og muliggjør at en kan får gjort små endringer skulle det være behov for det. 
Dessverre har medaljen også en bakside. Problemene med deltakende observasjon er flere og 
kan få store konsekvenser. Av stor betydning er faren for å påvirke situasjonen. Objektivitet 
kan også bli et problem når en blir en del av gruppen en undersøker, da holdninger og 
meninger kan smitte over. En for aktivt deltakende observatør vil også kunne få problemer 
med å samtidig observere situasjonen. 
 
Til slutt er det viktig å tenke på generelle prinsipper for datainnsamling. Det er bl.a. å bruke 
flere kilder, både når det gjelder metoder og aktører. Dette gjelder vitenskapelige metoder 
generelt, men er av enda større betydning når innsamlet data ikke består av målbare talldata. 
 
Da største delen av den tilgjengelige informasjonen om løsninger for IT-administrasjon 
ganske ukritisk og positivt formidler hvor bra og hvor mye en bedrift vil tjene på å ta i bruk 
slike løsninger for IT-administrasjon, synes jeg det ble naturlig å trekke inn case-studie som 
en viktig metode. På denne måten vil jeg på et mye friere ståsted kunne gjøre mine egne 
analyser av positive og negative sider IT-administrasjonssystemer. På den andre siden vil jeg 
ikke kunne generalisere mine resultater i særlig stor grad. Jeg håper likevel å kunne antyde 
hypoteser rundt problemstillingen. 
 
For å kunne diskutere hypoteser må en på bakgrunn av datagrunnlaget kunne måle det 
fenomenet en ønsker å undersøke. I denne sammenheng betyr det at datagrunnlaget må kunne 
måle effekter og virkninger av å ta i bruk et IT-administrasjonssystem i en organisasjon og 
hvordan man tar et slikt system i bruk. 
 
Fra litteraturstudien av de grunnleggende prinsippene bak IT-administrasjon samt IT-
administrasjonssystemer får jeg meg et begrepsapparat som jeg videre bruker i arbeidet med 
primærdata innsamlet gjennom case-studiet og sekundærdata samlet inn fra litteraturstudie av 
IT-administrasjonssystemer. 
 
Målet med disse to metodene er å kunne foreta en analyse og diskusjon av IT-
administrasjonssystemer. Både fra litteraturstudiet og case-studiet gjør jeg mine egne 
vurderinger om mekanismene bak IT-administrasjon, protokoller, standarder og modeller, 
samt av IT-administrasjonssystemer både fra et teoretisk ståsted og spesifikt om IT-
administrasjonssystemet brukt i case-studiet.  
 

1.4.3 Case-studiet 
 
Jeg var hos bedriften mesteparten av tiden fra januar 2002 til september 2002. OVO 
prosjektet startet for fullt februar 2002. OVO hadde vært installert der mye tidligere, men 
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aldri tatt i bruk. Jeg ble sendt på OVO innføringskurs i slutten av januar 2002, slik at jeg 
skulle være mest mulig kjent med OVO. 
 
Største delen av case-studiet brukte jeg til å observere hvordan OVO-gruppen jobbet med å 
implementere OVO. For å komme så tett innpå gruppen som mulig, tok jeg fra tid til annen 
lette oppgaver som OVO-gruppen gav meg. Etter relativt kort tid følte jeg meg som en del av 
gruppen og fikk klare tilbakemeldinger på dette. Derfor ble jeg helt naturlig med på møter 
med bl.a. prosjektgruppen (OVO-gruppen), IT-ledelsen, leverandøren, 3.partleverandører og 
andre grupper i IT-avdelingen. Under slike møter fikk jeg ofte oppgaven med å skrive 
møtereferater. Dette gav meg muligheter til å skrive notater til oppgaven under dekke av å 
gjøre notater til møtereferatet, i tillegg til god tilgang til data. 
 
Da OVO-gruppen hadde mange andre gjøremål, var det ofte en del dødtid. Jeg disponerte eget 
kontor, slik at jeg da enten jobbet med litteraturstudiet, ren skrev notater eller intervjuet andre 
personer i IT-avdelingen om forventninger og holdninger til OVO. Intervjuene var spesielt 
nyttig for å avdekke eventuelle forskjeller i forventninger de på forhånd hadde i forhold til 
hva IT-administrasjonssystemet faktisk klarte å levere. IT-avdelingen er imidlertid relativt 
liten, ca. 10 personer, slik at det var begrenset hvor mye tid jeg kunne og ville bruke på slike 
intervjuer. 
 
Prosjektet ble også hemmet av til dels store problemer. Det førte til relativt lange perioder der 
lite nytt skjedde og gjentakende observasjoner av samme fenomener. Da gjaldt det å holde 
motivasjonen oppe og ikke gi opp. Etter en stund måtte jeg bare godta at pga problemene ikke 
ville få tid og data til å se på effekten av et velfungerende IT-administrasjonssystem, som i 
utgangspunktet var et viktig av mål med oppgaven. 
 
Dette førte videre til at jeg fikk mer tid til litteraturstudiet, og dette fikk da mer fokus. Det 
gjenspeiles i oppgaven ved at funn fra litteraturstudiet har fått større plass enn hva jeg først 
hadde planlagt. 
 

1.5 Struktur i oppgaven 
 
Oppgaven er delt inn i tre deler, en teoridel, en empiriskdel og en analytisk del. Del 1 er en 
teoretisk gjennomgang av IT-administrasjon og IT-administrasjonssystemer, kapittel 2 – 5. 
Del 2 går gjennom case-studiet, kapittel 6 – 8. Del 3 er analysen, kapittel 9. 
 
Kapittel 2 går igjennom IT-administrasjon, og ser bl.a. på historien til IT-administrasjon, 
modeller for IT-administrasjon og underliggende mekanismer og standarder for IT-
administrasjon. Dette skal gi et grunnlag for å forstå hvordan IT-administrasjonssystemer er 
bygget og, og slike systemer blir gjennomgått i kapitlene 3, 4 og 5. 
 
Fra case-studiet samlet jeg inn data for å se på hvordan et spesifikt IT-administrasjonssystem 
(HP’s OpenView Operations) er bygget opp og hvordan et slikt system fungerer i praksis. 
Dette gjøres i kapitlene 6, 7 og 8. 
 
I kapittel 9 foretar jeg analysen av funnene i case-studiet. 
 
Kapittel 10 er en oppsummering av funnene og tanker om videre arbeid. 
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2 IT-administrasjon 
 
I dette kapittelet vil jeg gå gjennom historien, de underliggende mekanismene og protokollene 
til IT-administrasjon og som IT-administrasjonssystemer bygger på. 
 
De fleste IT-systemer starter ofte som enkle og oversiktlige, med stor grad av homogene 
enheter. I denne fasen vil behovet for et stort overordnet IT-administrasjonssystem være lite. 
Etter som tiden går utvikler IT-systemet seg ofte til å bli større, det er også vanlig at det skjer 
en utskifting av både enheter og personell, samt at flere tjenester skal levers, noe som kan føre 
til at for eksempel protokoller som brukes også kan økes. Dette medfører til økende grad av 
heterogenitet og svekkende grad av oversikt over IT-systemet. Etter en stund vil et nettverk 
ofte ha utviklet seg til et stort IT-system, med enheter fra ulike produsenter og ingen enkelt 
person som har den fulle oversikten over systemet. Det er først nå en ville hatt stor nytte av et 
fungerende IT-administrasjonssystem. 
 
Alle disse trendene kommer til syne i mange av dagens IT-systemer. Det er derfor blitt en 
stadig økende interesse for IT-administrasjon, spesielt i forbindelse med heterogene IT-
systemer. 
 
Kurose sammenlikner IT-administrasjon med en stor organisasjon. Det er den 
administrerende direktørens jobb å passe på at alt går som det skal. Hvordan skal 
vedkommende greie det? Et minste krav er at det jevnlig fra avdelingskontorene leveres 
rapporter. Rapporter som sier noe om aktivitet, produktivitet og økonomi. Ønskelig skulle alle 
rapportene formidle at alt stod bra til med avdelingskontorene, men dessverre er dette lite 
sannsynlig. For avdelinger med unormale tilstander, ønsker den administrerende direktøren 
mer detaljert informasjon for å avdekke eventuelle underliggende problemer. Etter en slik 
undersøkelse ønsker kanskje vedkommende å gi direkte ordre om endringer som ønskes 
gjennomført. Hvis det oppstår alvorlige problemer på et avdelingskontor, ønsker 
administratoren direkte beskjed om det. 
 
For å oppnå en slik administrasjon, kreves det en sjef (administrerende direktør), enheter som 
skal kontrolleres (avdelingskontorene), distribuerte agenter (ledere ved avdelingskontorene), 
kommunikasjonskanaler (for å sende rapporter og data og for å gi beskjed om tiltak) og data 
(innholdet i rapporter og kvantitative målinger av aktivitet, produktivitet og økonomi). Alle 
disse delene finner en igjen i IT-administrasjonssystemer [Kurose, 2002, s.677]. 
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2.1 Integrasjon av IT-administrasjonssystemer 
 
De fleste store produsenter av IT-produkter leverer også applikasjoner for administrering av 
sine produkter. For homogene IT-systemer vil derfor administrator forholde seg til en eller 
noen få applikasjoner. For heterogene IT-systemer blir det imidlertid lite effektivt å måtte 
forholde seg til mange forskjellige applikasjoner fra de ulike produsentene for å administrere 
IT-systemet. Behovet for å kunne bruke en applikasjon eller en samling av applikasjoner som 
integrerer administrasjonen av flere forskjellige typer enheter fra ulike produsenter har derfor 
blitt stadig sterkere.  
 
 

2.1.1 Ulike IT-administrasjonssystemer 
 
De finnes ulike retninger for å nå dette målet. De vanligste løsningene er kommersielle 
produkter, som f.eks.: AT&T BaseWorX, Cabletron Spectrum, DEC PolyCenter/NetView, 
Hewlett-Packard OpenView, IBM Tivoli, Microsoft System Management Server, Open 
Software Foundation (OSF) Distributed Management Environment (DME), OSI NetExpert og 
SUN SunNet Manager. Det finnes også open source produkter, f.eks. OpenNMS og MRTG. 
  

2.2 IT-administrasjonsstandarder 
 
Felles for alle retningene er at de bygger på IT-administrasjonsstandarder. Disse standardene 
ble utviklet fra nettverksadministrasjonsdomenet. Standardene er en meget viktig del av IT-
administrasjon. Standarder betyr at administrasjonsapplikasjonen kun trenger å støtte de 
gjeldene nettverksadministrasjonsstandarden for å administrere ulike nettverksenheter 
[Ghetie, 1997, s. 9]. Figur 2-1 viser hvordan dette gjør IT-administrasjon mindre komplisert. 
 
Fra tidligere var det vanlig at produsenter av nettverksenheter utviklet sine egne 
standarder/protokoller, med det resultat at applikasjoner som ble utviklet for å administrere 
enheter fra ulike produsenter måtte støtte flere forskjellgige protokoller for 
nettverksadministrasjon, med de ekstra kostnader og kompleksitet det medførte [Black, 1992, 
s. 3 - 4]. Figur 2-2 viser hvordan dette får konsekvenser for kompleksiteten til IT-
administrasjoner. 
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Figur 2-1 IT-administrasjon med bruk av standarder 

 

2.2.1 OSI vs. Internet 
 
Det er to hovedarkitekturer innen nettverksprotokoller, Open Systems Interconnection (OSI) 
og Internet. OSI er en syvlags nettverksreferansemodell, utviklet av International Standards 
Organization (ISO). OSI brukes i dag som rammeverk, men som standard har den ikke 
oppnådd kommersiell suksess. Internet arkitekturen (også kalt TCP/IP arkitekturen etter de to 
viktigste protokollene) ble opprinnelig utviklet av en av USAs militære utviklingsavdelinger, 
Advanced Research Projects Agency (ARPA). Internet arkitekturen er nå de facto standard for 
nettverksprotokoller [Peterson, 2000, s. 39 - 41]. 
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Figur 2-2 IT-administrasjon uten bruk av standarder 

 
 

2.2.2 Utviklingen av administrasjonsstandardene 
 
Rose gir en detaljert og flere steder en fornøyelig gjennomgang av utviklingen av 
administrasjonsstandarder [Rose, 1991, s. xx - xxv]. På midten av 1980-tallet hadde det blitt 
mer og mer klart at noe måtte gjøres angående nettverksadministrasjon og arbeid mot en felles 
standard, og i mars 1987 i Montery, California, var flere nettverkseksperter samlet for å prøve 
å finne løsninger på det økende behovet for en robust og fleksibel måte å administrere 
nettverk. Tre metoder for nettverksadministrasjon ble resultatet. 
 
Den ene var Simple Gateway Monitoring Protocol (SGMP). Utviklet av fire 
nettverkseksperter fra det nevnte møtet. Protokollen ble implementert på noen få plattformer 
og i august samme år hadde protokollen fått en moderat, men økende, oppslutning. 
 
High-level Entity Management System (HEMS) var et forskningsprosjekt som var startet noe 
før det nevnte møte. 
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2.2.3 OSI’s administrasjonsstandard 
 
OSI stod for det tredje alternativet, der de to standardene Common Management Information 
Protocol (CMIP) og Common Management Information Service Element (CMISE) utgjør de 
viktigste. Dette er omfattende og komplekse standarder (som OSI standarder gjerne er). De to 
danner grunnlaget for nettverksadministrasjon ved at CMISE og CMIP definerer 
nettverksadministrasjonstjenestene som tilbys, og CMIP er protokollen for å overføre 
informasjon mellom de involverte nodene. Da det ble klart at transportprotokollene til Internet 
hadde oppnådd så sterk utbredelse og feste, endret OSI strategien for CMIP. Ett forslag om å 
bruke OSI’s nettverksadministrasjonsprotokoller og rammeverk for nettverksadministrasjon, 
og TCP/IP som transportprotokoller, istedenfor OSI’s egne, førte til CMIP over TCP (CMOT) 
[Black, 1992]. 
 
Med tre ulike retninger for nettverksadministrasjon, der hver retning mente de hadde den 
"rette" løsningen, var det ikke til å komme utenom at det ble mye frem og tilbake om hva som 
skulle brukes. I februar 1988 utnevnte Internet Activities Board (IAB) en komité som fikk til 
oppgave å rydde opp. 
 
I første omgang ble det avdekket tekniske svakheter med HEMS, slik at denne ble sett bort i 
fra. En noe forbedret SGMP skulle da tre inn som den kortsiktige løsningen, mens OSI's 
CMOT løsning skulle etter omfattende testing og eksperimentering bli den langsiktige 
løsningen. For å få en fungerende standard før CMOT var klar, ble det dannet en gruppe som 
skulle lage oppfølgeren til SGMP. Denne oppfølgeren fikk navnet Simple Network 
Managment Protocol (SNMP). 
 
For å gjennomføre en slik ordning må det selvfølgelig skje en overgang fra den kortsiktige 
løsningen til den langsiktige en eller annen gang. For å dette til er det nødvendig med et 
rammeverk som passer begge løsningene, for på den ene siden å gjøre en slik overgang mulig, 
men også like viktig å gjøre overgangsprosessen så effektiv og smertefri som mulig. Structure 
of Management Information (SMI) definerer reglene for dette rammeverket [Rose, 1991, s. 91 
- 93]. 
 

2.2.4 Internets administrasjonsstandard 
 
I april 1989 fikk SNMP protokollen status som "recommended", og ble de facto standard for 
nettverksadministrasjon, delvis p.g.a. utstrakt støtte fra forskjellige produsenter av 
nettverksprodukter, men ikke minst p.g.a. alle systemene SNMP på det tidspunktet allerede 
var implementert i. Kombinert med at CMOT ennå ikke hadde en implementasjon å vise til, 
førte dette til at SNMP var den eneste løsningen for nettverksadministrasjon. SNMP fikk etter 
kort tid stor støtte fra produsentene av IT-utstyr, (den første stunden nettverksprodukter, men 
etter hvert også OS og applikasjoner). Etter hvert dannet derfor SNMP grunnlaget for 
nettverksadministrasjon [Rose, 1991], og er fremdeles de facto protokoll for IT-
administrasjon. 
 

2.2.5 En kortsiktig strategi og en langsiktig strategi 
 
Jeg er av den oppfatning at selv om det teknisk er lagt opp planer for en overgang mellom to 
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strategier, er dette langt fra hele jobben. Slik historien har vist f.eks. med TCP og SNMP så 
har den langsiktige løsningen ikke greid å overta etter den kortsiktige. Noe av problemet blir 
etter mitt syn at det ikke tas hensyn til markedet og brukerne. Istedenfor fokuseres det på 
hvordan man kan løse overgangen rent teknisk. Når bedrifter bruker penger på ustyr som 
støtter SNMP må gode argumenter legges fram for å få bedriftene til å foreta en utskiftning. 
Jeg antar med dette at primærfunksjonaliteten er viktigere enn 
administrasjonsfunksjonaliteten, slik at det da blir enda vanskeligere å overtale bedrifter til å 
gå over til en annen enhet siden det ”kun” dreier seg om endret administrasjonsprotokoll. Når 
det i tillegg vises til flere negative sider med den nye protokollen (hovedsakelig den høye 
kompleksiteten i dette tilfellet), er det ikke vanskelig å forstå at et skifte til den langsiktige 
strategien blir meget vanskelig. 
 
Det kan her virke som om historien gjentar seg, med tanke på nettverksarkitekturen der det 
også stod mellom OSI vs. Internet arkitekturene. Da OSI-filosofien består av å spesifisere for 
så å implementere, samt det faktum at det å spesifisere er en omfattende prosess, har det vært 
en trend at fungerende OSI-protokoller ofte lar vente på seg. I tillegg er mange av OSI-
protokollen så kompliserte at det også er en grunn til at de ikke blir brukt. Internett-filosofien 
har derimot vært å implementere mens selve spesifiseringen/utviklingen av protokollene 
foregår, og på den måten har implementerte versjoner av Internett-protokoller foreligget 
betydelig tidligere enn OSI-protokoller. Dette samt at TCP/IP ble distribuert i Unix 
operativsystemene allerede fra tidlig 1980-tallet har vært av stor betydning for at det i dag er 
TCP/IP som er de facto standard, på lik linje som SNMP ble det1. 
 
Uten å ta et standpunkt om den ene eller andre tilnærmingen er riktig, vil jeg likevel hevde at 
bred enighet og 100 % demokrati lettere vil føre til kompliserte løsninger og papirversjoner. 
Dette problemet øker i takt med antall forskjellige meninger på bakgrunn av antall enheter, 
grupper, bedrifter, land osv. og bredden løsningen skal dekke. På den andre siden vil jeg 
videre hevde at hvis en tar x antall anerkjente verdenseksperter på et gitt område og gir disse 
rammer og ønsker for en ny teknologi. Lar videre disse jobbe og teste forskjellige løsninger til 
de kommer fram til hvilken løsning de mener er best og presentere dette som felles standard. 
Da vil en oppnå raskere enighet og videre en implementasjon av standarden. 
  
Når det imidlertid gjelder de tekniske vurderingene av SNMP vs. CMOT, er det enighet om at 
CMOT teknisk sett er overlegen SNMP, den er faktisk antakelig for teknisk overlegen. 
CMOT er så komplisert at det kan være nødvendig med teknisk kyndige personer innen 
CMOT for å sette opp og vedlikeholde et CMOT-administrasjonssystem. Slik ekspertise 
koster penger, og har hatt sitt og si for at CMOT ikke lenger blir sett på som den langsiktige 
strategien. 
 
Båndbreddeeffektivitet og sikkerhet er viktige sider for IT, også innen IT-administrasjon. Det 
er imidlertid litt mer komplisert enn en kanskje skulle tro når det gjelder hvilken av de to 
strategiene som er ”best”. SNMP får kritikk på den ineffektive måten datainnsamling utføres 
på, overflødig informasjon som overføres i hver overføring (bl.a. versjonsnummer og 
”passord”). CMOT på sin side krever store systemressurser pga. CMOT’s komplekse struktur. 
Ifølge Kay betydelig mer enn SNMP [Kay, 2002, 2. kapittel, fjerde avsnitt]. 
 

 
1 Det kan derfor bli spennende å se hvordan det går når to rene Internet protokoller, IPv4 og IPv6, konkurrerer 
mot å bli den langsiktige IP-protokollen i årene som kommer. 
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SNMP versjonen som brukes i dag har dårlig sikkerhet. CMIP’s sikkerhet er bra, men da det 
er CMOT som er OSI’s foretrukne administrasjonsprotokoll, må en ta hensyn til at CMOT 
mister mye av sin sikkerhet siden TCP/IP ikke har den sikkerheten OSI’s egne 
transportprotokoller tilbyr [Jormakka, 2002, s.4]. 
 
Videre i oppgaven vil applikasjonene jeg ser på benytte SNMP, mens teoretiske prinsipper om 
IT-administrasjon ofte er hentet fra OSI. 
 

2.3 OSI modellen for IT-administrasjon 
 
OSI modellen deler IT-administrasjon inn i fem felter, System Management Functional Areas 
(SMFA) [Fuller, 1999, s. 199 - 203]: Administrasjon av feilsituasjoner, sikkerhet, kostnad og 
avregning, ytelse og konfigurasjon. Her mangler det viktige planlegging og 
organiseringsfeltet. Frenzel skriver at samme OSI modell består av seks felter, der felt 
nummer seks er for omkringliggende funksjoner, der i blant planlegging [Frenzel, 1999, s. 
392]. Alle andre kilder jeg har lest/brukt nevner bare de fem feltene, uten å inkludere planlegg 
og organisering (se 2.3.7 Planlegging og organisering for en beskrivelse av dette feltet). Dette 
er etter min mening uheldig. God planlegging er som oftest meget viktig. Innen systemarbeid 
er dette et område som har høy fokus.  Det er lett å miste fokus og oversikt når deler av IT-
systemer etter hvert bygges ut, skiftes ut og erstattes. Derfor mener jeg at planlegging og 
organisering må være med som et eget og fundamentalt felt i modeller for IT-administrasjon. 
 

2.3.1 Administrasjon av feilsituasjoner 
 
Det å finne feil og rette opp feil som oppstår i IT-systemer er av stor betydning, og er også 
den delen av IT-administrasjon som har fått mest fokus. Denne komponenten dekker alt fra 
det å oppdage feilen, gi beskjed om den, filtrere, monitorere, logge og rapportere. Fuller deler 
denne funksjonen videre inn i tre deler: 
 

2.3.1.1 Oppdage feil 
 
Det å oppdage problemer eller feil med IT-systemet. Slik informasjon kan komme fra 
systemet selv, eller fra målte unormale tilstander i IT-systemet, f.eks. svake ytelsesmålinger 
som antyder at noe er galt. Inn under her hører også den viktige funksjonen å forutsi feil som 
er i ferd med å oppstå. Å oppdage og rette en feilsituasjon før den har skjedd eller før den har 
blitt alvorlig, kan spare bedriften for store kostnader. Det er nettopp denne funksjonen å 
forutse feil som forhåpentligvis vil gi et mer stabilt IT-system og gi IT-administrasjonen 
bedre kontroll med hva som skjer ute i systemet. Et sentralt mål er å gå fra å ligge på 
etterskudd til å ligge i forkant av problemene. 
 
Fuller peker også på hvor viktig det er at IT-administrasjonsapplikasjonen ikke rapporterer 
om det minste avvik i IT-systemet eller om hendelser som ikke er av betydning for 
administrasjonen av IT-systemet. For mange falske alarmer kan bl.a. føre til at systemet 
mister sin troverdighet og at når den virkelige alvorlige feilen eventuelt oppstår, tar ikke 
brukeren av IT-administrasjonssystemet feilen på alvor, med kanskje en alvorlig feil som 
resultat. 
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2.3.1.2 Feildiagnose 
 
Det å lokalisere eksakt hvor feilen ligger, og hva som forårsaker den. Feildiagnose henger ofte 
sammen med at feil er blitt oppdaget. Dette gjelder særlig for hardwarefeil, f.eks. en ruter som 
feiler og agenten i ruteren kan straks informere IT-administrasjonssystemet vha. en trap. På 
den andre siden har en feil rapportert fra ytelsesmålinger, f.eks. at en tjeneste opplever dårlig 
QoS. Da må feildiagnose systemet ofte utføre flere målinger for å rette fokus inn på hvor 
feilen ligger. 
 
En annen viktig funksjon for feildiagnosesystemet er å rapportere om feilens hovedårsak, og 
ikke alle andre eventuelle feil som måtte skje p.g.a. den første feilen. F.eks. hvis en ruter 
feiler, er det viktig at IT-administrasjonssystemet formidler videre denne feilmeldingen, men 
unnlater å rapportere om alle andre feil som ofte oppstår grunnet tjenester som går gjennom 
denne ruteren også begynner å feile. 
 

2.3.1.3 Rette feil 
 
IT-administrasjonssystemet angi mulige løsninger både på et lokalt og et globalt plan. F.eks. 
hvis en port i en ruter svikter, at porten må skiftes, men at det på et globalt nivå innebærer at 
hele ruteren må tas ned, som dermed får konsekvenser for all trafikk gjennom denne ruteren. I 
et slikt tilfelle vil det derfor ønskelig at IT-administrasjonssystemet foreslo alternative ruter 
for trafikken til denne ruteren. 
 

2.3.2 Sikkerhet 
 
Innebærer både det å beskytte IT-systemet og IT-administrasjonssystemet selv. Fuller peker 
på at selve sikkerheten kan ivaretas av protokoller for sikkerhet, men at IT-
administrasjonssystemet kan øke kontrollen og overvåkningen, og ikke minst 
automatiseringen av dette. Forskjellige sider ved sikkerhet som kan være aktuelt å 
administrere sentralt i et IT-administrasjonssystem er autentisering, tilgangskontroll, 
overvåkning av forsøk på innbrudd, sikker datadistribusjon og lagring av data. 
 

2.3.3 Kostnad og avregnings administrasjon 
 
Dreier seg om å beregne hvor mye de forskjellige tjenestene koster og hvor mye en bruker 
eller en enhet bruker tjenestene F.eks. hvor mye en e-postserver koster å drifte og hvordan 
kostnaden øker hvis f.eks. høyere oppetid kreves. Dette har tradisjonelt vært en lite fokusert 
side av IT-administrasjon, men har de siste årene fått betydelig større fokus. Definering og 
håndtering av SLA’er er et viktig nøkkelord i denne sammenhengen. Denne siden av IT-
administrasjonssystemer er noe jeg ser lite på i oppgaven. 
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2.3.4 Ytelsesadministrasjon 
 
Ytelsesadministrasjon sammen med administrasjon av feil er delene av IT-administrasjon som 
det har vært sterkest fokus på. 
 
De to viktige funksjonene under ytelsesadministrasjon er på den ene siden å samle inn 
målinger på ytelse og sette opp statistikk for dette, og på den andre siden analysere dataene. 
Analysene kan da oppdage feil eller problemer som feil- eller konfigurasjonsadministrasjonen 
må se nærmere på. Her er det nettopp IT-systemet og ressursene i IT-systemet selv kan gjøre 
jobben en før måtte ha eksperter til å utføre. Se Post sine ”regneark og matematisk analyse og 
simulerings metoder” [Post, 1999, s. 167 - 168]. Det ligger her store muligheter for IT-
administrasjonssystemer å lage gode dataanalysefunksjoner, både for å forutsi problemer og 
for å komme med forslag og råd til forbedringer av IT-systemet. Det er i analysedelen at den 
store utfordringen ligger, da selve datainnsamling er mer eller mindre triviell. Selv med gode 
analysefunksjoner vil det være nødvendig og veldig viktig å foreta justeringer for hva som 
skal rapporters som unormale tilstander. Justering av grenseverdier er derfor et viktig fase 
etter installasjonen av et IT-administrasjonssystem (se 9.18 Polling og 
terskelverdijusteringer). 
 

2.3.5 Konfigurasjonsadministrasjon 
 
En nyttig funksjonalitet er å kunne foreta konfigurasjonsendringer på noder rundt om i IT-
systemet fra et sentralt sted (se 2.7.5 Konsekvenser av SNMP’s dårlige sikkerhet for hvorfor 
denne delen av IT-administrasjon er lite brukt). En ønsker å holde oversikt over og kontrollere 
tilstanden til IT-systemets konfigurasjon. Dette gjelder f.eks. topologioversikt over enhetene i 
IT-systemet og SNMP objekter. En annen viktig side med dette er å holde orden på denne 
informasjonen ved typisk å bruke databaser. Konfigurasjonsadministrasjon skal også passe på 
at kravene satt til IT-systemet opprettholdes. Målet er å optimalisere IT-systemet og dets 
ressurser, men som Fuller påpeker, er dette et meget vanskelig problem. 
 

2.3.6 Støtteapplikasjoner til IT-administrasjon 
 
IT-administrasjon skal dekke over alle de nevnte punktene, og IT-administrasjonssystemer 
skal gi funksjonalitet i henhold til denne modellen. Det er ofte behov for andre 
applikasjoner/systemer. Ghetie nevner fire applikasjoner som gir en større helhet for 
betydningen IT-administrasjon [Ghetie, 1997, s. 267 - 277]. 
 

2.3.6.1 ”Trouble Ticket” (TT) administrasjon 
 
Det å holde kontroll over hvilke feil og unormale hendelser i IT-systemet som har oppstått, 
hvem som er ansvarlige for at de forskjellige problemene blir løst, hva som er gjort med et 
problem og historisk oversikt over hva som ble gjort for å løse et problem, er alle ting TT- 
systemet skal hjelpe med. TT-systemet skal fra brukere eller IT-administrasjonssystemet 
registrere feil som skjer i systemet. En TT blir tilordnet ethvert slikt problem, og brukerne av 
TT-systemet er ansvarlige for å ta ansvar for TT’er og løse disse, eventuelt ved å sende TT’en 
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videre til neste supportlinje (se 2.3.6.2 Help desk (HD)). 
 
TT-systemet vil på denne måten holde oversikt over alle problemene som nettopp har 
oppstått, er i ferd med å løses og som er løste, og hvem som har/hadde ansvar for å løse 
problemet. Et velfungerende TT-system er veldig avhengig av at brukerne er flinke til å bruke 
TT-systemet, ved å holde TT-systemet oppdatert om hva som er gjort, at ansvarsområder blir 
opprettholdt og ikke minst kompetente og teknisk dyktige brukere. 
 
Det finnes en rekke kommersielle og ikke kommersielle TT-administrasjonsapplikasjoner på 
markedet. 
 
Informasjonen i et TT-system ligner veldig mye på meldingene som sendes til 
meldingsvinduet i et IT-administrasjonssystem (se 6.6 Fra hendelse til melding), og det er 
vanlig at et slikt system kan sende meldingene direkte til et TT-system. Her kan det oppstå 
problemer med at informasjon blir lagret dobbelt og det blir vanskelig for brukerne å forholde 
seg til. Utfordringen er å integrere disse to systemene slik at det fremstår som et system. 
 

2.3.6.2 Help desk (HD) 
 
HD er ofte IT-avdelingens ansikt utad, og nettopp i kontakten med brukerne er denne delen av 
IT-avdelingen meget viktig. HD kan ha stor nytte av et TT-system for å administrere 
problemer og gjøremål. En vanlig HD for en vanlig bedrift yter support til IT-brukerne i 
bedriften, alt fra problemer med nettverksforbindelsen til problemer knyttet til applikasjoner. I 
forbindelse med IT-administrasjonssystemer er det vanlig at operatørene for systemet befinner 
seg i HD. Det blir nå mer og mer vanlig for bedrifter å benytte HD’er fra eksterne bedrifter, 
slik at omfanget og kompleksiteten av en HD varierer sterkt. 
 
En vanlig organisering er å dele IT-avdelingen inn i forskjellige ledd. Første ledd er HD og 
kalles ofte 1. linjesupport. I en slik ordning skal all henvendelse til support gå gjennom 1. 
linjesupport. Dette skjer f.eks. vha telefon, e-post og web. Saken registreres i TT-systemet 
med en unik TT. Hvis problemet lar seg løse allerede på dette første nivået, gjøres det og 
TT’en blir lukket. Her må vedkommende på HD vurdere fra gang til gang, er det mange 
henvendelser til HD, kan det være bedre å sende saken videre for å hindre unødvendig lang 
ventetid for å kontakt med HD. 2. linjesupport tar seg av de aller fleste vanlige problemene. 
Saker som krever mer spesifikk kunnskap for å kunne løses, sendes videre til 3. linjesupport 
som består av personer med spesifikk kunnskap om f.eks. SUN, nettverk osv. Antall ledd kan 
variere, men som med all annen organisering er det viktig å få en effektiv behandling av 
sakene og på den ene siden hindre opphoping av saker og på den andre siden ineffektivitet 
pga for omfattende saksprosess. 
 

2.3.6.3 Backup og restore (B&R) 
 
De alle fleste som har drevet litt med IT er kjent med at dessverre så forekommer tap av data. 
For bedrifter kan det få katastrofale følger skulle slikt skje. Generelt vil det medføre tapt 
arbeidstid og videre tapt fortjeneste. Tjeneste for B&R er derfor meget viktig for de fleste 
bedrifter. Katastrofeberedskap for IT-systemer er en relativt ny gren innen B&R. Med dette 
menes tiltak som skal iverksettes ved f.eks. brann, der hele eller deler av bedriftens bygning 
blir så skadet at en ikke kan jobbe der. Mange bedrifter som tilbyr B&R løsninger tilbyr egne 
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kontorlokaler slik at hvis kundens lokaler skulle bli ødelagte, skal det i henhold til avtalen ta 
så og så mange timer før kundens ansatte kan fortsette forretningene på så lik måte som før. 
 
Et sentralt poeng med B&R er at det består av to hovedsystemer, backup og restore. Det er 
lett å ”glemme” restore-systemet og istedenfor fokusere på løsninger og rutiner for å foreta 
backup, som forhåpentligvis er den mest vanlige funksjonen i et B&R system. Har en satt opp 
backup-systemet er det lett å forvente at en også har et fungerende restore-system. Her er det 
mange som har fått smertelig erfart at dette ikke er tilfelle. Det er to hovedsider for restore-
systemet. For det første må en sikre seg at data lagret i backup-systemet er blitt lagret uten at 
de er blitt endret/ødelagt. Det sier seg selv at det er liten nytte av å restore data som er 
ødelagte og ukorrekte. Det er derfor viktig å alltid sjekke integriteten av backup’ene. For det 
andre er det viktig å ha solide, gjennomtenkte og ikke minst utprøvde rutiner for restore-
systemet. En ting er å ha dataene lagret som backup, noe helt annet er hvordan man kan 
bringe et system tilbake i drift fra restore-systemet. Slike restore-tester må prøves ut under 
normale driftssituasjoner, slik at skulle det være nødvendig å foreta en restore pga 
uhell/skader på systemet, så skjer dette på en rask og effektiv måte. 
 

2.3.6.4 Ekspertsystemer 
 
Da jeg synes konseptet og teorier rundt ekspertsystemer er så sentralt i forståelsen av IT-
administrasjonssystemer, gjennomgår jeg dette noe grundigere enn for de tre andre 
komponentene (se 4.3 Ekspertsystemer). 
 

2.3.6.5 Andre støtteapplikasjoner 
 
Ghetie nevner de fire områdene over som applikasjoner som støtter opp om IT-
administrasjonssystemet. Dette ble skrevet i 1997, og synergien mellom 
nettverksadministrasjon og systemadministrasjon har siden da bare blitt tettere og tettere. Jeg 
mener derfor at de fire komponentene kan derfor utvides til å gjelde f.eks. 
lagringsadministrasjon og tjenesteadministrasjon (se 6.1 OpenView består av flere produkter). 
Lagringsadministrasjon kan sees på som en komponent under systemadministrasjon, sammen 
med f.eks. B&R, men da slike komponenter er så store og i stor grad er distribuerte tjenester, 
tar en ofte med disse utenfor systemadministrasjon. Systemadministrasjon blir på denne 
måten mer en administrasjon av selve operativsystemet og applikasjonene som kjører på en 
server. 
 
Det er i dag vanlig at IT-administrasjonssystemer tilbyr flere av disse tjenestene integrert 
sammen med de andre administrasjonsdomenene. Det som ofte har skjedd er at en produsent 
for et IT-administrasjonssystem også leverer produkter for f.eks. B&R og 
lagringsadministrasjon. For å skape en totalløsning for IT-administrasjon, har disse eksterne 
applikasjonene blitt integrert med selve IT-administrasjonssystemet. For å gi brukerne et 
felles GUI’et for IT-administrasjon, er det viktig at GUI’ene for alle komponentene er på 
samme form og type. Videre ligger det en betydelig utfordring i å integrere 
informasjonsflyten av meldinger og alarmer og konfigurasjon av disse. Det er pr. i dag et stort 
fokus på å lage komplette IT-administrasjonssystemer og enn så lenge er ikke denne 
integrasjonen komplett. 
 
Hva modenheten for de fire komponentene angår, har nok Ghetie fremdeles et viktig poeng. 
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Han nevner at foruten TT-systemer, er de andre administrasjonskomponentene ikke nådd et 
tilfredsstillende nivå enda. Jeg vil hevde at B&R må kunne sies å ha nådd en modenhet likt 
TT-systemer, men for ekspertsystemer er det nok et stykke igjen, eller i det minste en 
forståelse for hva det er (se 4.3.1.3 Så hva er ekspertsystemer egentlig?). 
 

2.3.7 Planlegging og organisering 
 
Planlegging og organisering er sentralt for mange ulike områder, og det overrasket meg at 
dette ikke inngikk i IT-administrasjonsmodellen. IT-systemer og IT-administrasjon er store og 
komplekse, slik at dette er et meget viktig felt å ta hensyn til [Fuller, 1999, s. 200]. Se 3.5 Hva 
kreves for å implementere et IT-administrasjonssystem for nærmere beskrivelse av dette 
feltet.  
 

2.4 Internets modell for IT-administrasjon 
 
Denne modellen går mer inn på hva som direkte utgjør et IT-administrasjonssystem. Der en 
har flere administrerte noder, en eller flere NMS’er og en protokoll for 
nettverksadministrasjon [Rose, 1991, s. 70] og [Cisco, 1996, 2. avsnitt]. Se Figur 2-3. 
 

2.4.1 Nettverksenheter/noder 
 
De fysiske komponentene som danner et nettverk, slik som rutere, svitsjer og servere. 
 

2.4.2 Network management station (NMS) 
 
Enhet, vanligvis en server, som kjører IT-administrasjonssystemet. NMS'en(e) får enten 
informasjon tilsendt fra egne ”agenter” (se egen beskrivelse under). Denne typen av 
informasjonsflyt kalles en trap (se 2.7.1.2 Trap (push)). NMS’en kan også selv innhente 
informasjon, kalt polling (2.7.1.1 Polling (pull)). Ofte blir behandlingen av informasjonen i 
sin helhet utført av NMS’en, men for å lette arbeidsmengden, er det pr. i dag en trend i å starte 
jobben med å analysere informasjonen allerede ute hos agenten. På den måten spares både 
nettverksbruken og NMS’en. 
 

2.4.3 SNMP-agenter 
 
Software moduler som sitter i IT-enheter. De er ansvarlige for å samle inn informasjon om 
den spesifikke enheten de sitter i, og enten lagre denne informasjonen eller sende 
informasjonen videre til en NMS. Se for øvrig 6.3.1 OVO-agenter vs. SNMP-agenter for 
forskjellen mellom SNMP- og OVO-agenter. 
 

2.4.4 Managed Object (MO eller objekt) 
 
Spesifikke elementer som har en verdi som kan leses. F.eks. båndbreddeutnyttelse i en link, 
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ledig lagringskapasitet til en diskserver eller prosessorbelastningen i en enhet. Både OSI og 
Internet bruker betegnelsen MO, og det er den samme ideen som ligger til grunn, men selve 
utformingen av MO’er er grunnleggende forskjellige. Internet bruker MO’er akkurat som 
vanlige variabler, som tilsier at et MO har en verdi som kan leses og skrives. Et ISO MO er 
derimot som et objekt i objektorientert programmering, dvs. at MO’er kan lages/slettes, 
inneholder flere attributter, arv osv. All videre bruk av MO henspeiler på Internets definisjon 
av MO hvis ikke annet er spesifisert. 
 

2.4.5 Management information base (MIB) 
 
MO’er er samlet i MIB'er. Ulike MIB moduler er laget for å organisere MO’er som relaterer 
til hverandre. Produsenter av både hardware og software kan lage egne MIB’er for sine 
produkter. MIB’er inneholder derfor alle MO’ene i tillegg til trap’ene som er definert. Et 
produkt, f.eks. en svitsj kan ha støtte for mange MIB’er, dette finnes dokumentert hos 
produsenten av enheten. 
 

2.4.6 Syntaks notasjon 
 
Det brukes et språk for å beskrive objektene i MIB'er på en maskinuavhengig måte.  
Standarden for dette heter Abstract Syntax Notation 1 (ASN.1). ASN.1 brukes ofte av OSI i 
spesifiseringsøyemed. 
 

2.4.7 Structure of Management Information (SMI) 
 
SMI definerer reglene for å beskrive administrasjonsinformasjon. ASN.1 brukes til å definere 
SMI. 
 

2.4.8 Parter 
 
Innført i SNMP versjon 2 (SNMPv2) for å øke sikkerheten (dog ikke brukt i den dominerende 
versjonen av SNMP i dag, SNMPv2c). En part er en logisk SNMPv2 enhet. Kan sende/motta 
informasjon fra den andre enheten. 
 

2.4.9 Administrasjonsprotokoll 
 
Protokoll for å utveksle informasjon mellom agenter og NMS'er. Standarden er som jeg har 
nevnt før SNMP. 
 
Da MIB og SNMP er så viktige og grunnleggende for forståelsen for IT-administrasjon, 
gjennomgås disse i mer detalj (se 2.6 Management Information Base (MIB) og 2.7 Simple 
Network Management Protocol (SNMP)). 
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Figur 2-3 Internets modell for IT-administrasjon 

 

2.5 Fokuset til de to modellene 
 
Både OSI og Internet modellene for IT-administrasjon fokuserer på kontrollering og 
monitorering. Etter mitt syn mangler de viktige feltene planlegging og organisering. Uten 
planlegging og organisering av IT-systemer blir det fåfengt å forsøke å administrere dem i 
henhold til hva de to modellene fokuserer på. 
 

2.6 Management Information Base (MIB) 
 
En MIB består av en samling av MO definisjoner, og kan således sees på som en database. På 
den måten inneholder alle administrerte enheter en database av verdier som samsvarer med 
den/de MIB’en(e) enheten støtter. Formen for disse verdiene varierer, vanlige former er 
tellere, heltall, tekst og byte. Slik kan f.eks. IP adresser, prosenter og temperaturer 
representeres. 
 

2.6.1 MIB object-type 
 
Hvert MO er definert ved en ASN.1 makro, en såkalt OBJECT-TYPE makro: 
 
OBJECT-TYPE MACRO   ::= 
BEGIN 
 TYPE NOTATION  ::=  “SYNTAX” type (TYPE ObjectSyntax) 
     “ACCESS” Access 
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     “STATUS” Status 
 VALUE NOTATION ::= value (VALUE ObjectName) 
 
 Access ::= “read-only” 
    | “read-write” 
    | “write-only” 
    | “not-accessible” 
 Status ::= “mandatory” 
    | “optional” 
    | “obsolete” 
END 
 
 

2.6.2 Syntax 
 
Syntaksen definerer hvilken datatype MO’et er. De vanligste typene er: 
 

2.6.2.1 Simple Types 
 
INTEGER 
Tillater ett heltall som verdi. Ofte blir det brukt en symbolsk tekststreng i tillegg til tallet for å 
gi en mer forståelig representasjon, f.eks. up(1), down (2), testing (3). Et annen viktig poeng 
er det ikke sies noe om størrelsen på heltallet. 
 
OCTET STRING 
Denne typen tillater null eller flere oktetter, hvor hver byte i en oktettstreng kan ha verdien 0 
– 255. Vanlig ASCII tekst blir derfor representert med denne typen. 
 
OBJECT IDENTIFIER 
Refererer videre til et annet MO, og på den måten kan en identifisere MO’er uavhengig av 
semantikken til MO’et. 
 

2.6.2.2 Constructed types 
 
SEQUENCE 
Ordnet liste med null eller flere MO’er (elementer), som kan ha ulik type (likt som strukturer i 
f.eks. programmeringsspråket C). 
 
SEQUENCE OF type 
Samme som SEQUENCE, men her må alle elementene være av samme ASN.1 type. 
 

2.6.2.3 Tagged types 
 
En type som refererer til en definert type, og blir dermed som et alias. Finnes forskjellige 
dekningsområder, alt fra universelle (f.eks. BOOLEAN) til private. 
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2.6.2.4 Subtypes 
 
Denne typen blir brukt til å nærmere spesifisere semantikken, og på den måten kunne definere 
en INTEGER til å f.eks. 32-bits eller at en OCTET STRING defineres til f.eks. 4 for på den 
måten å kun akseptere gyldige IPv4 adresser. 
 

2.6.3 Access 
 
Tilgangen til MO’er styres av access verdien. Denne kan være: 
 
read-only 
 
read-write 
 
write-only 
 
not-accessible 
 

2.6.4 Status 
 
Hvilke krav det settes til implementasjon av dette MO’et: 
 
mandatory 
Enheten må implementere dette MO’et. 
 
optional 
Det er valgfritt å implementere den. 
 
obsolete 
Utgått MO. 
 

2.6.5 ObjectName 
 
SMI definerer ObjectName som OBJECT IDENTIFIER (OID), MO’er blir navngitt av 
OID’er. Se nedenfor for en forklaring på navnestruktur til MIB. 
 

2.6.6 MO eksempel 
 
Det vanligste eksempelet for et MO er ”sysDescr”, som gir en beskrivelse av enheten: 
 
sysDescr OBJECT-TYPE 
 SYNTAX OCTET STRING 
 ACCESS READ-ONLY 
 STATUS mandatory 
 ::= { system 1} 
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Av dette ser en at det er en oktettstreng (her brukt som tekststreng), med kun leserettigheter. 
Den må implementeres, og den hører til under ”system” gruppen. 
 

2.6.7 MIB-navnestandard 
 
ISO og Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique (CCIT), organisasjon 
for verdens teleselskaper, har i samarbeid utviklet en felles navnestandard for alt fra 
organisasjoner til protokoller. Navnestandarden er ordnet med en hierarkisk trestruktur. Roten 
i treet deler seg i tre grener, en for ISO, en for CCIT og en felles ISO og CCIT gren. SNMP 
MIB’er blir plassert under ISO grenen, der hver MIB-gruppe er representert med en egen 
gruppe i trestrukturen [Mikalsen, 2002. s. 450 - 452]. Se Figur 2-4. 
 
 

 
Figur 2-4 MIB-treet vist som en del det globale SMI-treet 

 
 
De to viktigste subtrærne for nettverksadministrasjon er mgmt(2) og private(4). I mgmt(2) 
finner en den viktig MIB-2(1) (Standard Internet MIB) MIB’en som alle SNMP noder må 
implementere. 
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2.6.8 MIB-II 
 
MIB-II er en videreutvikling av den originale MIB-I. Med sine grunnleggende MO’er danner 
MIB-II et grunnlag for generell informasjon for de fleste IT-enhetene. Av Figur 2-4 ser en at 
MIB-II inneholder flere undergrupper. Originalt var det 10 grupper, noen av disse er i dag 
ikke i bruk, mens f.eks. den viktige RMON (16) MIB’en er kommet til som en utvidelse av 
MIB-II. Denne inndelingen ble gjort både av systematiske hensyn, men også fordi ulike IT-
enheter ikke inneholder funksjoner for alle MO’ene i hele MIB-II. En enhet trenger derfor 
ikke implementere alle gruppene, men hvis en enhet har funksjoner for en bestemt gruppe, må 
alle MO’ene i gruppen implementeres. 
 

2.6.9 Produsentspesifikke MIB’er, Private 
 
Det var store planer for MIB-II. Den skulle dekke over alle IT-
enheter og deres funksjoner. Det sier seg selv at når en prøver å 
strekke seg over så mange ulike funksjonsområder og ikke minst 
med så mange produsenter, vil uenigheter tvinge seg fram. En ny 
løsning ble derfor innført, nemlig å oppfordre de ulike produsentene 
av IT-enheter til å lage sine egne MIB’er. Disse blir lagt under 
private(4) subtreet, og er blitt en stor suksess. Produsenter som 
leverer velutviklete MIB’er til sine produkter kan oppnå en 
konkurransefordel pga. dette, en fordel som hadde vært vanskelig å 
utnytte med felles standard MIB’er. Det er lagt ned et betydelig arbeid for å skape det store 
mangfoldet av MIB’er det i dag finnes. Derfor er det bred enighet om at informasjonen til alle 
MIB’ene er en meget viktig del av SNMP [Martin-Flatin, 1999, s. 166]. Uansett hvilken 
retning IT-administrasjon tar, er det min oppfatning at informasjonen i MIB’ene ikke er noe 
en kan la gå til spille. 

“These MIBs are 
the most valuable 
legacy of SNMP” 
 
Chris Wellens, 
Simple Times, 
1996 Vol. 4, # 3. 

 

2.6.10 Navnet til et MO 
 
Et MO får sitt unike navn (OID) fra MO’ets plassering i MIB-treet. OID for sysDescr blir 
dermed:   
 
.1.3.6.1.4.1.4.1.2.1.0  
 
eller 
 
.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysdesrc.0 
 
Den ekstra ’0’en på slutten tas med for alle MO’er som ikke er tabeller. For MO’er bestående 
av en tabell, benevner det siste tallet kolonnen. 
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2.7 Simple Network Management Protocol (SNMP) 
 
SNMP er en standard for IT-administrasjon med mål om å integrere administrasjonen av IT-
enheter fra forskjellige produsenter. SNMP er videre en applikasjonslagprotokoll. Navnet 
"enkel" henspeiler bl.a. på at agenten krever lite kode. Det er NMS'en som har 
hovedoppgaven med å prosessere og lagre informasjon fra agentene. Selve 
administrasjonsarkitekturen er ikke "innbakt" i selve hardwarearkitekturen til de forskjellige 
enhetene som implementerer SNMP. På denne måten åpner SNMP opp for produkter fra 
forskjellige produsenter. SNMP bruker UDP eller TCP (der UDP er mest utbredt) som 
transportlagprotokoller og IP som nettverkslagprotokoll. Dermed kan SNMP 
kontrollere/overvåke enheter på ethvert tilkoblet nettverk, ikke bare på samme fysiske 
nettverk som NMS'en(e) befinner seg. Hvis IP rutingen mellom disse nettverkene ikke 
fungerer, vil ikke SNMP kunne nå enheten på fysisk atskilte nettverk. 
 
SNMP er en asynkron klient/server arkitektur (request/response). Agenten er passive server, 
og NMS aktiv klient. Asynkront betyr i denne sammenheng at en node ikke trenger vente på 
en tilbakemelding (slik som f.eks. ”ACK” pakker i TCP), og står fritt til å gå videre med 
andre aktiviteter. Dette betyr at det ikke gis garantier for at meldinger kommer fram, og at det 
er opp til noden som sender SNMP meldingen å implementere ønsket kontroll på dette. Se 
Figur 2-5 for hvordan informasjonsflyten mellom agent og NMS foregår. 
 

2.7.1 To metoder for informasjonsutveksling 
 
Det brukes to forskjellige metoder for å overføre informasjon mellom NMS og agenter. 
Forskjellen er hvem som er den aktive part i informasjonsutvekslingen [Ghetie, 1997, s. 25]. 
 
Generelt skiller en mellom pull- og pushmodellene. I pullmodellen er det klienten (NMS’en) 
som sender forespørsel til serveren (agenten). Deretter sender serveren svar tilbake. Bakdelen 
med en slik tilnærming er at klienten må sende forespørsel for hver gang den ønsker 
informasjon fra serveren. I pushmodellen slipper en denne forespørselen fra klienten. Her 
sendes svaret direkte fra serveren til klienten eventuelt via en proxy [Martin-Flatin, 1999, s. 
165 - 167]. 
 

2.7.1.1 Polling (pull) 
 
Vanligvis er det NMS'en som aktivt poller agenten for informasjon. F.eks. for utnyttelsen av 
båndbredden til en link. Innsamlet data kan i tillegg til å avdekke problemer, på lang sikt gi 
verdifull informasjon om trender i f.eks. nettverkstrafikk. Å samle inn informasjon over tid er 
derfor viktig for å kunne se langsiktige trender i IT-systemer. 
 
Denne formen for å aktivt spørre etter informasjon har også negative sider. En slik 
informasjonsflyt krever relativt mye båndbredde. SNMP er primitivt konstruert i denne 
sammenheng fordi NMS’en må sende ny forespørsel for hver polling. En slik forespørsel 
inneholder bl.a. objekt ID’en (OID’en) til MO’et som ofte er betydelig større enn returverdien 
[Martin-Flatin, 1999, s. 165]. For å slippe at NMS’en hver gang må sende en forespørsel, 
kunne publish-subscribe paradigmet innen distribuerte systemer vært brukt [Coulouris at al., 
s. 187 - 189]. 
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Pollingen skjer med faste intervaller. Hvis intervallet f.eks. er fem minutter, og en feil skjer 
ett minutt etter siste polling, går det altså fire minutter til en får beskjed fra IT-
administrasjonssystemet om feilen (da kan det f.eks. tenkes at feilen er blitt alvorlig og/eller 
en eller flere brukere allerede har ringt helpdesk for å rapportere om problemet). Enda 
viktigere er det hvis en feil skjer etter en polling, men kommer tilbake til normalsituasjonen 
før neste polling. Da vil det ikke rapporteres om problemet i det hele tatt [Ballew, 1997, s. 
210]. 
 
Det er helt klart behov for en annen form for å overføre informasjon på når akutte problemer 
oppstår. 
 

2.7.1.2 Trap (push) 
 
Agenten kan benytte seg av en spesiell kommando, trap, for å informere om unormale 
hendelser f.eks. ulike typer feil som har oppstått i nettverksenheten agenten jobber i. Dette gir 
en mer effektiv informasjonsflyt enn polling ved feilsituasjoner, da NMS’en ikke trenger å 
polle f.eks. en ruter hvert femte minutt for å spørre om hvor høy temperaturen inne i ruteren 
er, men heller overlate til ruteren å sende den ene trap’en skulle temperaturen overstige en gitt 
terskelverdi. Samtidig kan også NMS’en avlastes ved at selve kontrollen om den målte 
verdien overstiger den gitte terskelverdien skjer ute hos enheten, istedenfor at NMS’en gjør 
dette. Dette kan gi avlastning for en NMS. 
 
Jeg mener det er viktig å se forskjellen mellom disse to måtene informasjon blir formidlet på. 
Ved polling øker nettverkstrafikken, men en sitter igjen med mer informasjon som kan brukes 
til å gjøre IT-systemet bedre. Trap gir ikke denne muligheten, men er nyttig i de tilfeller hvor 
en ikke er interessert i informasjonen i et historisk perspektiv, men kun for å gi beskjed om at 
noe har feilet, eller er i ferd med å feile. Trap’er kan på den andre siden gi en viktig pekepinne 
på hvor ofte og når problemer oppstår. Siden SNMP er en asynkron protokoll kan en ikke 
stole på at trap’er alltid kommer fram. Skulle det skje en feil i trap mekanismen på enheten, 
eller hvis det skjer en feil i enheten som ikke lar enheten kommunisere med resten av 
nettverket, kan resultatet bli at en trap ikke når NMS’en. Derfor er det viktig at det er satt opp 
polling som sikrer at eventuelle feil i nevnte mekanismer blir oppdaget og rapportert. 
 
SNMP trap’er inneholder lite informasjon om hva som er feil eller unormalt. Dette er en 
svakhet i forhold til f.eks. OSI administrasjon der alarm og hendelse rapportering gir 
utfyllende informasjon. For å bøte på dette er det for SNMP vanlig å polle for ekstra 
informasjon, for på den måten å få et mer detaljert bilde av situasjonen. 
 
Hvis f.eks. en trap om at en vifte i en svitsj har feilet, kan en polle for informasjon om hvilken 
vifte det er, hva statusen til viften er, er den delvis eller helt defekt. Videre kan en polle etter 
informasjon om hva temperaturen er i området viften er ment til å kjøle. Det er meget stor 
forskjell i hvor detaljerte trap’er ulike enheter tilbyr, slik at det derfor er varierende om en slik 
ekstrainnsats er nødvendig. 
 

2.7.1.3 Mulig optimalisering av SNMP 
 
SNMP benytter seg altså av pull- og pushmodellene, men ikke av publish-subscribe 
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paradigmet. Et viktig poeng er at pollingen kunne vært gjort mer effektiv hvis en hadde 
benyttet seg av pushmodellen og publish-subscribe paradigmet. Etter mitt syn er dette en 
fornuftig og effektiv måte å ordne informasjonsflyten på. På samme måte som en heller 
abonnerer på avisen en leser daglig istedenfor å måtte gå til kiosken hver dag for å kjøpe den. 
Med en slik tilnærming kunne agenten ha publisert en liste over MO’er den tilbyr. 
Administrator på NMS’en kunne da valgt å abonnere på de MO’ene som er interessante. 
 
Jeg ser en annen viktig fordel med en slik tilnærming, en hadde sluppet å lese lange MIB filer, 
og heller blitt presentert med en oversikt over alle MO’ene en enhet støttet, med en forklaring 
til hver MO. Videre ville agenten regelmessig sendt informasjon om disse MO’ene til 
NMS’en. 
 
Skulle problemer oppstå vil det være tungvindt å sette opp et nytt abonnement bare for å 
sjekke verdien til noen MO’er en eller noen få ganger. Da ville det vært enklere å bruke 
polling slik SNMP nå samler inn informasjon. 
 

2.7.2 Kommandosettet til SNMP 
 
Kommandoene og responsene til SNMP passer også inn under "enkel". Det finnes bare seks 
kommandoer for SNMPv2c (fire opprinnelig for SNMPv1). Se Figur 2-5. 
 

2.7.2.1 Get 
 
Melding NMS'en sender til en agent for å få tak i verdien til et MO i agenten. 
 

2.7.2.2 GetNext 
 
Brukt i SNMPv1 for å få tak i neste objekt i en tabell eller liste (ved å sende en Get melding 
først, etterfølgt av flere GetNext meldinger).  
 

2.7.2.3 GetBulk 
 
Lagt til i SNMPv2 for å slippe en rekke GetNext meldinger ved innsamling av mye relatert 
informasjon. 
 

2.7.2.4 Set 
 
NMS'en kan sette verdier i agentens MO’er. 
 

2.7.2.5 Trap 
 
Mulighet for agenten å informere NMS'en om spesielle hendelser. 
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2.7.2.6 Inform 
 
Lagt til i SNMPv2 for at en NMS kan sende trap informasjon videre til en annen NMS. 
 
 

 
Figur 2-5 SNMP administrasjonsprotokollen 

 

2.7.3 Transportprotokoll 
 
SNMP bruker vanligvis den forbindelseløse UDP protokollen. Rose argumenterer for å bruke 
UDP som transportprotokoll. Rose peker da ikke bare på at UDP er enklere enn den 
forbindelsesorienterte protokollen, TCP, men langt viktigere ved å henvise til at IT-
administrasjon ofte jobber med å løse akutte problemer i IT-systemer, og at det da er IT-
administrasjonssystemene som sitter med den beste informasjonen på hvordan betingelsene 
for administrasjonstrafikken er [Rose, 1991, s. 133 - 134]. Tanken er da at UDP med sitt 
betydelige enklere design enn TCP skal ha bedre muligheter for å komme fram i delvis 
defekte nettverk. UDP bruker mindre nettverksresurser da den ikke gir garantier for 
overføringer, slik TCP gjør. I et velfungerende nettverk, kan en derfor spare båndbredde ved å 
bruke UDP fremfor TCP, siden en slipper den overheaden TCP trenger for å kunne gi de 
garantiene den skal [Mikalsen, 2002, s. 48]. 
 
Synet om at IT-administrasjon jobber med akutte problemer var det gjeldene synet når Rose 
utgav boken i 1991. Slik jeg har vist, er imidlertid synet på IT-administrasjon endret seg 
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relativt kraftig, og som vi skal se er det under andre forhold IT-administrasjon nå i dag jobber 
under. 
 

2.7.3.1 UDP vs. TCP 
 
UDP har vært mest vanlig å bruke som transportprotokoll, helt siden SNMP’s barndom. Dette 
har bl.a. medført at TCP ikke i særlig betydning har blitt sett på som alternativ til UDP. 
Trekker en dette videre, ser en da at protokoller som baserer seg på TCP, f.eks. HTTP, bare i 
liten grad har blitt sett på som alternativer til SNMP. Det er først nå i de senere år at 
alternativer for nettverksadministrasjon basert på TCP og f.eks. HTTP har fått flere 
tilhengere, og da innen forskningsmiljøer. Produsenter av kommersielle produkter har 
riktignok omfavnet webteknologier f.eks. med mange Java løsninger, men fremdeles med 
SNMP sterkt forankret i bunn [Martin-Flatin, 1999, s. 164 - 165]. 
 
Når det gjelder diskusjonen mellom UDP og TCP skriver Wellens og Auerbach om “The 
Myth of The Collapsing Network”, der de nevner to viktige punkter. 
 
For IT-administrasjon er det viktig å skille mellom det å monitorere og vedlikeholde IT-
systemet på den ene siden, og akutte problemløsninger på den andre. Wellens og Auerbach 
hevder at den absolutte størsteparten av tiden går med til det å monitorere og vedlikeholde IT-
systemer. 
 
Når nettverksfeil først skjer, så er det enten hardware feil eller rutingproblemer, noe som 
medfører at verken UDP eller TCP pakker kommer fram. Eller i de tilfellene der 
trafikkproblemer (congestion) oppstår eller mange problemer skjer på en gang, så vil pakkene 
til slutt komme fram (enten pga TCP sitt design, eller NMS’en algoritme for samme 
funksjonalitet). Til slutt peker de to på TCP sin congestion-algoritme hjelper til mot å hindre 
trafikkproblemer, noe UDP ikke har mekanismer for [Wellens, 1996, 3. avsnitt]. Et annet 
viktig poeng er QoS, der en kan gi nettverksadministrasjonsmeldinger høy prioritet. Igjen noe 
bare TCP kan dra nytte av. 
 
Min vurdering er at det rent logisk sier seg selv at hvis en IT-avdeling bruker mesteparten av 
tiden til å løse akutte problemer, så er det noe veldig alvorlig galt en eller flere steder. Både 
fra litteraturstudiet, case-studiet og erfaring ellers er det mitt inntrykk at IT-avdelinger stort 
sett befatter seg med rutinemessig vedlikehold. Dermed har holdningen med å bruke UDP 
fremfor TCP heller vært til det negative for IT-administrasjon, enn at det skulle være 
redningen som til tross problemer i IT-systemer likevel nådde fram og fikk informert om 
viktig hendelser. Ved at TCP pakker gir garantier for levering, slipper en mye av problemet 
med at en ikke kan stole på trap’er sendt via UDP pakker. Videre at teknologi basert på TCP 
har blitt skjøvet til siden, noe som kan ha ført til at utvikling av bedre og mer effektive 
standarder for IT-administrasjon har blitt redusert. 
 

2.7.4 SNMP og sikkerhet 
 
Sikkerheten er heller dårlig i SNMPv1 og SNMPv2c (noe som kan forklare den ”alternative” 
betydningen av SNMP: ”Security? Not My Problem”...).  
 

31 



2.7 Simple Network Management Protocol (SNMP) 
 

 
2.7.4.1 Community 
 
Både SNMPv1 og v2c bruker ”community-based” autentisering. Det er en tekststreng som 
brukes på samme måten som et passord. Generelt finnes det to ”community” strenger, en for å 
lese MO’er og et for å lese og skrive MO’er. En kan også videre begrense tilgangen ved å 
definere gyldige IP adresser for å kunne skrive eller både for å lese og skrive, slik at en f.eks. 
for en ruter kun tillater SNMP lesing og skriving fra NMS’en [SNMP FAQ 1.20.03]. En 
bakdel jeg ser med dette er at det er relativt enkelt å endre avsenders IP adresse i UDP og 
TCP pakker. 
 
Problemet med ”community” metoden er for det første at strengen sendes som ren tekst i 
nettverket, og det sendes i hver SNMP pakke. Derfor er det sårbart for å kunne bli plukket 
opp på forskjellige steder i nettverket. Det andre problemet er at de to standard definerte 
passordene ”public” for leseaksess og ”private” for lese og skriveaksess ofte ikke blir satt til 
noe annet, som selvfølgelig kan gjøre det veldig lettvint for en inntrenger. 
 

2.7.4.2 Det fornuftige valget 
 
Nigel Mann (HP instruktør) refererte til en undersøkelse HP hadde gjort, der det ble avdekket 
at ca. 40 % ikke endret administrasjonspassordet til OVO. Det passordet er likt for alle nye 
installasjoner av OVO [Mann, 2002] Administrator tilgang til OVO representerer ”root” 
tilgang til NMS’en og som oftest til de fleste administrerte serverne. En slik ”forglemmelse” 
kan derfor få store konsekvenser. Dessverre er det et kjent problem at mange IT-brukere tar 
altfor lett på å benytte gode passord. Et effektivt middel er å tvinge brukerne til å benytte seg 
av gode passord ved å nekte bruk av dårlige passord. Problemet kan oppstå når det er 
administratorene selv som må velge om de vil bruke gode eller dårlige passord for sine 
systemer, og spesielt hvis det er en avgjørelse som tas av en person [Klein]. 
 
Her mener jeg et viktig fenomen avdekkes lignende det jeg påpekte tidligere i oppgaven 
(2.2.5 En kortsiktig strategi og en langsiktig strategi). Denne gang er det mer en menneskelig 
svakhet som er problemet. Selv med høy fokus på fornuft og sikkerhet, f.eks. det å bruke sikre 
passord eller hvor viktig det er å ta backup, så er det veldig mange som ikke tar det særlig 
alvorlig. Mennesker som tenker ”Det skjer ikke meg” er dessverre noe man må ta hensyn til i 
veldig mange situasjoner og områder. Det viser seg altfor ofte at fornuftige valg ikke blir gjort 
før det enten blir det lønnsomme alternativet eller simpelthen det eneste. F.eks. vil mange 
velge svært dårlige passord bare de får mulighet til det. Jeg så mange eksempler på dette i 
case-studiet. Bruker en passordtester som ikke godtar enkle og sårbare passord blir 
situasjonen en helt annen, men hvem passer administratorene? Det kan på mange måter virke 
veldig barnehageaktig å måtte dytte sikkerhetsprosedyrer på voksne mennesker, men bevisene 
er etter mitt syn for omfattende til å kunne forklares bort med at nok informasjon og 
opplæring vil sørge for at mennesker tar det sikre og fornuftige valget. Informasjon og 
opplæring er viktig, men etter min mening må det fornuftige alternativet enten være det mest 
lønnsomme, eller en må en sørge for at det ikke finnes andre alternativer. 
 

2.7.5 Konsekvenser av SNMP’s dårlige sikkerhet 
 
Problemet med sikkerheten har vært en betydelig årsak til at SNMP brukes svært lite for å 
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gjøre konfigurasjonsendringer ute på nodene. Dermed mister man en viktig funksjonalitet. En 
kunne f.eks. gjøre samme endring for flere noder. Denne typen tjeneste tilbys ofte vha egne 
applikasjoner fra produsentene av IT-produkter (med det samme problemet angående 
sikkerhet så lenge applikasjonene benytter seg av SNMP, men det er ofte http som brukes). 
Problemet i heterogene nettverk blir at driftspersonellet da må forholde seg til flere ulike 
applikasjoner. Dermed oppnår en ikke det felles grensesnittet IT-administrasjonsapplikasjoner 
er ment å tilby. Jeg ser det som negativt at begrensninger i en protokoll hindrer at en viktig 
komponent innen drift av IT ikke lar seg gjennomføre på en tilfredsstillende måte. 
 

2.7.6 Forskjellige SNMP versjoner 
 
Det finnes flere versjoner av SNMPv2, men det er kun SNMPv2c versjonen som brukes i dag. 
SNMPv2p var en forbedring av SNMPv1, med oppdaterte protokoll operasjoner, nye 
protokoll operasjoner og data typer og ”party-based” sikkerhet fra SNMPsec. SNMPv2p 
oppnådde aldri utstrakt bruk. SNMPv2c bygger på SNMPv2p men bruker altså ”community” 
som ”sikkerhet” [SNMP FAQ 1.20.04.04]. 
 

2.7.6.1 SNMPv3 
 
SNMPv3 er allerede implementert med god støtte for sikkerhet. Problemer likner her etter 
mitt syn på problemet rundt SNMP vs. CMOT og kommende utfordring IPv4 vs. IPv6. 
SNMPv2c er så mye brukt og det støttes av så mange at et skifte over til SNMPv3 ikke er noe 
som kan skje over kort tid. Det finnes imidlertid løsninger som bruker SNMPv3 for enheter 
som støtter SNMPv3 og vanlig SNMPv2c (eller SNMPv1) for de som ikke støtter SNMPv3. 
Utfordringen her er å få administratorer til å se nytten og kunne forsvare investeringen som 
må til for å kunne benytte SNMPv3. En slik løsning til OpenView er f.eks. ”SNMP Security 
Pack” fra SNMP Research International [SNMP Research, 2003]. 
 
Her møter SNMP seg selv i døren etter min oppfatning. Overgangen til CMOT ble det 
ingenting av. Overgangen til sikker versjon av SNMPv2 skjedde aldri. Hvordan skal så 
overgangen til SNMPv3 skje? Enten må være klare fordeler med SNMPv3 eller at det blir det 
eneste alternativet, noe som kan bli en betydelig utfordring pga. SNMPv2c sin meget store 
utbredelse. 
 

2.7.7 SNMP’s utbredelse 
 
SNMP er med den store støtten hos produsenter og med det meget store antall MIB’er et 
kraftig og velutviklet verktøy for IT-administrasjon. I tillegg er den en relativt billig 
teknologi. 
 

2.7.8 SNMP’s svakheter 
 
På den andre siden skal en som vi har sett være klar over svakhetene til SNMP. Sikkerheten er 
dårlig, bruk av UDP kan skape problemer, trap’ene gir lite informasjon, SNMP krever relativt 
mye nettverksressurser pga polling, noe som videre kan føre til skalhabilitetsproblemer og 
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mangler filtreringsmekanisme. Mye av dette er allerede blitt forbedret med SNMPv3, men det 
er ennå langt fra vanlig å bruke SNMPv3. SNMP er til tross for navnet også relativt tungt å 
utvikle mot. Måten MIB’ene er organisert på gjør også sitt til at det er en teknologi som 
krever sitt for å kunne utnyttes. 
 

2.8 Alternativer til SNMP 
 
Grunnet SNMP’s svakheter foregår det derfor en aktiv forskning på alternativer til SNMP. 
Det er spesielt webbaserte løsninger det er forsket mest på, f.eks. JAMAP [Martin-Flatin, 
1999]. Martin-Flatin foretar en detaljert og grunnleggende beskrivelse av web basert 
administrasjon [Martin-Flatin, 2002]. De tradisjonelle applikasjonene har også kastet seg på 
webtrenden, men her er det fokusert mer på å lage GUI som passer i en nettleser (f.eks. Java). 
Selve administrasjonen er fortsatt basert på SNMP. En så lenge er det SNMP som fremdeles 
er den rådende underliggende teknologien for IT-administrasjon. Det blir spennende å se 
hvordan dette vil forholde seg i tiden som kommer. 
 
Jeg vil være forsiktig med å favorisere nye teknologier eller ideer bare fordi de er nye. 
Imidlertid er det såpass mange svakheter med SNMP at det virker fornuftig å lete etter noe 
nytt. 
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Dette kapittelet tar for seg grunnleggende sider rundt IT-administrasjonssystemer. En kan 
spørre seg hvorfor en trenger verktøy til å administrere og overvåke IT-systemer. Viktige 
momenter er at IT-systemene øker i størrelse og kompleksitet, bl.a. ved at enhetene i IT-
systemene i større grad er fra ulike produsenter (heterogene IT-systemer). Størrelsen (antall 
enheter og brukere i et IT-system) medfører bl.a.  at det er vanskelig å holde oversikten over 
IT-systemet, samt det å finne feil blir en større utfordring med økende kompleksitet. IT-
systemene øker også i geografisk utbredelse, slik at det kan være vanskelig og tungvindt å 
fysisk måtte være nødt til å nå alle enheter i ett gitt IT-system. Heterogeniteten stiller krav til 
kompatibilitet mellom de forskjellige enhetene, samt at produsentspesifikke IT-
administrasjonssystemer som kun fungerer mot produsentens egne produkter ikke lenger vil 
kunne utføre den jobben det er tiltenkt. Koblet med at bruken av datamaskiner stadig blir 
tettere knyttet til mange bedrifter, vil det være av avgjørende betydning at IT-systemet 
fungerer tilfredsstillende. 
 
Det å administrere IT-systemer i dagens situasjon er en stor utfordring, det vil derfor være 
nærliggende å tenke seg at det vil være en fordel å få inn informasjon om IT-systemet til en 
samlet sentral, v.h.a. et IT-administrasjonssystem. 
 
På den ene siden skal IT-administrasjonssystemet hjelpe arbeidet med å monitorere og 
analysere tilstanden til IT-systemet. Videre skal det kunne sette i gang tiltak for å rette på 
eventuelle problemer. Til slutt skal IT-administrasjonssystemer hjelpe til med å ligge i forkant 
av problemer. 
 

3.1 Information Management Superiority (IMS) modellen 
 
Strassmann har lagd en modell for å oppnå en så effektiv IT-administrasjon som mulig, 
Information Management Superiority modellen (IMS-modellen) [Strassmann, 1995, s. 10 - 
11] (IT-administrasjon betyr i denne sammenheng hele IT-administrasjonsdomenet, og ikke 
bare om nettverks- og systemadministrasjon som ellers i oppgaven). Strassmann argumenterer 
for å se IT-administrasjon fra et forretningsmessig ståsted. Modellen setter opp fem konsepter 
av IT-administrasjon. Disse fem konseptene vil gjennom interaksjon med hverandre føre til en 
forsterket IT-administrasjon. De fem konseptene er: 
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3.1.1 Ledelse 
 
I tillegg til å være autoritær, er ledelsen viktig for å passe på at det er enighet og samarbeid 
om de generelle strategiene til en bedrift. 
 

3.1.2 Forretningsplaninnretting 
 
IT-strategien må være i samsvar med resten av bedriftens forretningsaktiviteter. 
 

3.1.3 Prosessforbedring 
 
Det er viktig at både IT-prosesser og alle andre prosesser i en bedrift gjennomgås for å 
avdekke eventuelle muligheter for forbedringer. 
 

3.1.4 Ressursoptimalisering 
 
Managere må følge nøye med på hvor optimal fordelingen av ressurser er til en hver tid, f.eks. 
om mennesker, tid eller penger kan brukes mer effektivt. 
 

3.1.5 Operasjonsfortrinn 
 
Alle detaljer ved hver operasjon må bli utført med høy kvalitet. 
 

3.2 IT-administrasjonsdomenet vokser fram 
 
Frenzel bruker denne modellen til å vise hvordan fokus på IT-administrasjon har endret seg, 
og dermed hvordan IT-administrasjonsdomenet har vokst fram [Frenzel, 1999]. 
 
For 30 år siden lå fokuset til IT-managere å optimalisere ressursene for selve operasjonene, 
f.eks. å utnytte CPU-kraften mest mulig optimalt. Dette ligger under ressursoptimalisering i 
IMS-modellen. For 20 år siden flyttet fokuset over på prosessforbedring, der utvikling av 
applikasjoner fikk størst oppmerksomhet. For 10 år siden ble det stadig viktigere for IT-
managere å fokusere på sluttbrukersystemene, og utvikle strategier slik en forventer det under 
forretningsplanlegging. I de siste 10 årene har det pga. sterk konkurranse vært rettet stort 
fokus mot operasjonsfortrinn. I dag er fokuset for IT-managere rettet mot ledelse, der fokuset 
er konsentrert mot IT-administrasjon i den store sammenhengen. 
 
Lignende utvikling har f.eks. skjedd i forbindelse med programmeringsspråk. Tidligere var 
det stor fokus på å optimalisere koden så mye som mulig. I dag ligger fokuset på et høyere 
nivå, der design har større fokus. 
 
Til tross for denne endringen av fokus, er det fremdeles viktig å sørge for IT-administrasjon 
på ressursoptimalisering og prosessforbedring. Det er her den delen av OVO jeg skal se på i 
case-studiet faller inn under. Det er viktig å ha i tankene at OVO brukt i denne sammenheng 
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bare tilbyr hjelp til en bit av hele IT-administrasjonsdomenet. 
 

3.3 Hva er det IT-administrasjonssystemer skal kunne hjelpe med? 
 
Det er viktig å ha klart for seg hva en kan forvente av IT-administrasjonssystemer. 
 

3.3.1 Status til nettverket 
 
Elementer ved et nettverk en ønsker å få informasjon om og kontrollere er mange. Blant de 
viktigste er båndbredde utnyttelse, flaskehalser i nettverket, garantier for ressurser kalt quality 
of service (QoS), f.eks. å garantere en viss båndbredde, sikkerhetsproblemer, fordelingen av 
nettverksenheter og tilstanden til f.eks. rutere. Dette er elementer som danner selve nettverket. 
 

3.3.2 Status til systemet 
 
Andre viktige momenter er tjenester som skal ytes/brukes i et nettverk, f.eks. e-post, 
webserver og filserver. Her er det naturlig å skille mellom den fysiske maskinvaren (serveren) 
og programvaren. Slike tjenester er like viktige som selve nettverket. Disse to grenene ble 
som nevnt tidligere delt i nettverks- og systemadministrasjon, men dekkes nå av begrepet IT-
administrasjon. 
 

3.3.3 Administrere brukermaskiner 
 
En yngre gren er administrasjon av sluttbrukermaskiner. Fra før har det hovedsaklig vært 
fokusert mot serverne og nettverket, men dette er i ferd med å endre seg. En egen standard, 
DMTF Desktop Management Interface (DMI), tar for seg oppgavene med å administrere 
sluttbrukernes datamaskiner. Denne administrasjonsoppgaven består bl.a. av systemressurser 
som harddisker og CPU, applikasjoner som tekstbehandling og regneark og administrasjon av 
operativsystemer [Ghetie, 1997, s. 462 - 463]. Dette feltet av IT-administrasjon blir det ikke 
sett på i oppgaven. 
 

3.3.4 Løse problemer 
 
Denne informasjonen kan brukes til å løse akutte problemer i IT-systemet, men kanskje 
viktigere, allerede på et tidlig tidspunkt gi en indikasjon på feil som er i ferd med å oppstå, 
slik at feilen kan rettes på før den blir alvorlig. F.eks. hvis IT-administrasjonssystemet gir 
beskjed om en økning av sjekksumfeil i et nettverkskort, kan det bety at det er i ferd med å gå 
i stykker. Dermed kan en rette på problemet til en planlagt og passelig tid. På lengre sikt kan 
innsamlet informasjon om IT-systemet gi indikasjoner på eventuelle nødvendige forbedringer 
som bør gjøres, og hvor de bør gjøres. 
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3.3.5 Datavarehus som kilde for kunnskap 
 
All viktig informasjon blir lagret i et datavarehus. Dette sikrer at kunnskap tas vare på og 
lagres på en sentral og lett tilgjengelig plass. Denne informasjonen skal kunne brukes til å se 
på trender og gi hjelp til å løse nye problemer basert på hvordan liknende problemer tidligere 
ble løst.  
 

3.4 Hvilke fordeler gir IT-administrasjonssystemer? 
 
Problemene beskrevet over blir til sammen en stor og kompleks oppgave. Målet for 
totalløsninger for IT-administrasjon er å lette denne oppgaven. Det skal gjøres på flere måter. 
 

3.4.1 Den daglige administrasjonen krever ikke lenger eksperter 
 
Applikasjonen skal muliggjøre at personer uten den nødvendige ekspertisen likevel skal 
kunne utføre administrasjon av IT-systemer. Dette skal skje ved at applikasjonen behandler 
og analyserer innhentet informasjon som en ekspert ville ha gjort, og videre presenterer 
resultatet av dette til en operatør som på bakgrunn av god informasjon fra applikasjonen kan 
foreta eventuelle tiltak på samme måte som en ekspert ville ha gjort. 
 
Å bygge opp et slikt system bygger på at kunnskapen til flere eksperter knyttes sammen i IT-
administrasjonssystemet, f.eks. kunnskap fra nettverkseksperter og eksperter fra SUN, HP og 
Windows plattformer. I tillegg at dette muliggjør administrasjon for ikke-eksperter, vil også 
denne sentraliserte kunnskapen i seg selv være styrkende, da det ikke lenger bygger på 
erfaringer fra en enkelt ekspert. 
 

3.4.2 Datamaskinenes overlegne evne til å behandle informasjon 
 
Grunnet en datamaskins evner til å hurtig behandle informasjon, skal slike applikasjoner 
oppdage og komme med løsninger, eventuelt løse problemet selv, mye raskere enn et 
menneske er i stand til. Hurtig og effektiv problemløsning er viktig innenfor IT-
administrasjon, da det fort kan bli kostbart skulle hele eller deler av bedriftens IT-system være 
nede i lengre perioder. 
 
Ut over den rene hurtigheten til en datamaskin, er datamaskinens evne til å behandle 
informasjonen på en objektiv måte overlegent et menneske. Mennesker kan lett ta forhastede 
slutninger, spesielt i komplekse systemer med mye informasjon. 
 
For å ha oversikt over hva som skjer i et IT-systemet, er det viktig at administrator, enten det 
er et menneske eller en applikasjon, takler denne oppgaven. Ofte vil dette skje ved 
repeterende forespørsler/sjekking av forskjellige nettverksenheter og applikasjoner. 
Repeterende arbeid er noe de fleste mennesker ikke liker, dessuten kan det lett føre til feil. For 
datamaskiner derimot passer slike oppgaver utmerket, og vil på dette området kunne bidra 
med å lette administrasjonsarbeidet. 
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3.4.3 Kostnadsbesparende 
 
Kostnadsreduksjon er kanskje det punktet med mest fokus på i dag. Målet er at IT-
administrasjonssystemer skal være kostnadsbesparende. For å kunne forsvare den relativt 
store utgiften (både i form av penger og tid) en slik løsning innebærer, er det et viktig 
argument at det på sikt skal lønne seg og avdelingen/bedriften dermed sparer penger. 
 

3.4.4 Konkurransefortrinn 
 
IT-systemene blir stadig mer sentrale for mange bedrifter. Derfor er det utbredt å anse et 
velfungerende IT-system som et konkurranse fortrinn. Se 3.10 Endret syn på IT-avdelingen 
for en mer detaljert gjennomgang av denne endringen.  
 

3.5 Hva kreves for å implementere et IT-administrasjonssystem 
 
Ved innføring av et så stort og komplisert system, er det meget viktig å følge visse 
retningslinjer. Slike retningslinjer er etter min mening viktig for de fleste prosjekter. 
Viktigheten av dem øker i takt med prosjektets størrelse og kompleksitet. 
 
Fra HP gis det følgende råd [HP, 2001a, s. 89 -90]: 
 

3.5.1 Planlegging 
 
Det er viktig å hele tiden ha en prosjektplan. Prosjektplanen skal 
inneholde informasjon om hvem som skal gjøre hva og når det skal 
gjøres. En prosjektplan er ikke noen statiske dokumenter og 
tegninger en setter opp før en begynner selve implementasjonen, 
men heller en dynamisk oversikt over hva som er gjort og hva som 
gjenstår. Etter hvert som prosjektet skrider fram, er det som oftest 
nødvendig med forskjellige justeringer. Slike justeringer må ikke 
sees på som om et nederlag i forhold til den originale prosjektplanen 
(alt er som vanlig relativt), men heller som nødvendige tiltak for å 
følge en dynamisk gjennomføring av prosjektet. Ved en slik 
tilnærmelse øker en sjansene for å nå målet bedriften har for 
prosjektet, og ikke hva den originale prosjektplanen hadde som mål. 

“Too often, 
computer support 
people have come 
to believe that 
”plan” is a four-
letter word” 
 
Ballew, 1997, s. 
220. 

 
Da IT-administrasjon spenner over mange felt, er det nødvendig at personer fra de ulike 
feltene er med i både prosjektplanleggingen og gjennomføringen av prosjektet. Det trengs 
ekspertise for nettverks- og systemadministrasjon, bl.a. for å kunne fortelle hva slags status- 
og feilinformasjon som er ønskelig og hvordan slik informasjon kan innhentes for å bygge 
opp de viktige filtrene. 
 
I selve prosjektgjennomføringen er det viktig å dokumentere ved beskrivelse og diagrammer 
hva status til prosjektet er. Dette må sammenliknes med prosjektplanen for å avdekke hvilke 
steg som gjenstår for å nå det endelige målet. 
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3.5.2 Start i det små 
 
For å unngå å miste oversikten og redusere kompleksiteten i feilsøking, er det viktig at 
prosjektet gjennomføres ved stegvis implementasjon. I henhold til prosjektplanen settes opp 
og testes en komponent før en begynner på neste komponent. Et problem kan være at det 
trengs flere komponenter for i det hele tatt å kunne teste en komponent. Utfordringen er å 
finne så få komponenter som mulig å starte med dem så minimalistisk så mulig. 
 

3.5.3 Gå sakte framover 
 
For å bygge videre på poenget med å starte forsiktig, er det viktig å hele tiden gå sakte 
framover. Gjennom hele prosjektet må det testes for hvert skritt en tar, for å sikre at en når 
målet. 
 
HP retter spesielt en advarende pekefinger mot filtersystemet. Da filtersystemet er 
grunnleggende viktig for et IT-administrasjonssystem, er det spesielt viktig at en slik 
komponent blir grundig testet i hvert ledd av prosessen med å sette opp filtersystemet. 
Datainnsamlingsintervaller er også viktig å passe på. For mange og hyppige datainnsamlinger 
kan bruke unødvendig mye nettverks- og NMS-ressurser. 
 

3.5.4 Dokumenter 
 
IT-administrasjonssystemer er store og kompliserte. Det er derfor desto viktigere å 
dokumentere hva som er gjort og når det ble gjort. Denne dokumentasjonen kommer i tillegg 
til prosjektplanen. Det er viktig å dokumentere uforutsette hendelser og problemer som 
oppstod. Enda viktigere er det å dokumentere hvordan slikt ble løst, med tanke på at en slik 
dokumentasjon kan være til hjelp skulle lignende hendelser eller problemer skje igjen og for å 
kunne eventuelt gå tilbake til en tidligere konfigurasjon. 
 

3.5.5 Backup 
 
Det er som alltid viktig å ta backup og verifisere at man har en restore som virker. Defekter 
oppstår i datamaskiner, programvare inneholder feil og ikke minst så blir det gjort 
menneskelige feil.   
 

3.6 De første IT-administrasjonssystemene 
 
Det har foregått og foregår en rivende utvikling av IT-administrasjonssystemer, og jeg vil nå 
kort presentere historien til denne utviklingen [Ghetie, 1997, s. 45 - 51]. 
 
På midten av 1980-tallet til slutten av 1980-tallet var det få IT-administrasjonssystemer. 
Eksempler på produkter var IBMs NetView, lansert i 1984. Et veldig sentralisert system og 
bygd på den proprietære administrasjonsprotokollen Network Management Vector Transport 
(NMVT). Helt i tråd med dagens løsninger, bestod NetView av flere forskjellige moduler som 
hver hadde sitt ansvarsområde. Dette var både en nettverks- og 
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systemadministrasjonsapplikasjon for IBMs Systems Network Architecture (SNA). På den 
helt andre siden befant AT&T seg, som mente en måtte bruke de internasjonale OSI 
protokollene. 
 
Selve konseptet IT-administrasjonssystemer har mye å takke for forskning og utvikling av 
administrasjonsstandarder, da spesielt OSI’s CMISE og SMIP, og Internets SNMP. 
 
DEC lanserte i 1990 Enterprise Management Architecture (EMA), en plattform som minner 
mye om kommende teknologi. Den inneholdt f.eks. konsepter som NMS og agenter. På 
omtrent samme tid lanserte HP sin OpenView arkitektur, basert i første omgang på kun OSI 
administrasjonsprotokoller, men disse ble raskt droppet til fordel for den da nylig 
standardiserte SNMP protokollen. 
 
Det første produktet basert på objektorientert design var Tivoli Wizard fra nykommeren 
Tivoli Systems. IBM utviklet på samme tid et lignende prosjekt, System Object Model 
(SOM), senere endret til Distributed SOM (DSOM). 
 

3.7 Distributed Managment Environment (DME) 
 
OSF hadde tidligere designet og utviklet en plattform for utvikling av distribuert tjener/klient 
applikasjoner, kalt Distributed Computing Environment (DCE), og så det store behovet for 
administrasjon av DCE. Dette prosjektet fikk navnet Distributed Managment Environment 
(DME). 
 

3.7.1 Enighet om en felles administrasjonssystemstandard 
 
Med det stadig voksende markedet for åpne, produsentuavhengige og standardiserte løsninger 
for IT-administrasjonssystemer, greide OSF å overbevise de andre aktørene om viktigheten av 
en slik felles plattform. Dette førte til at OSF satte i gang med et stort prosjekt for å evaluere 
alle kjente teknologier for IT-administrasjonssystemer, og sette den beste teknologien 
sammen inn i DME. 
 
Rundt 1989/1990 ble det tekniske rammeverket for IT-administrasjonssystemer fastlagt på 
bakgrunn av DME plattformen. Dette ble gjort hovedsaklig av Digital, OSF, HP, Tivoli 
Systems, IBM og SUN  
 

3.7.2 DME problemer 
 
I det videre arbeidet støttet DME på problemer. Hovedproblemene var at DME plattformen 
strakte seg over for mange teknologier, sen software utvikling i forhold til utviklingen av 
selve teknologien og det objektorienterte designet ble vanskeliggjort av tre forskjellige 
leverandører. Her mener jeg at en ser igjen noe av det samme problemet CMOT fikk. For 
omfattende og komplisert standard får helt motsatt effekt, nemlig en manglende oppslutning 
om standarden og i dette tilfellet produsenter som går egne veier. 
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3.8 Førstegenerasjons IT-administrasjonssystemer 
 
Pga. problemene med DME lanserte HP og Tivoli (hovedaktørene innen DME prosjektet) i 
1991 og 1992 sine egne produkter basert på DME plattformen, men uten å tilfredsstille hele 
DME systemspesifikasjonen. Andre produkter, fra bl.a. Cabletron og OSI ble også lansert, 
basert på andre plattformer. 1991 og 1992 representerer således førstegenerasjons IT-
administrasjonssystemer. 
 
Når hovedaktørene av DME prosjektet trakk seg helt ut, var det ikke mye styrke bak 
prosjektet lenger, og det døde stille hen. Etter min mening er dette nok en annen parallell til 
kampen mellom OSI’s og SNMP’s administrasjonsprotokoller. DME ble brukt som 
rammeverk, men støtte på problemer, som medførte manglene implementasjon. Dette 
resulterte i produkter som baserte seg på DME. 
 

3.9 Kampen hardner til 
 
Da utviklingen hadde og fremdeles har høyt tempo, var det ikke alle aktørene som klarte å 
henge med, og i løpet av 1993 hadde flere mindre produsenter falt fra. Det førte til økt 
oppslutning om de gjenværende produktene, hovedsaklig OpenView og Tivoli. IBM, DEC og 
Bull med flere stod da igjen med en ufullstendig implementasjon av DME plattformen. 
Dermed hadde de ikke mange valg for å kunne levere egne applikasjoner for IT-
administrasjon. Flere valgte derfor å lisensiere OpenView plattformen (versjon 3), og 
videreutvikle denne. 
 
En runde med stor markedsføring om mer åpne, distribuerte og objektorienterte plattformer, 
tok plass i 1994, og flere store planer og flotte navn ble presenterte. 
 
I 1995 fikk de store produsentene på ny befestet sin posisjon som leverandører av IT-
administrasjonsapplikasjoner, og trenden var mot å levere spesifikke produkter for nettverks- 
og systemadministrasjon. Nå hadde produktene nådd et stadium der de ble ansett som 
velfungerende, men var likevel langt fra det ideelle IT-administrasjonssystemet. 
 

3.9.1 Dagens to dominerende IT-administrasjonssystemer 
 
I dag er OpenView og Tivoli (som nå eies av IBM) de dominerende løsningene for IT-
administrasjon, men det finnes også mange andre produkter fra andre produsenter. 
 

3.10 Endret syn på IT-avdelingen 
 
Fra slutten av 1990-tallet har det gradvis skjedd en endring av synet på IT-avdelingen. Fra å 
være en utgiftspost skal nå IT-avdelingen på samme måte som de fleste andre avdelingene i 
en bedrift, tjene penger. Dette kan umiddelbart høres lite fornuftig ut, da det burde koste 
bedriften de samme pengene uansett. Slik sett blir det bare en kunstig form for inntjening av 
penger, da det er bedriften som uansett betaler for avdelingen. 
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For å forstå hvorfor denne endringen er viktig, kan det være 
nyttig å bruke Porters verdikjedemodell. I denne modellen bruker 
Porter begrepene primæraktiviteter og støttefunksjoner [Porter, 
1985]. I en slik sammenheng blir IT-avdelingen en støttefunksjon 
for bedriften. Videre i Porters verdikjedemodell kommer det 
fram at det er fundamentalt viktig å identifisere elementene i 
verdikjeden som gir konkurransefordeler. Det er ikke bare 
ensrettet fokus på det gitte elementet som er viktig for å utnytte 
konkurransefordelene, men også å integrere elementene og sikre 
samspill mellom dem. Her ligger nøkkelen til endret fokus på IT-
avdelingen og kanskje et konkurransefortrinn i forhold til andre 
bedrifter. Ved at IT er blitt så viktig for mange bedrifter, vil øk
velfungerende IT-avdeling kunne resultere i at primæraktivitetene k
 
Denne tankegangen om at IT-avdelingen er en slags 2. divisjon f
smitte over på de ansatte i IT-avdelingen. Det er en kjensgjerning a
lettere å komme med kritikk enn ros, og at vi heller sender e-p
supportavdelingen når noe ikke virker, enn for å si oss fornøyde m
gjort. 
 
Det er mitt syn at IT-administrasjonssystemer kan være med på å
være en utgiftspost til en avdeling som tjener penger. Videre kan et
til IT-avdelingen. 
  
Poenget synes å være en økt forståelse for hvor mye IT koster for h
i bedriften. Dette gjelder både for avdelingene som trenger IT-tjene
avdelingen selv. Hvor mye koster det f.eks. at avdeling A trenger 
fem Unix-maskiner, samt support på de maskinene og videre tjen
webserver? 
 
Klare tall på hvor mye IT koster, vil forhåpentligvis medføre at av
innkjøp av nye maskiner eller tjenester hvis det virkelig er behov
vært vanskelig å få den fulle oversikt over hva slikt koster. Fo
forholde seg til innkjøpspriser, men hva koster supporten pr
driftsavdelingen ”bare” er en forbruksavdeling har det kanskje væ
fokus på f.eks. hva support koster og hvor mye support en skal gi.
hele tiden gå lenger og lenger i forhold til det som originalt var ram
kan videre føre til enda dyrere IT-avdeling.  
 
Med en slik endring av fokus, har en fått nye begreper som Service
Et ”hot” emne innen dagens IT-administrasjon og for IT-administr
avtaler som fastgir helt konkret hva de forskjellige IT-tjenestene
mange måter sammenlignes med en forsikringspolise. Avdeling A
datamaskiner. SLA’en skal derfor inneholde hvor mye de koster i
koster f.eks. pr. år for support. I tillegg kan en inkludere kostna
tilgang til forskjellige applikasjoner osv., slik at prisen for mask
slike tjenester. Videre må SLA’en inneholde avtalt oppetid på de 
hva ”straffen” blir skulle f.eks. e-postserveren ha mer nedetid en avt
 
En svakhet ved SLA’er er at det er vanskelig å avgjøre hvor mye de
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post til en bruker osv. Et krav for at en tjeneste skal kunne dekkes av en SLA, er at tjenesten 
lar seg måle, og at resultatet kan bli analysert og rapportert. Service Level Management 
(SLM) skal hjelpe med dette. 
 
Denne måten å se på IT-avdelingen burde ikke være noen stor overraskelse. Et slikt syn og 
måte å avtale levering av ulike tjenester finner en igjen innen de fleste former for 
foretningsvirksomhet. 
 
Det er imidlertid to ting som gjør det noe mer spesielt enn i tradisjonell forstand. 
 
Istedenfor at avtalen gjelder mellom bedrifter, gjelder det ofte internt i bedriften. IT-
avdelingen har tradisjonelt vært en del av bedriften, og pleier ofte å være i samme bygg som 
bedriftens andre avdelinger. Dette har imidlertid endret seg mye de siste årene. Fjerndrift er 
stadig mer vanlig, det samme er sentraliserte IT-avdelinger. Videre er det også stadig mer 
vanlig at IT-avdelingen outsources til bedrifter som kun driver med drift/support. 
 
Innen f.eks. tradisjonell industri har en lang erfaring i hvor mye tjenester koster og hvor lang 
tid et prosjekt tar. F.eks. gjøres det gode estimater for hvor mye en bro vil koste, og hvor lang 
tid det vil ta å fullføre byggingen av den. Underveis i prosessen er det også letter å forholde 
seg til hvordan en ligger an i forhold til prosjektplanen. Drift av IT er en mye yngre disiplin 
og er samtidig veldig dynamisk, den er heller ikke fysisk håndterbart slik f.eks. en delvis 
ferdig bro er. Dette gjør at tradisjonelle metoder for prosjektgjennomføring ikke strekker til i 
samme grad, og at det er forbundet større usikkerhet til estimeringene. Dette er ikke unikt for 
drift av IT, men gjelder for IT generelt. 
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4 Hvordan fungerer et IT-administrasjonssystem 
 
I dette kapittelet vil jeg først se på de mer generelle prinsippene som ligger til grunn for IT-
administrasjonssystemer, og hvordan de generelt fungerer. 
 
IT-administrasjonssystemer dreier seg om å samle inn, analysere og presentere data om IT-
systemer. For et lite IT-system vil en eller få personer utmerket greie denne jobben selv, men 
når systemene blir store nok, blir det vanskelig for mennesker å håndtere all den informasjon 
som skapes av systemet. 
 
Newell og Simon har satt opp en modell for menneskelig informasjonsbehandling, 
Information Processing System (IPS) [Newell, 1972]. Modellen beskriver hvordan mennesker 
behandler informasjon på mye den samme måten som en datamaskin, nemlig på en 
sekvensiell, syntaktisk og automatisert måte. Modellen gir etter mitt syn en god forklaring på 
hvilke ledd innen IT-administrasjon IT-administrasjonssystemer kan bidra med, men det 
avdekkes også viktige mangler et slikt system vil måtte få pga. dagens teknologi. 
 

4.1 Samle inn informasjon 
 
Da en datamaskin er i stand til å mye raskere innhente, analysere og presentere informasjon 
enn mennesker, er det dette som ligger til grunn for IT-administrasjonssystemer. I tillegg til at 
datamaskiner er raskere på dette området enn mennesker, vil en også unngå problemer som at 
mennesker ikke alltid er rasjonelle og ikke klarer å objektivt analysere store datamengder uten 
fare for å trekke forhastede slutninger eller overse sammenhenger. 
 

4.1.1 Datavarehus 
 
For å samle all den desentraliserte informasjonen som ligger spredt i et stort IT-system og 
samtidig overvåke systemet for feilsituasjoner, bruker IT-administrasjonssystemer 
datavarehuskonseptet. Datavarehus består grunnleggende av en eller flere databaser. Det som 
skiller et datavarehus fra en vanlig database, er datavarehusets mange lag. Disse lagene utgjør 
alt fra forskjellige presentasjonslag til lag for å administrere og abstraktere informasjonen 
[Orr, 2000]. 
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4.2 Klassifisering og beslutningstaking 
 
Det er innenfor klassifisering og beslutningstaking IT-administrasjonssystemer virkelig blir 
satt på prøve. 
 

4.2.1 Klassifisering 
 
Innen klassifisering betyr dette å formidle på en lett forståelig måte om avvik eller endringer i 
datamengden. Dette oppnås ofte best ved en visualisering av funnene. Funn av avvik kan være 
tegn på at noe er i ferd med å feile, og er derfor veldig viktig for å kunne bekjempe problemer 
før de blir alvorlige problemer. Datamaskinens gode evner til å behandle og korrelere store 
datamengder skal her hjelpe IT-avdelingen med å ligge i forkant av problemer, ved å kunne se 
små endringer som kan tyde på begynnende problemer. Slik kan tiltak settes i verk før feilen 
blir så stor at den kan få alvorlige konsekvenser. Målet er altså å utbedre feil så tidlig at 
brukerne av IT-systemet ikke opplever konsekvensen av at feilen først blir rettet på et senere 
og mer alvorligere tidspunkt. Tett knyttet til avviksanalyser finner man trendanalyser. 
Trendanalyser muliggjør sammenlikninger mellom forskjellige perioder, f.eks. fjoråret vs. 
nåværende år eller april vs. oktober. Eventuelle endringer i trender kan gjøre det mulig å 
avdekke avvik eller begynnende flaskehalser, og muliggjør videre igangsetting av tiltak. 
 
Slik jeg vurderer det, vil IT-administrasjonssystemer på denne måten være til stor hjelp ved å 
objektivt og hurtig klassifisere informasjon. Det er imidlertid en annen side av et slikt 
klassifiseringssystem, nemlig det å ”lære” klassifiseringssystemet å kunne utføre denne 
jobben. Dette kommer jeg tilbake senere i oppgaven. 
 

4.2.2 Beslutningstaking 
 
Den andre hovedoppgaven til IT-administrasjonssystemer er som et beslutningssystem. Her 
skal kvaliteten av beslutninger som tas økes. Et mål er å kunne ha den fulle og ideelle viten 
om alle alternativer og konsekvenser før en beslutning tas (den rasjonelle idealmodellen). 
Dette målet blir vanskeligere å nå jo flere variabler og jo større et system blir. IT-
administrasjonssystemets oppgave i denne sammenheng blir å gi brukerne et større 
informasjonsgrunnlag enn brukerne selv ville ha greid å innhente, og på den måten trekke 
beslutningsprosessen i retning av den rasjonelle delen av idealmodellen. Her er det knyttet 
store krav til IT-administrasjonssystemets innsamlings-, analyse- og presentasjonsmetoder. 
Mangler her kan føre til flere negative effekter. En effekt er informasjonsflom. For brukerne 
betyr det at de må forholde seg til urimelige mengder informasjon, noe som igjen lett kan føre 
manglende oversikt. På motsatt side vil for lite informasjon ikke gi et detaljert nok grunnlag 
for beslutningstaking. Her er det en fin balanse mellom for mye og for lite informasjon, og 
den meget viktige filtreringsmekanismen er viktig for IT-administrasjonssystemets suksess. Å 
sette opp gode filter krever en god og detaljert kjenneskap til IT-systemet, og gir således 
allerede på dette stadiet hint om at det er krevende å sette opp et velfungerende IT-
administrasjonssystem. 
 
Jeg mener at som for klassifiseringssystemet så vil utfordringen også her være å ”lære opp” 
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IT-administrasjonssystemet, dvs. i dette tilfellet finjustere informasjonsmengden og kvaliteten 
på beslutningstakingen. 
 
Kunnskapen til å beherske de to nevnte disiplinene krever ekspertkunnskaper. 
Ekspertsystemer er teknologi som kan gi datamaskiner slike evner. 
 

4.3 Ekspertsystemer 
 
Klassifisering og beslutningstaking er komplekse områder. En egen gren innen IT, 
ekspertsystemer, utforsker hvordan datamaskiner kan bidra til bl.a. dette2. Ekspertsystemer 
befinner seg under kunstig intelligens (AI) fagfeltet, og utgjør et viktig element for nesten all 
AI [Castello, 1997, s. 1 - 2]. 
 

4.3.1 Definisjoner på ekspertsystemer 
 
Det finnes flere definisjoner på hva ekspertsystem er.  
 

4.3.1.1 Bredt definert 
 
Castello et al. oppsumerer det hele til: ”An expert system can be broadly defined as a 
computer system (hardware and software) that simulates human experts in a given area of 
specialization” [Castello, 1997, s. 2]. Etter mitt syn vil en slik definisjon dekke over det IT-
administrasjonssystemer skal kunne bidra med, og passer derfor bra som en arbeidsdefinisjon 
for å kunne bruke ekspertsystemkonseptet som et rammeverk for generelle betraktninger 
rundt IT-administrasjonssystemer. 
 

4.3.1.2 Snevert definert 
 
En mer snever definisjon av ekspertsystem vil kreve at et ekspertsystem skal lære og kunne ta 
fornuftige avgjørelser. Dette kan det bli vanskelig å avgjøre om et ekspertsystem klarer. For 
hva ligger i begrepet å lære? Hvem bestemmer om systemet er fornuftig eller ikke? Når en 
bruker menneskelige egenskaper om datasystemer mener jeg at en må spesifisere helt konkret 
hva en mener. Læring er et meget vidt begrep, og jeg anser det å bruke slike begreper som 
dårlige produktspesifikasjoner. En trenger spesifikk informasjon om hva slike systemer 
faktisk kan ”lære”. 
 

4.3.1.3 Så hva er ekspertsystemer egentlig? 
 
Det kan altså være litt uklart om et system er et ekspertsystem eller ikke. Sprague og 
McNurlin bruker betegnelsen ekspertlignende systemer om systemer som baserer seg på ”IF 

 
2 En artig sidebemerkning i denne sammenheng er at Schlumberger sammen med AI-forskere ved MIT stod for 
en av de første kommersielle ekspertsystemløsningene, Dipmeter Advisor. Systemet skulle hjelpe i arbeidet med 
å analysere data fra oljebrønner [Winston, 1984]. Dipmeter Advisor kunne etter hvert analyserte dataene bedre 
enn geologene greide [Hoog, 2003, s. 12].   
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... THEN ... regler” [Sprague, 1986, s. 378 - 382]. Ekspertlignende systemer er en del av 
Decision Support Systems (DSS), en betegnelse tatt i bruk av Keen på midten av 1970-tallet 
[Sprague, 1986, s. 363]. Her mener jeg at man finner en viktig og fundamental forståelse av 
hva DSS og ekspertlignende systemer er. DSS er systemer mente til å hjelpe, ikke erstatte 
beslutningstagere. IT-administrasjonssystemer har samme oppgave, og det er etter min 
forståelse meget viktig å være klar over denne forskjellen. 
 

4.3.2 Samsvar mellom forventet og levert ekspertsystem? 
 
Et annet viktig moment for å ta med teori om ekspertsystemer, er at produktbeskrivelsen til 
IT-administrasjonssystemer ofte inneholder løfter det trengs et ”ekte” ekspertsystem for å 
innfri. Hvordan dette påvirker egenskapene og forventninger til slike systemer kommer jeg 
tilbake til (se 6.6 Fra hendelse til melding). 
 
Fuller ser på begrensninger til ekspertsystemer i forbindelse med IT-administrasjonssystemer. 
Han hevder at det er tildels historiske grunner til å være skeptiske til slike løsninger, da 
koblingen mellom skyhøye lovnader om produktene, forbundet med høye og ofte for høye 
forventinger for hva de er i stand til å utrette, har gitt applikasjonene mye å leve opp til. 
Videre er det grunn til å være skeptisk til de høye tekniske tersklene som må overvinnes, skal 
et slikt system virke tilfredsstillende. 
 
Videre retter Fuller en advarende pekefinger mot ny og/eller umoden teknologi. Det høye 
presset for å levere slike løsninger, representerer en fare for at produkter slippes på markedet 
før de burde. Til slutt påpeker Fuller at selv om ekspertsystemer har vært brukt lenge og med 
stor suksess i andre disipliner (f.eks. helsevesenet), er det på generelt basis ikke trivielt å 
konvertere dette videre til andre disipliner [Fuller, 1999, s. 200 - 201]. 
 
Det er derfor etter min oppfatning ganske tydelig at man her står foran et stor utfordring med 
å formidle hva IT-administrasjonssystemer er i stand til å utføre, spesielt med tanke på 
kompleksiteten til systemet det skal administrere. 
 
En kalkulator er på mange måter et ekspertsystem, et ekspertsystem som raskt gir korrekte 
svar (beslutninger) på matematiske operasjoner. Grunnen til at slike ekspertsystemer er så 
dyktige, er pga. de ”enkle” matematiske reglene som ligger til grunn for beslutningstakingen.  
Beveger man seg derimot over på mer kompliserte områder, dvs. områder som ikke er så 
presist definert som matematikken, er det etter min vurdering to viktige problemer som må 
håndteres. 
 
Ekspertsystemkonseptet jeg bruker i oppgaven bruker regler til å foreta beslutninger. Hvis 
f.eks. en bruker taster ”2 + 7”, så bruker kalkulatoren ’+’ tegnet til å beslutte at de to tallene 
skal summeres. I et IT-system er det langt flere forskjellige typer beslutninger som må tas, 
enn de fire regneoperasjonene en generell kalkulator må kunne takle. Dermed øker størrelsen 
på antall regler som kreves i et IT-system dramatisk. Til forskjell til hva en kunne håpet IT-
administrasjonssystemer selv skal være i stand til, vil de etter min vurdering av det 
underliggende ekspertsystemkonseptet ikke klare å definere slike regler selv. De er altså i like 
liten stand til å lære akkurat slik en kalkulator heller ikke er. Kalkulatoren har på forhånd blitt 
programmert til å utføre spesifikke regneoperasjoner. IT-administrasjonssystemer må på 
samme måte instrueres i form av regler for å kunne ta beslutninger. Dermed beveger en seg 
over til neste problem/utfordring. 
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For å sette opp slike regler behøves ekspertkunnskap. En slik forutsetning kan etter mitt syn 
være vanskelig å oppfatte. Dette pga. måten IT-administrasjonssystemer blir markedsført på, 
manglende forståelse av begrensninger til IT og menneskers tilbøyelighet til å overføre 
menneskelige evner til IT. 
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5 Komponentene i et IT-administrasjonssystem 
 
Det er flere områder et IT-administrasjonssystem må kunne innfri for at produktet skal kunne 
betegnes som velfungerende. IT-administrasjonssystemer er bygget opp av flere komponenter 
og består flere sammenkoblete applikasjoner. Flere av disse komponentene er generelle 
komponenter uavhengig hvilket produkt en ser på. 
 
I dette kapittelet vil jeg foreta en teoretisk analyse av hva et IT-administrasjonssystem består 
av. Dette danner så grunnlager for analysen av dataene samlet inn fra case-studiet (se kapittel 
7, 8 og 9). 
  

5.1 Hovedkomponentene til et IT-administrasjonssystem 
 
Hovedkomponentene i et IT-administrasjonssystem inkluderer et grafisk vindussystem (GUI), 
hendelsessystem, kommunikasjonstjeneste, objekt manipuleringstjeneste, databasetjeneste og 
støttetjenester. Nedenfor følger en beskrivelse av de overordnete komponentene/tjenestene en 
generell IT-administrasjonsapplikasjon består av. Jeg kommer ikke til å ta for meg detaljer 
som f.eks. krav til hardware og operativsystem. 
 

5.2 GUI 
 
Historisk var det via kommandolinjen IT-administrasjon ble utført. I dag er det grafiske 
brukergrensesnittet (GUI) som har tatt over mye av arbeidet. GUI er et abstraksjonsnivå opp 
fra kommandolinjen, og er ment for å lette interaksjonen mellom mennesker og datamaskiner. 
IT-administrasjon er en kompleks oppgave, og mye informasjon genereres som på ulike måter 
skal presenteres for brukerne. Indikasjoner på feilsituasjoner er en meget viktig oppgave 
GUI’et effektivt må kunne formidle til brukerne. Videre dekker IT-administrasjon over flere 
områder (nettverk og system), som igjen skaper utfordringer med å lage et felles GUI. Videre 
er det mange type applikasjoner som enten kjøres av IT-administrasjonsapplikasjonen eller av 
brukerne selv. En annen viktig del av GUI’et er å presentere selve nettverket for brukerne. Å 



5.3 GUI komponenter 
 

 
tillate administrator å legge til egne applikasjoner for å kunne lage et mer skreddersydd 
system er også viktig. 
 
En utfordring er altså å få GUI’et til å opptre som en stor helhet, der brukerne ideelt sett bare 
trenger å forholde seg til en type GUI. Det er som vi ser store utfordringer som skal løses for å 
lage et solid konstruert GUI for IT-administrasjonssystemer. Jeg vil nå gå gjennom de 
viktigste komponentene til et generelt GUI [Ghetie, 1997, s. 61 - 76]. 
 

5.2.1 To hovedkomponenter til et GUI 
 
Ghetie skiller mellom to hovedkomponenter for GUI’et. 
 
Den første komponenten består av det vi ser på selve skjermen, de grafiske vinduene, 
objektene, kartene osv. Dette blir laget av vindussystemet som kjører på den spesifikke 
plattformen. Frem til slutten av 1990-tallet var dette hovedsaklig på Unix, og derfor er de 
fleste GUI lagd med utgangspunkt i standardene OSF Motif og X Windows. Microsoft 
Windows er imidlertid blitt så populært at pr. i dag er de aller fleste store IT-
administrasjonssystemene tilgjengelige for Windows NT og høyere. Java er også en populær 
teknologi, og ofte ser en at operatør GUI’et blir skrevet for Java, som på den måten gjøres 
plattformuavhengig. 
 
Komponent nummer to er ansvarlig for to viktige prosesser. Den ene er å hente inn topologisk 
informasjon om objekter i nettverket og systemet. Det er flere måter denne informasjonen blir 
samlet inn på. For nettverkskomponenter vil det ofte gjøres v.h.a. IP adresser, men kan også 
gjøres v.h.a. IPX og Media Access Control (MAC) adresser. Den andre prosessen er så å 
plassere disse objektene på kart som skal vises på skjermen. Da det er mulig å se nettverket på 
ulike nivåer og med ulik detaljrikdom, er dette en komplisert prosess. 
 

5.3 GUI komponenter 
 
For at GUI’et skal klare denne kompliserte oppgaven, trengs det i tillegg til det som allerede 
er nevnt, et stort utvalg ulike grafiske objekter til å representere de ulike objektene i nettverket 
og databaser for å lagre informasjon om topologi og egenskaper om nettverket. Se Figur 5-1 
for et generelt IT-administrasjonssystem GUI. 
 
Helt likt som for de fleste andre applikasjoner er det nødvendig med følgende funksjonalitet: 
 

5.3.1 Meny 
 
Standard kommer de aller fleste typer applikasjoner med en meny, der det er en del standard 
valg som gjelder for de fleste applikasjoner er satt opp. I tillegg er det valg og verktøy for 
spesifikke IT-administrasjonsoppgaver. Det er og vanlig at administrator kan legge til egne 
menyer for egne verktøy og funksjoner. 
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5.3.2 Knapper 
 
En eller flere rader med knapper for ulike operasjoner og valg brukeren kan gjøre. Det må 
også være standard knapper og funksjoner likt alle vinduer gjeldene vindussystem tilbyr. 
 
I tillegg til dette er det to viktige vinduer som må være med, meldingsvinduet og kartvinduet. 
 

5.3.3 Meldingsvinduet 
 
I dette vinduet vises alle meldingene (se 5.7 Hendelsessystemet) om status til systemet. 
Operatører bruker dette vinduet til å holde seg orientert med hva som skjer i systemet. 
Innkommende meldinger blir plassert inn i vinduet med de forhåndsdefinerte attributtene og 
alvorlighetsstatus. Operatøren vurderer nye innkommende meldinger og bestemmer seg for 
hva som skal gjøres. En kan også filtrere meldinger, slik at f.eks. bare meldinger for en server 
eller for en gitt periode vises. 
 
I tillegg til aktive meldingsvinduer, er det vanlig med to andre typer. 
 
Historievinduet viser meldinger som er ”acknowledge”, dvs. meldinger som er løst og dermed 
sendt videre fra det aktive meldingsvinduet, eller at de er aktivt blitt filtrert rett inn i 
historievinduet uten å først vises i det aktive meldingsvinduet. Således er historievinduet et 
verktøy for operatørene for å løse problemer som dukker opp i det aktive meldingsvinduet, 
ved at en kan se om samme problem har skjedd før på den aktuelle noden, eller har skjedd på 
andre noder, og dermed få hjelp til å løse det gjeldene problemet. Utseendemessig er 
historievinduet likt aktivt meldingsvindu. 
 
Den siste type meldingsvindu kalles for forestående meldingsvindu. Dette er et buffervindu 
som brukes til å mellomlager meldinger før de settes inn i det aktive meldingsvinduet. 
 

5.3.4 Kartvindu 
 
Kart viser en oversikt over nettverket/systemet. Standard vises et oversiktsbilde med liten 
detaljrikdom, typisk top-down perspektiv. Denne informasjonen er hentet inn fra 
”autodiscovery”  prosessen. Det er en prosess som kjøres når IT-administrasjonsapplikasjonen 
første gang startes, og som siden kjøres med faste intervall for å holde rede på hvilke noder 
som befinner seg i IT-systemet. 
 
En standard nivådeling for TCP/IP nettverk er, root, IP Internet, nettverk, segment og node. 
 
I root vinduet kan en finne symboler for nettverks-, applikasjons-, system-, database- og 
serviceadministrasjon, alt etter hvilke domener den spesifikke applikasjonen kan administrere. 
 
Fra toppnivået kan en dobbelklikke seg videre nedover f.eks. inn på et subnett og videre helt 
ned til f.eks. et kart som bare viser nettverkskortene til en svitsj. Dette følger det kjente 
foreldre/barn paradigmet innen objektorientert design. 
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Det skal være muligheter for å lage egne kart, f.eks. et kart som viser hovedkomponentene i 
nettverket, et subnett, alle printerne, alle SUN-maskinene osv. Disse kan raskt hentes fram, 
ofte fra ikoner, og er en meget effektiv måte å hente fram spesifikk informasjon om bestemte 
deler av IT-systemet og for å gi brukere den oversikten som passer best til den type oppgave 
en gitt bruker skal løse. F.eks. vise et kart med alle SUN-maskinene til en SUN-administrator. 
 
Et nytt kart skal kunne åpnes fra forhåndslagret kart eller ved å klikke seg ned/opp på det 
kartet som vises i kartvinduet. Det aktive kartet må oppdateres i så nær sanntid som mulig. En 
viktig egenskap er muligheten for å lagre tilstandskart. Tilstandskart er et fryst bilde over 
statusen i det øyeblikk tilstandskartet ble laget. Slike kart er viktig i forbindelse med senere 
undersøkelser eller rapportering av en gitt situasjon. 
 
Kart skal kunne editeres, ved at en manuelt kan sette inn, fjerne eller forandre topologien til 
objektene. Det er vanlig at bare en bruker kan editere samme kart omgangen, det er typisk den 
brukeren som først åpner kartet. Det er vanlig å kunne sette begrensninger på hvem som har 
tilgang til å endre kart, f.eks. bare administrator, slik at selv om en bruker åpner kartet først, 
kan brukeren likevel kun få leserettigheter skulle slike begrensninger være satt. 
 
 

 
Figur 5-1 Generelt IT-administrasjonssystem GUI 
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5.4 Objekter og symboler i IT-administrasjonssystemer 
 
Objekter i IT-systemet blir representert i IT-administrasjonssystemer vha. symboler. Det er 
vanlig å ha skille mellom objekt og symbol, og det er viktig å ha denne forskjellen klart for 
seg. 
 

5.4.1 Objekt 
 
Objekt representerer enten en fysisk enhet som finnes i IT-systemet (f.eks. ruter eller 
datamaskin) eller logiske enheter (f.eks. nettverk eller segment). 
 
Slettes et objekt fra et subkart, blir objektet også slettet fra alle andre subkart som måtte 
inneholde objektet. 
  

5.4.2 Symbol 
 
Symbol er en grafisk representasjon for et objekt. Det er vanlig å levere med klasser av 
symboler for f.eks. svitsjer, rutere, datamaskiner, servere, klienter osv. 
 
Forskjellige typer symbol kan representerer det samme objektet. F.eks. for et nettverkskort 
kan både symbolet for et nettverkskort og symbolet for en link brukes. Symbolet for et 
nettverkskort i et node subkart, og link symbolet i et segment subkart. Flere symboler kan 
derfor representere det samme objektet, men et symbol kan bare representere ett objekt. 
 
Det finnes to hovedtyper av symboler. Det ene er ikon symboler som representerer 
datamaskiner, svitsjer osv ved en geometrisk form med et bilde av en generalisert from av 
enheten inni den geometriske formen. Det andre symbolet er link symboler som representerer 
forbindelsen mellom ikon symboler ved en strek. Begge typer symboler har de samme 
egenskapene. De kan ha navn, utføre tiltak og dobbelklikkes for å åpne subkart. 
 

5.4.3 Statusfarger 
 
Farger er en effektiv måte å formidle status på, og blir benyttet innen mange forskjellige 
områder. Dette blir også brukt for de aller fleste IT-administrasjonsapplikasjonene. Det er 
ikke noen felles standard på hvilke farger som betyr hva, men det er vanlig at grønt 
representerer normal tilstand og rødt at noe er kritisk unormalt. Mellom disse to ytterpunktene 
er det ofte vanlig å bruke cyan, gul og oransje for økende signal om unormal tilstand. 
 

5.5 Automatisk oppdagelse 
 
For å automatisk generere topologikart over hvordan nettverket fysisk er knyttet sammen, 
brukes egne algoritmer. Slike algoritmer kalles for automatisk topologi oppdagelse (topology 
autodiscovery). Det finnes ikke protokoller eller standarder for dette, slik at det er opp til 
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produsenten å spesifisere og implementere slike algoritmer selv. 
 

5.5.1 Komponentene til automatisk oppdagelse 
 
Det går et skille mellom tjenesten for å oppdage nye noder og tjenesten for å holde oversikt 
over noder som allerede er oppdaget og deres topologi. 
 
En algoritme for automatisk generering av topologikart må derfor bestå av tre komponenter. 
En automatisk oppdagelse komponent, en administrasjon av topologikart komponent og til 
slutt en komponent for å tegne kartet ut på skjerm. Sistnevnte komponent ble så vidt 
gjennomgått i 5.3.4 Kartvindu. De to andre blir gjennomgått nedenfor. 
 

5.5.2 Automatisk generering av topologikart 
 
Algoritmene bygger til tross for den nevnte mangelen på standarder, likevel ofte på 
underliggende standarder og protokoller for å samle inn informasjonen. Vanligvis brukes 
ruting informasjon som allerede finnes i nettverket. Slik informasjon blir håndtert av rutere 
vha protokoller som Routing Information Protocol (RIP), Boundary Gateway Protocol (BGP), 
Exterior Gateway Protocol (EGP) og Open Shortest Path First (OSPF). 
 

5.5.3 Administrasjon av topologikart 
 
Denne tjenesten bruker også ofte standardiserte protokoller, nemlig Address Resolution 
Protocoll (ARP), Internet Message Control Protocoll (ICMP) og SNMP. Disse kan videre 
igjen ha fått informasjon fra ruting protokollene nevnt over. ARP brukes for å identifisere 
noder og for å lage kartet over hvordan nodene er fysisk knyttet sammen, ICMP for å sjekke 
at noden er tilgjengelig og SNMP for å hente inn informasjon om noden. 
 

5.6 Begrense omfanget av automatisk oppdagelse prosessen 
 
Automatisk oppdagelse av noder er en viktig prosess for IT-administrasjonssystemer. Med 
visse tiltak med tanke på konfigurasjon av prosessen kan dette gi flere viktige fordeler, ved at 
det letter arbeidet med å holde informasjonen om topologien til nettverket oppdatert. For å 
oppnå dette er det noen få, men viktig regler å forholde seg til. 
 

5.6.1 Kun administrere viktige noder 
 
En viktig regel er å begrense den automatiske oppdagelsen til kun noder som en er interessert 
å administrere. Dvs. at en lager regler, f.eks. en fil med IP adresser, som den automatiske 
oppdagelse prosessen baserer sine søk på. Finner den en node med IP adresse som ikke er 
definert blant reglene, blir noden ikke tatt med som administrert node (noden vil likevel ofte 
kunne bli vist på kart, men en egen farge vil da vise at den ikke er administrert). I et typisk IT-
system vil det være mange arbeidsmaskiner som de enkelte brukerne benytter. Det vil ofte 

56 



Komponentene i et IT-administrasjonssystem  
 

 
ikke være behov for å administrere slike maskiner (det er imidlertid standarder for å 
administrere den type informasjon også, se 3.3.3 Administrere brukermaskiner). 
 

5.6.2 Konsekvenser av å ikke sette grenser for automatisk oppdagelse 
 
Hvis en ikke bruker regler for den automatiske oppdagelsen vil alle disse maskinene bli satt 
som administrerte. Dette har flere viktige følger. For det første øker ressursbruken 
unødvendig, både for nettverket og for NMS’en. For det andre vil det medføre større arbeid 
for administratoren(e) av IT-administrasjonssystemet som vil måtte lage regler for å filtrere 
bort mye informasjon som skapes av disse noden en ikke ønsker å administrere. Lages ikke 
slike regler vil meldingsvinduet raskt bli overflommet av uvesentlige meldinger fra disse 
nodene (dette var noe jeg fikk observert under case-studiet, se 9.4.2 Informasjonsflom). 
Filtrering kan sende meldinger rett inn i historiedatabasen. Historiedatabasen er viktig bl.a. 
for å kunne se tilbake på tidligere problemer og se hvilke løsninger som ble foretatt. Store nok 
mengder unyttig informasjon sendt til historiedatabasen kan føre til at historiedatabasen oftere 
må lagre de eldste dataene ut på fil. Dette vil begrense hvor langt tilbake i tid en kan søke i 
historiedatabasen, og dermed kunne begrense en slik viktig funksjonalitet. 
 

5.6.3 Hva kreves for å sette opp et automatisk oppdagelsesfilter 
 
Arbeidet med å sette opp en slik fil med IP adresser til noder en ønsker å overvåke er 
avhengig av hvordan nettverket er blitt konfigurert. Det er mange måter å velge IP adresser til 
nettverksenhetene. En måte å gjøre det på er å la alle viktige noder (f.eks. svitsjer, rutere og 
servere) alltid ha en IP adresse innenfor et definert intervall, f.eks. bare tillate IP adresser 
innenfor x.y.z.<1-20>. Ofte utvikler IT-systemene seg fra små og med god oversikt til større 
og vanskeligere å holde oversikt over. Det er ikke før en har nådd en viss størrelse og 
kompleksitet at behovet for et IT-administrasjonssystem oppstår. Det er ikke vanlig at et nytt 
IT-system settes opp sammen med at IT-administrasjonssystemet tas i bruk. Problemet kan 
derfor være at det ikke har vært fokus på å tilordne IP adresser etter hvilke type/funksjoner 
nodene har. Det kan også være andre grunner til at en slik praksis ikke er blitt fulgt, f.eks. lite 
adresserom. 
 
Det vil uansett være mulig å bruke en filterfil. Med egne IP adresser til viktige noder er det 
raskt å sette opp en filter fil og en vil helt dynamisk kunne legge til nye viktige noder som vil 
oppdages av det samme filteret (så lenge ny viktig noder får IP adresse innenfor intervallet). 
Det krever altså lite vedlikeholdsarbeid. Uten en slik tilordning av IP adresser, må en 
spesifisere hver enkelt node en ønsker å administrere i filterfilen. Dette arbeidet kan bli 
tidkrevende hvis det er mange noder en skal administrere. En slik statisk filterfil vil også 
kreve mer arbeid når nye viktige noder skal kobles til/fra nettverket, i form av at IP adressen 
må legges til eller tas ut av filterfilen. Videre kan en være avhengig av å få informasjonen om 
viktige noder fra administratorer for forsjellige type noder og plattformer. Dette kan igjen føre 
til en mer tidkrevende prosess, både når filterfilen skal lages for første gang og for å holde 
filterfilen oppdatert. 
 
Det er altså gode grunner for å definere gyldig adresserom for viktige noder, men det kan fort 
blir for mye arbeid å gjøre dette i et eksisterende IT-system. 
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5.7 Hendelsessystemet 
 
Denne viktige komponenten utgjør kilden for all informasjon om nåværende status til 
systemet og historisk informasjon om tidligere status/problemer. Fra forskjellige kilder mottar 
hendelsessystemet informasjon som den videre bearbeider, analyserer og filtrere. Målet er at 
den store mengden innkommende hendelseinformasjon skal bli trimmet ned og satt i system. 
Videre at utgående informasjon som sendes til brukerne og administrasjonsapplikasjoner er 
forståelig og så fullstendig som mulig (se forøvrig avsnitt 4.2 Klassifisering og 
beslutningstaking for teori om klassifiserings- og beslutningssystemer for en mer teoretisk 
bakgrunn for denne prosessen). 
 

5.7.1 Hendelsessystemets hovedfunksjoner 
 
Hendelsessystemet består av tre hovedfunksjoner; varsel, monitorering, og kontroll [Ghetie, 
1997, s. 80]. 
 

5.7.1.1 Varsel 
 
Varsel er informasjon om hendelser som har skjedd ute i systemet og som kommer inn til 
hendelsessystemet uavhengig av monitoreringsprosessen. Dette skjer ved at agenter ute på 
administrerte enheter aktiv sender hendelse inn til NMS’en (SNMP trap). 
 

5.7.1.2 Monitorering 
 
Monitorering har ansvaret for å samle inn og presentere informasjon fra systemet (polling, 
SNMP get). 
 

5.7.1.3 Kontroll 
 
Kontrollfunksjonen består av å endre status eller konfigurasjon til administrerte enheter ute i 
systemet (SNMP set). Dette er en funksjon som ikke har fått den utbredelse de to første 
funksjonene har fått, pga SNMP’s dårlige sikkerhet (se 2.7.5 Konsekvenser av SNMP’s 
dårlige sikkerhet). 
 

5.7.2 Hendelsessystemattributter 
 
Det er flere generelle attributter en ønsker skal være med hver hendelse. Typisk vil følgende 
attributter være knyttet til hendelseer.  
 

5.7.2.1 Type 
 
Hvem i systemet som genererte hendelsen, f.eks. nettverksenhet, systemenhet, applikasjon 
eller bruker. 

58 



Komponentene i et IT-administrasjonssystem  
 

 
 

5.7.2.2 Årsakstype 
 
Årsakstype til at hendelsen ble genererte, f.eks. endring i status, over/under en gitt 
terskelverdi, konfigurasjonsendring som har skjedd, feil som er blitt oppdaget eller 
applikasjons/bruker alarm. 
 

5.7.2.3 Informasjon 
 
Informasjon om dato/tid, navn og lokasjon til objektet, beskrivelse av hendelsen og eventuelt 
liste med en eller flere variabler som beskriver hendelsen. 
 

5.7.2.4 Alvorlighet 
 
Angir hvor alvorlig hendelsen er, alt fra normalt til kritisk. 
 

5.7.2.5 Hendelsesidentifikator 
 
En unik identifikator for hendelsen. Dette kan være et sekvensielt nummer, dato/tid sammen 
med et nummer osv. 
 

5.8 Innsamling av data 
 
En viktig del av hendelsessystemet er selve innsamlingen av hendelsesdata (polling). Det er to 
hovedtyper informasjonen som danner grunnlaget for informasjon om IT-systemet. MIB 
verdier og loggfiler/monitorer (se 6.5 Kilder for hendelser). For å få informasjon som kan 
brukes til rapporter, historie- og trendanalyser er det avgjørende at informasjonen regelmessig 
blir samlet inn og lagret. En må da benytte seg av en eller annen datainnsamlingsmetode. For 
IT-administrasjonssystemer som bruker SNMP, betyr det polling. 
 

5.8.1 Utfordringer ved polling 
 
Denne jevne strømmen med informasjon som polling generer kan imidlertid by på problemer. 
Polling skaper mer trafikk i nettverket enn trap systemet gjør. Dette er viktig å være obs på, 
og en fornuftig polling frekvens og ikke minst hva en skal samle inn data om, er noe som må 
tilpasses den spesifikke situasjonen. 
 
Videre kan innsamlet data by på problemer for NMS’en i form av diskplass. Det er ofte 
nødvendig å samle inn informasjon hvert minutt eller hvert femte minutt. Avhengig av hvor 
mange MIB verdier og hvor mange noder en administrerer er dette noe det er viktig å ta 
hensyn til. 
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Det er også viktig å begrense informasjonsmengden, da det til og med i et relativt lite IT-
system kan genereres mye informasjon. Mye av dette vil være overflødig. Det er ikke viktig at 
det kommer advarselsmeldinger når en brukers diskkvote er full, hvis det er noe brukeren selv 
skal passe på. En viktig mekanisme for å redusere informasjonsnivået til en passelig mengde 
er filtersystemet. Filtersystemet benytter seg av flere mekanismer for å gjøre denne jobben, 
bl.a. terskelverdier (se 5.9 Filtrering). 
 
Prosessen med å bestemme hvilke noder en skal samle inn data fra og hvor ofte dette skal skje 
er en viktig prosess for å sette opp en velfungerende IT-administrasjonsapplikasjon. Mye av 
dette bør skje på et tidlig tidspunkt i planleggingen og innføringen av en slik applikasjon (se 
3.5 Hva kreves for å implementere et IT-administrasjonssystem). 
 

5.8.2 Hva skal en samle inn data om? 
 
Detaljkunnskap om SNMP og MIB’er er etter mitt syn ikke noe som kan anses som vanlig 
kunnskap for IT-administratorer. Det kan derfor være en litt høy terskel for å vite hva en 
kan/skal administrere. For å tilegne seg denne detaljkunnskapen må en enten selv studere de 
loggfilene og MIB’ene som er tilgjengelige for de produktene en skal administrere, eller gå på 
kurs for å lære seg det. Ved å gå på kurs kan det være vanskelig å få spesifikk informasjon, 
siden det finnes så mange modeller osv. Dette er noe jeg både fikk erfare selv på det kurset 
jeg var på, samt fra OVO-gruppen. På den måten kan kurs være fint for å lære det 
grunnleggende, og så selv lære seg det spesifikke med kunnskapen fra kurs. 
 
En mulig fremdrift kan da være at personene i IT-avdelingen på et tidlig tidspunkt vet i grove 
trekk om hva de ønsker å overvåke og administrere, men at detaljkunnskapen om dette først 
kommer senere ved selve implementasjonen av IT-administrasjonsapplikasjonen. 
 

5.9 Filtrering 
 
Denne komponenten henger tett sammen med datainnsamling. For å sørge for en effektiv 
informasjonsflyt, er det viktig å filtrere uinteressant informasjon bort. Denne filtreringen er 
spesielt viktig med tanke på fornuftig informasjonsmengde i meldingsvinduet.  
 

5.9.1 Hvor skal filtreringen skje? 
 
Tidligere var det et vanlig syn at SNMP agenten ute på nodene skulle være relativt enkle og 
bruke lite ressurser. Dette synet har endret seg ved at det er blitt et større fokus på å filtrere 
vekk hendelser så raskt som mulig for å spare nettverks- og NMS-ressurser. Dette har blitt 
mulig ved at noder, spesielt nettverksnoder som svitsjer og rutere, er blitt mer avanserte og 
fått kraftigere hardware og software. RMON MIB’en er viktig i denne forbindelsen. De kan 
dermed utføre denne jobben uten at det går spesielt ut over primæroppgavene deres. Videre 
har produsenter av IT-administrasjonssystemer utviklet egne agenter. Disse agentene må 
installeres på noder, og krever derfor et mer fullstendig operativsystem enn det typiske rutere 
og svitsjer tilbyr. Se 6.3.1 OVO-agenter vs. SNMP-agenter. 
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5.10 Kommunikasjonstjenester 
 
En kan godt tenke seg en maskin som administreres av en lokalapplikasjon vha Inter Process 
Communications (IPC), men når en snakker om IT-administrasjon skjer dette vanligvis over 
nettverket. IT-administrasjonssystemer er derfor distribuert tjenester, og er avhengige av 
effektive kommunikasjonstjenester for å kunne håndtere informasjonsflyten mellom agenter 
og NMS(’er). 
 

5.10.1 SNMP 
 
Da jeg i denne oppgaven ser på SNMP basert administrasjon, vil jeg bare kort nevne at det 
finnes flere andre metoder for å levere slike kommunikasjonstjenester. Felles for de fleste av 
dem er at de er tildels mye mer avanserte enn den relativt enkle SNMP protokollen. Se 2.7 
Simple Network Management Protocol (SNMP) for en gjennomgang av SNMP. 
 

5.10.2 OSI 
 
Under gjennomgangen av SNMP var jeg litt inne på OSI basert administrasjon. OSI bruker 
avanserte objektorienterte funksjoner og skiller seg på den måten klart fra SNMP’s enkle 
attributtfunksjoner. OSI har også et kraftig rammeverk rundt f.eks. tjenestene for hendelse og 
alarm rapportering, igjen i stor kontrast til SNMP’s enkle trap-funksjon. Bakdelen til et så 
stort og komplisert system, er det høye kravet til ressurser det krever. Videre er det ofte behov 
for personer med spesialistutdannelse for å håndtere så kompliserte løsninger. 
 

5.10.3 CORBA 
 
En annen standard er CORBA, som er et synkront request/reply system. Denne standarden 
bruker også objekter, definert av Interface Definition Language (IDL). Object Request Broker 
(ORB) er en viktig komponent for håndteringen av den distribuerte tjenesten. 
 
For en detaljert vurdering og sammenligning av forskjellige kommunikasjonstjenester, se 
Ghetie, kapittel 6 [Ghetie, 1997, s. 101 - 126]. 
 

5.11 Objekt manipuleringstjenester 
 
Et IT-administrasjonssystem må kunne håndtere en stor variasjon av 
administrasjonsinformasjon og også forskjellige former for datarepresentasjon. Her finner en 
også et vesentlig skille mellom SNMP og de andre mest brukte standardene for objekt 
manipuleringstjenester innen IT-administrasjon. Det hele dreier som om hva en forstår med et 
objekt. Objektorienterte modeller og konsepter er vanlig innen design og forståelse av IT, slik 
at det er vanlig å tenke på objekter i forbindelse med disse modellene. I en slik sammenheng 
tilfredsstiller OSI sin objekt manipuleringstjeneste et ekte objektorientert design. SNMP 
bruker betegnelsen objekter for å definere den rake motsetning, nemlig som variabler eller 
attributter, og kan derfor kalles en attributtorientert løsning. Likevel brukes ordet objekt om 
attributtene slik jeg også definerte ordet objekt til bruk i denne oppgaven (se 2.4.4 Managed 
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Object (MO eller objekt) ). CORBA på sin side har en helt annen fokus på sin objekt 
manipuleringstjeneste. Fokuset ligger her på å gjemme bort modellen for hvordan objektene 
er implementert, og tilby standard ”object interface definitions” ved bruk av IDL. En eller 
annen plass må likevel CORBA objekter defineres og la seg manipuleres, dette skjer i en 
Object Request Broker (ORB). ORB’ene kan bruke ulike metoder og konsepter for å 
implementere objekter, men felles for dem er mot et objekt orientert design, bl.a. ved bruk av 
arv. 
 
Se forøvrig 2.6.1 MIB object-type for gjennomgang av objektstrukturen til SNMP. For en 
detaljert vurdering sammenligning av de forskjellige objekt manipuleringstjenestene, se 
Ghetie, kapittel 6 [Ghetie, 1997, s. 127 - 146]. 
 

5.12 Databaseadministrasjon 
 
For å håndtere informasjonsmengden en IT-administrasjons genererer, er database en 
nødvendig del av et slikt system. Denne komponenten skal lagre hendelser som blir sendt inn 
til systemet, og på en rask og effektiv måte kunne tilby denne informasjonen til brukerne. 
Videre skal den lagrede informasjonen kunne gi innsikt til historiske trender, der 
manipulering av informasjonen er en viktig funksjon. 
 
Mengden av informasjon som genereres varierer sterkt fra system til system, større IT-
systemer, flere MO’er som polles og høyere frekvens av pollingen bidrar til at det kan bli 
meget store datamengder som skal behandles. Databaser tillater en effektiv løsning på dette 
problemet, samt muliggjør skalerbarhet. 
 
For å holde informasjonen i databasene på en fornuftig størrelse, er det viktig at det tilbys 
verktøy for å vedlikeholde databasene. Dette henger tett sammen med et effektivt konfigurert 
filtersystem. 
 
Igjen vil jeg ikke gå i detalj, men henvise til egen litteratur om det store fagfeltet som 
omhandler databaser. Ghetie gir en kort innføring av databaseteori og eksempler på 
organisering av databaser innen IT-administrasjonsapplikasjoner [Ghetie, 1997, s. 147 - 161]. 
Se ellers 3.3.5 Datavarehus som kilde for kunnskap for en gjennomgang av 
datavarehusteorier. Jeg gjennomgår OpenView sin datavarehusløsning i 7.1.3.1 Objekt 
databasen. 
 

5.13 Støttefunksjoner 
 
I tillegg til de nevnte hovedkomponentene består en IT-administrasjonsapplikasjon av en 
rekke støttefunksjoner. Viktige støttefunksjoner er bl.a. koordineringsfunksjoner f.eks. over 
alle prosessene som IT-administrasjonssystemet består av. Backup er også en viktig 
støttefunksjon. Et IT-administrasjonssystem er veldig konfigurerbart, og trenger derfor solide 
støttefunksjoner for å koordinere dette. 
 
MIB’er er en vesentlig del av systemet, og det er behov for støttefunksjoner for å håndtere 
MIB’ene. Vanlige løsninger er såkalte ”MIB browsere”. Måten MIB’ene er organisert i en 
trestrukturen er utgangspunktet for slike applikasjoner. En kan da klikke seg rundt til de 
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forskjellige MO’ene, og lese eller eventuelt endre verdier. Min vurdering av slike løsninger er 
at det er tungvindt å sette seg inn i. Trestrukturen er såpass bred at det er vanskelig å effektiv 
vite hvor en finner de forskjellige MO’ene. Da MIB’er fra forskjellige produsenter er veldig 
vanlig, er det mye opp til hver enkelt produsent å lage sitt subtre oversiktelig. 
 
Vedlikehold er, som jeg allerede har vært inne på under database komponenten, en viktig 
funksjon. Det er imidlertid ikke bare databaser som trenger å vedlikeholdes. Filsystemer og 
kart er eksempler på områder der vedlikehold er viktig. 
 
De fleste støttefunksjonene kan kjøres automatisk og/eller manuelt, og som oftest via GUI 
eller kommandolinjen. 
 

5.13.1 Hardware og operativsystem  
 
Alle disse komponentene stiller krav til hardware og operativsystem. I tillegg krever et IT-
administrasjonssystem noen viktige distribuerte tjenester. 
 
Tradisjonelt ble disse systemene utviklet for forskjellige versjoner av Unix. Dette gjelder 
fremdeles i dag, men utbredelsen av Micosofts Windows, og ikke minst prisen på Intel 
kompatibel hardware har ført til en stor støtte til også denne plattformen. 
 
Vil bare helt kort nevne at kravene til hardware og operativsystem er likt som for de fleste 
andre store distribuerte IT-systemer. I store IT-systemer er det vanlig å ha flere NMS’er 
og/eller spre forskjellige komponenter av IT-administrasjonsapplikasjonen på egne servere, 
f.eks. databasene. Dette tillater stor grad av skalerbarhet og økt sikkerhet. Skulle f.eks. en 
NMS feile, kan de andre overta til feilen er rettet og NMS’en i drift igjen. 
 

5.13.2 Distribuerte tjenester 
 
Det som imidlertid krever en større fokus er kravene et slikt system setter til distribuerte 
tjenester. 
 

5.13.2.1 Tid 
 
Å forholde seg til tid er en forholdsvis grei affære på et autonomt system. Det finnes en 
klokke som alle prosesser, hendelser og applikasjoner forholder seg til. Går en imidlertid over 
på et distribuert system, blir problemene mer alvorlige. For et IT-administrasjonssystem 
befinner det seg ofte agenter på nodene som administreres. Alle disse agentene forholder seg 
til nodens lokal tid. Hvis alle disse enhetene ikke er nøye nok synkronisert kan det skape store 
problemer for hendelses- og rapporteringssystemet, igangsetting av tiltak basert på 
tidsperspektiver og målinger. 
 
Dette problemet når en topp når en skalerer opp IT-administrasjon til å gjelde f.eks. 
avdelingskontorer i forskjellige verdensdeler og en må da takle tidssone problematikken. 
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For å bøte på dette potensielle problemet, er det lagd standarder og protokoller. Den mest 
kjente og fremdeles mest brukte er Internet Network Time Protocol (NTP). Måten dette 
fungerer på er f.eks. at en bedrift har en NTP server, denne serveren synkronisert tiden vha 
NTP mot en eller flere NTP servere som selv synkroniserer mot atomur. I bedriftens LAN kan 
andre noder så synkronisere mot bedriftens NTP server. Det finnes en annen standard, 
Distributed Time Service (DTS). Denne er tildels veldig lik NTP, men DTS består i tillegg av 
en avviksfunksjon. Er avviket større en definert, blir ikke klokken synkronisert mot det 
mottatte DTS klokkesignalet. Coulouris et al. foretar en grundig gjennomgang av emnet tid i 
distribuerte systemer [Coulouris, 2001, s. 385 - 418]. 
 

5.13.2.2 Navnetjeneste 
 
Andre viktige distribuerte tjenester er navnetjeneste. SNMP implementerer deler av ASN.1 (i 
motsetning til OSI som implementere hele ASN.1). Se 2.6.7 MIB-navnestandard for en 
gjennomgang av SNMP’s navntjeneste. Sikkerhet er en annen distribuert tjeneste. Sikker 
identifikasjon er en viktig funksjon, f.eks. så kjøres applikasjoner med ”root” tilgang på noder 
styrt fra NMS’en. Dermed er det viktig at en slik tilgang kun gis til de som skal kunne ha 
denne muligheten. Slik gjennomgangen i 2.7.4 SNMP og sikkerhet viste, er sikkerheten til 
versjonen av SNMP protokollen som brukes i dag ikke er bra nok. 
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I dette kapittelet vil jeg først gi en kort beskrivelse av HP OpenView konseptet. Deretter vil 
jeg gi en relativt detaljert beskrivelse av OpenView Operations (OVO). 
 

6.1 OpenView består av flere produkter 
 
HP OpenView er en samling produkter for administrasjon av IT. Produktene dekker over seks 
områder: 
 

6.1.1 Availability Management 
 
Passer på og monitorerer at kritiske IT-ressurser er tilgjengelige. Står også for rapportering for 
dette. 
 

6.1.2 Network Management 
 
Dekker det store og komplekse området nettverksadministrasjon og overvåkning. Skal 
generere et oversiktlig bilde over nettverket. Viser både enheter som f.eks. rutere og svitsjer 
og servere og applikasjoner. 
 

6.1.3 Performance Management 
 
Passer på ytelsen til kritiske IT-ressurser. Ansvaret for ytelse målinger og optimaliseringer. 
Automatisk respons på spesifikke hendelser. Hvis ytelse problemer oppstår skal bestemte 
brukere gis beskjed. 
 



6.2 Hvilke produkter blir vurdert i denne oppgaven 
 

 

6.1.4 Service Management 
 
For å administrere applikasjoner. Finnes tilleggsmoduler for flere kjente applikasjoner. 
 

6.1.5 Systems Management 
 
Monitorere hele systemet. Administrere UNIX systemene og ende-til-ende systemytelse. Er 
også ansvarlig for ytelse rapportering. 
 

6.1.6 Storage & Data Management 
 
Ansvaret for at kritiske data er tilgjengelig. Administrere databaser og kapasitet (typisk 
disker). Samt rapportering for dette. 
 

6.2 Hvilke produkter blir vurdert i denne oppgaven 
 
Av disse områdene er det i hovedsak Network Management og System Management jeg skal 
se på. Disse to begrepene definerte jeg tidligere i oppgaven som IT-administrasjon (1.2 
Problemstilling og avgrensing). 
 

6.2.1 OpenView Operations  
 
For å takle denne oppgaven brukes IT-administrasjonssystemet OpenView Operations (OVO) 
som i utgangspunktet dekker over flere av de nevnte seks områdene, dog flere av dem i 
begrenset grad. OVO er en integrasjon av de to systemadministrasjonsapplikasjonene HP 
OperationsCenter og HP AdministrationCenter og nettverksadministrasjonsapplikasjonen HP 
Network Node Manager [Ghetie, 1999, s. 329]. Dette var tidligere delt i IT/Operations og 
IT/Administration, men sist nevnte er nå et utgått produkt, og det er et sterkt fokus på å 
integrere begge administrasjonsdomener under OVO plattformen. Selv om OVO dekker over 
begge administrasjonsdomene, sitter jeg likevel igjen med at det er et klart skille mellom 
system- og nettverksadministrasjon. NNM blir derfor gjennomgått i kapittel 7. 
 
Kildene for gjennomgang av OVO er hentet fra case-studiet, kurs og HP manualer [HP, 
2002a], [HP, 2002b], [HP, 2002c] og [HP, 2000]. Det har vært mange navn på OVO. 
VantagePoint er det mest kjente i tillegg til Operations. 
 

6.3 Strukturen til OVO 
 
OVO baserer seg på klient/server paradigmet. Administrasjonsserverprosessen kjører på en 
NMS. Denne prosessen kommuniserer med OVO-agenter som kjører på de administrerte 
nodene, eventuelt med SNMP-agenter hvis noden ikke støttes av en av de leverte OVO 
agentene. Agentene er ansvarlige for å samle inn og prosessere hendelser på den lokale noden, 
og for å sende informasjon videre til NMS’en. NMS’en behandler innkommende informasjon, 
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og er ansvarlig for å rapportere meldinger til meldingsvinduet og eventuelt sette i gang tiltak 
for å unngå at problemer oppstår, eller for å rette opp problemer som allerede har oppstått. Se 
Figur 6-1. 
 
 

 
Figur 6-1 Den globale OVO-strukturen 

 

6.3.1 OVO-agenter vs. SNMP-agenter 
 
En skiller mellom to typer agenter, OVO og SNMP-agenter. HP lager OVO agentene, og pr. i 
dag finnes disse til f.eks. SUN, HP, Windows og Linux datamaskiner. De nodene som ikke 
støttes av OVO-agenter, typisk de fleste nettverksenheter som svitsjer, rutere og printere, 
bruker SNMP-agenter. SNMP-agenter er primitive i forhold til OVO agentene. Det går på 
denne måten et skille mellom nettverks- og systemadministrasjon. 
 
OVO-agenter kan sees på som avanserte SNMP-agenter. En kan polle MO’er og motta trap’er 
fra dem, på samme måte som for SNMP-agenter. OVO-agenter tilbyr i tillegg håndtering av 
hendelser fra bl.a. loggfiler, script og monitorer og å sette i gang tiltak på bakgrunn av 
hendelser. 
 
I den generelle bruken av ordet agenter i oppgaven, er det som regel ikke viktig om agenten 
det snakkes om er en SNMP eller en OVO agent. Dette fordi de begge har samme oppgave, 
nemlig å sende node informasjon og motta informasjon fra NMS’en, enten fordi NMS’en ber 
om informasjon eller at agenten oppdager en feilsituasjon og formidler dette videre til 
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NMS’en. 
 

6.4 Generell oversikt for hvordan flyten i OVO foregår  
 
Grovt sett kommer det hendelser inn til OVO. Disse hendelsene blir så prosessert. De 
hendelsene som blir vurdert til å være viktige, blir gjort om til meldinger som vanligvis 
sendes til meldingsvinduet. Det er derfor tre hovedkomponenter informasjonen går gjennom: 
 

6.4.1 Fase 1 Innsamling 
 
Det er i denne fasen hendelser blir dannet og detektert av OVO komponenter. Flere 
forskjellige metoder brukes i innsamlingsfasen: 
 
SNMP trap’er og polling 
 
Loggfiler (f.eks. syslog fra operativsystem og loggfiler fra applikasjoner) 
 
Egen definerte variabler  
 

6.4.2 Fase 2 Prosessering 
 
I denne fasen blir innkommende hendelser evaluert og klassifisert ut i fra følgende kriterier: 
 
Filtrering 
Enten lage en melding ut i fra hendelsen, eller filtrere bort hendelsen. 
 
Prioritere 
Sette en alvorlighetsgrad i henhold til betingelser. 
 
Gruppere 
Ordne hendeleser i definerte grupper. 
 
Terskel sjekking 
Hvis en målt verdi overstiger en definert terskel, generere en melding for det. 
 
Alt dette foregår for de noder som har OVO-agenter på selve noden. Det fører til at detaljerte 
hendelser sendes NMS’en. NMS’en lagrer alle hendelser og presenterer dem til operatørene. 
 

6.4.3 Fase 3 Handling 
 
Denne fasen sørger for å sette i gang ulike tiltak for meldinger som har dette konfigurert. 
Målet for denne siste fasen er å bli kvitt det som forårsaket hendelsen, hvis meldingen ble 
forårsaket av et problem eller en unormal tilstand. Et like viktig mål for denne fasen er å få 
dokumentert hvordan en fikk løst problemet i en database sammen med hendelsen. Selve 
tiltaket settes enten i gang automatisk, eller det er opp til en operatør å gjøre det. Eskalerer 
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problemet til en annen NMS er også aktuelt hvis det brukes flere NMS’er. 
 

6.5 Kilder for hendelser 
 
Hendelser blir samlet inn fra flere forskjellige kilder. System- applikasjons- og andre 
loggfiler, monitorer, OVO’s opcmsg og SNMP trap’er er kilder til hendelser. 
 

6.5.1 System- og applikasjonsloggfiler 
 
OVO bruker en egen applikasjon ”logfile encapsulator” til å overvåke forskjellige typer 
loggfiler. Denne applikasjonen kjører under OVO agentene ute på nodene. For noder uten 
OVO-agenter (f.eks. en svitsj) kan noden, hvis den støtter det, sende loggfiler til en node som 
støttes av en av OVO agentene, eventuelt til en NMS. System/operativsystem og de fleste 
serverapplikasjoner benytter seg av loggfiler, og en kan derfor på denne måten overvåke 
systemet/operativsystemet og applikasjoner uten å måtte endre dem. Se Figur 6-2. 
 
Det er typisk to typer hendelser som hentes fra loggfiler: 
 
Informasjon om status til enheten, f.eks. ”User <name> logged on <date/time>” 
 
Advarsler og feilmeldinger, f.eks. ”file not found <name>” 
 
OVO kan bruke både ASCII og binære loggfiler. Ved binære loggfiler må ekstra prosessering 
til for å trekke ut informasjonen til ASCII tekststrenger. 
 
Eks.: SU loggfil blir overvåket for å rapportere om ”su til root” forsøk som ikke lykkes. 
 
 

 
Figur 6-2 Vindu for oppsett av loggfil overvåkning 
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6.5.2 Verdi og objektovervåkning (monitor) 
 
Monitorer henter inn målbare verdier, og brukes for å sjekke disse mot definerte 
terskelverdier i betingelser. Overstiger den målte verdien, genereres en melding med økende 
alvorlighetsgrad jo høyere/lavere den målte verdien avviker fra terskelverdien. Se Figur 6-3. 
 
OVO kan innhente slike verdier på tre forskjellige måter: 
 
Applikasjoner/script som regelmessig kjøres, og som returnerer en målbar verdi. 
 
MIB objekt som er på tallform. 
 
Ekstern applikasjon eller daemon som kjører uavhengig av OVO, og som sender verdier til 
OVO. 
 
For alle disse tre metodene, får OVO inn verdier som sjekkes mot definerte betingelser. 
 
Eks.: Script som sjekker ledig plass på harddisk. 
 
 

 
Figur 6-3 Vindu for oppsett av monitor overvåkning 

 

6.5.3 OVO’s opcmsg 
 
opcmsg er en kraftig kommando som genererer ferdige meldinger som sendes rett inn i OVO 
når kommandoen blir kjørt. Det kan være meget nyttig å bruke denne kommandoen (eller 
API’en for opcmsg) direkte i egenutviklete applikasjoner/script. Typiske feilmeldinger som 
går til en loggfil, kan med opcmsg sendes rett til meldingsvinduet. Dermed slipper en å måtte 
sette opp betingelse for hendelsen, samtidig som status og feilmeldinger blir samlet på et 
sentralisert sted. 
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6.5.4 SNMP trap 
 
SNMP trap’ene som er definert for en node kan konfigureres til å sendes til NMS’en. 
 
Eks.: Trap blir sendt hvis temperaturen på en svitsj når en terskelverdi. Se Figur 6-4. 
 
 

 
Figur 6-4 Vindu for oppsett av SNMP trap overvåkning 

 

6.5.5 Kunnskap nøkkelen for å samle inn informasjon 
 
På bakgrunn av den store bredden IT-administrasjon spenner over, er det etter min mening 
ganske åpenbart at en detaljert kjennskap til systemene er nødvendig for å mestre oppgaven 
med å samle inn informasjon om systemene. Alt etter hvilken kilde en skal hente informasjon 
fra, er det visse ferdigheter som må til for å takle dette. 
 
OVO instruktøren Nigel Mann er kjent for å stadig repetere følgende utsagn under OVO kurs: 
”Know your logfiles!” [Mann, 2002]. Loggfiler er en viktig del av system- og 
applikasjonsadministrasjon, slik at innen dette domenet er det spesielt viktig med en slik type 
kunnskap. Maler for system og applikasjonsloggfiler krever i tillegg gode kunnskaper innen 
tolking og manipulering av tekst (pattern-matching) og bruk av regulære uttrykk for å kunne 
lage uttrykk som plukker ut de postene i loggfilene en vil rapportere om. 
 
SNMP trap’er har vært mest utbredt innen nettverksadministrasjon. Jeg mener derfor det er 
viktig å legge til ”Know your MIBs!”. Da det for nettverksadministrasjon ikke er vanlig å sitte 
med høy kompetanse om MIB’er, kan det bli en større utfordring å mestre denne delen av IT-
administrasjonssystemer. 
 
For monitorer er det ofte vanlig å bruke script som returnerer verdier. Her er gode 
programmeringsevner viktig. 
 
Det stilles høye krav til menneskelige evner og ferdigheter for å takle oppgaven med å 
administrere innsamlingen av informasjon. Jeg vil derfor påstå at en slik kompetanse oppnås 
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mest effektivt ved et utstrakt samarbeid innen IT-avdelingen istedenfor at en enkelt person 
skal inneha en så høy kompetanse over et så stort område. Ved hjelp av eksperter fra de 
forskjellige feltene innen drift av IT, bør det derfor etter mitt syn være en overkommelig 
oppgave for en OVO-administrator eller en liten gruppe OVO-administratorer å kunne sette 
opp maler og betingelser for hele IT-administrasjon. 
 

6.6 Fra hendelse til melding 
 
Oppgaven med å konfigurere viktige hendelser om til meldinger, samt filtrere bort alle 
uviktige hendelser en helt sentral oppgave i OVO. Her brukes det jeg forstår som et 
regelbasert ekspertlignende system (se 4.3.1.3 Så hva er ekspertsystemer egentlig?) som 
bruker ”IF … THEN …” regler for å lage meldinger av hendelser hvis systemet finner en 
regel som passer hendelsen. Til å håndtere dette brukes maler og betingelser. Hver betingelse 
tester som en ”IF betingelse A THEN melding A” osv. Betingelsene utgjør dermed reglene i 
det ekspertlignende systemet. All denne ”kunnskapen” er ikke noe OVO lærer selv. Det er 
administratoren(e) som har ansvaret med å bygge opp dette kunnskapssystemet. OVO er 
dermed langt fra det systemet hvor det tar egne fornuftige avgjørelser og er i stand til å lære. 
En standard installasjon av OVO vil derfor ikke tilfredsstille ekspertsystemer hvis den snevre 
definisjonen brukes (se 4.3.1.2 Snevert definert). Dette er etter mitt syn en meget viktig 
observasjon, og legger helt klare føringer på hva som kan forventes av OVO. 
 
En hendelse kan som beskrevet i 6.5 Kilder for hendelser komme fra bl.a. loggfiler, monitorer 
og SNMP MO’er. Felles for dem alle er som oftest at informasjonen ikke er lettforståelig for 
en ikke-ekspert (et viktig unntak er opcmsg som genererer ferdige meldinger). Se Figur 6-5 
for et eksempel på originalformatet for en SNMP hendelse. Den noe kryptiske SNMP-
informasjonen står i hovedvinduet. Den mer forståelige meldingsteksten som filtersystemet 
har generert kan en se i Figur 6-6, og sier at en nettverksport er nede. Den samme 
konverteringen vil være nødvendig for loggfiler og monitorer. 
 
Filtersystemet har derfor en viktig oppgave med å konvertere informasjon fra hendelser om til 
meldinger med lettforståelig informasjon. I tillegg kan det legges inn ekstra informasjon 
under ”Instructions”. Jeg vil understreke at filtersystemet selv ikke er i stand til å utføre denne 
jobben med å lage fornuftige og forståelige meldingstekster og eventuelle instruksjoner. Det 
er en jobb for OVO-administratoren(e), der det kreves detaljkunnskap om plattformen eller 
domenet som ønskes administrert. 
 
Her mener jeg å avdekke to viktige forutsetninger for at OVO skal kunne hjelpe til med IT-
administrasjon. Begge er avhengige av menneskelige ressurser og vil kreve både 
ekspertkunnskaper og tid for å gjennomføres. 
 
For det første må alle hendelser OVO-systemet skal rapportere om gjenkjennes og spesifiseres 
av OVO-administratoren(e). For det andre må informasjonen i hendelser omformers til 
meldinger med forståelig informasjon, igjen avhengig av eksperter. 
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Figur 6-5 Original hendelseinformasjon 

 

 
Figur 6-6 Meldingsinformasjon konfigurert ut i fra hendelsesinformasjon 
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.7 Maler (templates), malgrupper og betingelser (conditions) 

elser. 

.7.1 Maler 

m en klasse for en spesifikk kilde til hendelser, f.eks. hver loggfil har en mal. 
aler inneholder en eller flere betingelser, se Figur 6-7 som viser en mal for loggfilen til 

6
 
Systemet for å konfigurere meldinger ut i fra hendelser kalles maler og beting
 

6
 
Hver mal er so
M
cron. Maler inneholder alle generelle attributter for en melding som hører inn under denne 
malen, hvordan kilden nås og hvor ofte kilden skal polles. Se Figur 6-2, Figur 6-3 og Figur 
6-4 for eksempel på malvinduer. 
 
 

 
Figur 6-7 Mal med betingelser for loggfilen til cron 

.7.2 Malgrupper 

t for å gruppere maler i passende grupper. F.eks. egne grupper for SUN-
ervere, svitsjer og printere. Det blir da enklere å tilordne noder maler, da det som oftest er 

 

6
 
Malgrupper blir bruk
s
nok å tilordne f.eks. SUN malgruppen til en SUN-server. Se Figur 6-8. 
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Figur 6-8 Oversikt over standard malgrupper 

 

6.7.3 Betingelser 
 
Betingelser er regler for hvordan meldinger skal genereres eller ikke genereres. Betingelser er 
ordnet i maler (se Figur 6-7). Det er disse reglene som er det ekspertlignende systemet til 
OVO. Når en hendelse kommer inn, blir den analysert mot alle malene som er definert for den 
noden hendelsen stammer fra. 
 
Det er viktig å lage betingelser for hendelser som ikke er viktige, og som det derfor ikke skal 
lages meldinger for. Slike meldinger kan sendes rett i historiedatabasen, eller de kan forkastes 
helt. På den måten vil nye og ukjente meldinger dukke opp i meldingsvinduet med status 
”ukjent” og få fargen blå. For en administrator er det en viktig oppgave å fange opp slike 
ukjente meldinger og lage betingelser som passer til hendelsene. 
 
Alt etter hvilken kilde hendelsen stammer fra (se 6.5 Kilder for hendelser) er det noe 
forskjellige hvordan betingelser konfigureres. Figur 6-9 viser et eksempel for hvordan det 
gjøres for loggfiler, Figur 6-10 for en monitor og Figur 6-11 for en SNMP trap. 
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Figur 6-9 Betingelse for en loggfil 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 6-10 Betingelse for en monitor 
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Figur 6-11 Betingelse for en SNMP trap 

 

6.8 Meldinger 
 
Meldinger står helt sentralt i OVO. Det er meldinger som blir sendt til meldingsvinduet, og 
det er da om å gjøre å konfigurere meldingene som genereres til å vise eksakt så mye 
informasjon at det å løse problemet blir så forståelig og effektivt som mulig. Et viktig poeng 
er at det ikke skal trenges eksperter for å løse kjente problemer det er definert betingelser for. 
Nedenfor blir de viktigste delene av en melding gjennomgått. Se Figur 6-12. 
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Figur 6-12 En melding 

 

6.8.1 Hva en melding består av 
 
Alle meldinger innholder bl.a. følgende informasjon: 
 
Node 
Hvilke node meldingen kommer fra 
 
Applikasjon 
Hvilken applikasjon som ble påvirket eller oppdaget problemet 
 
Meldingsgruppe 
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Hvilken meldingsgruppe meldingen hører inn under 
 
Objekt 
Hvilket objekt som ble påvirket, oppdaget eller forårsaket problemet 
 
Meldingskilde 
Navnet på kilden meldingen kommer fra 
 
Annoteringer 
Antall annoteringer 
 
Alvorlighetsgrad 
Angir alvorlighetsgraden med tilhørende fargekode 
 
Tid og dato 
Tid og dato for når hendelsen ble generert på noden, og tid og dato for når NMS’en mottok 
den. 
 
Meldingstekst 
En beskrivende tekst om hva status/problemet er 
 
Tiltak 
Viser eventuelt om det er tiltak konfigurert for meldingen, enten automatisk eller operatør 
initiert. Det vises også status til selve tiltaket, om det kjører eller er ferdig. Hvis det er ferdig, 
vises det om tiltaket avsluttet med eller uten problemer. 
 
Videresende meldingen 
Meldinger kan videresendes til ”Trouble Ticket” system (se 2.3.6.1 ”Trouble Ticket” (TT) 
administrasjon). Melding tjeneste (f.eks. e-post eller SMS) og/eller hendelse 
korrelasjonssystem (skulle mange liknende hendelser komme inn til NMS’en er det viktig å 
ha et bra korrelasjonssystem satt opp, for å hindre at samme type meldinger blir vist til 
operatørene flere ganger). 
 

6.9 OVO brukere 
 
Det finnes to typer brukere i OVO: 
 

6.9.1 Administrator 
 
Oppgavene til administratoren er mange. Bl.a.: 
 
Sette opp hendelsesinnsamling og monitorering av ulike noder og applikasjoner. 
 
Definere og konfigurere betingelser og tiltak for hendelser. Det er viktig at klare instrukser 
blir gitt i meldingene, slik at det for operatøren blir overkommelig å forstå hva som eventuelt 
må gjøres. 
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Sette opp et tilpasset applikasjonsvindu for operatørene. Det er et vindu med applikasjoner 
operatøren kan kjøre ved å klikke på ikonet til applikasjonen Se Figur 6-17. 
 
Definere ansvarsområder for de ulike operatørene. OVO kan settes opp slik at de forskjellige 
operatørene har ulike ansvarsområder, og således kun får meldinger fra sitt ansvarsområde, og 
videre bare tilgang til de applikasjoner som trengs for å løse oppgavene for sitt 
ansvarsområde. Se Figur 6-13. 
 
Administrasjon av MIB’er. Da det ikke er noen automatikk i måten MIB’er til enhetene i et 
IT-system blir lagt til i OVO, er dette en oppgave administrator må håndtere. Dette er etter 
mitt syn uheldig. Hadde f.eks. publish-subscribe paradigmet vært brukt (se 2.7.1.3 Mulig 
optimalisering av SNMP), ville det vært betydelig enklere å håndtere og ville også vært 
ressurssparende i forhold til nettverksressurser. 
 
Konfigurere operatørenes brukermiljø 
 
Vedlikeholde og gjennomgå historiske data 
 
Følge med på historiske og gjentakende problemer 
 
 

 
Figur 6-13 Ansvarsmatrise 

 

6.9.2 Operatør 
 
Operatørene ser de samme hovedvinduene som administratoren, men med begrenset 
funksjonalitet.. 
 
Oppgaven til en operatør er å følge med på meldingsvinduet, og når meldinger dukker opp, 
sette i gang de tiltak som eventuelt er nødvendige for å løse problemet. En melding inneholder 
ofte instruksjoner til operatøren for å lette arbeidet med å løse problemet. Det kan også være 
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aktuelt for operatøren å sette inn annoteringer for en melding. En annen viktig oppgave er å 
dokumentere løsninger på problemet, for å få et enda bedre administrasjonssystem. Da det er 
operatøren som bruker mest tid på å følge med på systemer, er operatøren en viktig (om ikke 
den viktigste) kilden for forbedringer og modifiseringer av systemet. Det er derfor viktig at 
OVO-administratoren(e) jobber tett med operatørene for å utvikle et enda bedre IT-
administrasjonssystem. Ofte vil det også være oppgaven for noen operatører å kjøre jevnlige 
rapporter, slik at driftsgruppen selv, IT-ledelse og ledelse kontinuerlig holdes oppdatert på 
status til IT-systemet. 
 

6.10 Organiseringen av vindussystemet 
 
Hovedkomponentene til vindussystemet blir her gjennomgått. Se Figur 6-18. 
 

6.10.1 Administrerte noder 
 
Dette vinduet gir en oversikt over alle administrerte noder. Ikonet til noden viser hva slags 
type node det er, f.eks. server eller ruter. For servere angir ikonet også hvilken type server, 
f.eks. SunOS. Fargen til ikonet angir status til noden. 
 

6.10.1.1 Nodegrupper 
 
Nodene samles i nodegrupper etter hva slags plattform og/eller funksjon de har. En kan sette 
opp egen grupper, og en node kan tilhøre flere grupper (se 5.4 Objekter og symboler i IT-
administrasjonssystemer). Nodegrupper er en effektiv måte å organisere nodene på i forhold 
til operatørene. Nodegrupper kan også lette administrasjonen av agenter og maler, da en kan 
tilordne maler på nodegruppenivå og på den måten nå mange noder på en enkel måte. Se 
Figur 6-14. 
 

6.10.2 Kart 
 
Kart gir en oversikt over IT-systemet. Da dette er så sterkt knyttet til NNM, henvises det til 
7.2 Kart og subkart for gjennomgang av dette. 
 

6.10.3 Meldingsvinduer 
 
Normalt startes et aktivt meldingsvindu som viser alle aktive meldinger som den operatøren 
er satt opp til å overvåke, se Figur 6-15. En kan åpne så mange forskjellige meldingsvinduer 
en vil, og når en avslutter GUI’et, får en spørsmål om en ønsker å lagre innstillingene. Gjør en 
det, lagres det nåværende oppsettet, inkludert alle åpne vinduer og plassering av disse. 
Dermed vil miljøet være helt likt neste gang operatøren starter GUI’et. 
 
Operatører bruker dette vinduet til å holde seg orientert med hva som skjer i systemet. 
Innkommende meldinger blir plassert inn i vinduet med de forhåndsdefinerte attributtene og 
alvorlighetsstatusen. Operatøren vurderer nye innkommende meldinger og bestemmer seg for 
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hva som skal gjøres. En kan også filtrere hva slags meldinger som skal vises i vinduet, slik at 
f.eks. bare meldinger for en server eller for en gitt tidsperiode vises. 
 
 

 
Figur 6-14 Nodegrupper 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 6-15 Meldingsvindu  
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Bokstavene S U I A O N E er forkortelse for: 
 
S 
Viser – hvis meldingen ikke er eid eller markert 
Viser O hvis meldingen eies av operatøren som er logget inn på det GUI’et 
Viser X hvis meldingen eies av en annen operatør enn den som er logget inn på GUI’et 
Viser M hvis meldingen er markert av operatøren som er logget inn på det GUI’er 
 
U 
Viser – hvis meldingen er gjenkjent av filtersystemet, og X hvis ikke. 
 
I 
Viser – hvis det ikke finnes instruksjon, og X hvis det gjør det. 
 
A 
Viser – hvis det ikke finnes et automatisk tiltak 
Viser R hvis tiltaket kjører 
Viser S hvis tiltaket avsluttet uten feil 
Viser F hvis tiltaket avsluttet med feil 
 
O 
Viser – hvis det ikke finnes tiltak som operatøren kan styre 
Viser X hvis et slikt tiltak finnes 
R, S og F som for A. 
 
N 
Viser – hvis det ikke er satt på noen annotering 
Viser X hvis det er satt på annotering 
 
E 
Viser – hvis ingen eskalering er foretatt 
Viser E hvis det har skjedd en eskalering fra en annen NMS til denne NMS’en 
Viser T hvis det har skjedd en eskalering fra denne NMS’en til en annen NMS. 
 
I tillegg til aktive meldingsvinduer, finnes det to andre. 
 

6.10.3.1 Historievinduer 
 
Dette vinduet viser meldinger som enten er kommet fra det aktive meldingsvinduet fordi 
operatøren har sendt dem videre (trykket på ”acknowledge”), eller at meldingen aktivt er blitt 
filtrert rett inn i historievinduet. Således er historievinduet et verktøy for brukerne av OVO til 
å løse problemer som dukker opp i det aktive meldingsvinduet, ved at en kan se om samme 
problem har skjedd før på den aktuelle noden eller på andre noder, og ut i fra løsningen få 
hjelp til å løse problemet. Utseendemessig er historievinduet likt aktivt meldingsvindu. 
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6.10.3.2 Buffervindu 
 
Den siste type meldingsvindu kalles for buffervindu. Dette er et vindu som brukes til å 
mellomlager meldinger før de settes inn i det aktive meldingsvinduet. 
 

6.10.4 Meldingsgrupper 
 
Her er det ikoner for forskjellige grupper, f.eks. grupper for backup, SNMP, OS, sikkerhet 
osv. En hel rekke grupper er ferdig satt opp, men en kan også lage egne grupper. Ønsker en 
operatør å kun se meldinger om backup, dobbelklikkes backup ikonet, og et nytt 
melingsvindu som bare viser meldinger som tilhører gruppen backup åpnes. Se Figur 6-16. 
 
 

 
Figur 6-16 Meldingsgrupper 
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6.10.5 Applikasjonsvinduer 
 
Er et vindu bestående av ikoner for forskjellige applikasjoner/script. F.eks. er det et ikon for 
”nslookup”. Dobbelklikker en på et applikasjonsikon (Drag & Drop fungerer også ved å dra 
en eller flere noder over et applikasjonsikon), vil applikasjonen kjøres mot den/de valgte 
noden(e) i ”Administrerte noder” vinduet, og et vindu åpnes med nslookup informasjon for 
noden(e). Det er også mulig å starte applikasjonen uten å automatisk velge parametere. Det 
følger en del applikasjoner/script med OVO, men en kan selv tilordne ikoner til andre 
ferdiglagde applikasjoner/script eller lage selv. Ikonene kan grupperes likt som for 
meldingsgrupper, og videre for f.eks. ulike plattformer. Igjen vil bare ikoner og grupper som 
er konfigurert for den enkelte operatør vises. Se Figur 6-17. 
 
 

 
Figur 6-17 Applikasjonsvindu 
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Figur 6-18 Generelt Java OVO GUI 

 

6.11 Eksempel på håndteringen av en melding 
 
Hvis det kommer en melding om at filsystemet /var på en server er 95 % fullt, kan 
hendelsesforløpet betone seg slik: 
 
Først setter operatøren meldingen til ”eid”. Da vil meldingen få en annen farge, og andre 
operatører ser at det er en annen operatør som har tatt eierskap over meldingen, og som nå er 
ansvarlig for å løse problemet. Først kan operatøren sjekke om det er noe informasjon som er 
sendt med meldingen. Det er vanlig at en oversikt over diskforbruket (f.eks. kommandoen 
”df”) blir sendt med. Deretter kan operatøren logge seg inn på serveren det gjelder, og rydde 
opp i /var. Uansett om det bare blir gjort en generell opprydning eller at operatøren finner noe 
som tyder på uvanlig mye bruk i /var, er det lurt å legge en beskrivelse av løsningen inn i 
meldingen. Dette er viktig for på et senere tidspunkt å kunne gå bakover i eldre meldinger av 
samme type for å kunne se på hva som er gjort tidligere, og f.eks. kunne bekrefte mistanke om 
at noe bruker /var på en uventet måte. Til slutt gjør operatøren ”acknowledge” på meldingen. 
Da vil meldingen bli sendt fra det aktive meldingsvinduet til historie meldingsvinduet. 
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7 Network Node Manager 
 
I dette kapittelet går jeg gjennom de viktigste trekkene ved Network Node Management 
funnet i case-studiet, kurs og i HP manualer [HP, 2001a], [HP, 2001b], [HP, 2001c] og [HP 
2000]. 
 

7.1 Komponentene til NNM 
 
NNM består av tre hoveddeler (OVO er delt inn på samme måte): 
 
Forgrunnsprosesser (GUI) 
 
Bakgrunnsprosesser (services) 
 
OVO databasene og datavarehuset 
 

7.1.1 Forgrunnsprosessene 
 
Disse er ansvarlige for operatør GUI’et. De kan kjøres på NMS’en eller passende 
klientmaskin som støtter Java. Forgrunnsprosessene kjører kun når en operatør starter OVO 
GUI’et, og har ikke noe direkte ansvar for selve administrasjon av noder. Da NNM er en helt 
egen samling applikasjoner for nettverksadministrasjon, er GUI’er også helt separat. Det vil si 
at det f.eks. har et eget meldingsvindu slik OVO har. NNM meldinger kan bli sendt til OVO 
slik at en kun trenger å forholde seg til det ene GUI’er. NNM GUI’er er et primitivt GUI i 
forhold til OVO GUI’er. Se 9.22.7 GUI for en analyse av funnene gjort i forbindelse med 
denne integrasjonen. 
 

7.1.2 Bakgrunnsprosessene 
 
Administrerer nodene kontinuerlig, i henhold til gjeldene konfigurasjon. De vedlikeholder 
informasjon i OVO databasene og datavarehuset, og oppdaterer disse ved endringer i node 
status eller nettverkstopologi. 
 



7.1 Komponentene til NNM 
 

 
7.1.3 OVO databasene og datavarehuset 
 
Datavarehuset lagrer data som er eksportert fra databasene. Denne informasjonen kan bl.a. 
brukes til å generere rapporter. 
 
OVO databasene kan sees på som en logisk database. Den inneholder all informasjon OVO 
har samlet inn. I virkeligheten består den av tre hoveddatabaser: 
 

7.1.3.1 Objekt databasen 
 
Denne databasen inneholder generell informasjon om hvert objekt som finnes i OVO. 
 
Objekt egenskaper gir en beskrivelse på hva objektet er eller kan gjøre (f.eks. om det er en 
ruter, server eller printer). Til det brukes SNMP og standard MIB-II variabler (f.eks. isRouter, 
isHub og isPrinter). Disse egenskapene blir automatisk satt når OVO oppdager nye enheter i 
nettverket. 
 

7.1.3.1.1 Objektattributter 
 
Attributter deles inn i generelle objektattributter og IP kart objektattributter. 
 

7.1.3.1.2 Generelle objektattributter 
 
Generelle attributter inkluderer informasjon om objektet støtter SNMP, produsenten til 
objektet og produsenten av SNMP agenten objektet bruker. Igjen er det SNMP og MIB-II 
variabler som brukes (isSNMPSupported, vendor og SNMP Agent). 
 

7.1.3.2 IP kart objektattributter 
 
IP subkart holder rede på nivåspesifikke objekt attributter: 
Internet attributter 
Antall IP nettverk 
Antall segmenter 
Antall noder 
Antall interface’er 
Antall gateway’er/rutere 
 
Nettverk attributter 
Nettverksadresse 
Subnettmaske 
IP status 
Antall segmenter 
Antall noder 
 
Segment attributter 
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IP status 
Antall noder 
 
Node attributter 
Hostnavn 
IP status 
Nettverkskort status 
Systembeskrivelse, lokasjon etc. (sysDescr, sysLocation, etc. fra MIB-II) 
System Objekt ID, også fra MIB-II. Denne verdien er veldig viktig for OVO/SNMP, da det er 
denne ID’en som angir den unike klassen (modellen) for enheten. Produsenten av enheten er 
ansvarlig for å sette denne. 
 
Operatører kan hente fram informasjon om et objekts egenskaper og attributter fra OVO 
GUI’et.  
 

7.1.4 Topologi databasen 
 
Inneholder informasjon om administrasjon av IP noder, f.eks.: 
 
IP status 
 
Tidspunkt for neste polling 
 
Databasen inneholder også informasjon fra Objekt databasen. 
 

7.1.5 Kart databasen 
 
Informasjon til bruk for presentasjoner (kart) blir lagret i denne databasen, f.eks.: 
 
Hver nodes plassering på kart 
 
Nodens navn 
 
Hvert kart har sine egne databasefiler. 
 

7.2 Kart og subkart 
 
Et kart er en oversikt over IT-systemet og er en samling av subkart og korresponderende 
symboler og objekter, ordnet i et hierarki. Et kart kan ha flere subkart, og bruker ”forelder - 
barn” paradigmet. Denne ordningen muliggjør, ved å åpne/lukke subkart, å flytte fokus på 
nettverket opp og ned i hierarkiet og dermed detaljnivået. 
 
Atlas fungerer som eksempel på forskjellen mellom kart og subkart. Atlaset representerer hele 
verden, og for OVO betyr det at kartet representerer hele IT-nettverket. De forskjellige sidene 
i atlaset viser spekteret fra store strukturer som kontinenter via mindre strukturer som land og 
landsregioner helt ned til detaljerte kart over byer. Alle disse forskjellige nivåene å se IT-
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nettverket på, er det subkart som står for [HP, 2001b, s. 199]. 
 
NNM deler IT-nettverket inn i følgende strukturer: root, Internet, nettverk, segment og node. 
 
Root vinduet er det øverste vinduet og representerer toppnivået. Vinduet inneholder symbolet 
for Internet subkartet. 
 
Internet subkartet viser IP nettverk, gateway’er og rutere. En viktig funksjon til dette kartet er 
muligheten for å organisere videre oppdeling i subkart basert på geografisk utbredelse. 
Internet subkartet kan her brukes i direkte analogi med et atlas er. Toppnivået er verden, og 
videre subkart inndeling i verdensdeler, land, byer og avdelingskontorer. For bedriften jeg 
foretok case-studiet hos var en slik inndeling ikke nødvendig, da det kun dreide seg om å 
administrere lokale IT-ressurser. 
 
De videre inndelingene i enda mer detaljerte subkart er derimot viktigere. 
 

7.2.1 Nettverk 
 
Et nettverk subkart viser alle IP nettverkets segmenter og alle IP enheter koblet til for 
adresseområdet til det spesifikke nettverket, se Figur 7-1. På dette nivået vises noder, 
gateway’er, broer, huber,  repeater’er og svitsjer. 
 
For hvert nettverkssegment, inneholder subkartet et symbol for segmentet som gjengir 
topologien for segmentet. 
 

7.2.2 Segment 
 
Et segment subkart viser alle IP nodene som er koblet sammen til segmentet, med riktig type 
topologi, hvis topologien gjenkjennes. Standard topologier som gjenkjennes er bus, token 
ring, stjerne og FDDI ring. Se Figur 7-2. 
 

7.2.3 Node 
 
Subkart for en node viser symboler for nodens nettverkskort. Se Figur 7-3. 
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Figur 7-1 Nettverk subkart 
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Figur 7-2 Segment subkart 
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Figur 7-3 Node subkart 

 

7.3 Symboler og objekter 
 
OVO skiller mellom objekt og symbol slik beskrevet i teorien (5.4 Objekter og symboler i IT-
administrasjonssystemer). 
 

7.3.1 Objekt 
 
Objekt representerer en enhet som finnes i det virkelige liv, f.eks. fysiske enheter (f.eks. ruter 
eller datamaskin) og logiske enheter (f.eks. nettverk eller segment). Alle slike objekter er, 
sammen med sine respektive attributter, lagret i OVO’s Objekt database. 
 
Et objekt eksisterer bare en gang i databasen, uansett i hvor mange subkart som inneholder 
samme objekt. 
 
Flere symboler kan representere det samme objektet, men et symbol kan bare representerer ett 
objekt. Slettes et objekt fra et subkart, blir objektet også slettet fra alle andre subkart som 
måtte inneholde objektet. 
 
Et objekt blir bare slettet fra Objekt databasen hvis alle symboler som representerer objektet 
er slettet fra alle subkart, samt at det ikke finnes noen lagrede subkart som inneholder 
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objektet. 
 

7.3.2 Symbol 
 
Symbol er en grafisk representasjon for et objekt. 
 
Forskjellige typer symbol kan representerer det samme objektet. F.eks. for et nettverkskort 
kan både symbolet for et nettverkskort og symbolet for en link brukes. Symbolet for et 
nettverkskort i et node subkart, og link symbolet i et segment subkart. 
 
I tillegg til å være en grafisk representasjon for objekter, har symboler følgende egenskaper: 
 
Åpne subkart. 
Dobbelklikke på et symbol åpner for de fleste symboler et subkart. 
 
Starte tiltak 
Symbol kan konfigureres til å starte et tiltak når det dobbeltklikkes. 
 
Vise status 
Generelt representerer fargen på symbolet status til objektet det representerer, tatt direkte fra 
statusen til objektet selv. 
 
Vider kan symbol status reflektere den kombinerte statusen for objektene under sitt subkart. 
Her kan ulike regler brukes for hvordan status skal settes, avhengig av f.eks. hvor mange 
noder som ikke befinner seg i normal status eller alvorligheten for statusen til en node. 
 
Statusen kan også tas direkte fra selve symbolet. Dette gjøres ved at applikasjonen som 
administrerer symbolet setter statusen direkte. Dette muliggjør at symbol status kan settes 
forskjellig alt avhengig av hvor i subkart hierarkiet en befinner seg. 
 

7.4 OVO oppsummering 
 
Jeg mener at gjennomgangen av OVO og NNM har vist at det er meget stort samsvar med den 
teoretiske modellen for IT-administrasjonssystemer beskrevet i kapittel 5. 
 
Dette tolker jeg som klare signaler på at OVO representerer hvor langt IT-
administrasjonssystemer er kommet i dag, og gir således viktige svar på spørsmål rundt 
forståelsen og bruken av dagens IT-administrasjonssystemer. I de to neste kapitlene vil jeg gå 
gjennom mer konkrete funn gjort i case-studiet. 
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8 Bedriftens tilnærming til OpenView 
 
I dette kapittelet går jeg gjennom hvordan bedriften administrerte IT-systemet før IT-
administrasjonssystemet ble tatt i bruk. Videre gis en kort gjennomgang av bedriftens IT-
avdeling og IT-system. 
 

8.1 Tiden før OVO 
 
Før bedriften tok i bruk OVO, ble IT-systemet overvåket på tradisjonell måte, ved hjelp av 
kommandoer som ”ping”, ”traceroute” osv., samt script som bygger på nevnte kommandoer. I 
tillegg benyttet man seg av The Multi Router Traffic Grapher (MRTG), som er en applikasjon 
for å holde kontroll på bruk av nettverksbåndbredden i forskjellige punkter i nettverket 
[MRTG, 2003]. MRTG setter opp grafer for båndbredden i forskjellige tidsperioder, slik at 
det også gir grunnlag for å analysere båndbredde bruken i forhold til f.eks. tid på døgnet, 
ukedager osv. MRTG brukes fortsatt i dag av bedriften. 
 
MRTG ga et godt bilde på båndbredden, men ut over det var det ikke noe 
informasjon/administrasjon om IT-systemet samlet noen sentralisert plass. Flere av de ansatte 
i IT-avdelingen uttrykte misnøye pga. dette. Det var som å famle i mørket med tanke på hva 
status til IT-systemet til enhver tid var, og videre å finne årsaken til problemer som oppstod. 
Det var bl.a. dette OVO var ment å bedre på. 
 
Videre var, og er fremdeles, IT-driften inndelt i ansvarsmatriser, slik at det er egne personer 
som har ansvaret for SUN, HP og Windows serverne. Matrisen er også delt opp tjenester 
uavhengig av arkitektur, som f.eks. e-post, backup og printere. 
 

8.2 Målet med OVO 
 
Jeg fikk helt fra starten av en klar forståelse av at bedriften hadde et helt klart mål om at det i 
utgangspunktet bare var vitale sider ved IT-systemet de ønsket kontroll og oversikt over. 
Dette inkluderte selve nettverkinfrastrukturen og de viktigste serverne. Om svitsjer, rutere og 
servere var oppe/nede, trafikkbelastning, varsling av fysiske feil på nettverksenhetene 
(temperatur, vifter osv). I tillegg oversikt over tilstanden til noen tjenester som f.eks. printere, 
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e-postsystemet og webtjenester.  
 

8.2.1 Hjelp til de ansatte i IT-avdelingen 
 
Det store målet med å ta i bruk OVO var at OVO skulle gi dem en oversikt over IT-systemet, 
gi informasjon om problemer og feil og lagre informasjon til bruk i rapporter og for å kunne 
se på historiske trender med IT-systemet. IT-avdelingen består av kompetente personer, 
mange med lang erfaring innen drift av IT. Jeg fikk derfor raskt inntrykk av at å håndtere 
disse problemene for hver node eller applikasjon ville vært overkommelig for de fleste 
personene i IT-avdelingen. Det er imidlertid begrenset hvor mye tid en kan bruke til å sjekke 
om alt er normalt. 
 
Et viktig mål var å komme seg fra å ligge på etterskudd av problemer heller ligge i forkant av 
dem. Selv med relativt få noder og applikasjoner å holde styr på, blir det vanskelig for 
mennesker å greie dette på en effektiv og problemfri måte. Mye av arbeidet med å overvåke er 
forbundet med gjentakende spørringer om status til noden/applikasjonen eller at 
node/applikasjonen selv sender ut melding om at noe er galt. Dette er en type arbeid som 
passer utmerket til datamaskiner (se 4.2 Klassifisering og beslutningstaking). 
 

8.2.2 Bedre informasjon til brukerne 
 
Videre var det også et mål å gi brukerne av IT-systemet informasjon om status og feil til IT-
systemet, hovedsaklig om nettverksstatus og tjenester som f.eks. e-post. Dette var det ønsket 
skulle bli tilgjengelig fra websider. Det var også et ønske om å legge ut informasjon om 
printere på websider. Argumentasjonen for dette var at velinformerte brukere er fornøyde 
brukere. Her er det snakk om å fordele informasjonen i bedriften. OVO hjelper til med å 
strukturere informasjonen om IT-systemet og kan videre brukes for å tilfredsstille brukerne 
ved å la brukerne få vite status og om problemer som skjer. Informasjon er skjevt fordelt i en 
bedrift [Gasser, 1986]. På denne måten kan OVO hjelpe til med å rette litt på denne 
skjevheten. Jeg synes det imidlertid er viktig å understreke at det ikke er noen mål at 
informasjonen skal være helt likt fordelt. Det er en fin balansegang mellom ønskelig og 
nødvendig informasjon på den ene siden, og for mye informasjon på den andre siden. F.eks. 
vil det være viktig å raskt formidle at det er problemer med e-posttjenesten, men det vil være 
overflødig å informere om dette på et veldig teknisk nivå, den typen informasjon er bare 
nødvendig for de som spesifikt jobber med e-posttjenesten. 
 
Da jeg startet min case-studie var synet på IT-avdelingen slik det ofte er, en utgiftspost og 
støtteavdeling. En avdeling som ikke skaper foretningsverdier, ut i fra tanken om at IT-
avdelingen ”bare” skal sørge for at nødvendige hjelpemidler som nettverk og servere er 
tilgjengelige. Da det ikke er dette bedriften tjener penger på (iallfall ikke i direkte forstand, 
men nede tid koster fort mange penger), er det nok lett å glemme hvor viktig IT-avdelingen 
er. 
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8.3 Endret syn på IT-avdelingen 
 
I den tiden jeg gjorde mitt case-studie, skjedde imidlertid den overgangen som jeg har skissert 
i 3.10 Endret syn på IT-avdelingen. Hele IT-avdelingen ble flyttet over til et annet firma 
(SchlumbergerSema) i det store Schlumberger konsernet. I forbindelse med denne 
overgangen, ble OVO tatt i bruk på global skala. Det betyr at hele Schlumbergers globale IT-
infrastruktur på sikt skal komme under OVO-administrasjon. Da de foreliggende SLA’er ikke 
innbefatter hele IT-infrastrukturen, blir deler av IT-systemene i Asker avdelingen administrert 
av det globale OVO, og resten av det lokale OVO. OVO kan brukes som SLM, men det blir 
ikke benyttet lokalt for Asker avdelingen. 
 

8.4 Bedriftens IT-system 
 
IT-systemet består av 5 – 10 HP servere, ca. 10 SUN servere og 5 - 10 Windows NT/2000 
servere. Nettverket bestod av tre hovedsvitsjer, men ble i løpet av case-studiet erstattet av en 
stor svitsj. Dette medførte problemer i forbindelse med ytelsesmålinger. Heterogeniteten på 
nettverksenheter har etter omleggingen til den en stor hovedsvitsj blitt kraftig redusert, og i 
dag brukes det bare Cisco utstyr. Serverne er koblet direkte mot hovedsvitsjen via Gbit 
ethernet. Videre går det Gbit ethernet ut til stacker av kantsvitsjer til forskjellige kablingsrom 
i de to bygningene bedriften bruker. Totalt er det ca. 400 brukere. Da dette er et 
utviklingssenter er det generelle kunnskapsnivået innen IT relativt høyt sammenliknet med 
mange andre bedrifter. 
 

8.5 Bedriftens IT-avdeling 
 
IT-avdelingen er inndelt i tre nivå. 1., 2. og 3. linjesupport. 1. linjesupport står i direkte 
kontakt med brukerne/kundene og er dermed IT-avdelingens ansikt utad. 
 
1. linjesupport består av to personer som tar i mot henvendelser. Når 1. linjesupport mottar 
henvendelser blir det en vurdering for personen som tar imot henvendelsen om problemet lar 
seg løse direkte. Hvis ikke sendes problemet videre til 2.linjesupport. 
 
2. linjesupport består også av to personer. Disse løser de fleste typiske brukerproblemene. 
Kreves det mer teknisk spisskompetanse sendes problemet videre til 3. linjesupport. 1. og 2. 
linjesupport rokeres. Slik at personene skifter på hvilke av de to supportlinjene de jobber 
under. 
 
3. linjesupport består av fire personer. Den her delt i to mellom Unix og Windows. Under 
Unix er den videre delt i SUN og HP, med en person på hver. Nettverksadministrasjon utføres 
av alle fire, men det er spesielt en fra Unix og en fra Windows som har ansvaret for det 
fysiske nettverket. 
 
Dette inndelingen ble også endret i case-studiet. Schlumberger har implementert globale 
brukersupportsentre og etter omleggingen til det, er 1. linjesupport flyttet til disse sentraene. 
Dermed får den lokal IT-avdelingen mer tid til å løse problemer. 
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OVO-gruppen hadde som ansvar å planlegge og implementere OVO. Den bestod av to 
personer. Det ble rapportert til lederen av IT-avdelingen, men lederen fungerte også delvis 
som medlem i OVO-gruppen. Ingen av medlemmene i OVO-gruppen jobbet 100 % med 
OVO. Dette kan ha fått konsekvenser for prosjektet, og var i følge IT-avdelingens ledelse en 
viktig årsak.  
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9 Analyse av IT-administrasjonssystemer 
 
I dette kapittelet går jeg gjennom viktige funn jeg har gjort i forbindelse med den teoretiske 
og praktiske analysen.  
 

9.1 Spørsmål og svar metoden 
 
Jeg valgt å følge det Yin kaller spørsmål og svar metoden innen case-studie rapportering [Yin, 
1994, s. 134 - 135]. Til forskjell fra den vanlige forteller stilen, vil jeg derfor bygge analysen 
opp rundt definerte spørsmål og så forsøke å belyse disse etter beste evne. Spørsmålene ble 
lagd på flere stadier i undersøkelsen. Flere ble til helt i starten, en god del under gjennomgang 
av teorien, mens noen ble til under selve case-studiet. I teksten nedenfor er de fleste av disse 
spørsmålene omformulert til overskrifter. Fordelen med en slik metode er at en jobber med 
klart definerte spørsmål en ønsker svar på. Ved den tradisjonelle forteller stilen står en i fare 
for å ende opp med en lang og uoversiktlig analyse. Metoden jeg har valgt har som mål å lage 
en kortere og mer oversiktelig analyse. Farene med en slik metode er nettopp pga den mer 
kompakte formen at informasjon som burde vært med ikke kommer med. En står også i fare 
for å ikke se andre sider ved problemområdet som burde vært tatt med pga fokuset på å finne 
data som kan brukes i analysen til de definerte spørsmålene. 
 
Etter å ha vurderte de to metodene kom jeg fram til at siden jeg er nesten helt uerfaren med 
case-studier, kunne det være noe lettere å forholde seg til en mer konkret struktur på 
undersøkelsen. Videre er en hovedfagsoppgave mer begrenset enn det en vanlig 
vitenskapeligundersøkelse er. Til slutt vil jeg ikke legge skjul på at advarslene om skriveblokk 
fra tidligere hovedfagsstudenter og fra innføringskurset for hovedfagsstudenter hadde sitt å si 
til valg av analysemetode. Yin skriver nemlig at spørsmål og svar metoden er effektiv mot 
skriveblokk, da en hele tiden har konkrete spørsmål å arbeide med. 
 

9.2 Bedriftsinterne endringer som følge av OVO 
 
Ved innføring av ny teknologi i en bedrift, er det flere viktige momenter å ta hensyn til. 
Hvilke endringer teknologien kommer til å medføre. Hvilke tilpasninger som må gjøres, både 
teknologiske og bedriftsmessige, for å vellykket implementere den nye teknologien. 



9.3 Konkurranse mellom bedrifter 
 

 
 
Det er viktig å kunne se ting fra flere sider, og ved innføring av ny teknologi er det to viktige 
sider en må se på. Den ene er at den nye teknologien gir nye muligheter, i denne sammenheng 
gi bedre administrasjon og overvåkning av IT-systemet. På den andre siden kan det tenkes at 
begrensninger vil kunne fremtre på bakgrunn av den nye teknologien. Dette kan være 
begrensninger i form av høy kompleksitet i IT-administrasjonsapplikasjonen, problemer i 
tilpasningen til eksisterende IT-løsninger og at IT-administrasjonsapplikasjonen ikke innfrir 
de kravene som er satt til det. 
 
Det er en stadig økende trend å se IT-administrasjon som en stor oppgave, og som det ikke 
minst ligger muligheter for å tjene penger på, både som leverandør av IT-
administrasjonssystemer og som leverandør av selve IT-tjenestene. Dette synet, kombinert 
med den økende størrelsen og kompleksiteten av IT-systemer, har gitt grobunn for 
totalløsninger som forsøker å dekke over hele denne administrasjonssfæren. Det viktige 
poenget her et at en fokuserer mer på den komplette prosessen, enn på de ulike del 
funksjonene. Dette gjelder like mye for selve IT-administrasjonen som hele bedriften sett 
under ett. 
 

9.3 Konkurranse mellom bedrifter 
 
Konkurranse mellom bedrifter er noen de fleste bedrifter opplever. Bedriften i undersøkelsen 
er her intet unntak. For bedrifter generelt er det av stor betydning å formidle til kunder og 
konkurrenter at bedriften er opptatt av teknologi, og at den er teknologisk ledende og 
nytenkende. Dette er spesielt viktig for bedrifter som opererer innenfor høyteknologiske 
foretningsområder, slik bedriften jeg har sett på gjør. 
 
Denne fokuseringen har tradisjonelt vært rettet mot primæraktivitetene. For bedriften betyr 
det innhenting, analysering og presentering av seismikkdata for oljevirksomheten. Hva har 
denne teknologifokuseringen å si for en støttefunksjon som administrasjon av IT-system 
tradisjonelt blir sett som? Kostnadsreduksjon er det som har vært den mest brukte strategien 
for å sikre bedriftens eksistens. Da IT ofte er forbundet med alle eller i det minste de fleste 
ledd i en bedrift, har det blitt oppdaget at et dynamisk og effektiv IT-system samt 
administrasjon av det, vil kunne bidra til framgang for den enkelte bedrift, både i forbindelse 
med kostnadsreduksjon, men like viktig som et konkurranseeffektiviserende virkemiddel. 
 

9.4 Oppstarten av OVO 
 
Planleggingsfasen rettet fokus mot hvilke noder en ønsket å administrere og hva en ønsket å 
få informasjon om (se 8.2 Målet med OVO). Dette ble ikke videre koblet til IT-
administrasjonssystemets retningslinjer for hvordan en kunne oppnå dette må den enkleste og 
mest effektive måten, men bar heller preg av ønske om å raskt installere systemet og deretter 
konfigurere systemet slik en ønsket. Slik det senere vil komme fram, la denne svake 
planleggingen grunnlaget for problemer som relativt raskt oppstod i forbindelse med 
implementeringen. En tok m.a.o. ikke hensyn til IT-administrasjonssystemenes høye 
kompleksitet. 
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Nøkkelen til å få OVO til å administrere IT-systemet slik man ønsker er betingelser. For hver 
melding en ønsker å se i meldingsvinduet må det være konfigurert en betingelse for. 
Betingelser er ordnet i maler (se 6.7 Maler (templates), malgrupper og betingelser 
(conditions)). For et IT-system av litt størrelse blir det veldig mange maler/betingelser som 
skal til for å formidle informasjon om tilstanden til IT-systemet. 
 
OVO kommer med mange maler organisert i forskjellige plattformgrupper, f.eks. HP, SUN og 
Windows. I en slik gruppe er det betingelser for det som HP regner som generell informasjon 
som mange kunder vil kunne ha nytte av. Her er det opp til hver enkelt kunde om en velger å 
bruke disse malene eller ikke. Hver node må tilordnes maler, f.eks. en Windows-server kan 
bli tilordnet alle malene i Windows-gruppen eller bare de malene en ønsker. Velger en å bare 
ta noen av bruke noen av malene, er det uansett lurt å organisere malene i grupper, da det blir 
lettere å administrere. 
 

9.4.1 Eating the elephant one bite at a time 
 
En stor feil som ble gjort hos bedriften er etter min vurdering at alle nodene som en ønsket å 
administrere ble tilordnet hele sin plattformgruppe og at dette ble gjort samtidig for de fleste 
av disse nodene. Dette fikk flere alvorlige følger. Det ene var at en plattformgruppe 
inneholder maler og betingelser for langt mer enn den type administrasjon og overvåkning 
bedriften i utgangspunket var interessert i (se 8.2 Målet med OVO). I tillegg ble meldinger 
om mer eller mindre alvorlige feil generert for tilstander som bevisst var satt slik de var. 
F.eks. ble det for en node rapportert om kritisk tilstand fordi ”sendmail” ikke kjørte. Å ikke 
kjøre ”sendmail” var et bevisst valg gjort for den noden, men det er ikke lett å vite for 
operatøren som sitter med meldingsvinduet fullt av kritiske meldinger om bl.a. dette. 
 
Det ble m.a.o. begått alvorlige feil i henhold til retningslinjene HP ga i sine råd og tips til 
prosjektgjennomføringen (se 3.5 Hva kreves for å implementere et IT-administrasjonssystem) 
 

9.4.2 Informasjonsflom 
 
Videre vil en slik brå start føre til det som jeg anser som en alvorlig fare i 
administrasjonssystemer, nemlig informasjonsflom. Det var nettopp dette som skjedde. 
Meldingsvinduet ble overflommet med meldinger, mesteparten av dem ikke interessante. Det 
var ikke uvanlig at det var mellom 5.000 – 7.000 kritiske meldinger, med en total sum på 
mellom 19.000 til 38.000 meldinger. Hver dag kom det mellom 1.500 – 4.000 nye meldinger. 
I tillegg til dette uttrykte brukerne av OVO at de hadde problemer med å forstå innholdet i 
mange av meldingene. Det viste seg i ettertid at flere av meldingene ble generert pga 
selvlagde script (bl.a. cron script), som etter som tiden hadde gått ofte feilet pga små 
ubetydelige feil. F.eks. ble mange tusen kritiske meldinger generert pga en ugyldig e-
postadresse. Her kunne ”opcmsg” vært til stor nytte. Alle feilsituasjoner i scriptene kunne 
vært konfigurert til å sende en melding til OVO. På denne måten kunne en fått spesifikk 
informasjon om hva som skjedde og satt hvor alvorlig det var. Problemet er å få tid og penger 
til å gjøre et slikt arbeid. 
 
Det sier seg selv at det blir en umulig oppgave å prøve å holde oversikt med så mange og nye 
meldinger i meldingsvinduet. Jeg anser informasjonsflom som å ”rope ulv”. Det tar ikke lang 
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tid før tillitten er brutt ned, og er den først brutt ned er det vanskelig å opparbeide seg tillitt på 
nytt. Fuller pekte nettopp på farene ved en slik situasjon (se 2.3.1.1 Oppdage feil). 
 
Det er her viktig å peke på at OVO er sammensatt av systemadministrasjon på den ene siden 
og nettverksadministrasjonssystemet NNM på den andre siden (se 6.2 Hvilke produkter blir 
vurdert i denne oppgaven). Meldingsvinduet til NNM mottar alle meldingene som blir 
generert i forbindelse med nettverksadministrasjon. De meldingene en er interessert i blir 
sendt videre til meldingsvinduet til OVO. På denne måten ble en del av informasjonsflommen 
stoppet her, og OVO operatøren så aldri noe til den delen av informasjonsflommen. F.eks. ble 
det sendt melding hver gang en bruker skrudde av/på maskinen sin. Selv om det ikke skapte 
enda flere meldinger i OVO sitt meldingsvindu, mener jeg at det absolutt med på å generere 
masse unødig informasjon OVO systemet måtte behandle. 
 

9.5 Mislykket forsøk på å rette opp informasjonsflommen 
 
For å rette opp i informasjonsflommen ble det etter min mening enda en alvorlig feil gjort. 
Istedenfor å fjerne alle malene og heller tilordne de tilstandene en ønsket å overvåke en etter 
en eller som en nødløsning sende alle meldinger rett i historiedatabasen. For så å begynne 
arbeidet med å styre de meldingene en var interesserte i tilbake til å gå til det aktive 
meldingsvinduet. Istedenfor fortsatte en med å la alle meldingene gå til det aktive 
meldingsvinduet. Dermed begynte man på den nesten håpløse oppgaven med å plukke bort de 
meldingene en ikke var interessert i blant tusenvis av meldinger. 
 

9.5.1 Vanskelig å bruke et system svekket av informasjonsflom 
 
Jeg mener dette gir flere alvorlige følger. For det første er det vanskelig å ta i bruk et 
administrasjonssystem som er svekket av informasjonsflom. For operatørene er det vanskelig 
å skille viktig informasjon fra overflødig informasjon. Dette blir enda vanskeligere når 
systemet er nytt for brukerne. OVO ble over flere måneder kjørt med informasjonsflom. Det 
var da ikke satt ut i skikkelig produksjon. Det var hovedsaklig personene på 1. linjesupport 
som brukte OVO, men bruken ble så alvorlig svekket pga informasjonsflommen, at det etter 
mitt syn ikke kan sies å ha vært i bruk. 
 

9.5.2 Informasjonsflom svekker tillitten til systemet 
 
For det andre kom det fram under intervjuer av de ansatte i IT-avdelingen at holdningen til 
OVO ble svekket pga informasjonsflommen. Jeg frykter at dette også skjedde for andre 
personer i bedriften. Storskjermen som ble satt opp (se 9.12 Storskjerm) hadde nok heller 
negative enn positive effekter. Med så mange meldinger er det enten noe virkelig galt med IT-
systemet, eller så er det vanskelig å få et positivt inntrykk av at IT-administrasjonssystemet er 
til noe særlig hjelp. Kanskje personen i svitsj eksempelet (se 9.10.1 Egenerfart behov for ny 
teknologi) hadde vært mer innstilt på å bruke OVO før vedkommende opplevde en virkelig 
alvorlig situasjon der OVO ga god hjelp, hadde det ikke vært for informasjonsflommen. Å se 
et system med hovedsaklig unyttig informasjon vil etter min mening ikke skape tillitt til 
systemet. 
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9.5.3 Informasjonsflom bruker ressurser 
 
For det tredje skapte informasjonsflommen stor belastning på datavarehuset. Istedenfor å få 
en historiedatabase med nyttig informasjon om systemet over lang tid, samlet det seg isteden 
veldig mye unyttig informasjon. Da det hver dag dukket opp flere tusen nye meldinger, ble 
det nødvendig å justere ned tiden meldingene blir holdt i databasen til under en uke. Ikke lang 
tid med tanke på å kunne bruke datavarehuset som informasjonskilde om tidligere tilstander 
og problemer. 
 

9.5.4 Hvordan stoppe en informasjonsflom 
 
Ved å ta den helt motsatte løsningen, å bare sende viktige meldinger til det aktive 
meldingsvinduet, hadde tiden fram til systemet var tilfredsstillende konfigurert blitt 
annerledes. Hovedproblemet er at en hadde mistet meldinger av viktig karakter. Til forsvar for 
dette ble det avdekket at viktige meldinger ble oversett pga. informasjonsflommen. Systemet 
ble ikke brukt slikt som ønsket så lenge det var informasjonsflom, og viktige meldinger ble 
ikke oppdaget. Mye mer viktig er imidlertid hvordan OVO hadde framstått med en slik 
tilnærmelse. Det hadde vært få meldinger i meldingsvinduet, og de ville ikke minst vært 
viktige. På den måten mener jeg at det ville vært større sannsynlighet for at brukerne og andre 
i både driftsavdelingen og bedriften generelt ville sett nytten av OVO. 
 
Driftsledelsen foreslo denne metoden bare noen uker etter en forstod at en hadde 
informasjonsflom, men den ble ikke tatt i bruk før juni 2002. Dette tyder igjen på svak 
prosjektledelse (se 9.8 Prosjektstyring). 
 

9.5.5 Motsetninger mellom forventet og levert ekspertsystem 
 
Her mener jeg å ha gjort et av de viktigste funnene i case-studiet. I den teoretiske 
gjennomgangen av ekspertsystemer (se 4.3 Ekspertsystemer) la jeg fram to definisjoner på 
ekspertsystem. En bred og en mer snever/presis. I henhold til den brede definisjonen ligger 
OVO klart innenfor ekspertsystemer, men brukes den presise definisjonen er ikke OVO et 
ekspertsystem. Det som er det helt sentrale poenget er at personene i IT-avdelingen gjennom 
intervjuer alle hadde tanker og ideer om OVO som bare ville blitt innfritt av et ekte 
ekspertsystem (et ekspertsystem som forøvrig pr. i dag ikke kan antas eksistere). Det ble trodd 
at OVO skulle lære og være fornuftig. Tilbøyeligheten for oss mennesker til å anta at en 
datamaskin og programmer skal fungere på samme intuitive måte som en menneskehjerne ble 
tidligere gjennomgått (se 4.3.2 Samsvar mellom forventet og levert ekspertsystem?). OVO-
gruppen hadde for stor tiltro til at systemet skulle klare å administrere IT-systemet med liten 
hjelp fra mennesker. Resultatet ble en gedigen krasj i forståelsen av hva IT-
administrasjonssystemer burde være til hva de faktisk pr. i dag er.  
 
Jeg vil raskt understreke at jeg overhodet ikke mener det var pga uvitenhet eller lav 
kompetanse som førte til disse falske forhåpningene. Mitt inntrykk av personene i IT-
avdelingen er at de er dyktig og kompetente. Problemet er hvordan vi så lett tenker oss 
datamaskiner som en erstatning for det menneskelige fornuft og hvordan datamaskiner skal 
kunne lære. Dette blir forsterket ved produktspesifiseringer og produktpresentasjoner av IT-
administrasjonssystemer. IT-administrasjonssystemene blir presentert som noe som 
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tilsynelatende er en erstatning for den menneskelige fornuft og læring, som videre betyr en 
erstatning av eksperten. En får inntrykk av at IT-administrasjonssystemer er noe en installerer 
og så vil systemet automatisk administrere IT-systemet. 
 
Virkeligheten er en helt annen. Alt som OVO skulle ”vite” måtte settes opp i maler og 
betingelser. Mitt syn er at dagens ekspertsystemer pga. den store kompleksiteten forbundet 
med IT-administrasjon ”bare” er beregnet til å fungere som en støtte. Inntrykket en får fra 
leverandørene av IT-administrasjonssystemer er derimot noe langt mer avansert. Slik jeg har 
vist er det i og for seg ikke et mangelfullt system som er blitt levert, poenget mitt er at det 
som er levert heller gjenspeiler hvor langt IT-administrasjonsteknologien er kommet pr. i dag. 
En ser det som tidligere ofte har skjedd i forbindelse med IT-administrasjonssystemer (men 
som ikke er alene om dette problemet). Det er en skjevhet mellom løfter gitt av produsentene 
og forventninger kundene har. 
 

9.6 Automatiskoppdagelsesfilter 
 
Viktigheten av å bruke filter for å begrense antall administrerte noder ble gjennomgått 
tidligere i oppgaven (se 5.6 Begrense omfanget av automatisk oppdagelse prosessen). Det ble 
under case-studiet imidlertid ikke brukt noe form for filtrering for den automatiske 
oppdagelsen av nye noder. At det gikk an å bruke filter for dette ble oppdaget etter ca. to 
måneder med informasjonsflom. OVO-gruppen så raskt fordelen med et slikt filter. Det ble 
vurdert å bruke filter, men det ble tilslutt bestemt å ikke bruke det. Grunnen til det var flere, 
bl.a. var IP adressene til disse nodene såpass spredt at de mente et filter ville medføre for mye 
arbeid å lage. Den viktigste grunnen var imidlertid at OVO-gruppen ikke ønsket å være 
avhengig av å manuelt oppdatere filteret hver gang en ny node ble tatt i bruk. 
 
Slik jeg ser det hadde det ikke blitt så veldig mye jobb å lage filteret. Antall noder en ønsket å 
administrere var relativt lite og oversiktelig, med unntak av printerne. Med tanke på å måtte 
oppdatere filteret manuelt, synes jeg det blir en liten innsats i forhold til den kontrollen et slikt 
filter hadde gitt. For noder med OVO-agenter må en uansett tilordne og ofte lage/endre maler. 
Å legge til en IP adresse i en tekstfil kunne veldig greit gått inn i prosedyren for å sette en ny 
node under administrasjon. 
 
Det blir også oppfordret fra HP til å bruke et slikt filter [HP, 2001a, s. 102] og [HP, 2001b, s. 
105]. 
 

9.7 Mal forvirring 
 
Systemet med malene forvirret OVO-gruppen i begynnelsen. I de ellers så grundige 
manualene til OVO var det etter OVO-gruppens syn lite informasjon med tanke på strategier 
rundt håndtering og organisering av malene. Det som skapte størst forvirring var hvordan 
malene og kopier av malene fungerte. OVO-gruppen ønsket å bygge på eksempel malene som 
kom med OVO. Disse var organisert etter hvilken plattform de var laget for. Problemet var 
hvordan en skulle bruke disse, og samtidig gjøre det mulig å endre maler for hver enkelt node, 
uten at eventuelle endringer blir slettet i forbindelse med oppdateringer av selve OVO. Når en 
kopierer en mal fra en gruppe til en annen, blir dette ikke en ny kopi, men en peker til den 
originale malen. Alle endringer gjort i kopien blir da også gjort i original malen og omvendt. 
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For å lage en helt ny mal, må det lages en kopi med nytt navn, denne må så kopieres dit en 
ønsker. OVO-gruppen lagde nye kopier med navn på noden som navn til malen. På den måten 
ble en endring gjort for en node ikke gjort for alle andre noder i samme plattformgruppe. 
Fordelen er en mye større kontroll over malene og fleksibilitet med hensyn til hva en 
administrerer pr. node, men en mister muligheten for at endringer som gjelder for alle nodene 
kan gjøres på en plass. I vurderingen av hvilken strategi som er mest effektiv, er det viktig å 
se på hvor like nodene er med henblikk på hva slags administrasjon og informasjon en ønsker. 
Ved stor likhet vil den beste løsningen være å bruke en original mal og pekerkopier til denne, 
mens ved stor forskjell vil det beste være å lage nye og selvstendige kopier. 
 

9.8 Prosjektstyring 
 
Det ble avdekket svakheter med selve prosjektstyringen som 
hadde negative konsekvenser for igangsettingen av OVO. I ca. 
fem måneder (fra februar til juni) var det etter min mening 
relativt lite fokus på prosjektplanen. Milepæler som skulle blitt 
nådd, ble ikke nådd. Nå er ikke det i og for seg så uvanlig i et 
prosjekt av en slik størrelse og kompleksitet. Parker referer fra en 
Gartner Group undersøkelse [Parker, 1999, s. 3]. 19 måneder 
etter innkjøp av administrasjonssystem på bedriftsnivå var det bare 25 % av bedriftene som 
hadde implementert løsningen. Etter 36 måneder var dette gått opp til kun 30 %. Når var ikke 
OVO systemet av en slik størrelse. Se og konklusjonen der jeg kommer inn på størrelsen av 
IT-systemet vs. behovet for store IT-administrasjonssystemer. Mitt inntrykk er likevel at det 
burde vært tatt strengere grep for å rette opp dette, noe IT-ledelsen var enig i. Istedenfor gled 
prosjektet bare mer og mer ut i forhold til prosjektplanen. Noe av problemet syntes å ligge i at 
kontrollen hovedsaklig lå hos OVO-gruppen selv. 

”Du har iallfall fått 
sett hvordan det ikke 
skal gjøres” 
 
Leder, IT-avdelingen 

 
Mye av årsaken til manglende oppfølging av prosjektplanen synes etter min mening å ligge i 
informasjonsflommen og den tunge måten det ble forsøkt løst på. Innad i OVO-gruppen var 
det også tilstander i retning av oppgitthet over det nesten håpløse arbeidet med å rydde opp i 
informasjonsflommen. I en hektisk hverdag med mange andre gjøremål, blir det vanskelig å 
få konsentrert seg i lengre perioder om å implementere OVO. Da blir det ikke ekstra 
motiverende når en strir med en informasjonsflom. 
 
I diskusjoner med IT-ledelsen etter avsluttet case-studie, understrekte IT-ledelsen flere ganger 
problemet med at det ikke var nok ressurser til at OVO-gruppen kunne være100 % dedikert til 
OVO-prosjektet. Dette anså de som et stort problem for prosjektgjennomføringen. Liknende 
holdninger ble også uttrykt av OVO-gruppen under case-studiet, men da mer som negative 
sider med arbeidssituasjonen. 
 
Videre mener jeg at en like viktig og mer fundamental årsak er hvor lite de generelle 
strategiene for utrulling av OVO ble fulgt (se 3.5 Hva kreves for å implementere et IT-
administrasjonssystem). Manglende fokus på disse var en viktig årsak til hvorfor de alvorlige 
problemene oppstod. 
 
Ser en på den noe svake prosjektstyringen sammen med manglende oppfølging av de 
generelle strategiene, er det for meg tydelig at det har vært et for lite fokus på de viktige 
generelle prinsippene for prosjektgjennomføringen. Istedenfor ble det fokusert for mye på 
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detaljene, og det helhetlige bilde av hva som kreves for å ta i bruk et IT-
administrasjonssystem var uklart. 
 
Med et sterkere fokus på disse strategiene, samt strengere kontroll over prosjektet, kanskje 
ved at ansvaret for prosjektet hadde blitt trukket noe høyere i bedriften, er det sterke grunner 
til å mene at de alvorlige problemene som oppstod i forbindelse med å implementere OVO 
kunne vært unngått. 
 

9.9 Flere er med på overvåkningen 
 
Etter at OVO ble tatt i bruk ble flere personer mer aktive i overvåkningen av IT-systemet. 
Dette ble effektivt gjort ved at personer med ulike ansvarsområder kunne velge å bare få 
meldinger tilhørende sitt ansvarsområde. 
 
Dessverre fikk jeg ikke sett mye på dette, igjen pga. informasjonsflom. OVO-gruppen slet 
med å få personene på IT-avdelingen til å bruke OVO. 
 

9.10 Hvordan få mennesker til å bruke ny teknologi 
 
Et problem ved å innføre ny teknologi er å overbevise de forskjellige brukerne om nytten og 
verdien av å ta det i bruk. Selv om det er fordeler å ta i bruk den nye teknologien, er det ikke 
alltid at brukerne er ivrige til å ta den nye teknologien i bruk. Et viktig faktum er at 
mennesker generelt misliker forandringer.  
 
Det kan være problemer med å formidle fordelene videre til brukerne. Det ble spesielt 
vanskelig i dette tilfellet pga. informasjonsflommen. Tidspress kan føre til at det blir 
vanskelig å ta seg tid til å sette seg inn i bruken av den nye teknologien. Her er det viktig å 
planlegge og sette av tid til både kurs og egen studie for å hindre at dette ikke blir skjøvet til 
side. Den nye teknologien kan være vanskelig å ta i bruk. Igjen så er det viktig å peke på 
forskjellene på mennesker. Noen følger straks opp når de får beskjed om å gjøre noe, mens 
andre ikke er like lette å få med seg. 
 

9.10.1 Egenerfart behov for ny teknologi 
 
Dette ble meget godt illustrert i følgende situasjon. OVO gruppen 
hadde brukt tid på å forsøke å få de andre personene med på å bruke 
OVO Java operatørkonsollen. Erfaringene med det var at det var 
noen som var veldig flinke med å ta det i bruk, til noen som ikke 
brukte det i det hele tatt. Grunnene til at det ikke ble tatt i bruk var 
flere, informasjonsflommen må ta hovedskylden. Det som konkret 
skjedde var at en svitsj i en stack av syv svitsjer (svitsjene koblet 
sammen i seriell) fikk problemer og restartet om og om igjen. Dette 
medførte at alle de andre i stack’en også restartet. I OVO vinduet 
kunne en se hvilken svitsj som først restartet, og som en derfor 
kunne anta var årsaken til problemet. Den ene nettverksansvarlige, 
som fram til da ikke hadde brukt OVO, kom inn til en i OVO-
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gruppen og fikk se dette og hastet raskt videre for å bytte ut den defekte svitsjen. Senere tok 
han kontakt og utbrøt at han nå virkelig hadde forstått hvor god hjelp en kunne få fra OVO og 
at han straks ville ta i det i bruk. 
 
Poenget må være at det er viktig å formidle hva OVO virkelig kan hjelpe til med, og at dette 
må formidles via så spesifikke problemstillinger som mulig, gjerne rettet mot de forskjellige 
områdene innen drift. I møter med leverandøren og konsulenter var det høye løfter som ble 
gitt. Kobler en dette sammen med hvordan vi ofte tenker oss at datamaskiner burde kunne 
fungere, være fornuftige og kunne lære, er det ikke rart at det er vanskelig å overbevise at 
denne gang så innfrir systemet løftene. Løfter om effektiv IT-administrasjon og 
kostnadsreduksjon er fine ord selgere kan bruke, men er lite overbevisende for personene som 
driver med den tekniske driften. Her mener jeg løsningene må vise hva de duger til med 
konkrete eksempler. 
 

9.11 Større struktur på overvåkningen 
 
Det at flere er med på overvåkningen bidrar til at det blir en større struktur på overvåkningen. 
Bedriften hadde som et mål for OVO at det skulle hjelpe til med å gi dem en større oversikt 
over IT-systemet. Før de satte i gang med OVO prosjektet, var det stort sett hver person 
innenfor IT-avdelingen som hadde oversikt over sitt ansvarsområde, men det var også 
misnøye med manglende oversikt over status på noder og tjenester. Med OVO ble denne 
informasjonen samlet på et sentralisert sted, og en fikk et mye klarer bilde over tilstanden til 
IT-systemet. 
 
Ved at hver person på IT-avdelingen fikk opprettet sin egen OVO bruker, kunne personer 
mye lettere skaffe seg et overblikk om hva tilstanden både for sitt eget ansvarsområde og for 
de andre områdene hvis det var ønskelig. Det var et ønske fra driftsledelsen og OVO-gruppen 
at hver person alltid skulle ha OVO GUI’et oppe. Dette skjedde ikke. Mye av årsaken må nok 
igjen legges på informasjonsflommen. Det er vanskelig å forvente at noe som gir liten hjelp 
vil brukes aktivt. 
 

9.12 Storskjerm 
 
Det ble satt opp en stor skjerm inne hos 1. linjesupport. Denne hadde to hovedfunksjoner. Før 
det første skulle den være til hjelp for 1. linjesupport. Det er rotasjon på å sitte på 1. 
linjesupport. Storskjermen skulle derfor uansett hvilke personer som satt på 1. linjesupport 
raskt kunne gi dem status til IT-systemene. Videre var det viktig å vise andre ansatte i 
bedriften at IT-avdelingen hadde høyt fokus på å ligge i forkant av problemene og bruke det 
siste av teknologi for å oppnå dette. Storskjermen var et hjelpemiddel som skulle bidra med 
det. Slik situasjonen imidlertid var med informasjonsflommen var den heller med på å gi et 
negativt inntrykk istedenfor et positivt. Før installasjonen av storskjermen uttrykte flere 
personer i IT-avdelingen at de så fram til at storskjermen skulle bli tatt i bruk. Jeg tolker det 
som et tegn på at de ønsket å vise at de hadde et stort system som hjalp dem med å gi kundene 
bedre kvalitet på tjenestene. Flere uttrykte også misnøye med å bruke storskjermen når det 
bare var et kaos av meldinger på den. Mange personer i bedriften er innom 1. linjesupport 
kontoret hvor storskjermen står. En rask titt på denne, og en ville i en lang periode bare se 
mange tusen meldinger om kritiske feil. Jeg forventer at slikt setter inntrykk. 
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Eksempelet med svitsjen som feilet viser også at det ikke bare er det totale bildet som har blitt 
styrket. Oversikten for status og feilsituasjoner til ansvarsområdet for hver enkelt person har 
også blitt betydelig styrket. 
 
Egne script en tidligere brukte til å sjekke status og feilsituasjoner til nodene med, kunne med 
små modifikasjoner (hovedsaklig å benytte ”opcmsg” for å sende meldinger direkte inn i 
OVO, eller vha MIB verdier) brukes av OVO. Her flyttes fokuset på administrasjonen fra å 
passe på at alle slike script og forskjellige overvåkningsverktøy både kjører og hva statusen 
er, til å mer effektivt forholde seg til en kilde for informasjon, nemlig meldingsvinduet. 
 

9.14 Automatisering 
 
En viktig del av IT-administrasjonssystemet er å kunne iversette automatiske tiltak. 
 
Et eksempel var da e-postserveren krasjet helt p.g.a. en proxymodul til e-postserveren. I 
meldingsvinduet kom det opp melding om at proxymodulen til e-postserveren hadde krasjet, 
like etter krasjet selve sendmail. Sendmail og proxymodulen måtte starts på nytt for å få e-
postsystemet opp igjen. Nødløsningen ble et shell script som automatisk ble startet hver gang 
proxymodulen krasjet og som i tillegg til å restarte de to prosessene også sendte en e-post til 
personen med ansvar for e-postsystemet. Dermed kunne denne personen konsentrere seg om å 
finne ut hvorfor proxymodulen krasjet, uten å samtidig måtte engste seg om e-postserveren 
hadde krasjet igjen. Videre ville også denne automatiseringen sørge for å holde e-
postsystemet oppe utenom kontortid, helger osv. 
 
Dette script’et kunne utmerket blitt kjørt f.eks. lokalt på e-postserveren f.eks. vha cron. Den 
store fordelen med IT-administrasjonssystemet er at det blir samlet på en plass. Statistikk om 
hendelser kan lages i form av rapporter. Scriptet og senere løsningen ligger i systemet og kan 
være til hjelp på et senere tidspunkt skulle et lignende problem oppstå. Skulle en person 
slutte, vil de innstillinger, script osv ligge i systemet og ikke gå tapt. En person har som regel 
ansvaret for mange maskiner. Da blir det også en fordel med å ha samlet alt på en plass. Det 
er gjerne mer enn et problem som er oppstått. Å kunne administrere og overvåke hva som 
skjer og hvilke tiltak en har satt i gang fra en plass, er en stor fordel som flere av personene 
opplevde. 
 

9.15 Må vedlikeholde 
 
Vedlikehold er en meget viktig oppgave av OVO. Det ble advart på forhånd om å ikke miste 
fokus på dette, men det skulle vise seg at det likevel skjedde. 
 
Etter installasjon er det et langt og vedvarende vedlikeholdsarbeid som må til. 
Informasjonsvolumet skal tilpasses det nivået bedriften ønsker og det meget viktige arbeidet 
med å justere terskelverdier er en omfattende og tidkrevende prosess. 
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Informasjonsflommen mener jeg var en viktig årsak til at vedlikeholdet skled ut. Det er ikke 
mye motiverende når en har f.eks. fått ordnet opp i noen hundre meldinger som ikke skulle til 
meldingsvinduet, og mer enn 25.000 meldinger gjenstår. Tid var en annen årsak. I tillegg til 
OVO hadde de i OVO-gruppen daglig og langsiktig ansvar for HP maskinene. Når det er mye 
å gjøre, tar en det som er mest prekært. Vedlikehold av OVO ble derfor ofte satt litt ned på 
prioritetslisten. 
 

9.16 Ressursbruk 
 
I teoridelen (2.7.1.1 Polling) viste jeg at SNMP er heftet med høy båndbredde belastning pga 
måten polling foregår på. Målinger før og etter at OVO ble tatt i bruk, viste imidlertid bare en 
liten økning i båndbredde bruk. Disse målingene ble tatt fra MRTG. Årsaken til dette mener 
jeg kan komme av det relativt lave node antallet. Videre vil båndbredde bruken være 
avhengig av hvor mye data innsamling som foretas (satt opp i Data Collection & Thresholds). 
Etter en standard installasjon er det bare noen få MIB objekter som er konfigurert til å samle 
inn data. Videre ble arbeidet fokusert mot å rydde opp i meldingsflommen samt å konfigurere 
noder til å sende trap’er og NMS’en til å motta disse. Meldingsflommen kunne skapt høy 
nettverkstrafikk, men jeg peker igjen på det lave node antallet som grunn for at dette ikke 
skjedde. De samme nodene er koblet sammen med hovedsvitsjen via Gbit nettverkskort, slik 
at små endringer i båndbreddebruk er vanskelig å se. Omstruktureringen av den sentrale 
nettverksstrukturen gjorde også av vurdering før/etter OVO ikke lot seg måle. 
 

9.17 Monitorering av nettverksenheter 
 
Da hovedmålet var å få informasjon om problemer i nettverket, ble det fokusert på å ta i bruk 
de trap’ene nettverksenheten tilbød. I begynnelsen tok dette mer tid en antatt på forhånd. 
Inntrykket fra OVO-gruppen var at ut ifra en lang MIB tekstfil var det uoversiktlig å raskt få 
en forståelse for hvilke verdier som kunne være nyttige. Antall MIB’er de fleste produktene 
støttet var også relativt høyt. Totalt sett ble det derfor tungvindt å få oversikten over hva slags 
informasjon enheten kunne gi om seg selv. Etter hvert som de fikk mer erfaring med å lese 
MIB filer gikk derimot dette arbeidet betydelig bedre. 
 
Mesteparten av arbeidet med å sette seg inn i MIB’er ble gjort på egenhånd. Det vanlige var å 
bruke websidene til produsenten å på den måten finne hvilke MIB’er produktet støttet og så ut 
ifra navnet på disse danne seg et bilde av hvilke MIB’er som ville være nyttige for dem. For 
Cisco produkter fungerte dette etter hvert meget bra. For andre produkter bl.a. en 
printerprodusent og for noen applikasjoner, var det derimot vanskelig å finne hvilket MIB’er 
som var støttet. For printereksempelet hadde ikke engang den norske leverandøren oversikt 
over dette. For en applikasjon var det ikke samsvar mellom manualen som hevdet at produktet 
støttet trap funksjoner til produsenten som hevdet at den ikke gjorde det. Her danner det seg et 
skille mellom rene nettverksprodukter som f.eks. en svitsj som har meget god MIB støtte, til 
produkter som ikke komponenter for å lage selve nettverket. Dette kan videre sees i 
sammenheng med at MIB teknologien kommer fra nettverksadministrasjonsdomenet. Denne 
ensidige koblingen har vært kritisert som en svakhet med MIB teknologien, og kom tildels 
tydelig fram i case-studiet (se bl.a. 9.22.7 GUI og 9.22.8 Nettverksadministrasjon vs. 
systemadministrasjon). 
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Terskelverdier brukes i betingelser for å måle forskjellige verdier i IT-systemet opp mot 
definerte terskelverdier. En kan bruke flere betingelser med ulike terskelverdier for å gi en 
økende grad av varsling som reflekterer økende grad av alvorlighet i den målte verdien. 
 
Da iverksettingen av OVO ble heftet med forholdsvis alvorlige problemer, ble arbeidet med 
polling og terskelverdijusteringer utsatt slik at jeg fikk ikke sett i særlig grad på dette. I tillegg 
var allerede MRTG satt opp med en velfungerende konfigurasjon, og på den måten ble 
båndbreddeutnyttelsen allerede overvåket på en bra måte. Faktisk så uttrykte medlemmer av 
OVO-gruppen misnøye over hvordan OVO rapporterte båndbreddeutnyttelse. I forhold til 
MRTG var den ikke imponerende. Derfor ble det etter relativt kort tid bestemt å fortsatt bruke 
MRTG, og se bort fra denne funksjonaliteten i OVO. Det finnes mange moduler til OVO, 
ikke uventet en for webpresentasjoner. Det er mulig at den ville ha rettet på dette. Det er 
imidlertid vanskelig å argumentere for innkjøp av en slik modul, når en allerede har en 
velfungerende og ikke minst gratis løsning. 
 
Det ble imidlertid gjort noe i arbeidet med å sette opp polling og justere terskelverdier. I dette 
arbeidet var det nødvendig med ekspertkunnskap for først å finne ut hva som var fornuftig å 
polle. Deretter ble polling satt opp, enten som en polling av en MIB verdi, eller som et uttrykk 
av flere MIB verdier. Deretter måtte det bedømmes hvor alvorlig en hendelse skulle 
klassifiseres. I en hektisk hverdag var det ikke like lett å få satt av tid med en av 
ekspertpersonene for å få klarhet i dette. 
 

9.19 Planlegging 
 
Relativt langt ut i prosessen med å konfigurere OVO (mai 2002), ble det fokusert på å hente 
inn informasjon fra personer utenfor OVO-gruppen. Se 6.5.5 Kunnskap nøkkelen for å samle 
inn informasjon for betydningen av en slik fokusering. Da de forskjellige personene i IT-
avdelingen har ansvar for forskjellige plattformer og tjenester, ble det gitt ut et skjema til 
ansvarshavende for de forskjellige områdene. Dette ble laget ut i fra kapittelet ”Understanding 
the Network Information Needs of Your Organization” [HP, 2001b, s. 91 - 98]. Her ble det 
spurt om hvilken informasjon og tilstander vedkommende ønsket OVO skulle ta seg av, og 
hvordan denne informasjonen kunne hentes inn. Dessverre var tilbakemeldingen meget lav, 
og etter noen forsøk på å få svar strandet det hele. Dette mener jeg igjen tyder på svak 
prosjektledelse. 
 

9.20 Kurs 
 
Noen ble sendt på OVO kurs. Tilbakemeldingene fra disse kursene var at det var lærerikt og 
nyttig. Dette gjaldt for praktiske og konkrete emner som f.eks. å sette opp maler og 
betingelser. Derimot ble det på slutten av case-studiet gitt tilbakemelding om at når en nå så 
tilbake på hvordan prosessen med å sette opp OVO hadde gått, så hadde det vært mangel på 
en helhetlig forståelse for hvordan IT-administrasjonssystemer fungerer. Videre var det 
mangelfull informasjon om viktige sider som IP filter for automatiskoppdagelse, fornuftig 
organisering av maler og betingelser og forklaring av selve OVO som en integrert samling 
applikasjoner, spesielt med tanke på den forvirringen det egne NNM systemet utgjorde. 
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Det er kanskje vanskelig å formidle en slik kunnskap og videre er kanskje praktisk erfaring 
nødvendig for å se denne helheten. Likevel kunne det nok vært nytting at introduksjonskurset 
til OVO hadde brukt tid på generelle prinsipper angående IT-administrasjonssystemer. 
Problemer her ligger for produsenten å overbevise kunder om nytten av en slik type vikling av 
kurset eller deler av et kurs. Mange er interessert i konkret informasjon om hvordan f.eks. 
man lager en mal for en loggfil eller for en monitor. 
 

9.21 Endring hos kundene 
 
Jeg hadde som et del mål med denne oppgaven ønsket å få sett på hvordan kundene (kundene 
betyr i denne sammenheng brukerne av IT-tjenestene ved bedriften) eventuelt opplevde bl.a. 
forbedret tjenestekvalitet, bedre oversikt over IT-systemet og bedre informasjon om 
feilsituasjoner. Dessverre nådde ikke prosjektet så langt innen jeg måtte avslutte case-studiet, 
så jeg har ikke fått gjennomført denne delen av oppgaven. 
 

9.22 Problemer med OVO 
 
Her gjennomgås problemer OVO-gruppen oppdaget med OVO. Noen av problemene vil nok 
være generelle for IT-administrasjonssystemer (f.eks. MIB problematikken). Andre er mer 
spesifikke. 
 

9.22.1 Informasjon fra produsent av type ”selgerinformasjon” 
 
Det var møter med HP angående implementasjon av OVO. OVO-gruppen mente disse møtene 
var for overordnet og gav for generell informasjon og etter som jeg selv var til stede på flere 
av disse møtene kan jeg bare si meg enig i den kritikken. Det nytter lite å få vite at OVO 
f.eks. skal gjøre IT-avdelingen så og så mange prosent mer effektiv, når det ikke opplyses hva 
som trengs av tid og konfigurering for å være i nærheten av og oppnå noe slikt. 
 

9.22.2 Usikkerhet 
 
Jeg observerte usikkerhet rundt deler av installasjonen og betydelig usikkerhet rundt hvordan 
OVO i tiden etter installasjonen skulle konfigureres. Valget stod her mellom å leie dyre 
konsulenter eller å finne ut ting på egenhånd. Det ble prøvd å leie inn en konsulent, men igjen 
ble informasjonsnivået for generelt og mer på formen en forventer fra selgere. En viktig kilde 
til informasjon, og som fra OVO gruppen fikk mye skryt, var supporten fra HP i forbindelse 
med konkrete problemstillinger. OVO gruppen fikk meget bra support fra HP, og som oftest 
veldig raskt. For spesifikke problem var denne hjelpen meget nyttig, men det var et klart 
ønske om mer generell hjelp og forståelse angående hva som er en fornuftig måte å 
konfigurere og sette opp OVO. 
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9.22.3 Komplisert MIB 
 
Ingen i OVO gruppen var kjent med MIB’er i særlig grad. Konseptet med MIB er slik jeg ser 
det forholdsvis enkelt å forstå, mye i likhet med IT-administrasjonssystemer. Å virkelig 
skjønne detaljene og kunne bruke MIB’ene effektiv krevde imidlertid en solid innsats. Jeg 
fikk høre mye kritikk av måten MIB’er er laget som en lang tekstfil med liten organisering av 
informasjonen. I begynnelsen brukte OVO-gruppen derfor mye tid på å lese MIB’er for å 
finne hvilke MO’er en kunne polle og ikke minst hvilke trap’er en kunne benytte seg av for en 
spesifikk node. Relativt enkle konsepter skapte forvirring.  F.eks. var det usikkerhet rundt den 
ofte forekommende nullen på slutten av en OID til et MO (se 2.6.10 Navnet til et MO). Etter 
hvert gikk håndteringen av MIB’er betydelig lettere. 
 

9.22.4 Kun en administratorbruker 
 
OVO tillater kun en administrator. Administratoren er bl.a. den brukeren som tilordner maler 
med tilhørende betingelser til noder. Dette førte til problemer innen OVO-gruppen. De som 
ikke var administratorer måtte enten finne ut hvem som var administrator og spørre om 
vedkommende kunne gjøre en mal oppdatering på noden(e) det gjaldt, eller be om at 
nåværende administrator logget seg ut, slik at vedkommende kunne overta administrator 
brukeren. Bedriften har som jeg har nevnt før delt opp ansvarsmatrisen i bl.a. HP, SUN og 
Windows, og det ville derfor vært nyttig, spesielt i den lange tilpasningstiden, at flere brukere 
kunne ha styrt tilordningen av maler. Dette er en begrensning OVO setter, og ifølge HP, bl.a. 
Nigel Mann og HP’s OVO forum, er det mange OVO kunder som har klaget over denne 
begrensningen. 
 

9.22.5 Statussider på web 
 
Det ble sett på hvordan en kunne videreformidle hovedstatus til IT-systemet fra OVO til 
brukerne. På forhånd hadde OVO-gruppen fått inntrykk av at det skulle være relativt enkelt, 
ved å bruke OVO’s innebygde rapporteringsfunksjon. Det viste seg imidlertid at det var ikke 
mulighet for å eksportere rapporter i nær sanntid til html format. For å kunne gjøre det, måtte 
en kjøpe en tilleggsmodul. Dette har blitt kritisert i forbindelse med IT-
administrasjonssystemer og er en kritikk jeg må si meg enig i. Standard får en selve 
fundamentet og skjelettet som kreves for IT-administrasjonssystemet, men mye av det som en 
forventer av funksjonalitet krever dyre tilleggsmoduler. 
 
Da det ble bestemt at de ikke ville kjøpe den webmodulen, ble det derfor sett på å selv hente 
ut informasjonen fra datavarehuset. Dette hadde vært en overkommelig løsning siden det var 
relativt lite informasjon en ønsket å hente ut. Pga dårlig tid ble det imidlertid ikke 
gjennomført. 
 
En annen mulig løsning kunne vært å laget en ”bruker” konto til OVO, og latt brukerne brukt 
OVO Java GUI’et. Dette ble imidlertid ansett som en for tungvindt metode. 
 
Istedenfor valgte en å fortsette med metoden en hadde brukt før, nemlig å sende ut e-post når 
problemer inntraff. Med den økte oversikten over IT-systemet vil det oftere skje at problemet 
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blir oppdaget så tidlig av 1. linjesupport at de får sendt ut e-post om det før flertallet av 
brukerne har fått med seg at det er problemer (e-posten kan også sendes direkte fra OVO). 
Dette er et viktig mål med å bruke IT-administrasjonssystemer og er med på å skape styrket 
tillitt til IT-avdelingen. 
. 
Til tross for de manglende statussidene på web, er det nå lettere for 1. linjesupport å holde 
brukerne oppdatert. Når et problem oppstår vises dette i OVO vinduet, og det kan sendes ut e-
post om problemet eller brukes til å gi bedre svar når brukere ringer inn og lurer på hvorfor 
den og den tjenesten ikke fungerer. F.eks. med e-postserveren som krasjet. Hvis en bruker 
ringer inn til tross for at det er sendt ut e-post om at det er problemer med e-posttjenesten, kan 
support i det eksempelet gi informasjon om at det er problemer med proxymodulen til e-
posttjenesten. Dette kan være overflødig informasjon til brukeren som ringer inn, brukeren vet 
kanskje ikke hva en proxymodul er for noe. Det sentrale er imidlertid at tillitten til IT-
avdelingen burde kunne styrkes fordi det skaper tillitt å kunne gi konkrete svar på hva som er 
problemet. 
 

9.22.6 Printerinformasjon 
 
Et annet forsøk på å øke informasjonen ut til brukerne, og dermed høyne tillitten, var ønsket 
om å formidle informasjon om printere. Her opplevde en flere problemer bl.a. dårlig 
integrasjon mellom ulike produkter og erfaring med at IT-administrasjonssystemet ikke var så 
plattformuavhengig som det ble framstilt på forhånd. 
 
HP har et eget produkt for å vise status til printere. Dette baserer seg også på SNMP. Først 
fikk OVO-gruppen beskjed om at dette produktet var TopTools, noe som viste seg å være feil. 
Det ble da etter hvert henvist til Web Jetadmin. 
 
Web Jetadmin ble installert og forståelsen i begynnelsen var at dette skulle integreres med 
OVO på samme måte som NNM (felles GUI som viktigste poeng). Imidlertid viste det seg at 
dette var et separat produkt med egen webbasert GUI. Et viktig poeng med IT-
administrasjonssystemer er nettopp å slippe å forholde seg til mange forskjellige GUI’er, slik 
at dette ble en åpenbar svakhet. Videre var det ikke overraskende, men like fullt negativt, at 
printere som ikke var produsert av HP bare i begrenset grad lot seg overvåke og administrere. 
Dette står i sterk kontrast til den plattformuavhengige profilen OVO blir profilert under. 
Manglende standarder kan sees som en årsak til denne forskjellen. Hadde det vært en standard 
for hvilken informasjon en printer skulle tilby i form av felles MIB’er, ville det vært 
uavhengig om printeren ble produsert av den ene eller andre produsenten. På den andre siden 
er det nettopp dette som skaper konkurransefortrinn, å lage MIB’er og støtte for disse som 
overgår konkurrentene i funksjonalitet og informasjon som tilbys. 
 

9.22.7 GUI 
 
Det har vært og er en stor fokus på å benytte Java og web innen OVO. Dette har hovedsaklig 
vært i GUI sammenheng [Martin-Flatin, 1999, s. 164 - 165]. Tilbakemeldingene angående 
Java GUI’et fra brukere som ikke hadde brukt Motif GUI’et var meget positive. Det var 
oversiktelig og relativt lett å bruke. Brukere i OVO gruppen som var vandt til å bruke Motif 
GUI’et var også positive til Java GUI’et. Det var imidlertid noen problemer. Det mest 
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alvorlige var at vinduene til mange av støttefunksjonene fremdeles var Motif vinduer. Det 
betyr bl.a. at en trenger en X server for å vise disse. En må altså igjen forholde seg til ulike 
GUI systemer, og bryter med å kunne tilby et felles GUI for hele IT-administrasjonssystemet 
(se 9.22.6 Printerinformasjon for et annet eksempel på dette). Fra HP ble de forsikret om at 
det var stort fokus på å konvertere alle vinduer over til Java, slik at dette bare vil være et 
midlertidig problem. Likevel virker det som produktforbedringer blir satt ut i produksjon uten 
å gjøre kundene oppmerksomme at når det reklameres for Java operatør GUI, så er det en 
sannhet med modifikasjoner. Et annet mindre problem var at IP adressen til maskinen 
operatøren skal kjøre Java GUI’et på må skrives inn i innloggingsvinduet. De fleste sitter med 
DHCP tilordnet IP adresse. Hvis en da glemmer å sjekke om IP adressen er endret fra forrige 
gang, og så forsøker å starte en funksjon som ønsker å starte et Motif vindu og IP adressen var 
endret, må en restarte Java GUI’et for å sette rett IP adresse. 
 

9.22.7.1 OVO GUI vs. NNM GUI 
 
Problemet med at flere vinduer må åpnes som Motif vinduer er forårsaket av at integrasjonen 
mellom NNM og OVO ikke er fullkommen. En annen viktig grunn er at NNM leveres som et 
eget produkt og krever derfor sitt eget GUI. Sammenslåingen av NNM og IT-
systemadministrasjon har via OVO fått stort fokus, og bl.a. ført til Java operatør GUI’et. 
Dessverre er ikke denne prosessen helt ferdig, og i case-studiet så jeg hvordan dette førte til 
misforståelser og problemer med å bruke OVO. Igjen avdekkes det spor av at OVO kommer 
fra nettverksadministrasjonsdomenet og er blitt bygget på til å bli et IT-
administrasjonssystem. 
 
I begynnelsen var det stor forvirring i OVO gruppen pga det doble settet med GUI systemer. 
På den ene siden hadde en OVO GUI’et, enten i form av Motif eller Java. På den andre siden 
hadde en det noe primitive NNM Motif GUI’et. Forvirringen gikk i begynnelsen rett og slett 
på hvorfor det var flere GUI’er for samme funksjonalitet, f.eks. to meldingsvinduer. Hvorfor 
dukket noen meldinger opp i meldingsvinduet til NNM, mens andre i OVO sitt 
meldingsvindu. Etter hvert skjønte en at ut i fra det komplette NNM systemet, kunne sende 
meldinger videre til OVO. Dermed oppstod spørsmål som hvordan skulle NNM meldinger bli 
sendt til OVO og hvordan fungere datainnsamling, må en bruke NNM GUI’et for å 
konfigurere det eller kan en gjøre det via OVO. I denne sammenheng virker det mer som det 
er to separate produkter som leveres, og bryter således med OVO’s profil som et integrert 
nettverks- og systemadministrasjonssystem. 
. 

9.22.8 Nettverksadministrasjon vs. systemadministrasjon 
 
Nettverksadministrasjon bestod hovedsaklig av å sette opp betingelser for SNMP polling og 
trap’er generert av nettverksnodene, med andre ord utstrakt bruk av MIB MO’er. For 
systemadministrasjon ble det hovedsaklig brukt betingelser for loggfiler og script for å 
monitorere. MIB MO’er ble i mindre grad benyttet. Da personene i IT-avdelingen var vant 
med å bruke loggfiler for å sjekke status og finne ut av feilsituasjoner, var det enklere for dem 
å sette opp betingelser basert på allerede god kjennskap til loggfilene. Dette bekrefter det HP 
instruktøren så ofte gjentok på OVO kursene, ”Know your logfiles!” [Mann, 2002]. SNMP og 
MIB MO’er var derimot ukjent for de fleste, og relativt tungt å sette seg inn i (se 9.22.3 
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Komplisert MIB). På denne måten gikk det lettere å sette opp systemadministrasjon enn 
nettverksadministrasjon. 
 
Jeg mener at det også er verdt å merke seg at det var store forskjeller i ferdiglage maler. For 
systemadministrasjon var det et rikt utvalg av maler til de forskjellige plattformene (f.eks. 
SUN, HP og Windows). For nettverksadministrasjon var det imidlertid ikke ferdiglage maler. 
Det var satt opp noen få datainnsamlinger, f.eks. for båndbreddeutnyttelse som bruker MIB-
II’en. Det kunne med fordel vært lagd maler for store produsenter for nettverksutstyr, f.eks. 
Cisco, men det er problemer knyttet til dette pga. det store antall MIB’er. 
 
Her ser en det negative ved å ikke ha standard MIB’er. MIB diversiteten er så stor at det blir 
svært vanskelig å lage generelle maler som passer de fleste. For systemadministrasjon er dette 
betydelig enklere. Her må en skrive maler som passer hovedloggfilene til de forskjellige 
operativsystemene og ofte maler for ulike versjoner av dem, f.eks. for HP-UX, malgrupper for 
HP-UX 10.x og HP-UX 11.x. Siden det er relativt få serveroperativsystemer som må støttes, 
blir det en overkommelig oppgave å lage maler til disse. 
 
En positiv side med ikke ferdig lagde maler er at man på den måten tvinges til å selv sette opp 
alt en ønsker å administrere. Dermed er en langt på vei forhindret mot å ende opp med 
informasjonsflom. 
 

9.22.9 Moduler 
 
Jeg så flere eksempler på at etter hvert som arbeidet med å konfigurere og tilpasse OVO til 
bedriftens ønsker, møtte en stadig problemet med manglende funksjonalitet. Funksjonalitet 
som en enten kunne bruke en del tid på selv for å oppnå, eller kjøpe OVO moduler. Dette 
gjaldt f.eks. webpresentasjonsmodulen som en mente var nødvendig for å presentere 
trafikkbelastningsdata på web. Beslutningen om å ikke gå til innkjøp av nevnte modul, bidro 
sterkt til at en fortsatte med å bruke MRTG. 
 
Modulbaserte applikasjoner er en effektiv måte å tilby tilpassende produkter til kunder, og 
tillater stor grad av fleksibilitet angående applikasjonens funksjonalitet og eventuelle 
endringer. F.eks. kan en kommunikasjonsmodul erstattes av en annen kommunikasjonsmodul 
som er f.eks. mer effektiv og/eller mer sikker. 
 

9.22.10 Plattform(u)avhengighet 
 
Plattformuavhengighet blir brukt som en viktig egenskap til IT-administrasjonssystemer. 
Dette oppnår en relativt enkelt ved bruk av standarder, f.eks. så kan alle noder som støtter 
TCP/IP kommuniserer med hverandre. Innen IT-administrasjon er det SNMP protokollen som 
danner grunnlag for plattformuavhengighet. Det som jeg imidlertid mener kom fram i case-
studiet var at det til tross for felles protokoll likevel var sider med SNMP som kan redusere 
bruk av produkter fra forskjellige produsenter, og til og med begrense bruk av forskjellige 
produkter fra samme produsent. 
 
I 2.6.9 Produsentspesifikke MIB’er, Private viste jeg at målet om standard MIB’er som skulle 
håndtere all administrasjonsinformasjon ikke lot seg gjennomføre. Dette førte til den store 
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rikdommen av produsentutviklete MIB’er. Dette er på den ene siden positivt, da det blir et 
konkurranse fortinn å tilby overlegne MIB’er i forhold til konkurrentene. Jeg ser imidlertid 
også problem med å ikke ha felles MIB’er. En ikke kan sette opp en mal for en type 
funksjonalitet og forvente at dette vil fungere for samme type noder fra forskjellige 
produsenter. 
 
I case-studiet fikk jeg sett dette flere ganger. Bedriften ønsket å overvåke tilstanden til 
svitsjene (temperatur, vifter, PSU osv). Selv om alle svitsjene var produsert av Cisco, støttet 
de forskjellige modellene ikke de samme MIB’ene. Etter omleggingen av svitsjene var det 
hovedsaklig to typer svitsjer. En hovedsvitsj Catalyst 6509, og en rekke Catalyst 3500 brukt 
som kantsvitsjer hvor sluttbrukerne var koblet til. 
 
Hovedsvitsjen støttet Cisco sin EnvMon MIB. Der er en rekke trap’er er definert for 
feilsituasjoner, f.eks. temperatur-, vifte- og PSUfeil. OVO-gruppen definerte derfor en mal for 
EnvMon MIB’en og satte opp en rekke betingelser for å få generert meldinger skulle det skje 
unormale ting i svitsjen. 
 
Kantsvitsjene støttet ikke EnvMon MIB’en. Det var heller ikke andre MIB’er som genererte 
trap’er for samme type feilsituasjoner. Derfor måtte en sette opp polling av MO’er som ga 
tilbake statusverdier for om situasjonen var normal eller ikke. Var situasjonen unormal måtte 
en generere melding om at en feilsituasjon hadde oppstått. Ut i fra den målte MO’en visste en 
bare at det var oppstått en feilsituasjon, en visste ikke noe om hva som faktisk var galt. For å 
kunne gi bedre informasjon til brukerne, la OVO-gruppen inn målinger av andre MO’er som 
direkte målte verdier som f.eks. temperaturer, rotasjon hastighet for vifter og spenningsverdier 
(på denne måten ble funksjonaliteten tilnærmet lik trap’ene EnvMon MIB’en tilbyr). 
 
Her må en altså gjøre arbeidet to ganger for å oppnå samme nivå av monitorering. I det første 
eksempelet er oppgaven veldig grei, en trenger bare sette opp betingelser for trap’ene en 
ønsker skal bli sendt til meldingsvinduet. I det andre eksempelet må det noe mer arbeid til. 
Konfigurert på måten OVO-gruppen valgte, ble det likevel gitt samme mengde og nivå av 
informasjon i de to eksemplene. 
 
Videre ser en at selv med produkter fra samme produsent og med samme type funksjonalitet, 
så er det forskjell i hvilke MIB’er som støttes. Med produkter fra andre produsenter, ville en 
måtte satt opp enda flere maler for å innhente samme type informasjon. Dette ville vært 
situasjonen for bedriften før den store omleggingen, siden det da var produkter fra flere 
forskjellige produsenter. 
 
Bedriften i case-studiet slapp unna mesteparten av dette problemet, siden de etter 
omleggingen kun brukt produkter fra en produsent. Dette er imidlertid en dyr og 
arbeidskrevende løsning, og det er neppe økonomisk rom for alle bedrifter å foreta en så stor 
utskiftning. På den andre siden ble det lettere å sette opp IT-administrasjonssystemet når en 
hadde liten grad av heterogenitet å forholde seg til. Hva bedriften i den store sammenheng 
tapte eller tjente på å gå over til et IT-system med stor grad av homogenitet fikk jeg ikke sett 
på. 
 

9.22.11 Nye tjenester skaper nye behov for administrasjon 
 

116 



Analyse av IT-administrasjonssystemer  
 

 
Angell et al. peker på faren med å med å ta i bruk nye tjenester uten å vurdere kravene den 
nye tjenesten har behov for [Angell, 1991, s. 132]. En forutsetning for å vurdere kravene til en 
ny tjeneste forutsetter selvfølgelig at IT-avdelingen er klar over at den nye tjenesten er ønsket 
og iallfall hvis den blir tatt i bruk. I case-studiet fikk jeg observert at nettverksforbindelsen til  
Internet plutselig gikk svært sakte. MRTG viste ganske riktig høy nettverksaktivitet, men hver 
enkelt PC blir ikke overvåket så MRTG kunne ikke vise eksakt hvor problemet lå. OVO ga 
heller ikke noe hjelp i denne forbindelsen. Med god gammel søking fant IT-avdelingen raskt 
ut hvilken datamaskin all nettverkstrafikken ble brukt fra. Det viste seg at streaming av media 
over Internet var årsaken. Den nye tjenesten ble altså tatt i bruk helt utenfor IT-avdelingens 
kontroll. Problemet var absolutt alvorlig nok, men verken MRTG eller OVO fikk varslet om 
den spesifikke årsaken til problemet. Dette ble sett på som en alvorlig svikt i IT-
administrasjonssystemet, da slike ikke planlagte økninger i trafikkbelastningen kan få 
alvorlige følger for en bedrifts foretningsvirksomhet. 
 
I den siste tiden har ulike desentraliserte fildelingstjenester (P2P) blitt veldig populære. Dette 
gjelder spesielt for privatmarkedet. Det er ikke noe som taler for at det ikke også kan utgjøre 
en trussel mot en bedrifts IT-system, på lik linje som eksempelet fra case-studiet over viste 
når det gjaldt streaming. P2P kan skape flere problemer ut over båndbreddeproblemet. Det er 
ofte piratkopierte materiale som distribueres. Det er også kjent at virus og ormer blir spredt i 
P2P nettverkene [Register, 2003]. 
 
Det jobbes aktivt for å begrense problemet rundt P2P. Det lagt fram høringsforslag om å 
innføre EUs Infosoc-direktiv her i Norge [Kultur- og Kirkedepartementet, 2003]. I Sverige 
blir samme direktiv sannsynligvis gjeldene f.o.m. 01.01.2004 [ComputerSweden, 2003] og 
[ITAvisen, 2003]. Dette direktivet forbyr både tilgjengeliggjøring, nedlasting og kopiering av 
filmer, musikk og litteratur. Telenor har gjort et forsøk der de nedprioriterte P2P trafikken 
[Digitoday Norway, 2003]. Det finnes egne applikasjoner for å administrere båndbreddebruk 
av streaming og P2P trafikk, f.eks. Engage fra P-Cube [P-Cube, 2003]. 
 
Det er også argumenter mot å totalforby P2P. Det er relativt enkelt å skjule P2P trafikk. Ved 
et forbud mister en da bl.a. muligheten til å overvåke P2P trafikken. I tillegg brukes P2P også 
til lovlig virksomhet, f.eks. i forskningssammenhenger [Berkeley, 2002, Patterns seksjonen, 4. 
og 5. avsnitt]. 
 
Fra case- og litteraturstudiet har jeg ikke gjort funn som viser at OVO eller andre IT-
administrasjonssystemer fokuserer på å håndtere denne typen problemer (det finnes riktignok 
spesialiserte applikasjoner for denne typen overvåkning). Med tanke på de alvorlige 
konsekvensene bruk av slike nye tjenester kan føre til og den eksploderende bruken, mener 
jeg det er grunn til å være obs på denne mangelen. 
 

9.23 Ekspertsystemet som ikke ble levert 
 
I presentasjoner av OVO ble det gitt store løfter om effektiv og lett administrasjon av IT. 
Denne måten å fremstille et produkt på minner sterkt om hvordan det lett skapes 
forventninger som ikke kan tilfredsstilles, ut i fra tanken om at datamaskiner og programmer 
skal kunne opptre som et fornuftig menneske. Medaljen hadde imidlertid også i dette tilfellet 
en bakside. Jeg har vist at for å oppnå et velfungerende IT-administrasjonssystem, krevdes en 
betydelig innsats av de ansatte på IT-avdelingen samt ekspertkunnskaper om enhetene som 
skulle administreres. Dette gjaldt spesielt i tiden etter installasjonen av OVO. At OVO skulle 
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kreve såpass mye tid var noe som kom overraskende både på de som skulle implementere 
OVO og ledelsen i IT-avdelingen. 
 
Var dette bevisst desinformasjon eller kan det være andre grunner for at dette ikke kom 
tydeligere fram? 
 
Hva er grunnen til at disse sidene av IT-administrasjonssystemet ikke nådde fram til 
bedriften? Ble de ikke formidlet av produsenten? Var det bedriften som ikke oppfattet disse 
sidene? 
 
Jeg mener at et viktig poeng i denne sammenheng er at produktpresentasjoner ofte blir holdt 
av selgere. Selgere skal, lite overraskende, selge produkter. Derfor vil selgere ikke gå så 
teknisk inn på hva som kan forventes av produktet i detalj og heller ikke hva som må til av 
arbeid, kunnskap og tid for å lykkes. Det blir mest overordnet informasjon. Det er stor 
konkurranse innen IT-administrasjonssystemer. Dette er ikke uvanlig, men som Ghetie 
påpeker har produkter blitt sluppet på markedet før de har vært modne nok. Grunnen til dette 
synes å ligge i at det er av avgjørende betydning å komme med et produkt for å sikre seg 
kunder. IT-administrasjonssystemer er såpass store og komplekse at det ikke er noe en bare 
skifter ut. Har en først valgt en løsning, er det etter mitt syn mye som skal til for å gå vekk fra 
den. En har investert en relativt betydelig sum penger, og antakelig skrevet supportkontrakt. 
Etter som tiden går, vil en også ha investert en god del tid i å få applikasjonen til å fungere 
slik en vil. Alt dette bidrar til at en ikke bare vil forkaste hele systemet. 
 
På den andre siden kan det være farlig for produsenter å levere uferdige produkter, da dette vil 
kunne få negative følger, slik at på lang sikt, vil en slik strategi neppe lønne seg. Dette får 
enda mer å si når produktet kommer fra en stor aktør, som har enda mer å tape enn en liten 
aktør som kanskje er ute etter å tjene raske penger. 
  
Et annet viktig moment etter min mening er at OVO er et av relativt få IT-
administrasjonssystemer. Det er nok helt klart forskjeller, men stort sett vil jeg anta at de 
fremstår som relativt like med hensyn på bruk og funksjonalitet. Dermed mener jeg at det er 
lite trolig at f.eks. IBM’s Tivoli er radikalt annerledes en OVO. Dette er meget viktig å tenke 
på, fordi det da virker mer sannsynlig at svakhetene med IT-administrasjonsprodukter rett og 
slett er grunnet at slike produkter viser hvor langt IT-administrasjonssystemene har kommet 
pr. i dag. 
 
En utfordring for produsentene blir derfor etter min mening å overbevise potensielle kunder 
om at IT-administrasjonssystemer virkelig kan gi mye av den hjelpen de lover, noe denne 
oppgaven har vist. En kunne videre ha ønsket at de samme produsentene var betydelig mer 
fokusert på å gi informasjon med henblikk på hvor lang og komplisert vei det er å gå for å 
oppnå et velfungerende IT-administrasjonssystem. På den andre siden kan en tenke seg at en 
mister kunder hvis konkurrerende produsenter ikke fokuserer på arbeidet som skal til for å ta i 
bruk et IT-administrasjonssystem. 
 
Forsyth kommer med flere viktige betraktninger rundt problemene ved bruk av 
ekspertsystemer og hvordan vi som mennesker kanskje for lett lar oss overbevise av en slik 
teknologi [Forsyth, 1989, s. 25 - 27]. 
 
Slik et ekspertsystem er blitt beskrevet i oppgaven, er det ikke til å undres over at de fleste av 
oss vil være positive til et slikt produkt. Et program som får datamaskinen til å tenke 
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fornuftig, lære og hjelpe oss med avgjørelser om komplekse systemer er akkurat slik en 
datamaskin burde ha vært under ideelle omstendigheter.  
 
Det trengs imidlertid ikke mye erfaring med datamaskiner før en oppdager at dette dessverre 
ikke stemmer. Kanskje er det vår store tiltro til teknologi som likevel ikke forhindrer oss til å 
tenke at med de rette metodene, bedre design, bedre programmer og nok tid, så er det kanskje 
mulig? 
 
Ekspertsystemer skal hjelpe til når systemet er så komplekst at det er vanskelig å administrere 
og holde det ved like for mennesker. Da er det ikke rart at mange vil høre mer om slike 
systemer. Det er nettopp dette Forsyth peker på er nøkkelen til at ekspertsystemer har 
oppnådd så høy popularitet, at denne metoden får datamaskinene/applikasjonene til å være 
slik vi i vår underbevissthet forventer de skal være. 
 
Hva er det så som mangler? 
 
Jeg mener kunnskap er den viktigste brikken. Kunnskap om hvordan ekspertsystemer 
fungerer og hvordan en bygger dem opp. Intelligens er ikke noe en skaffer seg lett, skriver 
Forsyth. Det gjelder forresten både for vanlig og kunstig intelligens. Slik gjennomgangen av 
ekspertsystemer tidligere i oppgaven har vist, er kanskje den viktigste biten av det å lage 
ekspertsystemer det å samle sammen kunnskap/informasjon. Dette skulle vise seg å bli en 
betydelig utfordring for igangsettingen av OVO. 
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10 Oppsummering og konklusjon 
 
Vinklingen av oppgaven ble ikke helt slik jeg hadde forestilt meg før jeg begynte på case-
studiet. Jeg hadde forventet å gjøre mer observasjoner av et betydelig bedre konfigurert IT-
administrasjonssystem enn det som ble oppnådd i case-studiet. Jeg fikk derfor ikke undersøkt 
så grundig som ønsket angående sider av hvordan et IT-administrasjonssystem fungerer i 
praksis og eventuelle endringer det fører til for bedriften. Jeg vil likevel påstå at det har blitt 
gjort flere interessante funn. Det er tre hovedgrunner til det. 
 
For det første så ble det til tross for de alvorlige problemene som oppstod i case-studiet, gjort 
viktige funn som støtter opp om hvordan vi mennesker ofte bruker menneskelige egenskaper 
om hva IT er i stand til. Her er ekspertsystemer er viktig begrep. 
 
For det andre ble det avdekket til tross for problemene flere detaljer rundt hvordan IT-
administrasjonssystemer fungerer i praksis. 
 
For det tredje er det ikke uvanlig at prosjekter tar lengre tid enn det en på forhånd hadde 
planlagt med. Det interessante er at flere av problemene som oppstod i forbindelse med 
installasjon og konfigurasjon av IT-administrasjonssystemet i case-studiet er tradisjonelle 
fallgruver for prosjektgjennomføringer. Disse problemene og de mer spesifikke IT-
administrasjonssystem problemene ble relativt tydelig påpekt av produsenten av IT-
administrasjonssystemet og i noen tilfeller av IT-ledelsen hos bedriften, hvilket påpeker et 
annen viktig funn, den svake prosjektledelsen og problemet med ikke 100 % fokus på 
implementeringen av IT-administrasjonssystemet. IT-administrasjonssystemer er store og 
kompliserte, og det er absolutt avgjørende med sterk prosjektstyring og nøye oppfølging av 
instrukser og råd for prosjektgjennomføringen. Slik det ble gjort i case-studiet der OVO-
gruppen hadde mange andre daglige gjøremål ble det vanskelig å holde et høyt nok fokus på 
prosjektet. 
 

10.1 IT-administrasjonssystemer 
 
Både fra case-studiet og litteraturstudiet er det en helt klar konklusjon at IT-
administrasjonssystemer kan gi en solid og betydelig hjelp til administrasjon av IT-systemer. 



10.1 IT-administrasjonssystemer 
 

 
Case-studiet viste at det i det spesifikke tilfellet ikke var en enkel affære å ende opp med et 
velfungerende IT-administrasjonssystem. 
 
IT-administrasjonssystemer gir bl.a. hjelp til beslutningsprosessen, men erstatter på ingen 
måte IT-administratorene. Det synes som at denne meget viktige forskjellen dessverre er lett å 
overse i måten IT-administrasjonssystemer blir markedsført på, og dermed hvordan kunder får 
feil forventinger til hva IT-administrasjonssystemer egentlig er. 
 
Med bedre planlegging og forståelse av IT-administrasjonssystemer kunne en med få 
justeringer relativt enkelt unngått de store problemene bedriften fikk med igangsetting av IT-
administrasjonssystemet. Da IT-administrasjonssystemer er kompliserte applikasjoner, er det 
min oppfatning fra case-studiet at produsenten av IT-administrasjonssystemet i større grad 
burde ha hjulpet bedriften med å formidle generelle prinsipper og råd, spesielt i den viktige 
fasen etter at IT-administrasjonssystemer var installert. 
 
Jeg kan vanskelig generalisere noe om hvor typisk det er å møte de problemene som oppstod 
for bedriften i case-studiet, men som Parker refererte til er det langt fra uvanlig at det tar 
veldig lang tid før slike systemer er på plass. Det som imidlertid har kommer klart fram er 
hvor viktig den første fasen med planlegging er. Slik jeg ser det, både fra case-studiet og 
litteraturstudiet, er en solid planlegging nøkkelen for å oppnå et velfungerende IT-
administrasjonssystem på kortest mulig tid og med minst problemer. 
 
Dette legger store krav til ledelsen og da spesielt ledelsen for IT-avdelingen. Her er det 
avgjørende å ha dyktige og kompetente personer i forbindelse med planlegging og 
implementasjon av IT-administrasjonssystemer. Et dyktig team som kjenner til farene ved å 
implementere et IT-administrasjonssystem vil ha gode muligheter til å unngå de vanligste 
fallgruvene. 
 
Videre vil jeg, her bare antyde, at å sette opp IT-administrasjonssystemer er forskjellige fra de 
vanlige arbeidsoppgavene en generell driftsavdeling kjenner til. For typiske applikasjoner 
som f.eks. e-post- og webservere kreves det også god planlegging. Når de imidlertid er i drift, 
gjenstår ikke det store arbeidet slik det gjør for et IT-administrasjonssystem. Videre er det 
lettere å forholde seg til f.eks. e-postserveren og forventninger til hva den skal kunne utføre. 
IT-administrasjonssystemer på den andre siden mye mer kompliserte, og kommer ikke med 
klart definerte tjenester som den skal utføre. I tillegg har de fleste personene innen drift av IT-
systemer hatt erfaring med vanlige typer tjenester som f.eks. e-post og webserver. Når en så 
skal bruke den erfaring en har med å takle et stort IT-administrasjonssystem, er det ikke 
vanskelig å se at det fort kan by på problemer. 
 
IT-administrasjonssystemer er dyre i innkjøp og leveres også ofte med dyre supportavtaler. I 
tillegg koster det penger å installere og vedlikeholde det. Alt i alt er det relativt høye utgifter 
forbundet med slike systemer. Målet er at utgiftene på sikt skal spares inn med et mer 
effektivt IT-system og administrasjon av det. For å nå dette målet er det nødvendig at IT-
systemet og bedriften er av en viss størrelse. Det finnes ikke noe eksakt kryssingspunkt, da 
det er mange faktorer som spiller inn. Poenget er at IT-administrasjonssystemer ikke passer 
enhver bedrift. Er IT-systemet lite og/eller oversiktelig nok med nok ansatte til å administrere 
det, vil det være vanskelig å oppnå kostnadsreduksjon ved bruk av et IT-
administrasjonssystem. Det er stort fokus på å ta i bruk IT-administrasjonssystemer, og 
informasjonen fra IT-administrasjonssystemer vil ofte ikke være nok til å avgjøre om et slikt 
system passer den enkelte bedrift. I tillegg er det, slik jeg har skrevet om tidligere, vanskelig å 
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argumentere for å gå vekk fra et prosjekt en har investert mye penger og tid i. Skal en lykkes 
med et IT-administrasjonssystem, både i form av kostnadsreduksjon men like viktig å 
effektivt greie å implementere det, kreves det kritisk vurdering og betydelig planlegging før 
en setter i gang. 
 
Min konklusjon fra case-studiet er at en ikke kunne forsvare å ta i bruk IT-
administrasjonssystemet for bedriften. Det er to hovedargumenter for denne slutningen. 
Bedriften er såpass liten at det er vanskelig å argumentere for behovet for et stort og dyrt IT-
administrasjonssystem. Like viktig er målsettingen bedriften hadde for IT-
administrasjonssystemet, hovedsaklig generell status om noen få viktige noder og 
trafikkbelastning i nettverket. Bedriften benyttet allerede MRTG for å monitorere 
trafikkbelastingen og bruker det fortsatt, slik at IT-administrasjonssystemet er helt uten nytte i 
den sammenhengen. MRTG var lett å sette opp og krever meget lite vedlikehold. Videre er 
det helt gratis. For å få oversikt over den andre biten, status til noen få noder, kunne det blitt 
gjort av et tilsvarende system, f.eks. kunne kanskje OpenNMS passet til den oppgaven. 
 
Problemet med manglende plattformuavhengighet kom til synet i forbindelse med bruk av 
Web Jetadmin. HP printere kunne ved bruk at Web Jetadmin vise til bedre og mer avanserte 
administrasjonsmuligheter enn ikke HP printere.  
 
Videre viste case-studiet sider av problematikken ved manglende MIB standarder. Skulle en 
oppnådd samme funksjonalitet for en annen produsent av nettverksenheter eller med en større 
diversitet av produkter fra en produsent, måtte for det første enhetene støttet samme eller 
lignende funksjoner. I tillegg måtte en ha satt opp maler med betingelser for disse nye 
MIB’ene. Dette hadde ført til en del ekstraarbeid, som ville økt i takt med antall forskjellige 
produkter og produsenter. 
 
Her ser en den klare forskjellen mellom en standard MIB f.eks. for en svitsj, der en bare 
hadde trengt å implementere maler en gang, og som da ville fungert på alle svitsjer med støtte 
for SNMP administrasjon (dette gjelder for standard MIB’en MIB-II). Denne veien ville ført 
til en plattformuavhengighet i større grad enn det en ser i dag. Faren med en slik løsning er 
mangelfull funksjonalitet, fordi det er vanskeligere å følge opp nye ideer og 
administrasjonsmuligheter når standarder skal bli bestemt av en gruppe med flere 
medlemmer. Det var nettopp dette problemet som oppstod i arbeidet med å utvikle standard 
”super MIB’er” som skulle kunne administrere alle sider ved IT-systemer. Det blir heller ikke 
et konkurransefortrinn å utvikle nye og bedre MIB’er i en slik sammenheng, siden alle 
produsentene få dra nytte av nye standard MIB’er. 
 
Motsatt vil opptre ved å ikke bruke standarder slik som tilfelle ofte er for MIB teknologien i 
dag. Her støtter produkter fra forskjellige produsenter noen felles MIB’er, f.eks. MIB-II og 
RMON, men i tillegg alt fra noen få til et rikt mangfold MIB’er, avhengig av produsent. Her 
ligger en del av konkurransefortrinnet, nemlig det å tilby produkter med gode 
administrasjonsmuligheter styrt av produsentens egenutviklete MIB’er. Ulempen er at en 
taper plattformuavhengighet. 
 
En utfordringen er den store diversiteten av MIB’er. Avhengig av ønsket informasjonsnivå og 
graden av heterogenitet i IT-systemet, medfører dette alt fra noe til betydelig ekstraarbeid for 
å administrere slike IT-systemer. 
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Selv om IT-administrasjonssystemer fullt ut støtter heterogene IT-systemer, blir det litt for 
overfladisk å hevde dette uten å ta med hvilke konsekvenser heterogene IT-system medfører. I 
en slik sammenheng er det dårlig samsvar mellom produktinformasjonen som lover 
plattformuavhengighet til virkeligheten som krever ekstra innsats for å oppnå dette. 
 

10.2 IT-administrasjon i en større sammenheng 
 
Oppgaven har vist at IT-administrasjonssystemer kan gi god hjelp og støtte i arbeidet med å 
administrere og overvåke IT-systemer. Det er imidlertid viktig å se IT-administrasjon også i et 
litt større perspektiv. Frenzel bruker Strassmann’s modell (se 3.1 Information Management 
Superiority (IMS) modellen) sammen med Rockart’s kritiske suksess faktorer (Critical 
Success Factors (CSF)) [Frenzel, 1997, s.21 - 23].  Ved å identifisere CSF’er, skal det hjelpe 
IT-managere å oppnå suksess i sin foretningsvirksomhet. Frenzel setter opp følgende 
generelle CSF’er. 
 
Foretningsadministrasjon 
Befatter seg med kommunikasjon med resten av bedriften, og å oppnå enighet for IT-
strategien til bedriften. Inkluderer også personelladministrasjon som f.eks. det å gjøre det 
attraktivt for kvalifiserte personer å jobbe i bedriften og videreutdanne de ansatte. 
 
Strategi og konkurranse 
Utvikle IT-strategier i tråd med ledelsens ønsker og mål. Være oppdatert på utfordringer ny 
teknologi innebærer. 
 
Planlegging og implementasjon 
Her foregår den langsiktige planleggingen for å implementere IT-strategiene som er vedtatt. 
 
Operasjon 
Her ligger aktivitetene som foregår på det kortsiktige plan. Det å levere IT-tjenester i henhold 
til avtaler om stabilitet og tilgjengelighet. Videre å kunne raskt reagere i tilfelle unormale 
situasjoner oppstår. 
 
Her finner en at den type IT-administrasjonssystemer som det er sett på i denne oppgaven 
dekker over Operasjon og Planlegging og implementasjon CSF’ene. Poenget er at IT-
administrasjonssystemer er et hjelpemiddel for en bit at IT-administrasjonsdomenet. 
 
Enda viktigere er de spesifikke CSF’ene Kornell setter opp for IT-administrasjon: 
 
Metodologi 
Metoder og prosedyrer for gitte situasjoner 
 
Verktøy 
Hjelpemidler i forbindelse med IT-administrasjon 
 
Menneskelige ressurser 
Menneskene som til syvende og sist er ansvarlige for IT-administrasjon. 
 
Alle disse tre CSF’ene er viktige for å oppnå god og effektiv IT-administrasjon. Hjelpen IT-
administrasjonssystemer gir dekker over områdene OSI’s modell for IT-administrasjon 
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definerer. Det som imidlertid kom sterkt fram i både case-studiet og litteraturstudiet er at det 
er de menneskelige ressursene som er den viktigste CSF’en. Dyktige og kompetente ansatte er 
av høyest betydning. Her passer tittelen på et Parker’s White Paper spesielt bra: ”A fool with 
a tool is still a fool” [Parker, 1999]. 
 
IT-administrasjonssystemer har høye forventinger knyttet til seg. IT-administrasjonssystemer 
sett i en slik større sammenheng, knyttet sammen med funnene i denne oppgaven, viser at IT-
administrasjonssystemer kun er et hjelpemiddel, og ikke et erstatningsmiddel. Det vil 
fremdels være behov for høyt kvalifiserte personer innen IT-administrasjon, både når det 
gjelder ledelse og driftspersonell. 
 

10.3 Videre arbeid 
 
Etter gjennomføringen av oppgaven ser jeg flere interessante emner for videre arbeid. 
 
Det hadde vært nyttig å foretatt flere case-studier. Dette kunne vært gjort med flere 
forskjellige innfallsvinkler. 
 
For å sammenligne resultater er det viktig med flere studier av liknende bedrifter. Spesielt 
interessant hadde det vært og sett på om holdningene og forventingene til IT-
administrasjonssystemet avdekket i case-studiet er så generelle holdninger og forventninger 
som antydet. Dette ville i så fall påpekt at det er relativt store skjevheter i forhold mellom 
forventet og levert funksjonalitet, slik funn i denne oppgaven antyder. 
 
Jeg fikk pga problemer i prosjektet i case-studiet ikke sett så detaljert som ønskelig på 
effektene av innføringen av et IT-administrasjonssystem og positive og negative sider med et 
slikt system. Dette hadde det vært interessant å få sett nøyere på. 
 
Å se på OVO vs. andre IT-administrasjonssystemer kunne avdekket positive og negative sider 
ved de enkelte produktene (Ghetie foretok nettopp en slik undersøkelse, men da boken ble 
utgitt i 1997, er det allerede nå behov for nye undersøkelser). Spesielt interessant hadde det 
vært å se på dette opp mot open-source alternativer, spesielt OpenNMS. Så langt jeg har 
funnet ut, er dette noe som ikke har blitt undersøkt tidligere. OpenNMS har fra 
produktbeskrivelsen på langt nær den funksjonaliteten store kommersielle IT-
administrasjonssystemer tilbyr, men det hadde likevel vært interessant å se hvor bra det hadde 
kommet ut i forhold til kommersielle løsninger. Et viktig poeng fra case-studiet er at bedriften 
hadde relativt små krav til funksjonalitet. Det er derfor mulig at et slikt alternativ hadde passet 
både bedre pga mindre størrelse og kompleksitet forbundet med et slikt system. En annen 
viktig side er det økonomiske. Kommersielle IT-administrasjonssystemer er meget dyre. 
Open-source produkter er gratis, men hvor det stadig blir mer utbredt å ta betalt for 
supporttjenester. Dette er noe hver enkelt bedrift kan velge om det er noe de trenger. 
 
WG er en del av det store Schlumberger konsernet. Det ble for en tid tilbake iverksatt 
utrulling av OVO for å administrere infrastrukturen til IT-systemene på global basis. På sikt 
skal alle Schlumberger avdelingene i hele verden administreres av OVO, i samarbeid med en 
global helpdesk. Case-studier på slike store prosjekt hadde vært spennende. Her får en bl.a. 
sett på hva som eventuelt skiller prosjekter som styres på IT-ledelsesnivå (slik som i case-
studiet mitt) vs. prosjekter som ledes på toppnivå i store internasjonale bedrifter. 
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SNMP polling blir kritisert for høy belastning av nettverksressurser. Dessverre fikk jeg ikke 
sett på en installasjon av OVO med utstrakt brukt av polling, slik at det ville vært nyttig å 
funnet ut mer om SNMP polling er så negativ kritikerne mener det er. Tanken er at det har 
skjedd mye angående størrelsen på båndbredden, slik at det er mulig tidligere problemer med 
høy nettverkstrafikk ikke lenger er det. 
 
I dag er SNMP de facto protokoll for administrasjon av IT-systemer. Oppgaven har vist at det 
er både positive og negative sider med SNMP. Det er derfor viktig å foreta undersøkelser av 
annen teknologi for IT-administrasjon. Det finnes flere andre muligheter f.eks. HTTP, Java, 
OSI og CORBA. 
 
Dagens IT-administrasjonssystemer brukes i liten grad til å foreta konfigurasjonsendringer 
pga. dårlig sikkerhet. Det hadde derfor vært nyttig å sette på teknologi som kunne gitt en 
tilfredsstillende sikkerhet, med et sterkt fokus på hvordan en slik løsning skulle fått bred 
oppslutning fra IT-administrasjonssystemprodusentene. 
 
Undersøkelser fra IT-systemer med høy grad av heterogenitet ville kunne gi bedre data på 
hvordan ressursbruk hadde blitt med tanke på å administrere produkter ved bruk av mange 
forskjellige MIB’er. Dette kunne videre blitt belyst ved å foreta case-studier som 
sammenlikner bruk av tid, penger og andre ressurser for heterogene vs. homogene IT-
systemer. 
 
SLM er på den ene siden top-down perspektivet, der den enkelte svitsjen eller komponenten 
er bottom-up perspektivet. Å se på hvordan en helhetlig løsning for IT-administrasjon med 
utstrakt bruk av SLA’er administrert av en SLM applikasjon hadde også vært interessant å se 
på. 
 
Trouble Ticket system sammen med IT-administrasjonssystem synes å komplisere 
håndteringen av informasjonen for løsning av problemer. På den ene siden har en 
annoteringer en kan legge til for enkelt meldinger i IT-administrasjonssystemer. For TT 
systemer er det vanlig å kunne legge til informasjon til de enkelte TT’ene. Hvor skal en så 
lagre denne type informasjon? Hvordan integrer TT-system og IT-administrasjonssystemet er 
en annen mulig problemstilling. 
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