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Sammanfattning 

I det här arbetet görs en utredning till hur det kan gå till för konstruktion av en mall som ska 

användas till en statistikmaskin för inhämtning av statistikdata över protokollet Simple 

Network Management Protocol. Den nödvändiga teorin för Simple Network Management 

Protocol och dess underliggande protokoll Management Information Base och Structure of 

Management Information presenteras för att bidra med förståelse för hur tekniken bakom 

fungerar. Det utförs en litteraturstudie som visar på att det finns två artiklar som beskriver 

hur det tidigare skapats mallar för Simple Network Management Protocol i Extensible 

Markup Language (XML). Baserat på resultat som framkommit förstudien skapas en modell 

för hur ett system för skapandet av SNMP-mallar. Ett beslut tas att försöka skapa mallar i 

JavaScript Object Notation (JSON) istället för XML. Det utförs sedan en utvärdering av de 

verktyg som kan finnas för maskininläsning av Structure of Management Information och 

den kommer fram till att smidump ska användas för läsning av Management Information 

Base. Utifrån modellen och med hjälp av smidump konstrueras det en prototyp. När prototy-

pen är färdig konstrueras det tester för att pröva dels prestanda hos prototypens olika moduler 

samt om de mallar den producerar fungerar. Det visar sig att det kommer behövas en grund-

ligare utvärdering av de maskininläsningsbibliotek som finns och att prototypen kan använ-

das för att skapa pålitliga mallar. Slutsatsen blir att idén är fungerande men att ytterligare 

utredning av maskininläsning av Structure of Management Information behöver göras. Slut-

ligen presenteras en modell för hur ett effektivare system skulle kunna se ut. 

Nyckelord 
Simple Network Management Protocol, Management Information Base, Structure of Man-

agement Information, Python, Libsmi, MongoDB, SNMP-mall, web.py, JSON 

  



 
 
 
 
 

 

  



Abstract 

This thesis is an investigation on a method on how to construct templates for statistics ma-

chine to use for finding and collecting statistics data over the protocol Simple Network Man-

agement Protocol. The necessary theory about Simple Network Management Protocol and 

its underlying protocols Management Information Base and Structure of Management Infor-

mation is presented and how it is working. A literature study is perfomed and that shows that 

two articles is written on the subject on how to create templates for Simple Network Man-

agement Protocol in Exstensible Markup Language (XML). Based on the results from the 

literature study a model on how a system to create SNMP-templates is created. It is decided 

to create the templates in JavaScript Object Notation(JSON) instead of XML. A evaluation 

of of the tools to parse Structure of Management Information is performed and concludes 

that the prototype should be built with smidump to read Mangement Information Base. A 

model of the prototype is presented and the prototype is constructed based on that. When the 

prototype is done a couple of tests is constructed to test the performance of the prototype and 

if the templates produced is working. It shows that a deeper examination of the existing pars-

ing libraries and that the prototype can be used to create reliable templates. The conclusion 

is that the idea is working but further investigation of the parsing is needed. Finally a new 

model of a more effective system is presented. 

Keywords 
Simple Network Management Protocol, Management Information Base, Structure of Man-

agement Information, Python, Libsmi, MongoDB, SNMP-template, web.py 

  



 
 
 
 
 

 

 

  



Förord 

“If I am mad, it is mercy! May the gods pity the man who in his callousness can remain sane 

to the hideous end!”   

― H.P. Lovecraft, The Temple  

Det här är alltså det som kommer att bli mitt bidrag till vetenskapen. När jag skriver det här 

är de stora pusselbitarna lagda och jag sitter och finputsar på texten. Det känns väldigt skönt 

men samtidigt lite sorgsamt. Jag har vid denna tid spenderat 5 månader med det här arbetet 

och det har varit en period av extrem stress, sömnlöshet och ibland har jag ifrågasatt om jag 

inte är på väg att bli vansinnig. Men det har även vart en extremt lärorik period där jag kunnat 

förkovra mig, experimentera och fått få framställa något riktigt utanför skolans trygga labb-

miljö. Det är med det här arbetet jag bekräftat att jag faktiskt kan skapa något utifrån en idé.  

Jag vill tacka Tele 2 för en intressant uppgift och framförallt Kim Jansson som varit en bra 

handledare som varit uppmuntrande och trott på det jag gjort. Jag vill även tacka Magnus 

Brenning på KTH för handledning i den djungel det varit att skriva ett arbete av denna om-

fattning. Jag vill även tacka mina föräldrar som peppat mig när jag bara velat ge upp, Johan 

som kunde förklara SNMP för mig när jag till en början hade panik över vilket stort fält det 

visade sig vara och min vän Fredrik för att han varit ett bra bollplank och allmänt stöd.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Automated Statistical Machine (ASM) är ett system som utvecklats in-house hos Tele2 vars 

uppgift är att insamla statistik från alla Simple Network Managment Protocol (SNMP) akti-

verade enheter på Tele2s datanät. Det har snabbt kommit att bli standardsystemet för att han-

tera all statistikinsamling på Tele2s datanät och det används över hela organisationen och till 

allt från underhåll av nät till nätverksplanering och faktureringstjänster. Centralt i system är 

en indexerare, vars uppgift är att kontinuerligt indexera alla sorters utrustning som i nätet 

samt hålla reda på vilken sorts information som finns att samla in och skapa statistik ifrån. 

Det är en näst intill automatiserad process när indexeraren vet hur den ska hantera utrust-

ningen. 

1.2 Problemformulering 
För att ASM ska kunna hantera SNMP-aktiverad nätverksutrustning skriver en administratör 

mallar skrivna i programmeringsspråket PHP som ger nätverks-indexeraren instruktioner om 

vad för information den ska leta efter. Denna metod att hantera mallar är utdaterad och kom-

plicerad då det kräver en extrem noggrannhet då det lätt uppstår buggar i indexeraren då en 

administratör måste skriva kod direkt mot back-end. 

Målet med detta arbete är att hitta en metod för hur mallarna ska konstrueras för att enkelt 

kunna maskininläsas samt hitta en metod för att kunna välja de fält som ASM kan vara in-

tresserad av att hämta statistikdata ifrån. 

1.3 Målsättning 
Målsättningen med arbetet är att hitta ett alternativt sätt att introducera ny nätverksutrustning 

och skapa indexeringsmallar. Det nya sättet att skapa indexeringsmallar ska vara nästintill 

fullt automatiserat, helst ska den enda inputen vara relevanta Management Information Base 

(MIB) filer för utrustningen i fråga. Den resulterade mallen ska vara lämplig att spara i en 

NoSQL-miljö och kunna redigeras i ett grafiskt gränssnitt. 

För att nå upp till målen kommer först en förstudie om relaterade ämnen att påbörjas som 

senare övergår till en konstruktion av en enkel prototyp som implementerar det som förstu-

dien visat på. Sist kommer en analys av prototypen utföras där det kommer konstrueras tester 

mot den som kan bekräfta om den tillförlitligt kan producera mallar som det är tänkt. 

1.3.1 Målsättning för förstudie 
1. Förstå bakgrunden till problemet och studera SNMP och MIB för att veta hur de 

byggs upp, vilka verktyg som används vid arbete av dem och vilka delar som är direkt 

relaterade till problemet. 

2. Studera vad det finns för verktyg för maskininläsning av MIB. 

3. Studera hur mallarna idag är konstruerade och vad som är relevant i dem. 

4. Studera vad som tidigare gjorts på fältet om SNMP mallar och hur det kan utnyttjas i 

konstruktionen av de egna mallarna 
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1.3.2 Målsättning för prototyp 
1. Skapa en modul som kan behandla en MIB-fil. 

2. Lagra de inlästa MIB-filerna i en databas. 

3. Skapa ett gränssnitt för att konstruera mallarna. 

1.3.3 Målsättning för analys 
1. Hitta en metod för att testa prototypen 

2. Titta på om de mallar som skapas är tillförlitliga 

3. Titta på vilka delar av prototypen som fungerat bra och vad som behövs förbättras 

 

1.4 Avgränsningar 
Från uppdragsgivaren finns kraven att det ska köras i en Linux baserad miljö där Javas vir-

tuella maskin (JVM) är strikt förbjuden vilket innebär att språket Java inte får användas. Da-

tabasen som ska användas ska vara en dokumentbaserad databas. Ett annat krav från förfat-

taren är att projektet ska utföras utan budget, därför krävs att allt material, från programvara 

till litteratur måste vara gratis, gå att låna från bibliotek eller redan finnas i författarens ägo. 

1.5 Författarnas bidrag till examensarbetet 
Emil Vikström står som ensam författare till arbetet och har därmed samlat in all information, 

gjort sina egna slutsatser och konstruerat prototypen. 
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2 Teori och bakgrund 

I det här kapitlet kommer en genomgång av den teori som studerats under arbetets förstudie. 

Här kommer det presenteras den nödvändiga teorin som krävs för att kunna förstå arbetet 

samt en genomgång om vad tidigare arbeten kommit fram till inom fältet. 

2.1 Simple Network Managment Protocol 
SNMP är ett protokoll som används till övervakning av olika typer av enheter på ett IP-nät. 

Enheter som vanligtvis kör SNMP är t. ex servrar, routrar, skrivare och switchar. 

SNMP baseras på två olika mjukvarukomponenter som kallas managers och agenter. Agen-

terna rapporterar information om enheten den körs på till oftast extern manager som behand-

lar informationen. 

I ett typiskt användningsfall kör ett flertal maskiner agentmjukvara som rapporterar inform-

ation till en övervakande manager. Agenterna exponerar data i form av variabler till mana-

gern. Protokollet tillåter även mer aktiv hantering, och kan t. ex läsa och modifiera variab-

lerna från en manager beroende på vad de har för läs och skrivbehörighet. Variabler och 

annan metadata definiera utav ett format som kallas Management Information Base (MIB) 

som paketerar in variablerna i objekt och organiserar dem i hierarkier vilket kommer förkla-

ras i avsnitt 2.2.   

En hanterad enhet är en nod, t. ex en switch, på nätverket som implementerar ett SNMP 

gränssnitt som tillåter envägs(enbart läsrättigheter) eller tvåvägs(läs/skriv rättigheter) till-

gång till nod-specifik information t. ex hur belastad noden är eller hur många aktiverade nät-

verksinterface den har. Kort sagt kan det mesta relevanta informationen på en nod läsas om 

det definierats i en MIB. 

SNMP version 1 definierar 5 stycken operationer som kan utföras mot agentmjukvaran: 

GetRequest, SetRequest, GetNextRequest, Response och Trap. I SNMP version 2 utökas op-

erationer med GetBulkRequest och InformRequest vilket beskrivs i RFC 3411[1] och i boken 

Data communications and networking 5E av Forouzan[2]. 

2.2 Management Information Base 
Management Information Base (MIB) är ett protokoll som definierar databasobjekt som in-

nehåller information om en grupp av SNMP-objekt sparade i ett läsbart format samt organi-

serar dem hierarkiskt vilket beskrivs i en RFC 1213[3]. I en MIB-fil definieras de olika da-

tafält som finns för SNMP att använda sig av där objekt i ett träd relaterade till varandra 

grupperas under en föräldranod. När en tillverkare vill öppna upp ett SNMP gränssnitt att 

hämta data för så definieras åtkomsten i en MIB-fil. Det finns en stor mängd MIB som är 

accepterade som standarder av IETF men även hårdvarutillverkare definierar MIB för funkt-

ionalitet i deras utrustning. MIB definieras av syntaxen SMI som går att läsa om i avsnitt 2.3. 

2.3 Structure of Management Information 
När en tillverkare eller organisation vill definiera en ny MIB använder de sig av syntaxen 

Structure of Management Information (SMI) som definieras i RFC2578[4]. Det betonar tre 



 
 

 
 
4  |  TEORI OCH BAKGRUND 

 

attribut för hantering av ett objekt: namn, datatyp och kodningsmetod, där ett objekt är något 

som kan övervakas.  

I det här avsnittet kommer en genomgång av namn och datatyp men kodningsmetod kommer 

utelämnas då det inte är relevant för arbetet men går att läsa om i Structure of Management 

Information Version 2 (SMIv2)[4] för den intresserade. 

SMI kräver att varje hanterat objekt har ett unikt namn. För att namnge objekt global använ-

der SMI en objektidentifierare(OID) vilken är en hierarkisk identifierare baserad på en träd-

struktur. Varje objekt i trädet identifieras genom en sekvens av heltal separerade av punkter. 

Objekten namnges även av en sträng som gör det lättare för en människa att läsa. 

Vill en administratör hitta var det går att finna information om t. ex skrivare följs trädet från 

rotnoden iso nedåt och för varje steg läggs objektets identifierare till separerat av en punkt. 

Enligt figur 1 ligger skrivare på 1.3.6.1.2.1.43 eller översätt till iso.org.DoD.Internet.Mana-

gement.MIBII.Printers.  

Objekt har är en typ av data som objektet kan innehålla. För att definiera en datatyp använder 

sig SMI av ASN.1 definitioner samt lägger till några egna definitioner. SMI använder sig av 

två stycken typbegrepp. Det ena är enkla datatyper och går att likna med en vanlig variabel i 

ett programmeringsspråk och de presenteras i Tabell 1. Det andra typbegreppet är sekvenser 

av data. 

Genom att kombinera enkla datatyper går det att bygga upp strukturerade typer som i SMI 

kallas för sekvenser. SMI definierar två typer av sekvenser: sekvens och sekvens av. 

Figur 1 – Illustration av ett MIB-träd 
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 Sekvens är en datatyp som är en kombination av enkla datatyper som inte nödvän-

digtvis behöver vara av samma typ. Är likartad med konceptet struct som återfinns i 

programmeringsspråk som t. ex C 

 Sekvens av är en datatyp som är en kombination av enkla datatyper av samma typ. 

Denna struktur är likartad med konceptet array som återfinns i programmeringsspråk 

som t.ex C 

 

Tabell 1 – Datatyper som definieras av SMI 

TYP STORLEK 

I BYTE 

BESKRIVNING 

Integer 4 byte Lagrar ett heltal mellan -231 och 231-1  

Integer32 4 byte Samma som Integer 

Unsigned32 4 byte Lagrar heltal mellan 0 och 232-1 

OctetString Varierande En byte-sträng upp till 65535 bytes 

ObjectIdentifier Varierande Fält för lagring av objektidentifierare(OID) 

Counter32 4 byte Ett heltal vars värde kan inkrementeras från 0 upp till 232 och när det 

når max går det tillbaka till 0 

Counter64 8 byte Samma som Counter32 men med en maxgräns på 264 

IPAddress 4 byte En vanlig IPv4 address som byggs upp av 4 stycken heltal mellan 0 

och 255 

Gauge32 4 byte En räknare som stannar när den når sitt max och väntar där tills den 

blir återställd 

TimeTicks 4 byte En räknevariabel som sparar tid i hundradelar av en sekund 

BITS Varierande En sträng av bitar 

Opaque Varierande En otolkad sträng 

 

2.4 Maskininläsning av Management Information Base 
För extrahering de relevanta fält som definieras av en MIB-fil behövs det en inläsningsmodul 

som är kapabel till att läsa av SMI-syntaxen och omarbeta den till en form som gör det enkelt 

att söka och hämta ut de intressanta fälten programmatiskt. Denna sektion kommer gå igenom 

ett antal verktyg som kan vara intressanta eller rekommenderas av internetentusiaster. 
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2.4.1 Mibble 
Mibble är en open-source SNMP MIB maskininläsare helt skriven i Java. Den kan använ-

das för läsning av MIB-filer och enkla ASN.1 filer. Mibble distribueras som ett Java biblio-

tek för att enkelt kunna importera det och bygga applikationer för SNMP. Biblioteket inne-

håller klasser för åtkomst till all information som definierats i en MIB-fil som t. ex OID, 

datatyper samt beskrivningar som definieras upp i ett träd av objekt [5]. 

2.4.2 Libsmi 
Libsmi är ett bibliotek skrivet i C för att manager-mjukvara ska kunna ha åtkomst till SMI 

MIB definitioner. Biblioteket är delat i två delar, ett övre lager som består i ett antal verktyg 

för att kunna kontrollera, analysera, dumpa, konvertera och jämföra MIB definitioner. Det 

undre lagret innehåller drivrutiner för hantering av de interna strukturer som en MIB-fil byg-

ger upp. Biblioteket är utvecklat av Frank Strauß vid Braunschweigs tekniska universitet. För 

arbetet är främst verktyget smidump som ingår i biblioteket intressant då det är kapabelt att 

läsa in en MIB-fil och leverera en dump i något annat format som t.ex C, XML eller en 

Python dictionary vilket definieras i dokumentationen för libsmi[6]. 

2.4.3 Pysnmp 
PySNMP är en SNMP motor skriven i Python för att skriva både agent och manager appli-

kationer. Det innehåller dels implementationer för alla vanliga SNMP metoder, dels ASN.1 

datastrukturer för inläsning och analys av SNMP meddelanden som skickas över nätet. Det 

kommer med ett verktyg som baserar sig på smidump för konvertering av MIB-filer till de 

datastrukturer som biblioteket använder sig av PySNMP[7]. 

2.4.4 PyCopia 
PyCopia är en samling av moduler för att förenkla utveckling av Python applikationer med 

huvudfokus på nätverk. Bland verktygen finns en SMI inläsare som är en wrapper till libsmi 

som ger pythonska interface för hanteringen av MIB-filer vilket går att läsa om i doku-

mentaionen till PyCopia[8]. 

2.4.5 PySMI 
PySMI[9] är ett nytt bibliotek för hantering av SMI skrivet helt i Python. Tidigare beskrivna 

bibliotek är beroende av libsmi och PySMIs syfte är att göra sig av med det beroendet. Biblio-

tekets mål är att vara lika kompetent som libsmi och bidra med samma typ av verktyg, men 

i dagsläget befinner sig projektet i version 0.0.4 och bedöms vara allt annat än färdigt för 

användning. 

2.5 Mallar 
De mallar som idag används definieras av klasser skrivna i PHP som innehåller de fält som 

är intressanta för ASM att läsa. I grunden består de av ett rotobjekt med påhängda klasser 

som representerar de olika fält som ska läsas av. Fälten innehåller namn, vad för datatyp, 

vilken operation som utförs samt OID till det objekt som ska läsas av. 
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3 Metod 

Metoden för arbetet är en är först en litteraturstudie och utifrån den information som funnits 

där övergår den till att konstruera en prototyp. 

3.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien baseras på sökningar med sökorden SNMP, MIB, template, SMI och par-

sing i databaserna IEEE Xplore[10] och INSPEC[11]. Från de resultat som funnits vid sök-

ningar visar det sig att området att generera SNMP mallar är ett ganska outforskat område. 

Men enligt Marek Malowidzki i artikeln Cusom Screens Builder for SNMP MIB[12] samt 

artikeln Developing efficient XML-SNMP model: An XML-template based approach av 

Ling Gao, Bin Xing, Jing Zhang och Huan Li [13] visar på att det går att skapa mallar där 

MIB omvandlas till XML[14] med goda resultat. Ett flertal av de övriga artiklarna som dök 

vid sökningarna lästes men det visade sig vara allt för långt ifrån det arbetet handlar om för 

att vara relevanta. Hur själva maskininläsningen av en MIB-fil gick till föreslogs aldrig och 

därför drogs slutsatsen att det aldrig undersökts och därför kommer en utvärdering av de 

inläsnings bibliotek som presenterades i 2.4 göras. 

Arbetet kommer ta tillvara på det informationen men istället fokusera på att skapa mallarna 

i det relativt nya formatet JSON[15] då det enligt artikeln “Comparison between JSON and 

XML in Applications Based on AJAX“ av Boci Lin, Yan Chen,  Xu Chen och Yingying 

Yu[16] är JSON ett snabbare format p.g.a. av den mindre mängden text som krävs att defini-

era strukturen. Valet på JSON som format faller sig naturligt även då det är ett populärt for-

mat att lagra i NoSQL databaser vilket är den typ av databas som blivit efterfrågad av upp-

dragsgivaren. 

3.2 Modellering av prototyp 
Med teorin från kapitel 2 i åtanke och baserat på den modell som Marek Malowidzki [12] 

sätter upp för att skapa mallar är tanken att modellera prototypen enligt figur 2. 

Prototypen kommer byggas upp av en maskininläsningsmodul som tar emot en MIB-fil och 

utifrån den skapar en maskinöversätt MIB-modul som gör det enklare att programmera mot, 

denna modul sparas ner i en databas. De inlästa 

modulerna läses in i ett webggränssnitt som 

hämtar ut modulerna från databasen via ett 

REST-gränssnitt. I webbgränssnittet strukture-

ras det upp träd av de noder som definierats i 

varje enskild MIB utifrån de inlästa MIB-mo-

dulerna för att kunna hitta de noder som är in-

tressanta att ta med i en mall. När noderna är 

valda så skickas de till en modul för mallskap-

ande som tar ut data som är relevant för skapan-

det av en mall som den översätter till JSON. 

Den färdiga JSON-struktur som skapats sparas 

sen ner till en databas.  

 

Figur 2 – Modell över prototypen 

http://ieeexplore.ieee.org.focus.lib.kth.se/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Boci%20Lin.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org.focus.lib.kth.se/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Yan%20Chen.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org.focus.lib.kth.se/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Xu%20Chen.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org.focus.lib.kth.se/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Yingying%20Yu.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org.focus.lib.kth.se/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Yingying%20Yu.QT.&newsearch=true
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3.3 Verktyg som används vid skapande av prototyp 
För att välja vilken maskininläsare som ska användas gjordes en utvärdering av de som pre-

senterats i 2.4. Mibble visar sig vara väldigt enkel att använda då den omvandlar MIB till 

javaobjekt som logiskt hör ihop med varandra men den är tvungen att väljas bort då den kör 

java vilket faller utanför de krav som ställts upp på arbetet. PySNMP innehåller en mängd 

olika verktyg för arbete med SNMP i Python och därmed även en modell för hantering av 

MIB som bygger på libsmi och smidump. Men då den enda funktionalitet som är intressant i 

det här arbetet är just SMI inläsningen. Det visar sig dock att själva MIB informationen blir 

dold i en serie av objekt vilket krånglar till det hela avsevärt. PyCopia har en något enklare 

modell men bygger på libsmi men dokumentationen kändes för bristfällig och det medgavs 

från tillverkaren att just SMI inläsningen var väldigt buggig och att utvecklingen av det slutat 

stödjas vilket gör att den faller bort. PySMI visar sig vara i ett för tidigt stadium av utveckling 

för att vara användbar överhuvudtaget. Försök gjordes därför att skriva en egen implemen-

tation i språket C där libsmi användes men efter flera dagar hade det bara kommit till ett 

stadie av att kunna läsa in en MIB men utan att ha kunnat få ut någon som helst vettig in-

formation samt en hel del buggar som inte gick att spåra var de kom ifrån övergavs det i 

förmån till verktyget smidump. Smidump kändes som ett vettigt alternativ då PySNMP an-

vände sig av det för att skapa sina MIB-definitioner och det gick snabbt att få ut data som 

verkade vara korrekt i ett lättarbetat format. Att använda libsmi blev valet för arbetet då det 

dels utvecklats i en universitetsmiljö och att använda biblioteket via smidump blev tillväga-

gångssättet då det dels förenklade arbetet avsevärt och det observerats att det användes av 

PySNMP. 

MongoDB väljs som databas då den är en databas som används i stor utsträckning hos upp-

dragsgivaren, och är enkelt att hantera både insättning av en dictionary samt att leverera ut 

JSON från sin egna struktur BSON[17].  

Python kommer användas som språk då det går att få ut dumpar från smidump i form av 

python dictionarys som är ett format som i sig väldigt mycket liknar JSON och drivrutinen 

till MongoDB kan översätta Python dictionarys sömlöst till JSON. 

För att sätta upp ett REST-gränssnitt för åtkomst av de inlästa MIB-modulerna från databasen 

samt för generering av HTML används microramverket web.py[18]. Att välja web.py beslu-

tades efter att även ha tittat på ramverken Flask[19], Bottle[20] och Django[21]. Men de 

bedömdes ta för lång tid att sätta sig in i vid konstruktion av prototypen. 

Med web.py går det att med bara få rader kod sätta upp en webbserver som dirigerar en URL 

till en klass som utför den http-metod som efterfrågats som beskrivs i web.py tutorial från 

den officiella dokumentationen av web.py[22]. 
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4 Prototyp 

Det här kapitlet kommer handla om hur de olika delarna av prototypen byggs upp. 

4.1 Inläsning av MIB  
När man vill kunna använda sig av libsmi måste först en konfigurations fil skapas. Den skapas 

enligt de exempel enligt dokumentationen för libsmi [6] med tillägg en privat mapp med 

samlingen MIB-filer som tillhandahållits från uppdragsgivaren. 

 Modulen som hanterar maskininläsning tar sökväg till MIB-filen som ska läsas in, öppnar 

upp en temporär fil vid namn MIBdict.py och gör ett anrop subprocess.call()som kallar på 

smidump med argumentet -f python för översättning till en Python-dictionary  samt argumen-

tet -k för att inte avbryta inläsningen vid icke kritiska fel. Python dictionaryn kommer här 

ifrån refereras till som MIB-modul. Outputen från smidump sparas sedan ned till temp-

MIB.py och smidumps exitcode tilldelas variabeln exitcode som används till att kunna läsa 

om något har gått fel. Figur 3 visar hur det går till. 

with open("tempMIB.py", "w+") as output: 

exitCode = call(["smidump", "-f", "python", pathToMIB, "-k"], stdout=out-

put) 

Figur 3 – Python kod för att öppna en ny fil och göra ett anrop till smidump som tar emot en sökväg till en 
MIB-fil och sparar till den öppnade filen. 

Nästa steg är att läsa in modulen för insättning i databasen. För inladdning av modulen går 

det att använda biblioteket imp. Första steget är att lokalisera modulen med imp.find_module 

och sparar dess returvärden som är nödvändiga vid nästa steg. Ett anrop till imp.load_module 

anger det sökta modulnamnet och de returvärlden som returnerades från find_module. Efter 

det tilldelas en variabel den MIB-modul som sparats i loadedmodule.MIB. Nu finns MIB-

filens definitioner i en MIB-modul. Det illustreras i figur 4. 

try: 
 modf, modfilename, moddescr = imp.find_module("tempMIB") 
 try: 
  loadedmodule = imp.load_module("tempMIB", modf, 

modfilename, moddescr) 
 finally: 
  MIB = loadedmodule.MIB 

  modf.close() 

Figur 4 – Python kod för att ladda in den modul som smidump har skapat 

Den struktur som levereras från smidump har strukturen enligt följande. På översta nivån i 

strukturen finns nycklarna ’moduleName’, ’imports’, ’typedefs’, ’groups’, ’nodes’ ,’com-

pliances’  samt en nyckel som har samma namn modulen. 

 

Nyckeln moduleName innehåller en sträng med modulens namn. Nyckeln som heter samma 

som modulens namn innehåller en beskrivning av MIB-filen. Nyckeln typedefs innehåller i 
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sig ett flertal dictionarys som definierar typer som hör till modulen. Nyckeln imports inne-

håller en lista med typer som importeras från andra moduler samt namn på modulen de tillhör. 

Nyckeln groups innehåller grupperingar av noder som används som stöd för gruppering av 

noder samt för kontroll av överensstämmelse mot nivån av complience. Nyckeln complience 

används för att definera trap-noder och vilka regler som gäller. Sist kommer den nyckel som 

är mest betydelsefull för arbetet, nämligen nyckeln nodes som innehåller alla nodobjekt som 

MIB-filen definierar. Objekten definieras som dictionarys som har vars nyckel är detsamma 

som namnet på noden. Denna nod-dictionary innehåller i sig den relevanta informationen. 

Noder som beskrivs här kan vara av 5 olika typer: node, table, row, column eller scalar. De 

typer som kommer vara viktigast vid mallgeneration är de typer som har nyckelorden access 

och syntax. De nyckelorden talar om att de inte bara är noder för att hålla strukturen utan att 

det finns åtkomst till objektet samt vilken typ det innehåller. Syntax kommer antingen retur-

nera en dictionary på formen {‘type’: typ, ‘module’: module} för de enkla typerna som defi-

nieras och för en sekvens kan den se ut på följande sätt {"type": {"ranges": [{"max": "255", 

"min": "0"}], "range": {"max": "255", "min": "0"}, "parent module": {"type": "DisplaySt-

ring", "name": "SNMPv2-TC"}, "basetype": "OctetString"}}. Att förstå hur syntaxen byggs 

upp är nyckeln till att förstå hur  importtyper definieras till den mallen. 

Denna MIB är nu färdig insättning i databasen enligt PyMongo tutorial från MongoDBs of-

ficiella hemsida[23] samt dokumentationen för PyMongo API[24]. 

4.2 REST-gränssnitt 
För att webgränssnittet ska kunna hämta data från databasen sätts det upp ett REST vilket 

beskrivs i Principled design of the modern Web architecture av Roy T. Fielding och Richard 

N. Taylor [25] gränssnitt utåt. Gränssnittet definierar URI som kan användas för åtkomst av 

data. Alla data som skickas över gränssnittet gör det i form av JSON för enkel läsning av 

mottagande JavaScript kod hos webklienten. De gränssnitt som definieras är följande. 

 /module Gränssnitt som ger en lista med alla MIB-moduler som finns inlästa i syste-

met 

 /module/{modulename} Gränssnitt för att kunna läsa av all information som finns inne 

i en inläst modul 

 /nodes/{modulename} Gränssnitt som levererar en lista med alla objekt-noder som är 

associerade till en MIB-modul 

 /nodes/{modulename}/{nodename} Gränssnitt för att kunna läsa av en specifik objekt-

nod och få åtkomst till alla de fält som är relaterade till en objekt-nod. 

Vid översättning av de objekt som hämtas från databasen och som ska ut på REST hämtas 

en post från databasen som först konverteras till en dictionary som skickas till verktyget 

json.dumps från Pythons standardbibliotek[26] för retur ut till klienten. Det illustreras i 

figur 5. 

class get_module: 
   def GET(self, module): 
       post = dict(posts.find_one({'moduleName' : module})) 

       return json.dumps(post) 

Figur 5 – Python kod för att med hjälp av web.py skapa en GET-metod som hämtar en modul med namn 
module från databasen och returnera den som JSON.  
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4.3 Modul för mallskapande 
För att skapa mallarna byggs en modul som tar ut den relevanta informationen ur de noder 

som det ska skapas en mall över. Modulen tar emot en lista av dictionarys där varje dictionary 

innehåller vilken modul noden finns i och vad noden heter. Med hjälp av denna information 

går det att hämta ut de aktuella nod-definitionerna och lägga till dem till en lista. 

Denna lista itereras över och för varje dictionary plockas fälten oid, namn, access och syntax 

ut. När syntaxen plockas ut identifieras det om det är en enkel typ eller om den innehåller en 

range, är den enkel läggs typen till, annars plockas bastypen och range ut ur fältet. 

4.4 Webgränssnitt 
Förutom de vanliga tekniker som används vid utveckling av web såsom HTML, CSS och 

javascript använder webgränssnittet javascript biblioteken jQuery[27], jsTree[28] samt 

web.py verktyget för generering av html-kod Templator[29]. 

4.4.1 Trädvyn 
Jstreee och jQuery används för uppbyggnad av en lättnavigerad vy 

och se vilka MIB-filer som finns inlästa och se dess objekt i en 

lättnavigerad struktur som visas i figur 6. 

Valet att inte bygga upp en komplett trädstruktur där alla objekt 

ligger i den summerade hierarkin som byggs upp gjordes att det 

blir mer lättnavigerat att utgå från de specifika MIB-filerna som 

tillhör nätverksutrustningen. Därför visar vyn MIB-moduler som 

rotnoder i trädet 

Noderna ligger i den inlästa modulen som nycklar i dictionaryn no-

des. För organisera noder i trädstruktur byggs hela modulen algo-

ritmiskt enligt figur 7. 

Därefter skapas en ny dictionary som identifieras med samma modulnamn som ursprungs-

modulen.  Imports och typedefs kopieras rakt av. Noderna skickas till funktionen createNo-

delist som skapar en lista av alla noder och sorterar dem efter OID med sorteringsalgoritmen 

human sort som beskrivs av Ned Batchelder[30]. createNodelist definieras enligt figur 8. 

När en nodkö har blivit sorterad på OID anropas funktionen organizeNodes och passar den 

sorterade listan som argument som visas i figur 9. 

 

 

def assembleTree(smidump): 
   moduleDict = dict( [ ('module', smidump[ 'moduleName' ] ) ] ) 
   if 'imports' in smidump.keys(): 
       moduleDict['imports'] = smidump['imports'] 
   if 'typedefs' in smidump.keys(): 
       moduleDict['typedefs'] = smidump['typedefs'] 
   if 'nodes' in smidump.keys(): 
               tmp = createNodelist(smidump['nodes']) 

Figur 6 – Trädvyn över 
tillgängliga MIB-moduler 
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               nodetree = organizeNodes(tmp) 
               moduleDict['nodes'] = nodetree 

 

   return moduleDict 

Figur 7 – Pythonkod för att organisera den platta MIB-modulen till en trädstruktur 

def atoi(text): 
       return int(text) if text.isdigit() else text 
 
def natural_keys(text): 
       return [ atoi(c) for c in re.split('(\d+)', text) ] 
 
def createNodelist(nodes): 
       nodelist = [ nodes[n] for n in nodes.keys() ] 
       for key, value in nodes.items(): 
               for listelement in nodelist: 
                       if listelement == value: 
                               listelement['name'] = key 

 
       nodelist.sort(key=lambda k: natural_keys(k['oid'])) 

       return nodelist 

Figur 8 – Pythonkod för att sortera alla noder i en MIB-modul enligt OID 

 

def organizeNodes(sortedNodelist): 
   nodequeue = list(sortedNodelist) 
   retList = list() 
   if not nodequeue: 
       return 
   while nodequeue: 
       parentCandidate = nodequeue.pop(0) 
       childnodes = [] 
       for n in nodequeue: 
           if ( parentCandidate['oid'] in n['oid'] ) and 

(oidlen(parentCandidate['oid']) < oidlen(n['oid'] ) ) : 
               childnodes.append(n) 
       for n in childnodes: 
           nodequeue.remove(n) 
       childnodes = organizeNodes(childnodes) 
       parentCandidate['nodes'] = childnodes 
       retList.append(parentCandidate) 

   return retList 

Figur 9 – Python kod för att organisera den på OID sorterade listan till en trädstruktur 

Den sorterade listan kopieras och gör en kontroll att listan inte är tom. Är den det returneras 

ingenting från funktionen. Så länge det finns något i nodlistan tas elementet längst fram i kön 

och har det som en föräldranodskandidat. Sedan itereras det över kön och jämför om föräld-

ranodskandidatens OID är en delsträng till den jämförda noden. Är den det går det att se att 

noden är en barnnod till föräldranodskandidaten och läggs därefter i en lista över barnnoder. 

När kön är genomgången plockas alla barnnoder bort från kön. Efter det utförs ett rekursivt 

anrop till organizeNodes för organisering av barnnoderna. Därefter läggs den organiserade 
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barnnodslistan till nyckeln nodes hos föräldrakandidaten. Föräldrakandidaten läggs till en 

lista som ska returneras och upprepar sen det på nästa element i kön. När kön är tom returne-

ras den organiserade listan. När index sidan anropas från en webbläsare kommer det att ge-

nereras html för en nästlad lista som skickas med till Templator. Det visas i figur 10. 

class index: 
   def GET(self): 
       treeString = buildModuleTree() 
       return render.index(treeString) 
def buildNodeTree(treestring, nodes): 
   retString = treestring 
   retString += '<ul>' 
   for n in nodes: 
       retString += '<li id="' + str(n['name']) + '" class="node" data-

root="' + n['moduleName'] + '">' + str(n['name']) 
       if n['nodes']: 
           retString = buildNodeTree(retString, n['nodes']) 
       retString += "</li>" 
   retString += '</ul>' 
   return retString 
 
def buildModuleTree(): 
   retString = "<div id='jstree'><ul>" 
   for post in posts.find(): 
       module = mibtools.assembleTree(post) 
       retString += '<li id="' + module['module'] +'" class="module">' 
       retString += module['module'] 
       nodes = module['nodes'] 
       retString = buildNodeTree(retString, nodes) 
       retString += '</li>' 

   retString += '</ul>' 
   return retString 

Figur 10 – Python kod för att generera modulen i HTML 

Den nästlade listan är märkt med HTML id jstree för att javascript biblioteket jsTree omar-

beta det till en trädvy där varje föräldranod kan expanderas för enkel navigering mellan no-

derna. Varje listelement får ett id med samma namn som sin nod och skapar ett fält vid namn 

data-root som innehåller vilken rotmodul som noden är kopplad till för extrahering och 

skickas med REST anrop från klientsidan. 

4.4.2 Förhandsgranskning av nod 
För att göra en vy för förhandsgranskning av vilken data som finns kopplad till en nod gene-

reras en tabell som innehåller alla nycklar och dess värden från varje nod med hjälp av 

jQuery. Det görs genom att plocka ut id på den valda noden samt vilken modul som finns i 

data-root fältet och skickar den till en Javascriptfunktion vid namn getNode. Som illustreras 

figur 11. 

 

var getNode = function(module, node){ 
   //Clears table 
   jQuery("#datatable").empty() 
   jQuery.getJSON( "http://localhost:8080/nodes/" + module + "/" + 

node, function(data){ 
       var items = []; 
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       items.push("<table border='1'>"); 
       jQuery.each( data, function(key, val) { 
           if(val instanceof Object){ 
               items.push("<td>" + key + "</td>" + objectPrinter(val) 

); 
           }else{ 
               items.push( "<tr><td>" + key + "</td><td>" + val + 

"</td></tr>" ); 
           } 
       }); 
       items.push("</table>"); 
       jQuery("#datatable").append(items.join( "" )); 
   }); 

} 

Figur 11 – Python kod för att generera nästlad lista utifrån en trädstruktur av MIB-objekt 

Den hämtar noddefinitionen via REST och börjar skapandet av tabellen. Om ett nyckel-vär-

des par ger ett Javascriptobject anropas objectPrinter som skapar en tabell i tabellen och utför 

det rekursivt i de fall det även nästa tabellvärde är ett Javascriptobjekt. Förtydligande i figur 

12. 

var objectPrinter = function(obj){ 
   var retArr = []; 
   retArr.push("<td><table border='1'><tr>"); 
   jQuery.each( obj, function(key, val){ 
       if( val instanceof Object){ 
           retArr.push("<td>" + key + "</td>" + objectPrinter(val) ); 
       }else{ 
           retArr.push("<td>" + key + "</td><td>" + val + "</td>"); 
       } 
   }); 
   retArr.push("</tr></table></td>"); 
   return retArr.join( "" ); 

} 

Figur 12 – Javascript kod för att rekursivt generera en förhandsgranskning av en MIB-nod 

Figur 13 visar hur det faktiska resultatet ser i en webbläsare. Det kan bli ganska svårläst men 

syftet har inte varit att göra någon design utan visar på att konceptet fungerar. 

4.4.3 Skicka filer till maskininläsning 

I webinterfacet finns även en knapp för att skicka upp filer till systemet och låta de maskin-

läsas. Det sker genom att definiera en POST metod till web.pys indexklass som tar emot filen, 

sparar den och anropar maskininläsningsmodulen. 

Figur 13 – Förhandsgranskning av nod som det ser ut i en webläsare 
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4.4.4 Välja objekt till mallen 
De noder som kommer vara intressanta kommer vara sådana noder som är lövnoder då det 

visat sig att bara skalärer och kolumner i dictionaryn innehåller en syntax. JsTree kommer 

med ett plugin som gör det möjligt sätta en checkbox till vänster om varje nod i trädet och 

denna utnyttjas för val av nod som ska sättas in i mallen. I de fall det är en föräldranod väljs 

alla underliggande noder. Ett problem uppstod när de valda noderna skulle skickas för att 

skapa mall då enbart löv-noder är intressanta och jsTree internt lägger alla valda noder i en 

lista. Det löstes genom att skriva en funktion som tar emot listan med alla valda noder och 

returnerar en lista med lövnoder då jsTree:s api kan identifiera en lövnod. Den listan skickas 

till en funktion som sätter ihop JSON utifrån lövnodernas id som matchas mot modulen som 

registrerats i fältet data-root i html-taggen och sen läggs JSON-strängen i ett hidden fält. 

Det leder till en vy där objekten visas i tabellform där användaren kan förhandsgranska samt 

knappa in egna noder att lägga till. 

 

  



 
 

 
 
16  |  PROTOTYP 

 

  



 
 
 
 

17  |  TESTNING 

5 Testning 

Det här kapitlet handlar om hur testningen av prototypen gått till och kommer visa hur tes-

terna är konstruerade och presentera resultat av tester. Analys av resultaten kommer ske i 

kapitel 6. 

5.1 Test av maskininläsning 
För mätning av tillförlitligheten på inläsningsmodulen kommer den prövas mot en mängd 

MIB-filer som tillhandahölls av uppdragsgivare. I steg ett kommer inläsningsmodulen köras 

via ett script och logga alla fel som uppstår för detektion av var det går fel. I nästa steg kom-

mer en manuell genomgång av databasen och titta efter oregelbundenheter i de inlästa objek-

tens OID. De kommer att jämföras mot de fel som uppstått redan i inläsning vilket synliggör 

om de är relaterade eller om fel kan uppstå utan att libsmi varnar för det. De varningar som 

produceras är ofta fel av mindre karaktär, ett vanligt förekommande är att t.ex INTEGER har 

skrivits som gemener i MIB-definitionen 

Ett BASH-script skapas som itererar över alla MIB filer som uppdragsgivaren tillhandahållit 

och passar dem till inläsningsmodulen enligt figur 14. 

for file in "$@" 
do 
   python parseMIB.py $file 

done 

Figur 14 – BASH script för att läsa in MIB-filer med maskininläsningsmodulen 

Det nya scriptet visar sig vara mer tillförlitligt och vid en jämförelse mot databasen går det 

att observera att de moduler som lästs in är de som dyker upp i databasen. 

De fel som uppstår skrivs till log-filer. Där går det att läsa till sig dels fel som uppstått vid 

inläsning och vid import av den inlästa modulen. Resultaten jämförs mot det som ligger i 

databasen. 

MIB-filer definieras av dokument i rent textformat och kan ha en mängd olika filändelser.  

Den mängd av MIB-filer som fanns att tillgå var osorterad, hade ett flertal olika filändelser 

samt innehöll filer som inte var MIB-filer samt dubbletter av samma MIB-filer. Därför gjor-

des ett urval av filer att köra i testet. I första körningen kördes alla filer som fanns att tillgå 

med filändelse .txt. I det utförda testet är de 57 stycken MIB-filer med extension .txt. 

Efter första körningen misslyckas fyra stycken moduler att byggas korrekt vilket leder till att 

det inte skapas något inlägg i databasen för dem. Det bekräftas mot loggfilen för SMI-läsaren. 

33 varningar skapas från en mängd olika moduler men de flesta är av mindre allvarlig karak-

tär. Av de moduler som faktiskt hamnat i databasen så kontrolleras OID för objekten och där 

visar det sig att 12 av modulerna har skapats med OID som är rent nonsens, det vill säga de 

bryter från det mönster övriga har och istället för att skapas med ett OID som börjar med 

1.3.6.1.2 så har de en 0 som första identifierare. Det observeras att alla moduler som blir fel 

på det sättet kommer från tillverkarna Nokia och Juniper. Av de fyra moduler som inte har 

gått att skapa korrekt alls observeras att de alla kommer från tillverkaren Nokia. 
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Det som observeras är att antalet fel lästa moduler skiljer sig mellan körningarna. Felinlästa 

moduler som inte kunnat läsas skiljer sig mellan 2-6 och gemensamt för alla är MIB-filen 

NOKIA-IPR-SYSTEM som dyker upp i samtliga felinlästa moduler. Resultaten från testerna 

går att se i figur 15 och 16. 

5.2 Test av mallar 
För testning av om en mall är tillförlitlig skapades ett testprogram i form av ett Python-script 

som läser av en mall och prövar de olika OID som den innehåller mot ett anrop av snmp-

getnext[31]. Sedan jämförs svaren och tittar om det jämförda OID är samma som det snmp-

getnext svarar minus index. De fall då det blir en match beräknas då som att OID är ett korrekt 

och bedöms som tillförlitligt då mallen bara genereras utifrån kolumn och skalärvärden på 

MIB-trädet. Testet bör då vid angivande av rätt MIB. Testet redovisas i figur 17. 

originalcmd = 'snmpgetnext -v 2c -c domain agent-address' 
def testWithSNMP(template): 
       okOID = [] 
       failed = 0 
       ok = 0 
       for snmpnode in template['objects']: 
               cmd = originalcmd.split(' ') 
               cmd.append(snmpnode['oid']) 
               p = subprocess.Popen(cmd, stdout=subprocess.PIPE) 
               response, err = p.communicate() 
               oidlist = snmpnode['oid'].split('.') 
               oidlist.pop(0) 
 
               compareoid = '.'.join(oidlist) 
               if compareoid in response: 
                       okOID.append(snmpnode) 
                       ok += 1 
               else: 
                       failed += 1 

       return okOID, ok, failed 

Figur 17 – Testprogram för att pröva mallar mot en nätverksenhet med hjälp av snmpgetnext 
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Testet utfördes mot en maskin som uppdragsgivaren gav tillgång till som hade SNMP akti-

verat men ingen övrig information gavs om maskinen som vad det var för något eller vilka 

MIB filer den skapade datan utifrån.  För verifiering av att testet fungerade skapades en mall 

med alla tillgängliga MIB i webgränssnittet vilket resulterade i en mall med 3475 olika 

SNMP-objekt. Denna mall kördes mot test-maskinen och utifrån den mall som konstruerats 

så svarade den att den hittade 188 stycken objekt som definierades av 10 stycken olika MIB. 

Det visar på att testet hittar MIB-objekt som definierats i mallen. I nästa steg av testet skap-

ades en ny mall, nu utifrån de 10 stycken MIB som föregående test visat att de fanns på 

testmaskinen. Totalt innehöll den nya mallen 599 olika SNMP-objekt och av de testade ob-

jekten svarade samma 188 objekt som i föregående test. För verifiering av resultat skapades 

sist en mall innehållandes de 188 objekt som svarat i de tidigare testerna.   

5.3 Test av webgränssnittets svarstider 
För testning av svarstider kommer verktyget curl[32] att användas. Det är ett kommandorads-

verktyg som används till att hantera http anrop och med hjälp av det går det att mäta svars-

hastigheter. Verktyget används bland annat av IBM och beskrivs av M. Tim Jones i Con-

versing through the Internet with cURL and libcurl[33] och har rekommenderats av interne-

tentusiasten Bhaskar i Measuring website response time through curl[34]vilket anses styrka 

dess tillförlitlighet. 

För mätningen av svarstider utförs hundra hämtningar av varje definierad URI och loggas för 

för var och en. Hämtningen sker via ett script som anropar curl med den URI som ska efter-

frågas med flaggorna curl –o /dev/null -s -w %{time_connect}:%{time_start-

transfer}:%{time_total} $URL. För hantering av moduler kommer MIB-filen IF-MIB an-

vändas då den fungerat bra med smidump i det fall en särskild nod ska hämtas används 

ifDescr från IF-MIB och när uppladdning av MIB sker kommer även då IF-MIB användas 

som referens. Hämtningarna utförs 100 gånger styck för produktion av tillräckligt med data 

för att kunna hitta något slags medelvärde. Resultaten presenteras i figurerna 18 och 19. 
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6 Analys och  diskussion 

I det här kapitlet analyseras och diskuteras de resultat som framkommit vid testerna. 

6.1 Analys av maskininläsning 
Utifrån de resultat som framkom av testerna av maskininläsning i avsnitt 5.1 så kan slutsatsen 

dras att i det stora hela fungerar libsmi som SMI-läsare men att ytterligare konfiguration 

skulle behöva göras och att noggrannare undersökning av vilka flaggor som smidump ska 

köras med för minimering av antalet varningar. Det som uppfattas som största problemet är 

att det finns en viss oregelbundenhet i när moduler inte vill skapas på korrekt vis utan det 

verkar slumpmässigt variera från gång till gång. Det observeras dock att denna slumpmäss-

ighet enbart verkar gälla för moduler från tillverkaren Nokia och att det är en återkommande 

modul som aldrig byggs korrekt, den vid namn NOKIA-IPR-SYSTEM. På grund av tidsbrist 

har inte det inte hunnits med en grundlig genomgång av den MIB-filen men det finns miss-

tanke om att det är den som ställer till problem. De till synes slumpmässiga i byggandet av 

de övriga Nokia förblir ett mysterium och det är svårt att säga var det uppkommer. Förutom 

den nämnda NOKIA-IPR-SYSTEM så skapas övriga moduler men då med fel i de olika 

objektens OID. Det skulle kunna förklaras av att de saknar de MIB filer som definierar struk-

tur högre upp i hierarkin och att dessa MIB filer skulle behöva importeras och det leder till 

inte parsern vet hur den ska sätta ihop ett korrekt OID. Märkligt blir det därför att även de 

inlästa MIB-filerna från Juniper får samma konstiga OID. Av vad som kunnat utläsas från 

varningarna finns det dock inget som avslöjar det men det kan vara på grund av att det missats 

att loggas. Det är definitivt något som bör undersökas ytterligare. För enklare detektion av de 

problem som uppstår så skulle det gå att t. ex implementera en kontroll av OID för konroll 

att denna typ av nonsens. 

Det kan definitivt finnas en poäng att ytterligare utreda hur inläsningen av SMI ska gå till 

och det kan definitivt vara värt att göra ytterligare försök med att antingen skriva en egen 

implementation av en inläsningsmodul baserad på libsmi i antingen C eller göra en egen 

wrapper till biblioteket i ett passande språk likt PyCopia gjort.  

I det stora hela tjänade smidump sitt syfte då målet var att skapa en prototyp och inte ett 

färdigt system, men i de moduler det skapar märker man att det kommer en massa data som 

inte är direkt relaterade till det arbetet försökte göra. Det stärker tron på att en mer strömlin-

jeformad inläsningsmodul är att föredra. 

6.2 Analys av mallar 
Av det som går att utläsa av testerna är att länge mallarna har byggts av korrekt inläst data 

och rätt MIB-objekt valts till mallen kommer de vara tillräckligt tillförlitliga. Att alla objekt 

definierade av de MIB-filer som användes i det andra testet inte kunde finnas förklaras med 

att det helt enkelt inte är aktiverade på den enhet som det kontrolleras ifrån. Vad testerna 

även visar är att det skulle kunna konstrueras en slags supermall som innehåller alla tillgäng-

liga MIB-moduler som testkörs mot en SNMP agent och reducerar bort alla objekt som inte 

ger svar när de anropas. Det skulle med säkerhet göra tillförlitligheten av mallarna större 

eftersom slutmallen enbart innehåller kända objekt hos agenten. För att pröva det utökas testet 

att skapa en mall för varje objekt som ger ok och resultatet är som förutspått, det ger nu en 

100% godkännande av alla tillfrågade objekt. 
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Det som visar sig vara riktigt intressant som framgår av det första testet där man skapar en 

mall från alla tillgängliga moduler är att testet skulle kunna byggas som en modul som kör 

alla tillgängliga moduler mot en maskin och låter testet reducera bort objekt som inte svarar 

och på så sätt skapa en mall med enbart SNMP-objekt som går att garantera att de finns på 

den maskin mallen byggs för. 

6.3 Analys av webgränssnitt 
Webbgränssnittet i den primitiva form som skapats för denna prototyp visar sig vara funkt-

ionellt och utifrån testerna går det att se att de flesta gränssnitt är snabba med undantag för 

hämtning av webbgränssnittet och att förhandsgranskningen av mallar. Detta kan förklaras 

genom att de gränssnittet utför databehandling som genererar HTML. Övriga gränssnitt tar 

endast emot eller skickar ut data från databasen utan att behandla den. 

6.4 Analys av arbetet i större perspektiv 

Det arbetet kommit fram till kommer innebära att det blir väldigt mycket enklare att skapa 

mallar till ASM vilket innebär att statistikinsamlingen blir säkrare då det tar bort den mänsk-

liga faktorn att göra fel som tidigare var ett problem. Det innebär även en tidsvinst då det går 

snabbare att generera en mall med hjälp av denna metod istället för att en administratör ska 

skriva kod för mall och frigör därmed tid för administratören. Värt att notera är att om im-

plementationen med att introducera en supermall som reduceras vilket presenterades i 6.2 till 

systemet skulle ta tid att köra. 

I ett samhälleligt perspektiv har arbetet väldigt små konsekvenser men att få ett säkrare sätt 

att samla in statistik skulle möjligtvis kunna innebära att planerad infrastruktur blir bättre 

planerad. 

Ur ett miljö perspektiv är konsekvenserna minimala. Det enda som skulle kunna spela någon 

roll är att det krävs något mer energi att driva systemet men det bör ses som försumbart i 

sammanhanget. 

Rent etiskt kan författaren inte se några hinder med att introducera systemet. 
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7 Slutsats 

Från de resultat som uppnåtts vid testning av skapandet av prototypen kan man utröna föl-

jande.  

Maskininläsningen behöver ses över vidare för identifikation av de problem som uppstår och 

en analys av MIB-filer från Nokia och Juniper är i behov att göras. Ytterligare skulle en 

utvärdering av andra bibliotek för maskininläsning av MIB kunna göras. 

Metoden att skapa SNMP-mallar i JSON fungerar. Att generera mallar på enligt den metod 

som presenterats i detta arbete leder till mallar som dels är enklare för en administratör att 

skapa samt så länge de byggs upp från korrekt inlästa MIB-filer så kommer de producerade 

mallarna undvika problemen med buggar som kan uppkomma när en administratör definierar 

mallar med att skriva PHP kod. 

Att i ett webgränssnitt välja ut vilken data som ska vara med i en SNMP-mall gör att en 

administratör kan få en klar överblick över vilka objekt som finns att skapa en mall utifrån 

och gör det enkelt att se vilken information som kommer att sparas i de enskilda objekten. 

Slutsats för arbetet blir att ett system liknande det som presenterats kommer ge säkra mallar 

för ett statistiksystem att använda vid inhämtning av SNMP-data. Systemet skulle dock kunna 

byggas ut ytterligare och detta presenteras i nästa kapitel. 
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8 Framtida arbete 

För att gå vidare med de resultat som arbetet kommit fram till presenteras här en utökad 

modell över hur mallar ska skapas. Denna modell är enligt figur 20. Idén är att det dels behövs 

en inläsning av MIB-filer som sparas i en databas och utifrån alla inlästa MIB-filer bygger 

en supermall som körs mot den agent som det ska skapas en mall mot. Denna supermall 

reduceras till att enbart innehålla de SNMP-objekt som återfinns hos agenten. Ett webgräns-

snitt presenterar sen de objekt som hittats och lägger till information om dem från databasen, 

t.ex beskrivning som gör det enklare för en administratör att välja vilka objekt som är intres-

santa att hämta statistik ifrån. Administratören väljer sen de objekt som är intressanta och 

sparar sen resultatet till en databas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 20 – Förslag på utökad modell för 
mallskapande 
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