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Opinnäytetyössä tutustutaan verkonhallintaan Hp Procurve -kampuskytkinten 

näkökulmasta. Verkonhallinta voidaan käsittää tietoverkkoa ja sen laitteistoa koskevina 

menetelminä ja toimenpiteinä, mutta siihen liittyy myös olennaisesti tietoverkon 

toiminnan monitorointi. Verkonhallintaan lukeutuvat myös työkalut ja ohjelmat, joilla 

verkkolaitteita hallitaan ja seurataan.  

 

Opinnäytetyön tarkoitus on tutkia Hp Procurve -kampuskytkinten laitekomponenttien 

monitorointia ja sFlow-tietojen tallennusta. Tämä saavutetaan perehtymällä 

verkonhallinnan standardeihin, SNMP-protokollaan ja sFlow-näytteiden oton 

tekniikkaan. Opinnäytetyössä esitellään kumpaankin tutkimusongelmaan 

ohjelmistoratkaisu.   

 

Opinnäytetyön käytännön osuus koskee SNMP-protokollan konfiguraatiota sekä MRTG 

ja sFLowTrend-Pro -ohjelmien asennusta ja konfiguraatiota. Kaikki testaukseen liittyvät 

toimenpiteet suoritetaan Tampereen ammattikorkeakoulun WPK-verkon 

testiympäristössä.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

ABSTRACT  
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The aim of this thesis is to study network management in a campus network environ-

ment, which primarily consists of Hp Procurve -series switches.  The concept of net-

work management can be defined as activities and methods focused on the network and 

its devices. A key aspect of network management is monitoring the network perfor-

mance. The concept of network management also includes network management tools 

and software.  

 

The study of network management is focused on finding solutions for switch hardware 

monitoring and storing sFlow-records from switches. This is accomplished by exploring 

the use of SNMP-protocol and sFlow-packet sampling. Both techniques are demonstrat-

ed with suitable software for the specified research problems. 

 

The configuration of SNMP-protocol and the installing procedures and configuration of 

network management tools, MRTG and sFlowTrend-Pro are tested in Tampere Univer-

sity of Applied Sciences’ WPK-network laboratory.  
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LYHENTEET JA TERMIT 
 
 
Appletalk  Apple, Inc:n kehittämä lähiverkkoprotokolla. 

 

AS Autonominen järjestelmä on yhtenäisen hallinnon alla toimiva 

verkkokokonaisuus, joka on yhdistetty käyttäen ulkoista 

reititysprotokollaa. 

 

ASN.1 Abstract Syntax Notation One. 

 

BGP Border Gateway Protocol. BGP on reititysprotokolla, jota 

käytetään autonomisten järjestelmien väliseen reititykseen. 

 

DES Data Encryption Standard.  

 

EGP Exterior Gateway Protocol. EGP on autonomisten järjestemien 

yhdistämiseen tarkoitettu reititysprotokolla.  

 

FCAPS  Verkonhallintamalli, joka koostuu viidestä osa-alueesta: vian 

hallinnasta, kokoonpanon hallinnasta, käytön hallinnasta, 

suorituskyvyn hallinnasta ja turvallisuuden hallinnasta. 

 

HMAC Hash-based Message Authentication Code. 

 

IAB  Internet Architecture Board. 

 

IANA  Internet Assigned Numbers Authority on taho, joka vastaa 

mailman laajuisesti IP-osoitteiden, porttinumeroiden ja 

protokollanumeroiden jaosta. 

 

ICMP   Internet Control Message Protocol.  

 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) on 

kansainvälinen tekniikan alan järjestö. 
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IEEE 802.1p  Palvelun laatuun perustuva liikenteen priorisointimenetelmä. 

 

IEEE 802.3  Ethernet-lähiverkkotekniikkaan liittyvä standardi. 

 

IETF The Internet Engineering Task Force. 

 

IP  Internet Protocol on verkkokerroksella toimiva protokolla, joka 

vastaa IP-pakettien reitittämisestä. 

 

IPX   Internetwork Packet Exchange. 

 

ISO  International Organization for Standardization on kansainvälinen 

standardisoimisjärjestö.  

 

ITU-T  Telecommunication Standardization Sector. 

 

MD5 Message-Digest algorithm 5. 

 

MIB Management Information Base on SNMP MIB-olioista koostuva 

tietokokoelma.  

 

OID   Obect Identifier on SNMP MIB-olion numeerinen tunniste. 

 

PDU Protocol Data Unit. 

 

PNG   Portable Network Graphics. 

 

RAM   Random Access Memory. 

 

RMON Remote Monitoring. SNMP-laajennus, jolla suoritetaan 

etävalvontaa.  

 

ROI   Pääoman tuottoaste investoinnissa (Return on Investment). 
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sFlow Inmon Korporaation kehittämä näytteiden ottomenetelmä, jota 

käytetään verkkoliikenteen analysoimiseen kytkimillä ja 

reitittimillä.  

 

SHA   Secure Hash Algorithm. 

 

SMI Structure of Management Information on merkintätapa, joka 

sisältää säännöt MIB-olioiden määrittelyyn.  

 

SNMP  Simple Network Management Protocol on internet standardien 

mukainen verkonhallintaprotokolla, jota käytetään verkon 

solmujen hallintaan ja monitorointiin.  

 

TCP Transmission Control Protocol on kuljetuskerroksen 

yhteydellinen tiedonsiirtoprotokolla. 

 

TCP/IP  (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) on internet 

standardien mukainen protokollaperhe. 

 

TOS   Type of Service.  

 

UDP User Datagram Protocol on kuljetuskerroksen yhteydetön 

tiedonsiirtoprotokolla. 

 

VLAN Virtual local area network on virtuaalilähiverkko, jolla voidaan 

jakaa fyysinen tietoverkko loogisiin osiin.  

 

XDR   External Data Representation. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Opinnäytetyö on tapaustutkimus verkonhallinnan menetelmistä 

kampusverkkoympäristössä. Opinnäytetyössä esiteltävät verkonhallinnan ratkaisut on 

kohdennettu Tampereen ammattikorkeakoulun kytkinverkkoa koskevaksi.  

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on etsiä ratkaisua verkkolaitekomponenttien 

monitorointiin ja sFlow-tietojen tallennukseen ohjelmatasolla. Näiden kahden 

tutkimusongelman pohjalta tutustutaan SNMP-protokollaan ja sFlow-tekniikkaan. 

Tampereen ammattikorkeakoulun it-yksiköllä on tällä hetkellä käytössä Hp Procurve-

kytkinympäristöön soveltuva verkonhallintaohjelmisto, joka käyttää sekä SNMP-

protokollaa että sFlow-tekniikkaa hyväkseen. Tarkoituksena ei ole kuitenkaan korvata 

käytössä olevaa verkonhallintaohjelmistoa. 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on tutustua verkonhallinnan osa-alueisiin teorian sekä 

käytännön esimerkein. Henkilökohtaisena tavoitteena on kehittää ammatillista 

osaamista ja verkonhallinnan tuntemusta.  

 

Opinnäytetyön sisältö on jaettu teoriaosuuteen ja käytännön testaukseen. 

Teoriaosuudessa käsitellään verkonhallinnan osa-alueita, SNMP-protokollaa ja sFlow-

tekniikkaa. Käytännön osuudessa tutustutaan SNMP-konfiguraatioon ja esiteltävien 

verkonhallintasovellusten konfiguraatioon testiympäristössä. 
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2 ORGANISAATION ESITTELY 

 

 
Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) päätoimipiste sijaitsee Tampereen 

Kuntokatu 3:ssa. Koulutusta järjestetään noin 10 000 opiskelijalle 7:llä eri 

koulutusalalla. Koulutusohjelmia löytyy noin 45, joihin kuuluu muun muassa 

ohjelmistotekniikan, terveysalan, liiketalouden, metsätalouden ja tietojenkäsittelyn 

koulutusohjelmat. TAMKilla on erillisiä toimipisteitä Tampereen alueella sekä 

etätoimipisteitä Ikaalisissa, Mänttä-Vilppulassa ja Virroilla (KUVIO 1). (Lahtinen 

2010) 

 

 
KUVIO 1. Toimipisteet (Tamk.fi 2010) 
 
 
Tampereen ammattikorkeakoulu: 
 
• 10 000 opiskelijaa 

• 7 koulutusalaa 

• 45 koulutusohjelmaa, joista 8 englanninkielistä 

• 1000 vierailevaa luennoitsijaa vuodessa 

• henkilöstöä 800 

• vuosibudjetti n. 75 milj. euroa. 
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Vuoden 2010 alussa Tampereen ammattikorkeakoulu ja Pirkanmaan 

ammattikorkeakoulu yhdistyivät yhteisen TAMK-nimen alle. Organisaatio on kuitenkin 

virallisesti Pirkanmaan ammattikorkeakoulu OY:n omistuksessa. Kahden kampuksen 

lisäksi organsaatioon kuuluu etätoimipisteitä Tampereen alueella, sekä kolme 

maakuntatoimipistettä. (Lahtinen 2010)  

 
 

2.1 Verkko- ja laiteympäristön esittely 

 
Kyseessä on Hewlett-Packard Procurve-painotteinen kampusverkko, eli pääasiassa L2- 

ja L3-kytkimistä koostuva verkko, joka on Tampereen ammattikorkeakoulun it-yksikön 

hallinnassa. Tietoliikenneyhteydet on toteutettu gigabitin kuituyhteyksillä ja 

maakuntayhteydet toimivat palvelun tarjoajan takaaman teoreettisen 100 megabitin 

kaistanleveydellä (KUVIO 2). 

 

 

 
KUVIO 2. Maantieteellinen topologia 
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2.2 Verkon solmut ja reititys 

 
Tietoverkon rakennetta tarkasteltaessa voidaan oikeastaan sanoa, että kyseessä on 

laajaverkko, jossa on liittyneenä kahden kampuksen verkot sekä Tampereen alueella 

sijaitsevat etätoimipisteiden ja maakuntatoimipisteiden lähiverkot. Verkosta löytyy 

tuhansia solmuja, jotka liikennöivät omissa VLANeissaan (Virtual Local Area 

Network). Reititys toimii pääasiassa L3-kytkimillä, jotka löytyvät Kuntokadun 

kampuksilta. Etätoimipisteiden sekä maakuntatoimipisteiden liikenne reititetään 

Tampereen Kuntokatu 3:ssa ja 4:ssä (KUVIO 3). 

 
 

 
KUVIO 3. Verkon solmut ja reititys 
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3 JOHDATUS VERKONHALLINTAAN 

 

 

Verkonhallinta on keskeisessä osassa tietoverkkojen koon kasvaessa ja palveluiden 

monimuotoistuessa. Pienestä yritysverkosta kasvaa nopeasti laajaverkko yrityksen 

toimipisteiden lisääntyessä. Tästä johtuen tietoverkon ylläpidossa manuaalinen työ 

hankaloituu ja tästä seuraa myös verkon ylläpitokustannusten merkittävä kasvu, josta 

voi ennen pitkään muodostua yritykselle kustannusaukko. (Sosinsky 2009, 760) 

 

Ongelman ratkaisuksi on kehitetty joukko erilaisia verkonhallintatyökaluja sekä 

käytäntöjä, jotka säästävät verkkoylläpitäjien aikaa sekä leikkaavat manuaalisen 

verkonhallinnan kustannuksia. Verkonhallintatyökaluilla onkin usein 

hankintakustannuksiin nähden tuntuva ROI (Pääoman tuottoaste investoinnissa). 

(Sosinsky 2009, 760) 

 
 

3.1 FCAPS  

 

FCAPS (Fault, Configuration, Accounting, Performance, Security) on ISO:n (Interna-

tional Organization for Standardization) kehittämä verkonhallintamalli, joka on liitetty 

ITU-T:n (Telecommunication Standardization Sector) suosituksiin x.700 ja M.3400. 

FCAPS-verkonhallintamalliin sisältyy viisi erinäistä osa-aluetta: vian hallinta, 

kokoonpanon hallinta, käytön hallinta, suorituskyvyn hallinta ja turvallisuuden hallinta. 

(Sosinsky 2009, 760-761) 

 

 

3.1.1 Vian hallinta 

 

Vikatila on tietoverkossa seurausta joko laitteiston tai ohjelmiston toimintahäiriöstä. 

Vianhallinnan tarkoituksena onkin tunnistaa, eristää, korjata sekä kirjata ylös 

vikatilanteet, joita tietoverkossa ilmenee. (Sosinsky 2009, 761-762)  
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3.1.2 Kokoonpanon hallinta 

 

Kokoonpanon hallinta keskittyy verkon aktiivilaitteiden konfiguraatiota koskeviin 

toimenpiteisiin. Kokoonpanon hallinnan tarkoitus on automatisoida ja yksinkertaistaa 

verkkolaitteiden konfigurointia, sekä aktiivisesti monitoroida laitteiston ja ohjelmiston 

tilaa. (Sosinsky 2009, 766) 

 

 

3.1.3 Käytön hallinta 

 
Käytön hallinta liittyy tietoverkossa käyttöasteen monitorointiin, eli käyttäjien 

kuluttamien resurssien valvontaan. Näitä ovat muun muassa levytilan, verkkokaistan ja 

prosessoriajan kulutus. (Sosinsky 2009, 775)  

 
 

3.1.4 Suorituskyvyn hallinta 

 

Suorituskyvyn hallinnan tavoitteena on kerätä tietoa tietoverkkoon liittyvistä 

muuttujista, ja tilastoida sekä esittää kerättyä dataa. Suorityskyvyn hallinnassa voidaan 

esimerkiksi tarkastella verkkokaistan kulutusta, suorittimen käyttöastetta, tai 

monitoroida tietoliikenneprotokollien käyttäytymistä. (Sosinsky 2009, 776)  

 

Suorityskyvyn hallinnan avulla voidaan määritää miten tietoverkko ja sen komponentit 

käyttäytyvät perustilassaan. Täten verkon perustilaa voidaan käyttää vertailukohtana 

käyttöasteen muutoksien seurannassa. (Sosinsky 2009, 776) 

 

 

3.1.5 Turvallisuuden hallinta 

 
Turvallisuudenhallinta keskittyy tietoverkossa sijaitsevien resurssien kontrolloimiseen 

ja verkkoliikenteen suojaamiseen. Tämä voidaan saavuttaa autentikoinnin, 

enkryptauksen ja käyttöoikeuksien keinoin. Turvallisuudenhallintaan liittyy myös 

tietoverkon heikkouksien kartoitus. (Sosinsky 2009, 780)  
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3.2 Verkonhallinnan määritelmä 

 
Jossakin mielessä tietoverkkoa voidaan ajatella alati muuttuvana ja kasvavana 

systeeminä. Tämän vuoksi tietoverkon käyttäytymistä tulee seurata ja sen tilaa 

monitoroida. Tietoverkon saatavuudesta vastuussa olevat laitteet, reitittimet ja kytkimet 

ovat tietoverkon olennaisimpia komponentteja. Tämän vuoksi halutaan varmistaa, että 

verkon toiminnasta vastaava verkkolaitteisto on kunnossa ja toimii oletetulla tavalla. 

Yksi kriittisimpiä tietoverkon ongelmia on verkkolaitteiston vikaantuminen, jonka 

seurauksena verkon toiminta saattaa lamaantua kokonaan. Tämän takia 

laiteoperaatioiden seuranta on ehdottomasti yksi tärkeimpiä verkonhallinan osa-alueita. 

(Clemm 2006, 6) 

 

Voidaan sanoa, että verkonhallinta liittyy kaikkiin menetelmiin, toimenpiteisiin ja 

työkaluihin, jotka kohdistuvat tietoverkon toimintaan, ylläpitoon ja 

huoltotoimenpiteisiin. Verkonhallinnassa olennaisia seikkoja ovat verkon ja sen 

palveluiden toimivuuden takaaminen. Tähän liittyy olennaisesti verkon toiminnan 

monitorointi ilmenevien ongelmien varalta. (Clemm 2006, 8) 

 

Verkonhallinta voidaan käsittää itse verkkoa ja niitä laitteita koskevaksi, jotka 

huolehtivat tietoverkon toiminnasta (reitittimet ja kytkimet). Verkonhallintaan voidaan 

myös lukea tietoverkon päätelaitteiden hallinta ja monitorointi. Tämä tarkoittaa 

käytännössä kaikkia verkkoon liittyneitä laitteita ja niiden ylläpitämiä sovelluksia 

(KUVIO 4). (Clemm 2006, 10) 
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KUVIO 4. Verkonhallinnan Jaottelu (Clemm 2006, 10) 
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4 VERKONHALLINTASOVELLUKSET 

 

 

Markkinoilla olevien verkonhallintasovellusten kirjo on laaja. Sovellusvalikoimasta 

löytyy esimerkiksi laitevalmistajan tarjoamat, laiteriippuvaiset kaupalliset sovellukset ja 

niin kutsutut kolmannen osapuolen sovellukset monimuotoisten laiteympäristöjen 

hallintaan. Kolmannen osapuolen sovelluksista löytyy sekä kaupallisia että ilmaisia ja 

avoimen lähdekoodin sovelluksia erilaisiin käyttötarkoituksiin.  

 

Verkkoylläpitäjän suurimpana haasteena onkin juuri oikeanlaisen sovelluksen 

löytäminen tiettyyn käyttötarkoitukseen. Sovellusta valittaessa täytyy olla selkeä käsitys 

siitä, mitä verkonhallintatyökalulla halutaan saavuttaa ja minkälaisiin verkonhallinnan 

tehtäviin sitä tulisi käyttää.  

 

 

4.1 Laitehallintasovellukset ja laiteterminaalit  

 

Laitehallintasovellusta käytetään verkkolaitteen tilan tarkasteluun ja konfiguraation 

hallintaan. Laitehallintasovellusta voidaan käyttää useissa tapauksissa myös 

vianmääritykseen ja verkkokäyttöjärjestelmän päivittämiseen. Laiteterminaalit toimivat 

samaan tapaan, mutta laitetietojen tarkastelu tapahtuu konsoliyhteyttä käyttäen, ilman 

graafista käyttöliittymää. (Clemm 2006, 64) 

 

Laitehallintasovellukset ja -terminaalit eivät yleensä säilytä laitteesta keräämiänsä 

tietoja tietokannassa. Tämän tapaisten sovellusten pääasiallisena tarkoituksena on 

tarjota reaaliaikainen näkymä verkkolaitteen komponenttien ja konfiguraation 

tarkasteluun. Verkkolaitteilta löytyy usein sisäänrakennettu web-pohjainen 

laitehallintasovellus, jota voidaan käyttää tähän tarkoitukseen. Laiteterminaali löytyy 

kaikista hallittavaksi kutsutuista verkkolaitteista.  (Clemm 2006, 64) 
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4.2 Verkkoelementtien hallintasovellukset  

 

Verkkoelementtien, toisin sanoen verkkolaitteiden hallintasovellukset ovat tarkoitettu 

tietyn verkkolaitetyypin hallintaan. Useimmiten verkkolaitevalmistaja tarjoaa oman 

sovelluksensa verkkoelementtien hallintaan. Tällaisia hallintasovelluksia käytetään 

esimerkiksi langattomien verkkotukiasemien konfiguroimiseen ja hallintaan. (Clemm 

2006, 65) 

 

Verkkoelementtien hallintasovellukset ovat käyttötarkoitukseltaan hyvin samanlaisia, 

kuin laitehallintasovellukset, mutta ovat toimintatavoiltaan paljon kehittyneempiä. 

Verkkoelementtien hallintasovelluksia käytetään myös verkkolaitteen tilan tarkasteluun 

ja konfiguraatioiden hallintaan, mutta ne yleensä käyttävät tietokantaa laitetietojen 

tallentamiseen. Tämä mahdollistaa esimerkiksi laitekonfiguraatioiden tallennuksen ja 

tarvittaessa palautuksen. Verkkoelementtien hallintasovellukset kykenevät useiden 

laitteiden samanaikaiseen monitorointiin, jolloin ne voivat ottaa tietoja vastaan kaikista 

verkossa olevista tietyn laitetyypin verkkoelementeistä. (Clemm 2006, 66) 

 

 

4.3 Hallinta-alustat  

 
Hallinta-alustat toimivat hyvin samaan tyyliin, kuin verkkoelementtien 

hallintasovellukset. Hallinta-alustat ovat kuitenkin laiteriippumattomia, joten ne tukevat 

usean eri verkkolaitevalmistajan laitteita. Hallinta-aseman päätehtävänä on verkon 

toiminnan monitorointi. (Clemm 2006, 66) 

 

Hallinta-alusta ei kuitenkaan ole sidottu tiettyyn hallintasovellukseen, vaan se toimii 

rajapintana hallittavien verkkolaitteiden ja hallintasovellusten välillä. Hallinta-alusta voi 

sisältää erilaisia, verkonhallinan tarpeisiin suunnattuja työkaluja. (Clemm 2006, 67) 
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4.4 Suorituskyvyn monitorointisovellukset 

 
Suorituskyvyn monitorointisovellukset analysoivat verkkoliikennettä ja suorituskykyyn 

liittyviä muuttujia, joita ne käyttävät ”liikennetrendien” tunnistamisessa. Suorituskyvyn 

monitorointisovellukset keräävät määrällisesti paljon dataa pitkien ajanjaksojen 

kuluessa, josta ne muodostavat kuvaajia ja liikennekäyriä. Suorituskyvyn 

monitorointisovellusta voidaan käyttää esimerkiksi kovassa rasituksessa olevien 

verkkoliitäntöjen ja ”pullonkaulojen” tunnistamiseen. (Clemm 2006, 68) 

 

 

4.5 Verkkoanalysaattorit  

 

Verkkoanalysaattoreilla on useita erilaisia nimiä, kuten paketin haistelijat (packet 

sniffers), pakettianalysaattorit ja liikenneanalysaattorit. Tämän tapaisia työkaluja 

käytetään tietoverkossa ongelmanratkaisutilanteissa, kun halutaan saada esimerkiksi 

verkkolaitteelta tietyn verkkoliitännän läpi kulkevista paketeista tarkempaa tietoa.  

Verkkoanalysaattorit tutkivat liikennettä reaaliaikaisesti ja esittävät tiedot 

kaappaamistaan paketeista. (Clemm 2006, 65) 

 
 

4.6 Keräilijät ja tutkaimet  

 
Keräilijöiden tarkoitus on kerätä ja tallentaa tietoa verkosssa tapahtuvista asioista. 

Esimerkiksi sFlow-keräilijät keräävät tietoa kytkinten verkkoliitäntöjen läpi kulkevista 

paketeista ja Syslog-keräilijät keräävät lokitietoja verkkolaitteen tapahtumista. 

Tutkaimet ovat keräilijöihin verrattuna aktiivisia laitteita, jotka keräävät tietoja verkosta 

ja sen tilasta, mutta reagoivat myös verkossa tapahtuviin muutoksiin. (Clemm 2006, 67) 

 
 

4.7 Tunkeutumisen estojärjestelmät  

 
Tunkeutumisen estojärjestelmät auttavat verkkohyökkäysten tunnistuksessa. 

Verkkohyökkäyksiin lukeutuvat esimerkiksi murtautumisyritykset verkkolaitteille ja 

verkkomatojen tai bot-verkkojen aiheuttamat palvelunestohyökkäykset. Tunkeutumisen 
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estojärjestelmät hyödyntävät toiminnassaan muun muassa verkkoliikenteen ja 

järjestelmälokien analysointia. (Clemm 2006, 67) 

 
 

4.8 Hälysten hallintasovellukset  

 
Hälytysten hallintasovellukset ovat erikoistuneet keräämään ja monitoroimaan 

tietoverkossa tapahtuvia hälytyksiä. Hälytysten hallintasovellukset luokittelevat 

vastaanottamansa hälytykset ja ilmoittavat verkkoylläpitäjälle mahdollisista 

seuraamuksista. (Clemm 2006, 68) 
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5 SNMP-PROTOKOLLA 
 

 

 SNMP-protokolla (Simple Network Management Protocol) on IETF:n (The Internet 

Engineering Task Force) määrittämän TCP/IP-protokollaperheen protokolla. SNMP on 

sovelluskerroksen protokolla ja se käyttää kuljetuskerroksella toimivan UDP-

protokollan (User Datagram Protocol) palveluita.  SNMP-protokollaa käytetään 

etupäässä verkon aktiivilaitteiden hallintaan sekä monitorointiin. (Sosinsky 2009, 73; 

RFC1067)  

 
 

5.1 SNMP-viitekehys  

 

SNMP:stä puhuttaessa voidaan tarkoittaa joko itse protokollaa tai SNMP-viitekehystä.  

RFC2570-dokumentissa määritellään, että SNMP-viitekehykseen kuuluu ainakin yksi 

hallinta-asema, hallittava laite, jossa on SNMP-agentti, hallintatietokanta eli MIB 

(Management Information Base) ja hallintaprotokolla (SNMP-protokolla). SNMP-

protokollasta on kehitetty versiot 1, 2 ja 3, jotka noudattavat standardin mukaisesti 

yhtenäistä arkkitehtuuria (Stallings 2007, 761). 

 

Hallittava laite voi olla esimerkiksi kytkin, reititin, palvelin tai tulostin. Hallittavaa 

laittetta kutsutaan myös verkon solmuksi ja sen vaadittava ominaisuus on, että se 

sisältää niin kutsutun SNMP-agentin. Hallittavien laitteiden tehtävänä on 

prosessitietojen kerääminen ja tallentaminen sekä tietojen jakaminen hallinta-asemalle 

(KUVIO 5). (Sosinsky 2009, 73-74) 
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KUVIO 5. Hallinta-asema ja SNMP-agentit (Network Management) 

 
 

5.2 Liitetyt standardit: MIB ja SMI 
 
 

5.2.1 MIB  
 

Yleisellä tasolla voidaan sanoa, että MIB tarkoittaa tietokokoelmaa, joka muodostuu 

SNMP-agentin tarkastelemista muuttujista. Näitä muuttujia kutsutaan 

resurssimuuttujiksi ja ne merkitään numeerisella OID-tunnisteella (Object Identifier). 

(Feldman 1999, 363; RFC1155)  

 

SNMP-agenteilla voi olla monenlaisia valmistajakohtaisia MIB-muuttujia, mutta kaikki 

agentit reagoivat standardin mukaisiin MIB-II-muuttujiin, joista muutamia ovat 

SysContact, SysName ja Syslocation. Edellä mainittuja muuttujia käytetään 

määrittämään tietoja hallittavasta laitteesta. Voidaan esimerkiksi ilmoittaa ylläpitäjän 

yhteystiedot, laitteen nimi ja sijainti. Muita MIB-II standardin määrittelemiä muuttujia 

ovat muun muassa verkkoliitäntöjen nopeus (ifSpeed), sekä lähetetyt ja vastaanotetut 

tavut:  ifOutOctets ja ifInOctets. (Feldman 1999, 364; Essential SNMP 2005, The Struc-

ture of Management Information and MIBs)  
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5.2.2 SMI  

 

SMI (Structure of Management Information) on mukautettu ASN.1 (Abstract Syntax 

Notation One) määrittelykielestä. ASN.1 on ISO:n kehittämä standardi merkintätapa 

tietoverkkomaailmassa. SMI sisältää itsessään säännöt ja rakenteen, joiden mukaan 

MIB-oliot määritellään. SMI määrittelee MIB-olioille:  

 

• tietotyypin, esimerkiksi integer 

• numeerisen OID-tunnisteen  

• olioon kohdistettavat operaatiot, esimerkiksi read-only. 
 

(RFC1155; Stallings 2007, 767) 
 

 

5.2.3 Nimeäminen 

 

Jokainen MIB-olio määritellään SMI-skeeman mukaan yksilöiden OID-tunnisteella. 

Tämä nimeämiskäytäntö on hierarkinen, joten se kuvaa myös olioiden välisen 

rakenteen. Nimetyt oliot muodostavat puumaisen rakenteen, jossa nimen komponentit 

on esitetty numeerisesti (KUVIO 6). (RFC1155) 

 

Puun ”juuresta” löytyy kolme solmua: CCITT(0), ISO(1) ja JOINT-ISO-CCITT(2). 

Sekä solmut että niiden haarat on nimetty numeerisesti, joten niihin voi viitata joko 

nimellä tai tunnisteella. Verkonhallintaan liittyvät oliot löytyvät solmujen ISO (1), ORG 

(3), DOD (6) ja INTERNET (1) haaran alta. Tähän haaraan voidaan siis viitata nimellä 

iso.org.dod.internet tai tunnisteella 1.3.6.1. (RFC1155)  
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KUVIO 6. MIB-hierarkia 

 

Internet-haara on IAB:n (Internet Architecture Board) omistuksessa ja sitä hallinnoi 

IANA (Internet Assigned Numbers Authority) (Haikonen, Hlinovsky & Paju 2000). 

Internet-haaran alta löytyvät muun muassa kaikki määritellyt MIB-oliot. Enterprises-

haaran alta löytyvät epästandardit, valmistaja- ja laitekohtaiset MIB-oliot. MGMT-

haaran alta löytyvät kaikki MIB-II standardia noudattavat oliot (KUVIO 6). (RFC1213) 

Taulukossa 1 on käyty MIB-II oliot yksityiskohtaisesti läpi.  

 
TAULUKKO 1. MIB-II oliot (Mauro & Schimdt 2001, A Closer Look at MIB-II) 

Haaran Nimi Tunniste (OID) Kuvaus 

system 1.3.6.1.2.1.1 Järjestelmätiedot  

interfaces 1.3.6.1.2.1.2 Verkkoliitäntätiedot 

at 1.3.6.1.2.1.3 Osoitteenkäännös (Address Translation) 

ip 1.3.6.1.2.1.4 Internet-protokollatiedot 

icmp 1.3.6.1.2.1.5 ICMP-vikatilat ja pakettien katoaminen 

tcp 1.3.6.1.2.1.6 TCP-yhteyksien tila 

udp 1.3.6.1.2.1.7 UDP-tilastot, kehykset sisään ja ulos 

egp 1.3.6.1.2.1.8 EGP (Exterior Gateway Protocol)-reititys 

transmission 1.3.6.1.2.1.10 Siirtomedia-spesifiset MIB-oliot 

snmp 1.3.6.1.2.1.11 Lähetetyt ja vastaanotetut SNMP-paketit  
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5.3 SNMP-operaatiot 

 

SNMP-protokolla tarjoaa yksinkertaisia operaatioita tiedonvälitykseen hallinta-aseman 

ja SNMP-agentin välillä. Näitä operaatioita kutsutaan virallisemmin PDU-viesteiksi 

(Protocol Data Units). (Stallings 2007, 767-768)  

 

GetRequest: Hallinta-asema pyytää yhden tai useamman olion arvoa. SNMP-agentti 

vastaa onnistuneeseen kyselyyn Response-viestillä (Stallings 2007, 768). 

 

GetNextRequest: Hallinta-asema pyytää agentilta listan olioista ja niiden arvoista. 

Agentti palauttaa mahdollisimman monen olion arvon MIB-hierarkiaa seuraamalla. 

(Stallings 2007, 768) 

 

SetRequest: Hallinta-asema lähettää agentille pyynnön yhden tai useamman olion 

arvon muuttamisesta. SetRequest toimii siis viestinä, jolla asetetaan MIB-oliolle uusi 

arvo. (Stallings 2007, 769) 

 

GetBulkRequest: SNMPv2:n määrittelemä PDU-operaatio, jonka tarkoituksena on 

optimoida agentin lähettämien vastausviestien määrää sisällyttämällä yhteen 

vastausviestiin mahdollisimman paljon informaatiota. (Stallings 2007, 769) 

 

Response: Vastausviesti, jonka SNMP-agentti palauttaa hallinta-asemalle.  GetRequest, 

SetRequest, GetNextRequest, GetBulkRequest ja InformRequest viestit kuitataan 

Response-vastausviestillä. (Stallings 2007, 769) 

 

Trap: Viesti, jonka SNMP-agentti lähettää hallinta-asemalle, kun jotakin poikkeavaa 

tapahtuu. Trap, eli ansa on ongelmallinen viesti sen takia, että hallinta-asema ei lähetä 

kuittausta agentille viestin vastaanottamisesta. SNMP-agentilla voidaan määrittää 

tiettyjä ehtoja, joiden täyttyessä vikailmoitus lähetetään hallinta-asemalle. (Stallings 

2007, 769) 

 

InformRequest: SNMPv2:n määrittelemä PDU, jota käytetään kahden hallinta-aseman 

välisessä tiedonvaihdossa. Vastaanottaja kuittaa pyynnön Response-viestillä. (Stallings 

2007, 769) 
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5.4 TCP/IP 

 

SNMP toimii TCP/IP-protokollapinossa IP- ja UDP-protokollista riippuvaisena. Tämä 

tarkoittaa käytännössä sitä, että SNMP-protokolla on yhteydetön. SNMP-protokolla 

käyttää UDP-porttia 161 hallinta-aseman ja agentin väliseen kommunikointiin sekä 

UDP-porttia 162 trap-viestien lähetykseen. (Stallings 2007, 762-763) 

 
 

5.5 SNMP-versiot 

 
 

5.5.1 SNMPv1 

 

SNMP:n versio 1 on ensimmäinen SNMP-protokollasta kehitetty versio, josta julkaistiin 

3 RFC-määrittelydokementtia vuonna 1988. SNMP versio 1 perustuu keskitettyyn 

resurssien hallintaan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että käytössä on vain yksi 

hallinta-asema. SNMPv1:tä on kritisoitu sen heikon tietoturvan vuoksi; Laitteiden 

välinen autentikointi, eli tunnistus tapahtuu selkokielisellä yhteisöavaimella 

(community-string). SNMPv1:ssä tyypillisiä yhteisöjä ovat read-only, read-write ja trap.  

(Stallings 2007, 762; Mauro & Schimdt 2005, RFCs and SNMP Versions) 

 
 

5.5.2 SNMPv2 

 

SNMP versio 2 on paranneltu versio alkuperäisestä SNMP-protokollasta, josta 

julkaistiin määrittelevät RFC-dokumentit vuonna 1993. Merkittävinä uudistuksina 

esiteltiin kaksi uutta PDU-operaatiota: GetBulk ja Inform. Näiden kahden PDU-

viestikehyksen tarkoituksena oli ratkaista SNMPv1-viitehyksen keskitetyn 

verkonhallinnan ongelmia. (Stallings 2007, 764-769) 

 

Konkreettinen parannus SNMPv1:een verrattuna on hajautetun verkonhallinnan 

mahdollisuus laajojen verkkoympäristöjen hallintaan. Yhden hallinta-entiteetin sijasta 

verkossa voi olla useita korkeamman tason hallinta-asemia, jotka hallinnoivat omia 
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agenttejaan. Tällöin hallinta-asema voi toimia myös agentin roolissa. (Stallings 2007, 

766) 

 
 

5.5.3 SNMPv3 

 

SNMPv3 määriteltiin vuoden 1998 ja 2002 RFC-dokumenteissa ja se jatkaa kehitystä 

siitä, mihin aiemmat versiot, SNMPv1 ja SNMPv2 jäivät. Viitekehys pysyy samana, 

mutta tietoturvaan esitetään uusia ratkaisumalleja. SNMPv3 on tällä hetkellä IETF:n 

suosittelema standardi verkonhallintaan. (Stallings 2007, 769)  

 

Kolme pääasiallista osa-aluetta, joihin SNMPv3 tarttuu ovat autentikointi, yksityisyys ja 

pääsynhallinta. SNMPv3:ssa määritellään kaksi lähestymistapaa riittävän tietoturvan 

saavuttamiseksi: käyttäjäkohtainen (User-based Security model) ja näkymäkohtainen 

tietoturvamalli (View-based Security model). (Stallings 2007, 769) 

 

Käyttäjäkohtainen tietoturvamalli takaa SNMP-viestikehyksen ja viestisisällön eheyden 

käyttämällä vahvempaa autentikoinnin menetelmää, HMAC-salausta (Hash-based 

Message Authentication Code), joka on internet standardien mukainen 

autentikointimenetelmä. Yksityisyyden takaamiseen käytetään DES-salausta, jolla 

kryptataan viestisisältö. (Stallings 2007, 770; RFC3414)  

 

Pääsynhallintaan perustuva tietoturvamalli nojaa käyttäjäryhmiin ja tietoturvatasoihin. 

SNMPv3-agentti voidaan konfiguroida niin, että vain osa sen sisältämistä MIB-olioista 

välitetään määrätylle hallinta-entiteetille. Agentti voi myös rajoittaa näihin MIB-

olioihin kohdennettavia PDU-operaatioita. (Stallings 2007, 770; RFC3415)  

 
 

5.6 SNMP-versioiden yhteenveto 

 

SNMPv1 

• perustuu yhteisöavaimiin  
• tietoturvaton; viestit kulkevat selkokielisinä. 

 



29 

 

 

SNMPv2c 

• perustuu yhteisöavaimiin, kuten SNMPv1 
• mahdollistaa hajautetun verkonhallinnan 
• PDU-viestit inform ja GetBulk. 

 

SNMPv3 

• internet standardit täyttävä 
• hajautettu verkonhallinta 
• tietoturva 

o autentikointi 
 HMAC (HMAC-MD5-96 ja HMAC-SHA-96) 

o yksityisyys 
 kryptaus DES-salauksella   

o pääsynhallinta 
 käyttäjät 
 ryhmät 
 käyttöoikeudet (luku- ja hallintaoikeudet). 

 
(RFC3414; RFC3415) 
 
 

5.7 RMON 

 

RMON (Remote Monitoring) on SNMP-laajennus, joka voidaan käsittää 

tutkainlaitteena tai verkkokäyttöjärjestelmämoduulina. RMONin tehtävänä on 

monitoroida verkkosegmentin käyttäytymistä ja kerätä tilastotietoa verkkotapahtumista. 

Usein RMON on itsenäinen laite, joka käyttää huomattavan osan suoritustehostaan 

verkon monitorointiin. (RFC3577) 

 

RMONia käytetään yleisimmin maantieteellisesti erillään olevien lähiverkkojen 

monitorointiin ja ylipäätään verkkolaitteistoltaan massiivisten tietoverkkojen 

monitorointiin. RMONia hyödyntäen voidaan vähentää yksittäiseen hallinta-asemaan 

kohdistuvan kuorman määrää sekä minimoida esimerkiksi laajaverkkoyhteyksien läpi 

kulkevaa SNMP-liikennettä. (Wikipedia RMON; RFC1271) 
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6 sFlow  

 

 

SFlow on InMonin vuonna 2001 kehittämä näytteiden ottomenetelmä, jota käytetään 

verkkoliikenteen analysoimiseen kytkimillä ja reitittimillä. SFlow-tekniikka perustuu 

erilliseen, verkkolaitteelle integroituun siruun, jota käytetään näytteiden ottoon 

pakettivirroista. (Phaal & Lavine 2004; History of Packet Sampling) 

 

Pakettivirran voi määritellä monellakin tapaa, mutta kiteytettynä voidaan sanoa, että 

pakettivirta koostuu paketeista, joilla on sama lähde- ja kohdeosoite ja pakettivirta 

käyttää tiettyä tietoliikenneporttia. (Lucas 2010, 10) 

 

Pakettivirtaa ei pidä sekoittaa TCP-sessioihin tai laitteiden välisiin keskusteluihin. 

Pakettivirta on aina yhteen suuntaan kulkevien pakettien ketju. Esimerkiksi 

perinteisessä TCP-sessiossa on kaksi erillistä virtaa, joissa session osapuolten liikenne 

on aina oma pakettivirtansa. (Lucas 2010, 11)  

 
 

6.1 Näytteiden oton taustaa  

 

Ensimmäinen näytteiden ottoon perustuva kokeilu tehtiin vuonna 1991 Genevan 

yliopistolla Hewlett-Pacardin toimesta (KUVIO 7). Tästä lähtien laitevalmistajat ovat 

lisänneet laitteistoihinsa näytteiden ottoon erikoistuneita siruja sekä 

ohjelmistomoduuleita. (History of Packet Sampling) 
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KUVIO 7. Näytteiden oton Kehityskulku (History of Packet Sampling) 

 

 

6.2 SFlow-arkkitehtuuri 

 

SFlow-järjestelmään kuuluu kytkimelle tai reitittimelle implementoitu sFlow-agentti ja 

keskitetty sFlow-keräilijä. SFlow-tekniikka kehitettiin antamaan näkyvyyttä erityisesti 

nopeiden verkkoliitäntöjen läpi kulkevaan liikenteeseen kytkin- ja reititinverkoissa sekä 

skaalautumaan useiden tuhansien agenttien keskitettyyn monitorointiin. SFlow ei vaadi 

verkkolaitteelta erillisiä muisti- tai prosessointiresursseja, joten sen käyttö ei vaikuta 

huomattavasti laitteen suoritustehoon. (Phaal & Lavine 2004; Traffic Monitoring using 

sFlow 2003) 

 

 

6.3 sFlow-näytteiden otto 

 

SFlow-agentti käyttää näytteiden ottoa pakettivirta- ja laskuritietojen keräämiseen 

verkkolaitteelta. SFlow-agentti lähettää keräämänsä näytteet välittömästi sFlow-

datagrammina sFlow-keräilijälle, joka analysoi saamansa näytteet. SFlow-agentti kerää 

näytteitä:  
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• verkkoliitännän laskureista 

o vastaanotetuista paketeista (ifInOctets) 

o lähetetyistä paketeista (ifOutOctets) 

o yleislähetyksistä (ifInBroadcastPkts ja ifOuBroadcastPkts) 

o multicast-paketeista (ifInUCastPkts ja ifOutUCastPkts) 

o unicast-paketeista (ifInMulticastPkts ja ifOutMulticastPkts) 

o hylätyistä paketeista (ifInDiscards) 

o viallisista paketeista (ifInErrors). 

• protokollista 

o pakettien otsikkotiedoista 

o Ethernet/802.3-kehyksistä 

o IP, ICMP, UDP ja TCP 

o IPX 

o Appletalk.  

• siirtokerroksella 

o sisääntulo- ja ulosmenoliitännästä 

o pakettien prioriteetista (802.1p ja TOS) 

o VLAN-tiedoista. 

• verkkokerroksella 

o lähdeosoitteesta (ip) ja aliverkkopeitteestä 

o kohdeosoitteesta (ip) ja aliverkkopeitteestä 

o seuraavan hypyn osoitteesta (next-hop address). 

• BGP-protokollasta 

o lähde-AS (Autonomous System) 

o kohde-AS  

o yhteisöistä 

o AS-poluista. 

 

(Phaal & Lavine 2004; Traffic Monitoring using sFlow 2003; RFC 2358) 
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6.4 Näytteiden otto pakettivirroista 

 
Näytteiden otto tapahtuu jokaisella sFlow-instanssilla erikseen. SFlow-instanssi on 

määritelty verkkolaitteella sijaitseville datalähteille, joita ovat ensisijaisesti laitteen 

verkkoliitännät, mutta myös esimerkiksi VLANit. (Phaal & Lavine 2004) 

 

Näytteiden otto tapahtuu, kun paketti saapuu verkkoliitäntään ja se päätetään välittää tai 

reitittää eteenpäin.  SFlow-agentti pitää kirjaa verkkoliitännästä kulkeneiden pakettien ja 

otettujen näytteiden kokonaismäärästä, ja ottaa näytteitä määritellyn näytteiden 

ottotiheyden mukaan. (Phaal & Lavine 2004) 

 

Näytteiden ottotiheys voidaan määrittää jokaiselle verkkoliitännälle erikseen tai se voi 

olla kaikissa verkkoliitännöissä sama. Jos näytteiden ottotiheys on esimerkiksi 1:100, 

niin silloin joka sadas verkkoliitäntään saapuva paketti otetaan tarkasteluun. (Phaal & 

Lavine 2004) 

 

Näytteiden otto perustuu satunnaisuuteen ja tämän takia näytteiden ottotiheys on hyvä 

skaalata liitännän nopeuden ja liikenteen määrän mukaan, jotta näytteistä saataisiin 

muodostettua mahdollisimman paikkansa pitävä yleiskuva liikenteen sisällöstä. 

KUVIOSSA 8 esitetään näytteiden ottotiheyden suosituksia verkkoliitännän nopeuden 

ja liikenteen määrän mukaan.  

 

 
KUVIO 8. Suositellut näytteiden ottotiheydet (Appendix C) 
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6.5 Näytteiden otto laskureista 

 

Näytteiden otto laskureista tapahtuu sFlow-agentilla määritellyn kyselyintervallin 

perusteella. Laskurit, joita sFlow-agentti tarkastelee liittyvät datalähteisiin, eli fyysisten 

verkkoliitäntöjen tai virtuaaliliitäntöjen laskureihin. (Phaal & Lavine 2004) 

 

SFlow-agentti ottaa näytteen liitännän laskureista tyypillisesti 20-120 sekunnin välein ja 

lähettää laskureista saadut näytteet keräilijälle samassa sFlow-datagrammissa 

pakettivirroista saatujen näytteiden kanssa (Phaal & Lavine 2004).  

 
 

6.6 sFlow-MIB 

 

SFlow-keräilijä käyttää SNMP-protokollaa sFlow-agentin konfiguroimiseen. SFlow-

agentilliselta verkkolaitteelta löytyy oma sFlow-MIB-olionsa (KUVIO 9), joka 

määrittelee sFlow-asetukset verkkolaitteelle. Jotkin verkkolaitemallit tukevat sFlow-

konfiguraatiota myös komentoriviltä. SFlow-MIB koostuu kolmesta objektiryhmästä: 

vastaanottaja-, näytteiden otto ja laskuriryhmästä. (Phaal & Lavine 2004) 

 

 
KUVIO 9. sFlow-MIB 
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6.6.1 Vastaanottajaryhmä 

 

Vastaanottajaryhmässä määritellään objektit, joita käytetään ylläpitämään sFlow-

sessiota agentin ja keräiljän välillä. SFlow-keräilijä etsii sFLow-keräilijätaulusta vapaan 

rivin ja kirjoittaa siihen tunnisteensa ja varausaikansa. Tämän jälkeen sFlow-keräilijä 

määrittää IP-osoitteen ja tietoliikenneportin, joita se käyttää sFlow-pakettien 

vastaanottamiseen. (Phaal & Lavine 2004) 

 

 

6.6.2 Näytteiden ottoryhmä  

 

Näytteiden ottoryhmä määrittelee sijainnit datalähteille, joista näytteitä otetaan. 

Datalähde voi olla verkkolaitteella fyysinen liitäntä tai esimerkiksi VLAN. Jokaiselle 

datalähteelle, esimerkiksi verkkolaitteella jokaiselle liitännälle voidaan määritellä oma 

näytteidenottotiheys. (Phaal & Lavine 2004) 

 

 

6.6.3 Laskuriryhmä 

 

Laskuriryhmä määrittelee sijainnit datalähteille, joista laskuritietoa saadaan. 

Tyypillisesti sFlow käyttää verkkolaitteen liitäntöjen laskureita datalähteinä. Jokaiselle 

datalähteelle voidaan määritellä oma kyselyintervallinsa. (Phaal & Lavine 2004) 

 

 

6.7 SFlow-datagrammi 

 

SFlow-agentti lähettää ottamansa näytteet UDP-paketteina keräilijälle sFlow-MIBissä 

määriteltyyn ip-osoitteeseen ja porttiin. SFlow käyttää oletuksena sille määriteltyä 

UDP-porttia 6343. (Phaal & Lavine 2004) 

 

UDP-protokollan käyttö minimoi näytteiden ottoon käytettävän muistin määrää 

verkkolaitteella, mutta samalla myös tekee sFlow-menetelmän epävarmaksi. SFlow-
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paketteja saattaa kadota matkalla ja tällöin myös SFlow-agentin ottamat näyteet 

katoavat samalla. UDP-protokolla on kuitenkin tehokas useiden sFlow-agenttien 

monitoroimiseen, koska se ei aiheuta kovin suurta kaistan varausta. (Phaal & Lavine 

2004) 

 

SFlow-datagrammin enkoodaukseen käytetään XDR-formaattia (External Data 

Representation standard). XDR on kompaktimpi merkintätapa, kuin esimerkiksi ASN.1. 

SFlow-datagrammi sisältää tietoa esimerkiksi käytössä olevasta sFlow-versiosta, 

agentin ip-osoitteesta ja datagrammissa olevien näytteiden lukumäärästä (KUVIO 10). 

(Phaal & Lavine 2004) 

 

 
KUVIO 10. SFlow-datagrammi (sFlow Datagram) 
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7 OHJELMISTOJEN VALITSEMINEN 

 

 

Verkonhallintasovellusten tutkiminen voitiin tilaajan tarpeiden määrittelyn (LIITE 1) 

pohjalta kohdistaa kytkinverkkoa koskevaksi. Verkonhallinta määriteltiin 

kohdennettavaksi sFlow-tietojen tallennukseen ja laitekomponenttien monitorointiin. 

 

Määrittelyn ja taustatutkimuksen perusteella valittiin käyttötarkoitukseen soveltuvat 

ohjelmistot. SFlow-tietojen tallennukseen löytyi Inmon Korporaation kehittämä 

sFlowTrend-Pro ja verkkolaitekomponenttien monitorointiin MRTG (The Multi Router 

Traffic Grapher). 

 
 

7.1 MRTG  

 
MRTG on Tobi Oetikerin kehittämä perl-pohjainen avoimen lähdekoodin ohjelmisto, 

joka on erikoistunut verkkolaitteiden suorityskyvyn monitorointiin. MRTG käyttää 

SNMP-protokollaa verkkolaitteiden liitäntöjen monitorointiin ja piirtää PNG-kuvan 

liitännän käyttöasteesta (KUVIO 11). MRTG:llä voidaan verkkoliitäntöjen lisäksi 

monitoroida verkkolaitteella esimerkiksi suorittimen ja muistin käyttöastetta, tai mitä 

tahansa SNMP-MIBiä, jonka oliotyyppi on numeerinen. (Oetiker 2008, Tobi Oetikers 

MRTG)  

 

 
KUVIO 11. Liitännän käyttöaste: bitit sisään ja ulos (Oetiker 2008, Tobi Oetikers 

MRTG)  

 

MRTG tallentaa verkkolaitteilta SNMP:llä keräämänsä tiedot lokitiedostoon ja luo 

saamiensa arvojen perusteella kuvan monitoroitavasta liitännästä. MRTG käyttää 

yksinkertaista HTML-käyttöliittymää, josta voidaan tutkia monitoroitavan liitännän tai 



38 

 

 

laitekomponentin päivittäistä, viikottaista, kuukausittaista ja vuosittaista käyttöastetta. 

(Oetiker 2008, What is MRTG)  

 

MRTG käyttää monitorointiin oletuksena kahta SNMP MIB-oliota: ifInOctets ja 

ifOutOctets. Nämä kaksi oliota siis kertovat verkkolaitteen liitännän x sisään ja ulos 

kulkevien tavujen määrän, joista MRTG laskee liitännän käyttöasteen 5 minuutin välein 

tehtävän SNMP-kyselyn perusteella. (Essential SNMP 2005, MRTG) 

 
MRTG voidaan asentaa Linux ja Unix-alustoille lähdekoodista kääntämällä ja joissakin 

jakeluissa on mahdollista asentaa MRTG suoraan pakettijakelusta. MRTG löytyy myös 

Windows-käyttöjärjestelmälle asennettavana ohjelmana. MRTG:n konfiguraatio 

tapahtuu kuitenkin kullakin alustalla komentoriviltä ja konfiguraatiotiedostoja 

muokkaamalla. 

 

 

7.2 sFlowTrend-Pro 

 
SFlowTrend-Pro on Inmonin kehittämä, java-pohjainen liikenteen seurantatyökalu. 

SFlowTrend-Pro käyttää sFlow-standardia käyttäjien ja tietoliikenneprotokollien 

reaaliaikaiseen monitorointiin, sekä laskee kunkin verkon solmun kuluttaman kaistan 

määrän. SFlowTrend-Pro kykenee useiden sFlow-agenttien yhtäaikaiseen 

monitorointiin sekä tallentaa keräämänsä sFlow-tiedot myöhempää tarkastelua varten. 

(sFlowTrend-Pro Introduction 2010) 

 

SFlowTrend-Pro-ohjelman käyttöliittymästä (KUVIO 12) voidaan tarkastella liikennettä 

joko kytkin- tai liitäntäkohtaisesti. Ohjelmassa voidaan määrittää kynnysarvoja, joilla 

tunnistetaan haitalliset liikennekuviot. Ohjelma tekee hälytyksen kynnysarvojen 

ylittyessä. Ohjelmalla voidaan esimerkiksi: 

 

• Tunnistaa ja seurata verkon käyttäjiä 

• Tunnistaa ja paikantaa haitallinen liikenne 

• Seurata verkon käyttöastetta ja kuvata liikennetrendejä 

• Luoda ja tarkastella vikaraportteja 
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 (sFlowTrend-Pro Introduction 2010; sFlowTrend-Pro 2011) 
 

 
KUVIO 12. sFlowTrend-Pro käyttöliittymä (sFlowTrend-Pro Layout) 

 

SFlowTrend-Pro kuuluu Inmon Korporaation tuoteperheeseen, josta löytyy myös täysin 

ilmainen sFlowTrend ja Traffic Sentinel, joka skaalautuu laajaverkkojen monitorointiin, 

mutta vaatii Hp Procurve zl-moduulilla varustetun laitteistoalustan.  Ohjelmistoissa on 

samat perustoiminnallisuudet, mutta sFlow-tietojen tallennuskapasiteetti vaihtelee. 

sFlowTrend ohjelma tallentaa yhden tunnin ajalta tietoja, sFlowTrend-Pro tallentaa 

tietoja muutamien viikkojen ajalta ja Traffic Sentinel kykenee tallentamaan jopa 

kuukausien ajalta sFlow-tietoja. Eroja löytyy myös tuettujen sFlow-agenttien määrässä. 

SFlow-Trend-Pro on tarkoitettu kymmenien sFlow-agenttien monitorointiin, kun taas 

esimerkiksi Traffic Sentinentel skaalautuu satojen sFlow-agenttien monitorointiin. 

(sFlowTrend-Pro Introduction 2010; Traffic Sentinel 2010) 

 

Inmon Korporaatio tarjoaa sFLowTrend-Pro ohjelmasta ilmaista kokeiluversiota, joka 

voidaan ottaa pysyvään käyttöön ohjelmalisenssillä. SFlowTrend-Pro ohjelmaa tarjotaan 

vuosittaisella lisensoinnilla, jonka hinnaksi on Inmonin tuoteportaalissa määritelty 995 

dollaria. Rajattoman käyttöajan lisenssin hinnaksi on määritelty 4995 dollaria. (Inmon 

Customer Portal) 
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8 TESTAUS 

 

 

Kaikki testaukseen liittyvät toimenpiteet suoritettiin Tampereen ammattikorkeakoulun 

WPK-verkon tietoverkkolaboratoriossa. Laiteympäristöön kuului palvelimena toimiva 

työasema ja Hp Procurve 2524 ja 3400cl sekä Cisco Catalyst 3560 kytkimet. Kytkinten 

konfiguraatiot löytyvät liittestä 2. Liikenteestä otetut näytteet saatiin peilausta 

käyttämällä WPK-verkon runkokytkimeltä (KUVIO 13).  

 

 
KUVIO 13. Testausympäristö 

 

Testausympäristön palvelinkoneelle oli asennettuna Windows 7 x64-käyttöjärjestelmä, 

jossa toimi virtualisointialustana VMWare Server 2.0.2. Virtuaalikoneeksi oli asennettu 

Linux Debian lenny 5.06, i686. 

 
 

8.1 SNMP-konfiguraatio 

 

SNMP konfiguroitiin ennen varsinaista ohjelmistojen asennusta. Ohjelmistojen 

testauksessa käytettiin sekä SNMPv2:ta että SNMPv3:a. Hp Procurve 3400cl-kytkin oli 

testilaitteista ainoa, jolla oli SNMPv3-tuki. Kaikille kytkimille määriteltiin kuitenkin 

SNMP MIB-II järjestelmätiedot seuraavasti: 

 
SW1(config)# snmp-server contact simon.virtanen@cs.tamk.fi 
SW1(config)# snmp-server location Kuntokatu_3_A3-14 
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Hp Procurve 2524 ja Cisco Catalyst 3650 kytkimille luotiin uusi SNMPv2-yhteisö, jota 

käytettiin SNMP-testauksessa: 

 
SW1(config)# snmp-server community viewer restricted 
 
 
Hp Procurve 3400cl konfiguroitiin käyttämään SNMP-versiota 3 seuraavasti: 
 
SW1(config)# snmpv3 enable 
SNMPv3 Initialization process. 
Creating user 'initial' 
Authentication Protocol: MD5 
Enter authentication password: ******** 
Privacy protocol is DES 
Enter privacy password: ******** 
 
User 'initial' is created 
Would you like to create a user that uses SHA? y 
Enter user name: userSHA 
Authentication Protocol: SHA 
Enter authentication password: ******** 
Privacy protocol is DES 
Enter privacy password: ******** 
 
SNMPv3:n käyttöönotossa luodaan automaattisesti käyttäjä initial, jonka 

autentikointiprotokollana toimii MD5 (Message-Digest algorithm 5) ja yksityisyyden 

suojaamiseen käytetään DES-salausta. Samalla luotiin myös käyttäjä userSHA, jonka 

autentikointiprotokollaksi määrättiin SHA (Secure Hash Algorithm).  

 
 

8.2 Testikäyttäjien luominen 

 
Kytkimelle luotiin kaksi käyttäjää testausta varten; Admin ilman autentikointia ja 

yksityisyyttä sekä Manager autentikoinnilla ja yksityisyydellä.  

 
SW1(config)# snmpv3 user Admin  
SW1(config)# snmpv3 user Manager auth sha salasanaX priv salasanaX 
 

 

8.3 Käyttäjien lisääminen pääsynhallintaryhmään 

 
Konfiguroitavissa on kahdeksan pääsynhallintaan liittyvää ryhmää, joista neljä on 

tarkoitettu käytettäväksi SNMPv3:n yhteydessä ja toiset neljä taas liittyvät SNMPv1- ja 

SNMPv2-yhteisöjen luku- ja kirjoitusoikeuksien määrittämiseen (KUVIO 14). 
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KUVIO 14. SNMP-pääsynhallintatasot (Group Access Levels) 
 
 
Käyttäjä Admin lisätään operatornoauth-ryhmään, koska käyttäjälle ei määritelty 

autentikointia tai yksityisyyttä. Käyttäjä voi kuulua vain sellaiseen 

pääsynhallintaryhmään, johon sillä on vaadittavat ominaisuudet. Manager-käyttäjä 

luotiin autentikoinnilla ja yksityisyydellä, joten se lisätään managerpriv-

pääsynhallintaryhmään. Lisätään käyttäjät asianmukaisiin ryhmiin: 

 
SW1(config)# snmpv3 group operatornoauth user Admin sec-model ver3  
SW1(config)# snmpv3 group managerpriv user Manager sec-model ver3 
 

 

8.4 SNMPv3-konfiguraation testaaminen 

 

Konfiguraatiota testattiin komentorivipohjaisella, avoimen lähdekoodin snmpwalk-

ohjelmalla. Snmpwalk käyttää SNMP-protokollan GetNext-kyselyä, jolla se hakee 

SNMP MIB-hakemistopuun määritellystä haarasta MIB-olioiden arvon. Ohjelman 

manuaalisivu ja help-sivu löytyvät liitteestä 3. 

 

Konfiguraatiota testataan seuraavasti Admin ja Manager käyttäjäjillä, kävelemällä 

SNMP MIB-II järjestelmätiedot: 

 
snmpwalk -v 3 -u Admin -l NoAuth 10.10.10.6 system 
 
snmpwalk -v 3 -u Manager -l authPriv -a SHA -A salasanaX -x DES -X sa-
lasanaX 10.10.10.6 system 
 

  



43 

 

 

Vastauksena saadaan tietoa MIB-II järjestelmähaarasta (1.3.6.1.2.1.1): 

 
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: ProCurve J4905A Switch 3400cl-24G, 
revision M.10.06, ROM I.08.11 (/sw/code/build/makf(ts_08_5)) 
SNMPv2-MIB::sysObjectID.0 = OID: SNMPv2-
SMI::enterprises.11.2.3.7.11.42 
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (76756973) 8 days, 
21:12:49.73 
SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING: simon.virtanen@cs.tamk.fi 
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: SW1 
SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING: Kuntokatu_3_A3-14 
SNMPv2-MIB::sysServices.0 = INTEGER: 74 
 
 

8.5 MRTG 

 
 

8.5.1 Asennus 
 

Ennen MRTG:n asennusta huolehdittiin tarvittavien riippuvuuksien asentamisesta. 

Seuraavat ohjelmapaketit asennettiin Debian Linuxin pakettijakelusta: 

• Apache2 versio 2.2.9 
• gcc versio 4.3.2 
• Perl versio 5.10.0 
• libgd   
• libpng 
• zlib 

 
MRTG asennuspaketti ladattiin MRTG-ohjelman kotisivulta ja purettiin sille luotuun 

hakemistoon. Ohjelma asennettiin kääntämällä lähdekoodista: 

 
wget http://oss.oetiker.ch/mrtg/pub/mrtg-2.16.4.tar.gz 
tar –zxvf mrtg-2.16.4.tar.gz 
 
./configure; make; make install 
 
 

8.5.2 Konfiguraatio 

 
MRTG konfiguroitiin monitoroimaan kahden erillisen laitekomponentin toimintaa, 

suorittimen käyttöastetta ja käytössä olevan RAM-muistin (Random Access Memory) 

määrää (LIITE 4). Konfiguraatiotiedosto luodaan oletuksena MRTG:n mukana tulevalla 
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cfgmaker-työkalulla, mutta erikoistapauksissa se tehdään käsin. Tällöin 

Konfiguraatiotiedostoon määritellään erikseen SNMP:llä monitoroitava kohde sekä 

SNMP-MIB-oliot, joiden arvoa halutaan mitata.  

  

Prosessorin käyttöasteen mittaamisessa konfiguraatiotiedostoon määritellään ainoastaan 

yksi tarkkailtava MIB-olio:  
 

Target[switch.CPU]:1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.5.1.9.6.1.0& 

1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.5.1.9.6.1.0:viewer@10.10.10.6 

 

Käytetyn muistin määrän mittaamisessa verrataan kahden olion arvoa toisiinsa, käytetyn 

muistin määrää vapaan muistin määrään:  
 

Target[switch.memory]:1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.5.1.1.2.1.1.1.7.1& 

1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.5.1.1.2.1.1.1.5.1:viewer@10.10.10.6 

  

Konfiguraatiotiedoston ollessa valmis, luodaan indexmaker-työkalulla html-sivu konfi-

guraatiotiedoston pohjalta, josta MRTG:n piirtämiä käyttöasteen kuvaajia voidaan tar-

kastella: 

 
./indexmaker mrtg.cfg --output /var/www/mrtg/index.html 

 

Lopuksi MRTG käynnistetään konfiguraatiotiedoston kanssa ja www-palvelu uudel-

leenkäynnistetään: 

 
./mrtg /home/simon/mrtg/mrtg-2.16.4/mrtg.cfg 

/etc/init.d/apache2 restart 

 

 

8.5.3 Kuvaajat 
 

MRTG:n piirtämiä kuvaajia voidaan tarkastella www-palvelun osoittamasta osoitteesta: 

http://server/mrtg. MRTG piirtää konfiguraatiotiedoston pohjalta kuvaajat suorittimen 

käyttöasteesta ja käytössä olevan muistin määrästä. KUVIOSTA 15 voidaan nähdä 

viikottainen näkymä suorittimen käyttöasteeseen 30 minuutin keskiarvolla.  
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KUVIO 15. Suorittimen käyttöaste 

 

 

8.6 sFlowTrend-Pro  

 

8.6.1 Asennus 

 
sFlowTrend-Pro 4.2.01-asennuspaketti ladattiin Inmonin tuoteportaalista, josta Inmonin 

ohjelmistojen kokeiluversioita voi ladata ilmaiseksi. Asennuspaketista puretaan jawas-

ohjelma, joka asennetaan ennen sFlowTrend-Pro:n asennusta. sFlowTrend-Pro:n asen-

nuksessa ainoa tehtävä määritys on se, asennetaanko ohjelma yksittäisenä sovelluksena 

vai erikseen palvelinohjelmana ja asiakasohjelmana. Näistä kahdesta vaihtoehdosta va-

littiin ohjelmiston asennus sovelluksena.   

 
 

8.6.2 Konfiguraatio 

 

Ensimmäisenä konfiguroidaan ohjelman käytettämä SNMP-versio (KUVIO 16). Vaih-

toehdoista valitaan SNMP-versio 3 ja käyttäjäksi SNMP-testiosuudessa luotu Manager-

käyttäjä.   
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KUVIO 16. SNMP-asetukset 

 

SFlowTrend-Pro käyttää SNMP-protokollaa laitteiden tunnistukseen, sFlow-agentin 

konfiguroimiseen ja sFlow-näytteiden ottotiheyden määrittämiseen. Ohjelma määritte-

lee näytteiden ottotiheyden sFlow-agentin verkkoliitäntöjen nopeuden (ifSpeed) mu-

kaan. Näytteiden ottotiheyttä voidaan muuttaa config.prp-tiedostoa muokkaamalla. 

Konfiguraatiotiedosto löytyy sFLowTrend-Pro ohjelman asennushakemistosta. Konfi-

guraatiotiedostosssa on määritelty näytteiden ottotiheyden oletusarvot kullekin liitäntä-

nopeudelle: 

 
sflowtrend.samplingRate.medium = 512 
sflowtrend.samplingRate.10.medium = 128 
sflowtrend.samplingRate.100.medium = 256 
sflowtrend.samplingRate.1000.medium = 512 
sflowtrend.samplingRate.10000.medium = 1024 
 

Esimerkiksi gigabitin nopeudella toimivien verkkoliitäntöjen näytteiden ottotiheys on 

1:512. Näytteiden ottotiheyttä voidaan muuttaa tilanteissa, joissa näytteitä saadaan liian 

vähän tai jopa liikaa. Näytteiden ottotiheys pidetään testauksessa kuitenkin 

oletusarvoillaan. 

 

Seuraavassa vaiheessa konfiguroidaan käytössä olevat aliverkot (KUVIO 17) ja sFlow-

agentit (KUVIO 18), joita halutaan monitoroida; sFlowTrend-Pro ei tue automaattista 

laitteiden etsintää, joten jokainen verkkolaite on lisättävä ohjelmaan erikseen.  
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KUVIO 17. Aliverkon lisääminen 

 

 
KUVIO 18. sFlow-agentin lisääminen 

 

Kun sFlow-agentti on manuaalisesti lisätty ohjelmaan, sen tilaa voidaan tarkastella ase-

tuksista. Jos laitteen lisääminen ja sFlow-konfiguraatio onnistuivat, niin sFlow-agentti 

on merkitty vihreällä tunnisteella. Konsoli-ikkunan alareunasta voidaan nähdä konfigu-

roitujen sFlow-agenttien määrä (KUVIO 19). 

 

 
KUVIO 19. sFlow-agentit 

 

 

8.6.3 Kuvaajat 

 

Ohjelma piirtää kuvaajia verkkolaitteen ja liitännän mukaan. Ohjelmassa voidaan esi-

merkiksi tarkastella jonkin kytkimen verkkoliitäntää tai kaikkien kytkien liitäntöjä 
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samassa kuvaajassa. Kuvaajia voidaan muun muassa piirtää 1 tunnin, 6 tunnin tai 24 

tunnin aikajanalla, tai tarkastella kuluneen päivän tai viikon liikennetietoja.  

 

 
KUVIO 20. Liitännän käyttöaste  

 

KUVIOSTA 20 voidaan tarkastella verkkolaitteen liitäntää ja sen käyttöastetta.  Liiken-

nemäärät on esitetty kuvaajassa megabiteissä sekä prosentuaalisesti, suhteessa kaistan 

leveyteen. Samassa kuvaajassa esitetään ingress, eli liitännästä sisään kulkenut liikenne 

ja egress, eli ulos kulkenut liikenne. 

 

Tarkempia tietoja liikenteestä saadaan katsomalla top sources, eli eniten liikennettä ver-

kossa lähettäneet solmut (KUVIO 21). Liikenteen lähteet on merkitty kuvaajaan eri vä-

rein, jotta voidaan nähdä kunkin lähteen aktiivisuus eri kellonaikoina. Valitsemalla 

harmaita palkkeja voidaan tarkastella muita liikenteen lähteitä.      
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KUVIO 21. Liikenteen lähteet 
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8.6.4 Kynnysarvot 

 

Ohjelma käyttää niin kutsuttuja kynnysarvoja liikennetrendien ja vikaantuneiden sekä 

hylättyjen pakettien tunnistamiseen. KUVIOSTA 22 voidaan nähdä unicast-lähetysten 

kynnysarvon ylittyneen. Kynnysarvon ylittyessä voidaan tarkastella kynnysarvon ylittä-

neen unicast-liikenteen koostumusta ja päätellä, mistä ylenmääräinen liikenne johtuu 

(KUVIO 23).  

 

 
KUVIO 22. Kynnysarvot 

 

 
KUVIO 23. Unicast-liikenteen lähteet 
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9 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia verkonhallintaa Hp Procurve -kytkinverkon nä-

kökulmasta. Työssä tutustuttiin verkonhallinnan käsitteisiin, verkonhallinnan de facto-

standardiin, SNMP-protokollaan sekä Inmon Korporaation kehittämään sFlow-tekniik-

kaan. Näiden kahden verkonhallintatekniikan pohjalta tutkittiin miten kytkinkompo-

nenttien monitorointi ja sFlow-pakettitietojen tallennus voitaisiin Tampereen ammatti-

korkeakoulun kampusverkossa toteuttaa. 

 

Kytkinkomponenttien monitorointi esitettiin toteutettavaksi avoimen lähdekoodin 

MRTG-ohjelmalla. Komponenttimonitorointia tutkiessani törmäsin mielenkiintoiseen 

asiaan; Hp Procurve-sarjan kytkimiltä löytyi komponenttien monitorointiin vaadittavat 

SNMP MIB-oliot, mutta laitevalmistajalta ei löytynyt verkonhallintaohjelmistoa, jolla 

monitoroinnin olisi voinut suorittaa. Toinen huomioitava asia laitekomponenttien 

monitoroinnissa on se, että saman laitevalmistajan eri kytkinmalleista ei löydy samoja 

SNMP MIB-olioita. Joissakin kytkinmalleissa saattaa olla jopa lämpötila- ja 

tuuletinanturit, joiden toimintaa voidaan SNMP:llä monitoroida. Testiympäristön 

laitteistosta ei tällaista verkkolaitetta löytynyt. 

 

MRTG on yksi niistä SNMP-protokollaa käyttävistä ohjelmista, joilla voi monitoroida 

mitä tahansa SNMP MIB-oliota. MRTG:n huono puoli on kuitenkin se, että kaikki kon-

figuraatio on tehtävä manuaalisesti. Useiden satojen solmujen monitorointi voi käydä 

mahdottomaksi ohjelmiston rajoitteista johtuen. MRTG on kuitenkin lisensoinniltaan 

ilmainen ohjelmisto, joten sitä voi kokeilla kustannuksitta. 

 

SFlow-tietojen tallennukseen käytettiin opinnäytetyön esimerkissä sFlowTrend-Pro oh-

jelmaa. Ohjelman piirtämiä Kuvaajia ja näytteiden oton toimintaa voi olla vaikea ym-

märtää ilman sFlow-tekniikan tuntemusta. SFlowTrend-Pro-ohjelman vahvuuksia ase-

tettujen tavoitteiden kannalta ovat sFlow-tietojen tallennusmahdollisuus kahden viikon 

ajanjaksolta kerrallaan sekä edullinen lisensointi.    

 

Verkonhallinnan teoriaosuus tuli käytyä opinnäytetyössä perusteellisesti läpi, mutta 

käytännön testausympäristön rajoitteet tulivat vastaan. Ohjelmat tulisi testata itse tuo-

tantoympäristössä, jotta niiden käyttökelpoisuutta voitaisiin paremmin arvioida.  
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Tiedon hankintaan käytettiin opinnäytetyössä laadullisia menetelmiä. Lähdemateriaalia 

hankittiin pääasiassa kirjoista ja verkkolähteistä. Varteenotettavimpana kirjalähteenä 

toimi William Stallingsin teos, Data And Computer Communications, jota hyödynsin 

SNMP-protokollasta kirjoittaessani. IETF:n julkaisemat RFC-dokumentit olivat myös 

korvaamattomia tietolähteitä SNMP-teorian käsittelyssä. SFlow-tekniikasta löytyi luo-

tettavaa tietoa vain valmistajan julkaisemasta dokumentaatiosta. 

 

Opinnäytetyön aihe oli henkilökohtaisesti haastava, mutta opettavainen. SNMP-proto-

kolla sekä sFlow-tekniikka olivat minulle entuudestaan täysin tuntemattomia. Eniten 

aikaa opinnäytetyön teossa kului ehdottomasti verkonhallinnan teorian tutkimiseen ja 

ohjelmistojen punnitsemiseen. Olin esimerkiksi kokeillut avoimen lähdekoodin Ntop 

(Network Top) tutkainohjelmaa sFlow-tietojen tallennukseen. Ohjelma toimi erinomai-

sesti pakettitutkaimena, mutta sFlow-liitännäisen aktivoinnin jälkeen ohjelma vikaantui.     

 

Verkonhallinnan määrittäminen oli opinnäytetyössä hankalaa. Selkeää määritelmää oli 

vaikea löytää. Tämä johtuu varmaankin osittain siitä, että verkonhallinta on käsitteenä 

erittäin kattava. Tietoverkkoasiantuntija Jonathan Feldman määrittelee verkonhallinnan 

seuraavasti: 

 

”Verkonhallinta on hämärä käsite. Sitä käytetään lähes missä tahansa kahvinkeitintä 

lukuunottamatta. Verkonhallinnasta on eniten apua, kun sillä monitoroidaan sellaisia 

verkon tietoja, joilla voidaan määrittää verkon kunto.” 
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LIITTEET 

PALAVERIMUISTIO 

 
 
Päivämäärä: 9.12.2010 

klo: 9:30 

Osallistujat:  

Simon Virtanen 

Jani Laasanen 

 

Aiheena opinnäytetyössä käsiteltävät asiat: 

 

• verkkotopologian selvittäminen 

• salaisiksi määriteltävät asiat 

• verkonhallinnan tilanne: 

o tulostinten hallinta ulkoistetaan (suunnitelmissa) 

o palvelinten hallinta hoituu Microsoft SCOMilla 

o verkkolaitteiden hallintakäytännöt vielä harkinnassa 

 

Verkonhallinnan suunnitelma: 

 

• kytkimiltä löytyy SNMPv3-tuki (ainakin lähitulevaisuudessa)  
• tällä hetkellä SNMPv2c käytössä 

 

Verkonhallinnan tarpeiden määritys: 

 

• verkonhallintatyökaluna HP Procurve Manager 3.10 Plus 

• kytkinhallinta voitaisiin jakaa erikseen monitorointiin ja hallintaan 

• osa-alueet, joihin erityisesti kaivataan ratkaisua: 

o sFlow-tietojen tallennus 

o komponenttimonitorointi  
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(jatkuu) 

KYTKINTEN KONFIGURAATIO 
 
 
SW1# show running-config 
 
Running configuration: 
 
; J4905A Configuration Editor; Created on release #M.10.06 
 
hostname "SW1" 
snmp-server contact "simon.virtanen@cs.tamk.fi" 
snmp-server location "Kuntokatu_3_A3-14" 
snmpv3 enable 
snmpv3 only 
snmpv3 user "initial" 
snmpv3 user "userSHA" 
snmpv3 user "Admin" 
snmpv3 user "Manager" 
snmpv3 group OperatorNoAuth user "Admin" sec-model ver3 
snmpv3 group ManagerPriv user "Manager" sec-model ver3 
snmp-server community "public" restricted 
snmp-server host 10.10.10.60 "public" All 
vlan 1 
   name "DEFAULT_VLAN" 
   untagged 1-24 
   ip address 10.10.10.6 255.255.255.192 
   exit 
 
 
SW2# show running-config 
Building configuration... 
 
Current configuration : 1771 bytes 
! 
version 12.2 
no service pad 
service timestamps debug uptime 
service timestamps log uptime 
no service password-encryption 
! 
hostname SW2 
! 
enable password snmp 
! 
no aaa new-model 
ip subnet-zero 
no ip domain-lookup 
ip domain-name testi.com 
! 
! 
! 
! 
no file verify auto 
spanning-tree mode pvst 
spanning-tree extend system-id 
! 
vlan internal allocation policy ascending 
! 
! 
interface FastEthernet0/1 
 description SW2 <=> SW1 
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! 
interface FastEthernet0/2 
 description SW2 <=> SW3 
! 
interface FastEthernet0/3 
! 
interface FastEthernet0/4 
! 
interface FastEthernet0/5 
! 
interface FastEthernet0/6 
! 
interface FastEthernet0/7 
! 
interface FastEthernet0/8 
! 
interface FastEthernet0/9 
! 
interface FastEthernet0/10 
! 
interface FastEthernet0/11 
! 
interface FastEthernet0/12 
! 
interface FastEthernet0/13 
! 
interface FastEthernet0/14 
! 
interface FastEthernet0/15 
! 
interface FastEthernet0/16 
! 
interface FastEthernet0/17 
! 
interface FastEthernet0/18 
! 
interface FastEthernet0/19 
! 
interface FastEthernet0/20 
! 
interface FastEthernet0/21 
! 
interface FastEthernet0/22 
! 
interface FastEthernet0/23 
! 
interface FastEthernet0/24 
! 
interface GigabitEthernet0/1 
! 
interface GigabitEthernet0/2 
! 
interface Vlan1 
 ip address 10.10.10.2 255.255.255.192 
! 
ip classless 
ip http server 
! 
! 
snmp-server community viewer RO 
snmp-server location Kuntokatu 3, A3-14 
snmp-server contact simon.virtanen@cs.tamk.fi
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! 
control-plane 
! 
! 
line con 0 
 exec-timeout 0 0 
 logging synchronous 
line vty 0 4 
 password snmp 
 login 
line vty 5 15 
 no login 
! 
! 
end 
 
 
SW3# show running-config 
 
Running configuration: 
 
; J4813A Configuration Editor; Created on release #F.05.72 
 
hostname "SW3" 
snmp-server contact "simon.virtanen@cs.tamk.fi" 
snmp-server location "Kuntokatu_3_A3-14" 
cdp run 
interface 1 
   name "toSW2" 
   no lacp 
exit 
snmp-server community "viewer" Operator 
vlan 1 
   name "DEFAULT_VLAN" 
   untagged 1-26 
   ip address 10.10.10.3 255.255.255.192 
   exit 
no aaa port-access authenticator active 
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(jatkuu) 

SNMPWALK-MANUAALI JA HELP -SIVU 
 
 
SNMPWALK-ohjelman manuaalisivu ja help-sivu löytyy myös seuraavista internet-
lähteistä:    
 
http://www.manpagez.com/man/1/snmpwalk/ 
http://tools.securitytube.net/index.php?title=SnmpWalk 
 
 
 
SNMPWALK(1)                                                                                          
 

NAME 

snmpwalk - retrieve a subtree of management values using SNMP 

GETNEXT requests 

 

SYNOPSIS 

       snmpwalk [APPLICATION OPTIONS] [COMMON OPTIONS] [OID] 

 

DESCRIPTION 

snmpwalk is an SNMP application that uses SNMP GETNEXT requests 

to query a network entity for a tree of information. 

 

An object identifier (OID) may be given on the command line.  

This OID specifies which portion of the object identifier space 

will be searched using GETNEXT requests.  All variables in the 

subtree below the given OID are queried and their values pre-

sented to the user.  Each variable name is given in the format 

specified in variables(5). 

 

If no OID argument is present, snmpwalk will search the subtree 

rooted at SNMPv2-SMI::mib-2 (including any MIB object values 

from other MIB modules, that are defined as lying within this 

subtree).  If the network entity has an error processing the 

request packet, an error packet will be returned and a message 

will be shown, helping to pinpoint why the request was mal-

formed. 

 

If the tree search causes attempts to search beyond the end of 

the MIB, the message "End of MIB" will be displayed. 

 



61 

LIITE 3: 2(6) 

 

 

OPTIONS 

-Cc Do not check whether the returned OIDs are increasing.  Some 

agents (LaserJets are an example) return OIDs out of order, but 

can complete the walk anyway.  Other agents return OIDs that are 

out of order and can cause snmpwalk to loop indefinitely.  By 

default, snmpwalk tries to detect this behavior and warns you 

when it hits an agent acting illegally.  Use -Cc to turn off 

this check. 

 

-Ci Include the given OID in the search range. Normally snmpwalk 

uses GETNEXT requests starting with the OID you specified and 

returns all results in the MIB subtree rooted at that OID.  

Sometimes, you may wish to include the OID specified on the com-

mand line in the printed results if it is a valid OID in the 

tree itself.  This option lets you do this explicitly. 

 

-CI In fact, the given OID will be retrieved automatically if the 

main subtree walk returns no useable values.  This allows a walk 

of a single instance to behave as generally expected, and return 

the specified instance value.   This option turns off this final 

GET request, so a walk of a single instance will return nothing. 

 

-Cp Upon completion of the walk, print the number of variables 

found. 

 

-Ct Upon completion of the walk, print the total wall-clock time it 

took to collect the data (in seconds. Note that the timer is 

started just before the beginning of the data request series and 

stopped just after it finishes.  Most importantly, this means 

that it does not include snmp library initialization, shutdown, 

argument processing, and any other overhead. 

 

In addition to these options, snmpwalk takes the common options 

described in the snmpcmd(1) manual page. 
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EXAMPLE 

The command: 

snmpwalk -Os -c public -v 1 zeus system 

 

will retrieve all of the variables under system: 

 

sysDescr.0 = STRING: "SunOS zeus.net.cmu.edu 4.1.3_U1 1 sun4m" 

sysObjectID.0 = OID: enterprises.hp.nm.hpsystem.10.1.1 

sysUpTime.0 = Timeticks: (155274552) 17 days, 23:19:05 

sysContact.0 = STRING: "" 

sysName.0 = STRING: "zeus.net.cmu.edu" 

sysLocation.0 = STRING: "" 

sysServices.0 = INTEGER: 72 

 

SEE ALSO  

snmpcmd(1), snmpbulkwalk(1), variables(5). 

 

4th Berkeley Distributi 08 Feb 2002 SNMPWALK(1) 

 

 

snmpwalk –-help 

 

USAGE: snmpwalk [OPTIONS] AGENT [OID] 

 

  Version:  5.4.1 

  Web:      http://www.net-snmp.org/ 

  Email:    net-snmp-coders@lists.sourceforge.net 

 

OPTIONS: 

  -h, --help  display this help message 

  -H display configuration file directives unders-

tood 

  -v 1|2c|3   specifies SNMP version to use 

  -V, --version  display package version number  

 

SNMP Version 1 or 2c specific 

  -c COMMUNITY  set the community string  
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SNMP Version 3 specific 

  -a PROTOCOL  set authentication protocol (MD5|SHA) 

  -A PASSPHRASE  set authentication protocol pass phrase 

  -e ENGINE-ID set security engine ID(e.g.800000020109840301) 

  -E ENGINE-ID  set context engine ID(e.g.800000020109840301) 

  -l LEVEL set security level (noAuthNo-

Priv|authNoPriv|authPriv) 

  -n CONTEXT            set context name (e.g. bridge1) 

  -u USER-NAME          set security name (e.g. bert) 

  -x PROTOCOL           set privacy protocol (DES|AES) 

  -X PASSPHRASE         set privacy protocol pass phrase 

  -Z BOOTS,TIME         set destination engine boots/time 

 

General communication options 

  -r RETRIES  set the number of retries 

  -t TIMEOUT  set the request timeout (in seconds) 

 

Debugging 

  -d    dump input/output packets in hexadecimal 

  -D TOKEN[,...] turn on debugging output for the specified TO-

KENs (ALL gives extremely verbose debugging 

output) 

General options 

  -m MIB[:...]  load given list of MIBs (ALL loads everything) 

  -M DIR[:...]  look in given list of directories for MIBs 

 

  -P MIBOPTS Toggle various defaults controlling MIB parsing: 

 

u:  allow the use of underlines in MIB symbols 

c:  disallow the use of "--" to terminate com-

ments 

d:  save the DESCRIPTIONs of the MIB objects 

e:  disable errors when MIB symbols conflict 

w:  enable warnings when MIB symbols conflict 

W:  enable detailed warnings when MIB symbols 

conflict 

R:  replace MIB symbols from latest module 
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..-O OUTOPTS Toggle various defaults controlling output display: 

 

0:  print leading 0 for single-digit hex cha-

racters 

a:  print all strings in ascii format 

b:  do not break OID indexes down 

e:  print enums numerically 

E:  escape quotes in string indices 

f:  print full OIDs on output 

n:  print OIDs numerically 

q:  quick print for easier parsing 

Q:  quick print with equal-signs 

s:  print only last symbolic element of OID 

S:  print MIB module-id plus last element 

t:  print timeticks unparsed as numeric integ-

ers 

T:  print human-readable text along with hex 

string 

u:  print OIDs using UCD-style prefix suppres-

sion 

 

U:  don't print units 

v:  print values only (not OID = value) 

x:  print all strings in hex format 

X:  extended index format 

 

..-I INOPTS Toggle various defaults controlling input pars-

ing: 

 

b:  do best/regex matching to find a MIB node 

h:  don't apply DISPLAY-HINTs 

r:  do not check values for range/type legali-

ty 

R:  do random access to OID labels 

u:  top-level OIDs must have '.' prefix (UCD-

style) 

s SUFFIX:  Append all textual OIDs with SUFFIX 

before parsing 
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S PREFIX:  Prepend all textual OIDs with PRE-

FIX before parsing 

 

  -L LOGOPTS Toggle various defaults controlling logging: 

e:  log to standard error 

o:  log to standard output 

n:  don't log at all 

f file: log to the specified file 

s facility: log to syslog (via the specified 

facility) 

 

(variants) 

[EON] pri: log to standard error, output or 

/dev/null for level 'pri' and above 

 

[EON] p1-p2: log to standard error, output or 

/dev/null for levels 'p1' to 'p2' 

 

[FS] pri token: log to file/syslog for level 

'pri' and above 

 

[FS] p1-p2 token:  log to file/syslog for le-

vels 'p1' to 'p2' 

 
  -C APPOPTS Set various application specific behaviours: 

p:  print the number of variables found 

i:  include given OID in the search range 

I:  don't include the given OID, even if no 

results are returned 

c:  do not check returned OIDs are increasing 

t: Display wall-clock time to complete the re-

quest 
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MRTG-KONFIGURAATIO 
 
 
EnableIPv6: no 
WorkDir: /var/www/mrtg 
Options[_]: gauge,growright 
RunAsDaemon: yes 
 
Target[switch.CPU]: 
1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.5.1.9.6.1.0&1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.5.1.9.6.1.0:
viewer@10.10.10.5 
MaxBytes[switch.CPU]: 100 
Title[switch.CPU]: CPU Load:% 
PageTop[switch.CPU]: <h1>CPU Load</h1> 
Unscaled[switch.CPU]: ymwd 
YLegend[switch.CPU]: Utilization % 
ShortLegend[switch.CPU]: % 
LegendI[switch.CPU]: CPU 
LegendO[switch.CPU]: &nbsp; 
Options[switch.CPU]: gauge,growright,nopercent 
 
Target[switch.memory]: 
1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.5.1.1.2.1.1.1.7.1&1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.5.1.1.
2.1.1.1.5.1:viewer@10.10.10.5 
Title[switch.memory]: Free Memory 
PageTop[switch.memory]: <H1>Free Memory</H1> 
MaxBytes[switch.memory]: 100000000000 
ShortLegend[switch.memory]: B 
YLegend[switch.memory]: Bytes 
LegendI[switch.memory]: Used 
LegendO[switch.memory]: Total 
Legend1[switch.memory]: Free memory, not including swap, in bytes 
Legend2[switch.memory]: Total memory 
Options[switch.memory]: gauge,growright,nopercent 
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