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Drift & fejlfinding

Netteknik 1

- på de større IT systemer!

Hvad er drift af IT systemer?

� Holde systemet kørende og brugbart ☺☺☺☺

� Installation og konfiguration af hardware og software

� Fejlfinding af rapporterede problemer

� Overvågning samt justering af systemets ydelse

� Planlægning omkring udvidelser af net og services

� Dokumentation af systemet og af alle ændringer

� Sikring af at:

� Gældende lov samt virksomhedens IT politikker overholdes

� Netværket beskyttes mod interne og eksterne trusler

� Er der mere … ?  ☺
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Mål med drift af et IT system

� Reduceret nedetid på netværket / services

� At opdage og forebygge problemer, før de sker

� Højere omkostnings-effektivitet
� Dvs. mere ydelse for de samme penge … ☺

� Overvågning af ydelse samt kapacitetsplanlægning
� Giver beslutningstagere bedre mulighed for at træffe de rigtige beslutninger 

vedrørende fremtidige IT investeringer

� Bedre tilpasning til forretnings-mål
� Tid og ressourcer tildeles drifts-processerne baseret på deres betydning for 

virksomheden og i prioriteret rækkefølge

� Højere sikkerhed på netværk, servere og andet udstyr

� Vedvarende opmærksomhed rettet mod sikkerheden på systemet 
� Forebyggelsesteknikker, herunder bl.a. overvågning, opdateringer osv.
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Proactive versus Reactive …

� Strukturerede opgaver (Proaktiv)

� Udført som en foruddefineret plan

� Ofte anvendes en vedligeholdelsespolitik / model

� Planlægning for ændringer og fremtiden

� Opgaver, opstået som følge af fejl (Reaktiv)

� Løsning af problemerne efter de er rapporteret

� Ofte meget lidt, eller slet ingen, planlægning!
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IT Drift - standarderne

� Mange virksomheder følger en velkendt 
vedligeholdelsesmodel, eller IT Drift standard

� Billet-struktur, hvor hver fejl/opgave tildeles et ‘Ticket-number’

� Har en opdateret og præcis dokumentation

� Alle ændringer er beskrevet (change management)

� Vidensdatabase 

Model Explanation

ITIL IT Infrastructure Library

FCAPS Fault, Configuration, Accounting, Performance and Security management

PPDIOO Prepare, Plan, Design, Implement, Operate and Optimize

Fejlfindingsteknik

� Er meget individuel
� Vi tænker på hver vores måde

� Erfaringsopbygget
� Ofte ubevidste teknikker

� Flere alment accepterede metoder
� Halveringsmetoden - blokfejlfinding

� Trial and Error - den bruger vi alle ...

� Systemkendskab - ’Find fejl i første hug’

� Spørgsmålene er mange:
� Hvad er virkningen, fejlmeldingen, strategien, bedste fejlsøgning 

og årsagen til fejlen?
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Fejlfindingsmetoder

� Forskellige udgangspunkter for fejlfindingen

� Oppefra og ned - Top down

� Start med programmet , f.eks. browseren – virker den?

� Bunden i vejret - Bottom up

� Start med det fysiske, f.eks. er der Link etableret til switch?

� Opdele og erobre - Divide and conquer

� Er det muligt at pinge?  Hvis ja, så ..., hvis nej, da ...

Layer 3: Network

Layer 2: Data link

Layer 1: Physical

Layer 6: Presentation

Layer 5: Session

Layer 4: Transport

Layer 7: Application
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Fejlfindingsteknik – følg data …

� Følg data-trafikkens retning

� Trin 1: Switcher switchen ethernet pakken?

� Trin 2: Kan routeren pinges fra pc'en?

� Trin 3: Router routeren IP pakken korrekt?

� Trin 4: Switcher switchen ethernet pakken?

� Trin 5: Modtager serveren pakken?
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Fejlfindingsteknik - komponenter

� Komponent-
udskiftning!

� Fordel:

� Det går stærkt!

� Ulempe:

� Står med defekt 
komponent, 
men ved ikke 
hvad der 
præcis er galt!

“En snak med en kunde …”

� Kunden: 

� Jeg har skrevet et brev som jeg vil udskrive, men musen sidder 
fast … hvad gør jeg …?

� IT medarbejderen:

� Hvis din mus ikke kan bevæge sig, hvordan har du så fået 
skrevet brevet …?

� Kunden: 

� Pc’en virker fint, men printerens fejl-lampe blinker fordi musen 
sidder fast!

� IT medarbejderen: ????
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“En snak med en kunde …”
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Forslag til strategi ved fejlfinding

� Genskab fejlen - og beskriv den for dig selv!

� Hvad ved du om fejlen - og om systemet?
� Fejlafgrænsning!
� Systemopbygning?

� Hvad ved du ikke?
� Få et overblik!
� Hvor findes manglende oplysninger?

� Find og ret fejlen!
� Husk kun at ændre én ting ad gangen!

� Til sidst kontrolleres at fejlen også er rettet
� Prøv at genskabe fejl; gerne sammen med kunden ☺
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Signal- og hændelseskæder

� IT systemer består ofte af mange elementer

� Få overblik over de involverede enheder

� Lav en skitse og notér ideer

� Find de involverede kæder

� For eksempel:

� Fra PC til Switch til Server til Printer …

� Isolér fejlen til én eller flere enheder

� Find oprindelses sted eller tilstand

� Hvor optræder fejlen?  

� For eksempel på klient pc’en med Windows 10 installeret

� Find bestemmelses sted eller tilstand

� Hvortil kan fejlen lokaliseres?

� For eksempel på netværksprinter

� Optegn kæden mellem de to yderpunkter – altså, lav et notat! ☺☺☺☺
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Eksempel på et fejlfindingsnotat
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Eksempel 1:  DHCP kæden

DHCP discover packet

sent from client

DHCP discover packet

Received by Router

And relayed to 192.168.0.2 R3 routes packet

To R2

R2 routes packet

To R1

R1 routes packet

To server 1

DHCP server find a free

IP address in the 

192.168.210.0/24 poolDHCP server sends DHCP 

Offer back to the client

Vi R3 DHCP relay

DHCP kæde & IT værktøjer

� IPCONFIG /ALL

� Se detaljeret IP-konfiguration på host’en

� IPCONFIG /RELEASE

� Frigør IP-adressen, som jo er lejet på DHCP-serveren

� IPCONFIG /RENEW

� Bed om en ny DHCP leveret IP adresse fra serveren

� PING 192.168.0.2

� Er det muligt at sende og modtage data til/fra serveren

� TRACERT –d 192.168.0.2

� Hvor langt – målt i router-hop – vil pakkerne nå?
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DHCP kæde & IT værktøjer

� Log på DHCP-serveren og tjek …

� Er DHCP-servicen på serveren kørende?

� Er der et IP scope for 192.168.210.0/24 nettet?

� Er IP scopet aktivt?

� Er der nogen ledige IP-adresser til udlejning?

DHCP kæde & IT værktøjer

� Er host’en konfigureret som en DHCP-klient?

� Er DHCP-relæet på R3 konfigureret korrekt?

� Hvis værten ikke har nogen IP-adresse,
og hvis det er umuligt at få én, så gøres følgende

� Giv selv host’en en fast IP adresse

� Pas dog på en mulig IP-adressekonflikt !!!

� For eksempel:
IP Address 192.168.210.201

Subnet mask 255.255.255.0

Default gateway 192.168.210.1

DNS server 192.168.0.2
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Eksempel 2:  DNS kæden

DNS request sent to

DNS server

Ie. www.ascom.no

DNS Server tryes to

Resolve www.asom.noIf the DNS can’t resolve

www.ascom.no it will ask

It’s forwarder or a 

DNS root-server

(Depending on configuration) 

Answer from Internet returns 

DNS server returns answer to client

DNS kæde & IT værktøjer

� NSLOOKUP

� Test DNS server resolver

� If known test DNS servers own zone-records

� For example NSLOOKUP server1.ascom.local

� Logon to the DNS server

� Check DNS service running

� Check Internet connectivity from DNS server

� Ping 8.8.8.8

� Check forwarder and if root-server IP addresses are configured 
properly
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Eksempel 3:  Internet kæden

Clints sends HTTP: request Packet

to www.ascom.no’s IP Address

Answer from www.ascom.no

Internet kæde og IT værktøjer

� PING to the internet

� For example: PING 8.8.8.8

� TRACERT to the internet

� For example: TRACERT –d 8.8.8.8

� Check routing tables on routers

� The routers has to know all routes on the way

� Check default route 0.0.0.0/0

� Is NAT/PAT working properly on R1?
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Fejlfindings algoritme

� En algoritme er en plan for fejlfindingen

� Hvis test A ok, så gør B, ellers gør C …

� Flere fremherskende metoder

� Flowchart eller rutediagram ofte anvendt

� Algoritme kan ofte genanvendes

� Tidsbesparende 
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Fejlfindings algoritme
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Start

Kan der 
printes?

Tal med kundeJa
Indsaml 

oplysninger
Nej

Oplysninger
Nok?

Nej

Printer OK!
Papir, strøm?

Ja Nej

Ja
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IT System Monitoring – effektivt!

� For effektivt at kunne holde IT systemer i døgndrift skal man næsten 
altid benytte et Network Management System – et NMS
� Ofte dyrt, men effektivt!

� Et utrolig godt værktøj for IT supporten! ☺
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