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Microsoft Operations Manager 2005 
Grundläggande begrepp 

 
 

 

Syfte med artikel 

När jag började arbeta med MOM2K5 upplevde jag det som svårt att få en överblick över 
alla komponenter och hur dessa hängde ihop. Med denna artikel vill jag försöka ge en 
kort överblick. Artiklen vänder sig till tekniker som har en grundläggande kunskap om 
vad MOM2K5 kan användas till. 
 
Jag har försökt gå balans mellan att översätta ord och inte översätta dem. Tanken har varit 
att inte försöka översätta ord, där en översättning kan försvåra förståelsen och förvilla när 
man försöker hitta det i sin lokala miljö.  
 
Om ni tycker något är oklart, felaktigt eller har någon annan fråga hör gärna av er till mig 
på itproffs@maas.se 
 
Tack till Björn Johansson, Jesper Kråkhede och Fredrik Wall för input och feedback.  
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Microsoft Operations Manager 2005 olika delar 

 

 
 
 

Management Pack 

Management Packs är ett paket som innehåller all information som behövs för att 
övervaka en dator eller mjukvara. Oftast behövs det ett management pack för varje 
produkt som skall övervakas, ex AD, DNS och Exchange har egna management pack. 
Detta innebär att flera olika management packs kan behöva installeras på en och samma 
server. 
 
Till nästan alla management pack finns en management pack guide som beskriver hur 
management paketet fungerar och hur det skall administreras.  

Dator med agent och agentlös dator 

MOM management server använder agenter för att övervaka datorer. Det finns två typer 
av övervakning: agentbaserad övervakning och agentlös övervakning.  
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Vid agentbaserad övervakning har en agent installerats på datorn. Ifrån den finns det en 
krypterad kommunikation till management server. Denna form av övervakning är att 
föredra.  
 
Vid agentlös övervakning används agenten på management server istället för att en 
installeras på datorn som skall övervakas. RPC och DCOM används för 
kommunikationen mellan management server och datorn som övervakas. Agentlös 
övervakning används ex emot datorer som skall identifieras och övervakas i framtiden. 
Det finns en del begränsningar när agentlös övervakning används, t. Ex. går det inte att 
köra köra igenom brandväggar och ger inte operatören alla funktioner.  
 

MOM databasserver 

Databasservern lagrar MOM databasen, OnePoint. OnePoint innehåller två typer av data: 
 

• Konfigurationsdata  
Innehåller inställningar för MOM server och regler för MOM agenterna. Denna 
informationen kommer ifrån de management packs som importerats.  

 
• Operationsdata 

Innehåller händelser (event), prestandavärde och larm som agenterna har skickat. 
 

MOM Management Server 

Management server är hjärtat i MOM2K5 installationen. Management server utför bl.a 
följande: 
 

• Övervakar tillgängligheten hos övervakade datorer 
• Konfigurerar och underhåller agenter 
• Tar emot och behandlar data ifrån agenterna 
• Lagrar data i MOM databasen 

 
Management server består av följande fyra delar: 

• Data Access Server (DAS) 
• MOM Server 
• Lokal MOM agent 
• SDK 

Data Access Server (DAS) 

DAS hanterar kommunikationen mellan MOM management server och MOM databasen. 
MOM management server och MOM databasserver kommunicerar med OLEDB över 
TCP/UDP port 1433, eller den port som SQL-servern där databasen ligger använder. 
Denna trafik är inte krypterad, men kan krypteras med hjälp av IPSec eller OLEDB 
kryptering.  
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MOM Server 

MOM Server hanterar kommunikationen med den lokala agenten och agenterna ute på 
datorer som övervakas. MOM Server tar även emot data, vilket den hämtat från MOM 
databasen (via DAS) och trycker ut den till agenterna. Agenterna övervakar sedan 
datorerna enl. de inställningar och regler de har mottagit och skickar sedan information 
till MOM Server, som lagrar det i MOM databasen via DAS. 

MOM Lokal agent 

Den lokala agenten på management server övervakar datorn, tar emot och samlar in data 
ifrån datorerna som övervakas. 

Software Development Kit (SDK) 

SDK tillhandahåller ett gränssnitt för att modifera och utveckla MOM på egen hand. 
SDK gör det även möjligt att koppla ihop MOM med andra övervakningsverktyg, t. ex. 
Nagios.  

MOM Administrator Console 

Administration Console används för att administrera MOM miljön, inkl management 
grupper, datorer, regler, script och vyer för operatörer. 

MOM Operator Console 

Operator Console används för att övervaka MOM miljön. Operator Console går att 
modifiera för de grupper som skall använda den, t. ex. kan det vara lämpligt om SQL-
teamet endast ser fel från SQL-server. 

MOM Web Console 

MOM web console är en starkt begränsad web version av MOM operation console.  

MOM Rapport server och MOM Reporting console 

Via MOM reporting console och MOM Report Server kan en operatör skapa rapporter 
för den övervakade miljön. Ett par exempel kan vara hur mycket disk olika database 
utnyttjar eller hur många mail som skickas via en viss mailserver varje dygn. Det finns en 
mängd färdiga rapporter i de flesta managementpacken. Skulle dessa inte räcka är det 
möjligt att skapa egna rapporter. Det går också att schemalägga rapporterna så att de 
antingen skickas vid en viss tidpunkt eller sparas ner för senare läsning. 
 
Överföringen av data till rapportdatabasen (SystemCenterReporting) sker som standard 
varje natt från MOM databasen (OnePoint). Detta sker med ett DTS-jobb (Data 
Transformation Services). Jobbet är dock inte sparat i SQL-servern utan körs ifrån 
Scheduled Tasks. Denna trafik är inte krypterad, men kan krypteras med hjälp av IPSec 
eller OLEDB kryptering. 
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När rapporttjänsten installeras skapas ett antal databaser. 
 
Databaser Beskrivning 
ReportServer Huvudsakliga lagringsplats för data i 

reporting services. Alla rapport 
definationer, data källare, schema och 
säkerhets inställningar  

ReportServerTempDB Innehåller temporär rapport information, 
ex användar sessioners information 

SystemCenterReporting MOM rapport databas 
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Flödet mellan MOM2K5s komponenter 

 
 

 
 
När kraven för ett larm uppfylls på en dator, skickar den data till management server (1). 
I management server tar MOM Server komponenten hand om larmet och skickar det till 
DAS komponenten, som skickar det till databasen (2). När larmet är skrivet i databasen är 
det tillgängligt för operatörer (3 och 4). Om det är en dator som övervakas utan agent, 
agentlös dator, är det den lokala agenten på management server som startar larmet och 
skickar det till DAS. 
 


