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procese na teh napravah. Če si logično omi-
slimo skupine, lahko s tem prihranimo kar 
precej časa pri sestavi. Vsaki napravi pa lah-
ko dodelimo vrsto naprave, ki jo ima What-
sUp Gold v bazi, in s tem omogočimo že prej   
pripravljene senzorje. Za vsako različno 
vrsto alarma lahko izberemo ali naredimo 
skript, ki omogoča avtomatizacijo pogostih 
opravil. Če se, recimo, ustavi storitev Print 
Spooler, jo lahko WhatsUp Gold poskusi 
nekajkrat zagnati in, če ni uspešen, sproži 
alarm naprej.

Generalno lahko nastavimo avtentikacijo 
za protokole SNMP, WMI, ADO, Telnet, SSH 
in WMware, ki jih WhatsUp Gold uporabi 
ob prijavi na ciljne sisteme. Protokole lah-
ko vklapljamo ali izklapljamo za posamezne 
skupine in s tem pohitrimo raziskovanje na-

prav, saj ni smiselno, da se program trudi z 
avtentikacijo WMI in VMware pri pridobiva-
nju podatkov iz usmerjevalnika.

Pri nadzoru usmerjevalnika in požarne 
pregrade nam je WhatsUp Gold lepo poka-
zal grafe s prometom po posameznih vme-
snikih. Prav tako je prikazal vse trenutno 
vzpostavljene povezave VPN in podatke o 
zdravju usmerjevalnika.  

Za nadzor strežnika Exchange smo morali 
ročno dodati senzorje, ki so potem prebra-
li in prikazali vse želene podatke. Enako je 
bilo za strežnik SQL. Ročno dodajanje ak-
tivnih in pasivnih senzorjev je včasih prav 
nerodno delo, saj bi lahko pri Ipswitchu na-
redili še kakšno predlogo več za bolj upora-
bljane aplikacije in storitve.

V WhatsUp Gold je vgrajena tudi analiza 
protokola NetFlow in implementacija Ci-
scovega orodja NBAR. To mu omogoča, da 
nam sporoča o zasedenosti pasovne širine, 
aplikacijah, ki to pasovno širino uporablja-
jo, ciljih, do katerih uporabniki dostopajo, 
in podobno. Servis CBQoS pa preverja učin-
kovitost politik omejevanja pasovne širine. 

Pri nadzoru brezžičnih dostopnih točk 
lahko preverimo obremenjenost posame-
znih točk, nariše nam zemljevid povezav, 

prikaže povezane odjemalce in morebitne 
tuje dostopne točke (rogue AP), ki v našem 
omrežju nimajo kaj početi. Te dostopne 
točke navadno nepridipravi uporabljajo za 
generiranje brezžičnega prometa, ki ga nato 
shranijo in kasneje poskusijo z metodo bru-
te force ugotoviti gesla za pristop v brezžič-
no omrežje.

WhatsUp Gold pa lahko uporabimo tudi 
kot strežnik Syslog in vanj usmerimo zapise 
iz naših naprav, ki to podpirajo, prav tako 
zna prebrati vse sistemske dnevniške zapise 
v okoljih Windows.

Na voljo imamo tudi že prej pripravljena 
poročila, ki jih lahko tudi avtomatiziramo, 
lahko pa jih prikažemo bodisi tekstovno ali 
pa v grafih. Če s temi poročili nismo zado-
voljni, si lahko ustvarimo svoja po lastnih 
željah. 

WhatsUp Gold ima pripravljeno inte-
gracijo še z eno Ipswitchevo rešitvijo, ki se 
imenuje AlertFox in  omogoča spremljanje 
zmogljivosti spletnih strani.

Lahko rečemo, da je WhatsUp Gold dober 
izdelek, manjka mu edino stabilnost, saj je 
edini na preizkusu večkrat zatajil.

In?
Zgoraj opisani programi vsi dobro opra-

vljajo svoje poslanstvo. Nekateri so zaple-
teni za nastavljanje in potem delujejo kot 
urica, nekateri so kompleksni za upravlja-
nje, nekateri pa so preprosto odlični. Kljub 
temu si je pred dokončno izbiro program-
ske opreme smiselno postaviti stvarne cilje: 
kaj bomo nadzirali? Koliko je teh naprav? 
Koliko ljudi bo skrbelo za to? Ali nam žele-
na rešitev pokrije vse potrebe po nadzoru? 
Ali moramo in želimo sami kaj spremeniti v 
našem sistemu, da bomo lahko uporabljali 
programsko opremo za nadzor z najmanjši-
mi stroški »out of the box«? In ne nazadnje: 
ali nam sredstva omogočajo nakup želene 
programske opreme?  

Opombe: 1 podpira agente Nagios. 2 plačljiv vtičnik. 3 samo manjši nabor Microsoftovih programov

GFI Max Remote 
Mangement

Ipswitch WhatsUp 
Gold

ManageEngine 
OpManager

Microsoft Intune Nagios SolarWinds Orion Spiceworks

uporablja agente ✓ ✓ 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SNMP 1/2, 3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

WMI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Microsoft Exchange ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓

Microsoft SQL ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓

Vmware ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓

Hyper-V ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓

upravljanje s popravki ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

nadzor VOIP ✗ ✗ ✓ ✗ ✓ ✓ ✗

Netflow ✗ ✓ ✓ 2 ✗ ✓ ✓ ✓ 2

nadzor programov ✓ ✓ ✓ 2 ✓ 3 ✓ ✓ ✗

Orodje za nadzor in upravljanje okolja IT. 
Kje: www.whatsupgold.com
Prodaja: www.src.si, www.snt.si, www.arrowecs.si.
Cena: Za osnovno standardno edicijo od 1842 EUR za do 100 
naprav.

✓ Hitro iskanje naprav.
✗ Nestabilno delovanje.
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