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Fö rörd 

Jag vill ta tillfället i akt och inleda denna rapport med att tacka alla som jag har arbetat med under 

mitt examensarbete på Vattenfall Vattenkraft AB i Sundsvall. Det har för mig varit fem väldigt 

givande veckor, framförallt ur den synvinkeln att jag har varit med och arbetat i ”verkligheten” och 

på så sätt lärt mig mycket nytt som studenter aldrig stöter på i en vanlig labbmiljö. 

 

Jag vill rikta ett stort tack till Roger Hugosson som gjorde detta examensarbete möjligt för mig, ett 

stort tack till Jonas Gulliksson som varit min handledare för själva arbetet, samt resterande personer 

som jag varit i kontakt med under mina veckor på Vattenfall. Tiden på Vattenfall har varit 

arbetsam,rolig och givande med många roliga stunder med trevliga kollegor. 

Tack! 
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Sammanfattning 

Jag har under fem veckors tid utfört mitt examensarbete hos Vattenfall Vattenkraft AB i Sundsvall. 

Uppgiften bestod i att switchar i deras driftcentraler i Bispgården, Storuman och Vuollerim skulle 

bytas ut. Uppgiften kompliceras eftersom switcharna är placerade i en driftcentral med ett nätverk 

som ska fungera dygnet runt. 

 

I uppgiften ingick det att skapa en ny konfiguration för de nya switcharna som skulle tas i drift. Detta 

är den del som tagit allra mest tid. Det är även den viktigaste, eftersom en felkonfigurerad switch 

inte får förekomma i ett sådant viktigt nätverk. 

 

Resultatet av arbetet blev ett byte genomfört på bästa sätt, utan påverkan på driften i nätverket 

under själva bytet. De två veckor som gått efter bytet har inte innehållit några incidenter med dessa 

switchar. 
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Abstract 

Under a period of five weeks I’ve been working on my thesis at Vattenfall Vattenkraft AB in Sundsvall. 

My task was to replace old switches with new ones at their operations centres located in Bispgården, 

Storuman and Vuollerim. This task is complicated by the fact that the network can’t have any 

downtime at all. 

 

The task also involved configuration for the new switches. That particular part was the one taking 

most of my time. It’s also one of the most important because you do not want a misconfigured 

switch in a network with this kind of important traffic. 

 

The switch of switches was very successful. No problems at all during the switch occurred. Two 

weeks later no incidents had been reported.  
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1 Introduktion 
 

Vattenfall Vattenkraft AB är en del av den stora koncernen Vattenfall. Vattenkraften består av 53 

storskaliga vattenkraftverk som är placerade i olika vattendrag från Göta älv i söder till Luleälven i 

norr. Alla dessa kraftverk producerar tillsammans 34 TWh per år, vilket är ca 25 % av Sveriges totala 

elproduktion. Kraftverken styrs och övervakas ifrån tre olika driftcentraler i Bispgården, Vuollerim 

samt Storuman. 

 

Vattenfall Vattenkraft AB hade beslutat att de switchar som fanns i deras driftcentraler i Bispgården, 

Storuman samt Vuollerim skulle bytas ut. Switcharna är en del av ett nätverk som har ett behov av 

att vara i drift dygnet runt.  

 

Innan bytet, så användes switchar av olika fabrikat i nätverket. Detta medförde vissa problem bla. 

genom kommunikation för vilken väg trafiken på nätverket skulle ta. Det var en av faktorerna som 

spelade roll för att byta ut switcharna. När bytet är genomfört och alla switchar är av samma märke 

så kommer felsäkerheten ökas. Detta för att redundansen kommer att fungera på ett mycket bättre 

sätt. Med de nya switcharna på plats så kommer det fungera ungefär som så att om en switch skulle 

sluta fungera så kommer en annan switch att ta över och sköta trafiken på nätverket. 

 

Syftet med att skriva denna rapport är att redovisa det examensarbete jag under fem veckor har 

utfört på Vattenfall.  
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2 Teori 
 

I denna rapport återkommer många nätverksrelaterade begrepp. I denna del kommer många termer 

att förklaras för att göra rapporten lite lättare att förstå för en läsare som inte är så insatt i nätverk. 

Först kommer en del som förklarar anledningen till bytet av switcharna, varför det har gjorts samt 

problemet med själva bytet. 

 

Det kluriga med bytet är att nätverket inte får sluta fungera. Skulle detta hända kommer det ställa till 

stora problem för driftcentralerna och deras kommunikation med vattenkraftverken. 

 

En viktig del i rapporten handlar om nätverksövervakning. Övervakning på nätverk är en väldigt viktig 

funktion att ha implementerad. Det populäraste sättet att övervaka idag är med ett protokoll vid 

namn ”SNMP”. För att en människa ska kunna ta del av informationen som SNMP tillhandahåller på 

ett enklare sätt, används det ofta en programvara som konfigurerar och visar information i ett 

grafiskt gränssnitt. Det finns oändligt många olika programvaror för nätverksövervakning. Alla 

programvaror har just sin specialitet, men i mångt och mycket handlar det om en smaksak när 

program för övervakning ska väljas. Före bytet av switchar så finns ingen övervakning 

implementerad, det enda som kan göras är att manuellt kontrollera om switchen kan nås via ssh. 

 

Vi kom att använda oss av två programvaror vid namn OP5 samt Splunk. Dessa två programvaror 

valdes på initiativ av Vattenfall och min handledare, han tyckte att både Splunk och Op5 var 

intressanta och vi därför valde att köra med dem. För min egen del var båda dessa program nya och 

jag visste vad Nagios var då detta har tagits upp på en av de kurser jag läst, Nagios är grunden till 

Op5. Op5 är bara ett grafiskt skal ovanpå Nagios. 

 

Här kommer en närmare beskrivning av de två programens funktionalitet. 

 

OP5 

OP5 är ett renodlat övervakningsprogram som använder sig utav protokollet SNMP. Det bygger på 

det mycket populära programmet ”Nagios” och skillnaden är att det är ett grafiskt gränssnitt lagt 

ovanpå Nagios, vilket har gjorts för att öka användarvänligheten. OP5 visar huruvida olika enheter i 

nätverket fungerar eller ej. Det går att se om ett speciellt interface är nere eller uppe på en switch. 

Det mesta med stöd för SNMP går att övervaka i OP5. En stor nackdel med OP5 är det svaga stöd för 

traps som är inbyggt. Trapsen som kommer till OP5 sparas i en textfil. Man kan sedan konfigurera 

OP5 att söka i dessa textfiler för att OP5 ska larma vid ett inkommet trap som motsvarar den 

konfigurerade sökningen. Användarvänligheten var inte lika bra som det påstods. Det var bitvis svårt 

att hitta den information som jag ville komma åt. Det grafiska gränssnittet var bitvis rörigt och 

svårarbetat. 

 

Splunk 

Splunk är ett väldigt kraftfullt verktyg för att göra sökningar i loggar. Allting som finns i textform kan 

indexeras av Splunk och på så sätt bli sökbart. Splunk är optimerat för att kunna söka i loggar och 

förstå varför ett fel har uppstått. Det går även att använda som ett övervakningsprogram. Detta 

kräver dock en hel del konfiguration. Programmet är uppbyggt av appar vilket gör det väldigt lätt att 
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utöka funktionaliteten på det sätt som man själv önskar. Detta program kräver mer tid och mer 

kunskaper än OP5, men det är mera allsidigt och kan ta emot meddelanden på flera sätt. 

3 Metod 

3.1 Inledning 
 

Det som skulle göras under den tid jag spenderade på Vattenfall under mitt examensarbete var 

utbyte av switchar. Switcharna det handlar om sitter i deras driftcentraler för vattenkraften i Sverige.  

Detta komplicerar uppgiften då nätverket behöver vara i drift under hela bytet. För att bytet från 

gamla switchar till nya switchar ska flyta på ett så smidigt sätt som möjligt så krävs det många och 

noggranna laborationer med switcharna i miljöer som är så snarlika den som sedan gäller i 

verkligheten. 

 

Jag inledde arbetet med ett besök på driftcentralen i Bispgården där jag träffade Jonas och Stefan, 

vilka är de jag skulle arbeta med i fält under mitt arbete. Vi pratade om Vattenfall generellt samt 

nätverket som arbetet berör. Det är mycket information att inhämta när man för första gången 

träffar på ett nytt nätverk.  

 

Arbetet med själva uppgiften tog fart andra dagen i Sundsvall då vi (jag och Jonas) tog med oss 

switcharna dagen innan. Alla 14 switchar av modell 3560 blåstes och uppgraderades. Detta gjordes 

för att versionen av mjukvaran i dessa var ålderstigen och vi ville att det ska vara den nyaste 

versionen. Ios, som mjukvaran heter, uppgraderas från version 12.2 till 15.0. 

 

3.2 Framtagning av switchkonfiguration 

 
Efter det inledande arbetet spenderas tiden de kommande veckorna på att labba och ta fram en 

konfiguration för switcharna som passar in på nätverket där de skulle driftsättas. Innan vi började 

med detta så uppstod det dock ett problem då en switch var lösenordsskyddad och vi inte hade 

lösenordet tillgängligt. Vi knäckte detta ganska fort då vi sökte rätt på hur man gör en lösenords-

återställning. Nu kom kallduschen, med den nya mjukvaran inlagd, så var switchen låst med lösenord 

igen. Switchen hade läst in den gamla config-filen och vi hade fortfarande inte tillgång till lösenordet. 

Vi körde lösenords-återställningen igen, men denna gång fungerade det inte med samma goda 

resultat. Detta berodde på att ”mode – knappen” hade gått sönder och först när vi upptäckte detta 

och skruvat upp switchen kunde vi återställa den igen. Det visade sig vara en brytare på ett kretskort 

som gått sönder. Denna måste lödas för att ”mode-knappen” kunna användas som vanligt.  

 

När konfigurationen skulle tagits fram så utgick vi från en mall som Vattenfall- IT använder sig av. För 

att passa switcharna vi skulle konfigurera så behövdes en större modifiering av denna mall för att vi 

skulle kunna använda oss av den. Vid en första genomgång av konfigurationsmallen så visade det sig 

att många kommandon var okända samt att deras funktion inte var helt klar. Därför gjordes en 

genomgång av alla kommandon i hela konfigurationen. Jag slår upp alla kommandon för att skriva en 

eller ett par meningar om varje kommandos funktion och mening. Denna dokumentation hjälpte oss 

att förstå precis allt som Vattenfall-IT har tagit med i bas-utförandet. 
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Med hjälp av dokumentationen kunde vi gå igenom alla kommandon för att se vilka som var 

nödvändiga och onödiga för vår implementation. Ett felaktigt kommando kan göra mer skada än 

nytta. 

 

Ju mer vi diskuterade desto mer beslutade vi oss för att lyfta ut från baskonfigurationen. Vi bestämde 

också att införa några nya saker, då det kändes som att vissa säkerhetsfunktioner saknades. Medan 

tiden gick, så velade vi fram och tillbaka mellan olika lösningar och olika konfigurationer. Ena dagen 

så var tanken att köra med vlan för att nästa dag inte göra det. Det var ett ständigt anpassande 

eftersom det dök upp nya saker som ändrade förutsättningarna. Med en ständigt pågående 

diskussion om hur konfigurationen skulle se ut så närmade sig själva hårdvaruutbytet med stormsteg. 

Det blev framskjutet ett par gånger för att alla som behöver vara med och övervaka trafik i nätet (det 

stora vattenfallnätverket) inte kunde vara med. 

 

Själva bytet gick till så att alla nya switchar skruvades upp i sina rackskåp inledningsvis. Sedan så lade 

vi över all drift till de ”backupservrar” som var kopplade på ”switch B”. Med all trafik gående via 

”switch B” samt servrarna kopplade till denna kunde vi börja koppla ner ”switch A” och flytta de 

servrar som var inkopplade på denna till det nya racksåpet där den ”nya switch A” placerades. Vi 

kopplade upp alla servrerna som tillhör ”nya switch A” och kopplade sedan in den switchen på 

nätverket. Vi kontrollerade så att servrarna var åtkomliga och fungerade som de ska. Avslutningsvis 

flyttade vi tillbaka driften på ”nya switch A” och gjorde om samma procedur på den ”nya switch B”. 

 

Bild 1 visar hur switchar och servrar är sammankopplade. Bytet genomfördes genom att ta ner 

servrar A och switch A först. Under denna tid låg driften på servrar B och switch B. När den nya 

switch A var igång så gjordes samma procedur om med servrarna B samt switch B. Servrarna är 

replikerade, d.v.s server A1 innehåller samma saker som server B1.

 

Bild 1. Schematisk bild över nätverkstopologin  
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3.3 Övervakning 

 
Parallellt med framtagningen av konfigurationen laborerade jag en hel del med olika mjukvaror som 

används för att övervaka olika enheter i ett nätverk. Då systemet som används för övervakning av 

Vattenfalls vattenkraftverk även stödjer SNMP var första tanken att även använda detta för 

övervakning av switcharna. Denna lösning fungerade dock inte och jag började laborera med andra 

mjukvaror för att kunna övervaka på ett bättre sätt. Jag undersökte ”OP5” samt ”Splunk” för att både 

lära mig hur dessa fungerar samt se om det var något som kunde implementeras i 

övervakningsmiljön. Båda programvarorna är gratis, men Splunk har vissa begränsningar för 

gratisversionen. Allteftersom jag laborerade med OP5 och upptäckte det dåliga stödet för traps, så 

började jag mer och mer fundera på att testa Splunk istället. Efter en tids labbande med Splunk, så 

vägde det mer och mer över till att Splunk blir den programvara som implementeras. 

 

Själva laborerandet med övervakningsprogramvarorna gick till på så sätt att jag dels använde 

utrustningen som ska användas i skarpt läge. Switcharna användes för att generera traps och hämta 

information via SNMP. Dessutom användes den dator som ska sköta konfiguration av switchar. 

Denna är lite speciell då den ej får komma i kontakt med Internet på grund av virusrisker. Precis 

innan jag lämnade Skellefteå för Sundsvall och exjobbet på Vattenfall så köpte jag mig en router och 

satte upp en VPN-lösning för att komma åt mina datorer, även fast jag inte var i min lägenhet. Detta 

visade sig vara en helt ovärderlig resurs, då jag kunde labba helt fritt på dessa utan att vara 

begränsad till det som fanns på den bärbara dator jag lånade under min tid på Vattenfall. 

 

Vid laborationer så är det väldigt ofta saker behöver hämtas från Internet för att allt ska fungera så 

som det är tänkt. Med bara en dator och switchar som ej får vara i kontakt med Internet blir det 

ganska svårlaborerat. Därför har jag gjort mycket av den laborativa delen för övervakningen på min 

egen utrustningar i Skellefteå. Framförallt testkörandet av Splunk har gjorts på mina egna prylar. 

Med OP5 fungerade det bättre att köra direkt på den bärbara datorn och försöka generera 

information ifrån switcharna.  
 

3.4 Laborationer 

 

När jag skriver att jag har laborerat med programvaror, så har jag installerat dessa på en dator, 

antingen mina egna eller den labbserver jag har använt på kontoret.  

 

OP5 körde jag bara lokalt på servern och switcharna samt lånelaptopen på kontoret i Sundsvall. Först 

installerade jag en OP5-server på en virtuell ubuntu-dator. Sedan kopplade jag upp switchar samt 

laptopen i ett nätverk med OP5-servern. Från laptopen konfigurerades OP5 via ett webgränssnitt där 

man kan välja vad som ska övervakas och hur. För lite mera avancerade funktioner så går det att 

ssh:a in i OP5 då det bygger på Nagios som i sin tur bygger på Linux. När jag sedan kunde övervaka 

interface och dylikt på switchar så ryckte jag ut kablar för att se om det blev synligt i OP5, vilket det 

blev som tur blev. Alarmfunktionen fungerade däremot inte speciellt bra. 

 

För Splunk blev händelseförloppet likadant, med den skillnaden att jag gjorde allt på min egna 

utrustning som var placerad i min lägenhet genom den VPN-tunnel jag hade konfigurerat tidigare. 
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Tunneln i kombination med Windows remote desktop användes för att på ett smidigt sätt fjärrstyra 

mina Windowsmaskiner. Med hjälp av dessa installerade jag Splunk på min server för att sedan 

skicka syslog från min router till servern, eller övervaka cpu; n på min stationära dator. All 

information som kommer Splunk tillhanda indexeras och är sedan sökbart i realtid. Det går att få 

fram många olika grafer, tabeller samt diagram för att få en överblick av nätverket samt att göra det 

lättare att felsöka när och om det uppstår några problem. 
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4 Resultat 

 

Det självklara resultatet, som också uppnåddes, var ett byte som gick smärtfritt och utan störningar 

för personalen på driftcentralen. Dessutom har examensarbetet resulterat i konfigurationen på 

switcharna som skulle ha vissa funktioner inkluderade samt att de skulle bete sig på rätt sätt 

avseende vissa säkerhetsfunktioner. 

 

Konfigurationen av switcharna visade sig vara väldigt bra gjord och implementerad på rätt sätt. I 

skrivande stund har switcharna snurrat i skarpt läge i c:a två veckors tid utan anmärkning. Med det i 

ryggen så har ett bra jobb gjorts med framtagningen av konfigurationen. Det som bidragit till att det 

har lyckats så bra är att en ganska slimmad variant valts. Detta gjordes för att man inte skulle råka slå 

på för många funktioner som kanske hade stjälpt mer än hjälpt. 

 

Själva bytet av switcharna gick bra. Inga driftavbrott eller störningar på nätverket uppkom. Det var 

knappt märkbart att vi flyttade runt alla servrar och maskiner. Det förlöpte smärtfritt därför att det är 

redundanta system implementerade med dubbla vägar ut och dubbla switchar. Det är därför möjligt 

att flytta över all drift till de maskiner som är kopplade till switch B för att sedan rycka ur switch A 

och ersätta denna med den nya switch A. När vi ser att allt fungerar på switch A så flyttas driften över 

till denna och det är switch B:s tur att bli utbytt. På switch B (nya och gamla) så genomfördes samma 

procedur. All drift flyttades tillbaka till servrarna på switch A och sedan rycktes kablar ut på gamla 

switch B. Till slut sattes kablarna in i nya switch B och servrarna var återigen tillbaka i drift. Detta 

innebär att själva switchbytet genomfördes och ögonblickligen efter att switcharna var utbytta så 

fungerade allt som det skulle. Efter två veckors drift så har inga incidenter inträffat vad gäller 

switcharna. Bytet får anses vara genomfört på ett lyckat sätt. 

 

Vattenfall har tre stycken driftcentraler där det sitter switchar som ska bytas ut. Eftersom 

utrullningen blev lite försenad i Bispgården så hanns inte de andra två centralerna med under min tid 

på Vattenfall. De andra två är Storuman samt Vuollerim. Dock är skiftningen mellan gamla och nya 

switchar inte lika känslig på de två ställena som det var i Bispgården eftersom Bispgården är 

huvuddriftcentral. 

 

Övervakningsdelen har bestått av ideliga problem som dykt upp under resans gång. Detta gör att 

någon övervakning inte finns implementerad på det sätt som var tänkt från start. Jobbet med att 

labba och lära sig om programvarorna har tagit mycket tid. Jag hade inte lyckats lära mig såpass 

mycket om programvarorna att det skulle vara tänkbart att implementera någon av dessa än. Tid till 

att sätta upp övervakningen fanns inte heller med som projektet utvecklade sig. Med alla dessa 

timmar spenderade tillsammans med Splunk samt OP5 så skulle jag säga att dessa två program är 

både väldigt lika men också väldigt olika. Att använda båda två kan vara en bra idé. Den ena 

kompletterar den andres svaghet på ett bra sätt. 

 

Huvudmålet var att byta ut switcharna och det är gjort i Bispgården, men inte på de andra två 

driftcentralerna. Detta ska göras så snart som det är möjligt, men jag hinner inte vara med på den 

resan eftersom endast fem veckor fanns tillgänligt för examensarbetet. 
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5 Diskussion 
 

Resultaten säger att inte alla mål uppnåddes, utan endast det viktiga huvudmålet, switchutbytet på 

driftcentralen i Bispgården. De andra målen var att byta switchar i Storuman och Vuollerim där det är 

varsin driftcentral placerad vilka inte hanns med under min tid som examensarbetare. En 

implementation av övervakning hanns inte heller med fullt ut. 

 

Det är lätt att säga att det inte ska ta fem veckor att byta ut ett par switchar. Men i detta fall är det 

inte bara att rycka och stoppa in det nya. Allt måste fungera under bytet samt direkt efter att de nya 

switcharna är inkopplade. Med detta i åtanke så är noggranna förberedelser en väldigt viktig del för 

att genomföra ett lyckat byte. Det som tog mest tid var att få fram en konfiguration till switcharna 

som var både säker och stabil. Det är lätt att bara slänga på alla säkerhetsfunktioner som finns i en 

switch. Men utan att tänka till så kommer det förr eller senare att sluta i katastrof. Detta för att en 

säkerhetsfunktion kan orsaka mer skada än nytta vid en felimplementation. Sitter denna 

säkerhetsfunktion då implementerad på en port där det sitter en server som verkligen måste vara 

igång dygnet runt, kan det få katastrofala följder om den porten skulle stängas ner som en 

säkerhetsåtgärd som utlöses på felaktiga grunder. 

 

Möjligen tog det lite lång tid att få fram den slutliga konfigurationen, men det är bättre att det tar en 

vecka extra än att det går fort och sedan blir fel när den är implementerad i den skarpa miljön. Flera 

gånger har en konfiguration tagits fram, testats i labbmiljö, ändrats litegrann och testats igen. Sådana 

procedurer tar en väldig tid.  

 

När konfigurationen var mogen att sjösattas i den skarpa miljön var det inte bara att ta bilen upp till 

Bispgården för att göra bytet. Vi behövde en person från Vattenfalls NOC i Luleå som var med på 

telefon för att ha koll så att switchbytet inte orsakade några lustigheter på Vattenfalls egna nät, men 

också för att testa så att redundansen funkade som den skulle. Det hände ett flertal gånger att bytet 

sköts på framtiden därför att något nytt småfel dykt upp, eller att Vattenfalls NOC i Luleå inte hade 

tid. Det drog ut på tiden med att få dit switcharna men det blev samtidigt ett välgjort arbete. 

 

Det var synd att switchbytet i alla tre driftcentralerna inte hanns med under tiden jag var på 

Vattenfall. Jag gissar att det dock är så i arbetslivet, att allting inte går som planerat. Det enda som 

jag egentligen missar är att fysiskt vara på plats samt fysiskt byta switcharna. Allt jobb som är kopplat 

till bytet är redan gjort och eftersom det är genomfört på ett ställe, så vet Vattenfall exakt hur de ska 

gå tillväga för att slippa problem. 

 

Övervakningsdelen som jag arbetat med parallellt med switchingdelen har gått sakta men säkert 

framåt hela tiden. Det är väldigt svårt att lära sig nya programvaror från grunden. Även om man vet 

på ett ungefär vad som är tänkt att de ska klara av, så är det svårt att hitta alla funktioner och 

finesser. Ibland kan det vara så att man försöker göra något som kanske inte går att göra och lägger 

ner alldeles för mycket tid helt i onödan på det.  

 

Mitt sätt att försöka lära mig de två programvarorna (OP5 och Splunk) har kanske inte varit det bästa. 

Jag har använt lite av en metod som kan beskrivas som trial and error. Jag har installerat 

programmen för att sedan själv försöka lära mig allting ifrån grunden, utan att ta hjälp av tutorials 
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och andra hjälpmedel som finns ute i cyberrymden. Det är långtifrån det effektivaste sättet att lära 

sig något nytt, men för mig så sitter det om jag lärt mig det en gång. När jag så här i efterhand 

reflekterar över mitt tillvägagångssätt så är jag inte helt nöjd med det. Jag borde ha kollat på tutorials 

och videor för att snabbt förstå grunderna i programmen. Det gör att det bli mycket enklare att sen 

själv utforska programmet och alla dess funktioner. Det hade varit ett mycket mera tidseffektivt sätt 

att arbeta på.  

 

Om jag hade arbetat på det sättet är det mycket möjligt att jag hade hunnit längre och kanske hade 

något av programmen kunnat implementeras för övervakning innan mitt examensarbete var över.  

 

Programmen i sig är bra på olika saker. Splunk är ett mycket kraftfullt verktyg när det är fullskaligt 

implementerat. Eftersom det kan läsa av allt som är i textform så kan det mesta läsas in i Splunk. Det 

programmet sedan gör är att indexera alla dessa textfiler som den tar emot. Med en tillräckligt 

kraftfull server så kommer man att kunna söka i alla textfiler i realtid för att kunna upptäcka fel, 

avvikelser och allmänna konstigheter i ett nätverk. Sökfunktionen är väldigt avancerad och kraftfull, 

så det går att få fram det mesta som kan vara bra att veta. Splunk är ett verktyg som kommer mer 

tillrätta i riktigt stora nätverk, inte i ett litet nätverk med c:a 25-30 noder som jag har arbetat med 

under dessa veckor. Ju fler noder och mer data, desto bättre sökresultat kommer man kunna att få ut 

av Splunk. Splunk är ett verktyg som man kan ta till efter att ett problem har uppstått för att kunna 

göra en mera grundlig felsökning. Splunk är ett program som kan vara bra att kunna, jag därför tycker 

att detta program borde tas upp i någon av våra kurser som tar upp nätverksövervakning. 

 

OP5 är ett mer renodlat övervakningsprogram där man kan se vilken status en port på en switch har. 

Det finns massor av egenskaper och funktionaliteter som går att övervaka. Övervakningen sker 

genom SNMP och polling i synnerhet. Traps sparas i en textfil där man själv konfigurerar OP5 att söka 

efter vissa nyckelord för att den ska larma. Just larmfunktionen i OP5 lämnade en hel del att önska. 

Det var inga blinkande fönster eller liknande utan man var själv tvungen att gå in under en flik som 

hette ”alarm” för att se om det fanns några aktuella larm. Detta är en ganska stor brist för det fall då 

ett interface går ner på en switch. Då vill man veta detta så snabbt det bara går och inte två minuter 

senare för då kan en stor skada redan ha skett. Om ett interface går ner och driftcentralen skulle 

tappa kontakten med ett vattenkraftverk kan oöverblickbara händelser inträffa. 

 

Slutligen så skulle jag vilja säga att mina veckor på Vattenfall har varit väldigt givande och roliga. Det 

känns som en bra erfarenhet att få ha varit med ”på riktigt” och det jag framför allt har fått uppleva 

är ett säkerhetstänk som jag inte har tänkt på innan jag kom till Vattenfall.  
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6 Bilaga: Förkortningar/Förklaringar 
 

IOS – IOS är namnet på den mjukvara som Cisco använder i sina switchar 

 

Linux - ett operativsystem som är open source. Det är gratis och källkoden är publik vilket gör att alla 

kan ändra i den om personen i fråga vill detta. 

 

MAC-adress – En adress som finns på alla nätverkskort och är unik för varje kort. Kallas även för 

fysisk adress. Den kan liknas vid chassinummer på bilar. 

 

Nagios – ett mycket populärt och världsetablerat program för övervakning av olika enheter i nätverk. 

Bygger på Linux och är väldigt anpassningsbart 

 

NOC – Network Operation Center. En plats där övervakning sker av ett väldigt stort nätverk. I detta 

fall handlar det om hela Vattenfalls egna nätverk med ca 2500 noder. 

 

Nod – en enhet av något slag i ett nätverk: server, switch eller router. T.ex. 

 

OID – varje nod som går att övervaka i SNMP har ett ID-nummer, d.v.s. ett OID (object ID). 

 

OSI-modellen – en modell som delar upp nätverk i olika lager. Tanken är att varje lager ska vara helt 

oberoende av de tekniker som används i lagren ovan och nedanför  

 

Polling – tillhör SNMP. SNMP-servern efterfrågar information från en enhet i nätverket. 

Exempelvis så skickar SNMP-servern en efterfrågan om hur varm cpun är hos en server och får 

tillbaka svaret 50grader. 

 

SNMP – Simple Network Management Protocol är ett protokoll som används för att hämta 

information om hårdvara på enheter anslutna till ett nätverk. Det kan även trigga egna medelanden 

om ett gränsvärde nås. 

 

Switch – En enhet i ett nätverk som jobbar på lager 2 i OSI-modellen detta gör att den ibland kallas 

för en lager 2–enhet. Adressering på lager 2 sköts via mac-adresser. En MAC-adress är en adress som 

finns på alla nätverkskort (den del som kommunicerar med nätverket) i världen samt är unik för vart 

och ett av dem. 

 

Traps – en typ av meddelande i SNMP som används när en enhet ska slå larm om att ett gränsvärde 

har nåtts. Exempelvis att en CPU gått över 70grader i temperatur, i detta fall skickas ett meddelande 

till servern om att så är fallet. 

 

VPN – Virtual Private Network. Skapar en tunnel för att kunna ansluta sig till ett nätverk som är långt 

bort. Jag anslöt t.ex. mig till mitt hemnätverk i Skellefteå när jag var på Vattenfalls kontor i Sundsvall 

via en VPN-tunnel. En VPN är alltid krypterat för att data som skickas inte ska kunna läsas av någon 

obehörig. 
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