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Sammanfattning 
 

Mitt examensarbete har utförts på uppdrag av ATEA/Exait i Luleå, för Coop Norrbotten. Målet med 

arbetet har varit att designa, implementera och dokumentera en ny, förbättrad nätverkslösning för 

Coop Norrbottens butiker, samt att konstruera en detaljerad utrullningsplan för implementation i 

produktionsmiljö med minimala driftstopp. Min handledare på ATEA var Leif Häggström, 

seniorkonsult och specialist på brandväggar och nätverkssäkerhet. Jag har även arbetat nära den 

huvudansvarige för IT på Coop Norrbottens huvudkontor i Luleå; Per-Ola Björnfot. 

 

Kraven som fanns på den nya designen från Coop Norrbottens sida var att säkerheten på nätverket 

skulle förbättras avsevärt, och att strukturen även skulle göras mer modulär och resurseffektiv. Den 

utrustning som initialt var tillgänglig för designen var den som redan fanns i drift ute på Coops 

affärer:  

 

 1x Cisco 1811 Integrated Services Router 

 1x 3Com 3226 L3 access-switch 

 1x HP Procurve 1800 PoE-switch 

 2x Trådlösa accesspunkter från Trapeze (Juniper) 

 

Utgångspunkten var, som nämnts ovan, att designen skulle baseras enbart på befintlig utrustning. 

Dock bestämdes det under arbetets gång att nätverkets primära accesswitch (3Com 3226) behövde 

bytas ut på grund av plattformens ålder och begränsade funktionalitet. 

 

Den första arbetsveckan användes till att göra efterforskningar på nätverksutrustningens 

funktionalitet, samt skissa på, och välja ut en nätverksdesign som på ett bra sätt kunde bemöta den 

kravspecifikation som getts. Den andra veckan användes till att noga dokumentera och analysera den 

befintliga lösningen, vidare bearbeta den nyutvalda designen, samt börja skissa på en funktionell och 

säker zonbaserad brandvägg i Cisco-routern. Den tredje veckan spenderades på att göra en 

testimplementation av nätverket i labbmiljö, utföra tester på denna, samt påbörja skrivandet av 

utrullningsplanen. Fjärde veckan inleddes med vidare testning, och det var under denna vecka 3Com-

switchens brister började visa sig så mångfaldiga, att beslutet togs att helt byta ut den mot en Cisco 

Catalyst 2960-S switch. Denna vecka påbörjades även skrivandet av denna rapport. Under sista 

veckan skedde utrullningen av den nya nätverksdesignen på Coop Konsum Bergnäset och all 

dokumentation (inklusive denna rapport) färdigställdes. 

 

Resultaten av arbetet blev dels den nätverksmodell som rullades ut under den sista veckan av 

examensarbetet, och dels den utrullningsguide som skrevs för att hantera implementationen.  

 

En slutsats som jag drog efter det att arbetet var färdigställt var att det är svårt att konstruera en 

enkel lösning utan tillgång till modern utrustning. Om man är smart, går det att designa ett kvasi-

modernt nätverk med hjälp av äldre utrustning, men lösningen blir lätt mycket komplex och kräver 

att man hittar många ”workarounds” för att lösa vissa problem. 
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1. Introduktion 
 

De frågeställningar som har varit fokalpunkterna för mitt examensarbete lyder:  

 

Hur går man på bästa sätt till väga, för att med begränsade resurser ta fram en nätverksdesign 
som är både säker, modulär, robust och högpresterande?  

Hur rullar man bäst ut de nödvändiga topologiska förändringarna (fysiska såväl som logiska) 

på ett livenätverk, utan att nämnvärt störa driften? 

 

Dessa har varit de centrala problemställningarna under mitt arbete. Den design som var 

implementerad sedan tidigare (se Bilaga 1) hade brister på samtliga av dessa områden, och däri 

ligger bakgrunden till frågeställningarna. Nedan följer en kort summering av problemen med den 

gamla designen:  

 

 Inter-VLAN routing var uppsatt enligt den “traditionella” routerbaserade modellen. Denna 

approach är varken skalbar eller effektiv, och saknar failover-kapacitet [1].  

 Mycket lite separation fanns mellan användar-VLAN, och management-VLAN.  

 Managementåtkomsten till utrustningen på nätverket var inte heller säkrad.  

 Den firewalling som var implementerad baserades på den äldre (och mindre modulära) 

CBAC-modellen istället för den nyare zonbaserade modellen (ZPF). 

 

Syftet med denna rapport är att redovisa hur jag angripit, och försökt eliminera dessa brister i 

nätverkstopologin, att demonstrera mina resonemang och teser omkring nätverksdesign, samt visa 

hur jag tagit mig an utmaningen med att implementera de nödvändiga förändringarna i skarp miljö. 
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2. Teori 
 

I denna del av rapporten förklaras en handfull av de tekniker jag använt mig av under utförandet av 

mitt examensarbete. Förklaringar ges även på några viktiga termer som används i denna uppsats.   

 

2.1 Stateful Packet Inspection (SPI) 
Stateful packet inspection/filtering beskriver ett paketfilters förmåga att behandla paket utifrån det 

sammanhang, eller ”flöde” paketet tillhör [2]. Detta i kontrast till ordinär packet filtering, som 

behandlar alla paket individuellt. Stateful packet filters tittar på information som tillhör 

transportlagret av OSI-modellen, till exempel för att avgöra om ett paket som kommer utifrån 

Internet är ett svar på en kommunikation som initierats inifrån. Detta kan användas i syftet att tillåta 

svarstrafik från ett osäkert nätverk (Internet) genom filtret, medan man blockerar all kommunikation 

som initieras från det nätverket. 

 

2.2 Content Based Access Control (CBAC) 
CBAC är Ciscos äldre ramverk för routerbaserad firewalling, och använder sig av en portbaserad 

modell för att utföra Stateful Packet Inspection (SPI) på trafik som passerar genom den fysiska 

porten. Den främsta bristen i denna teknik är att all trafik som passerar i samma riktning, genom 

samma port får samma behandling, oavsett trafikens källa [3]. Detta medför svårigheter när det 

gäller att göra firewallreglerna finmaskiga, speciellt för routrar med många anslutna LAN/VLAN, vart 

och ett med sina egna krav på säkerheten. Strukturen i CBAC’s firewalling är platt; en accesslista 

skapas, som definierar vilken trafik som får passera genom porten i en viss riktning, och en 

inspektionspolicy, som bestämmer vilka protokoll som ska inspekteras, appliceras på porten 

tillsammans med accesslistan. 

 

2.3 Zone-Based Policy Firewall (ZPF) 
ZPF är Ciscos moderna modell för routerbaserad firewalling [3], och använder sig av en hierarkisk, 

zonbaserad struktur för att utföra SPI på trafikflöden. Strukturen bygger på att olika zoner definieras, 

fysiska portar konfigureras med tillhörighet till en zon, och att brandväggens behandling av 

trafikflöden beror på vilka zoner dessa flöden rör sig mellan. Märk väl hur detta skiljer sig från CBAC, 

där trafikens källa inte spelade någon roll, bara dess riktning genom en port. Med ZPF kan alltså olika 

firewallpolicies appliceras på trafikflöden som strömmar genom en port, beroende på vilken zon 

(port) trafiken härstammar från. Den hierarkiska strukturen med nästlade klassindelningar, policy-

maps och zontillhörigheter gör det även betydligt enklare att lägga till/ta bort funktionalitet i 

efterhand. 

 

2.4 Router- vs. Switch-Based Routing 
Tidigare har routing (lager 3) alltid skett i mjukvara [1] med hjälp av dedikerade routrar, och 

switching (lager 2) har skett i hårdvara vilket är mångfaldigt snabbare. Av denna anledning har man 

traditionellt försökt använda sig av switching i distribution- och corelagrena, och enbart använda 

routade länkar när trafik ska färdas mellan olika VLAN eller ut mot Internet. Nackdelen med detta är 

att lager2-loopar introduceras, vilket man då har hanterat genom att använda spanning tree för att 

blockera redundanta länkar. Detta i sin tur innebär att en stor del av nätverkets överföringskapacitet 

går outnyttjad. Numera kan switchar med routingfunktion routa i hårdvara, vilket medför att 
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distribution och corelagren kan implementeras enbart med lager 3-länkar. Eftersom moderna 

routingprotokoll kan lastbalansera trafik över multipla vägar; upp till 16 vägar med Ciscos EIGRP-

protokoll eller OSPF [4] helt utan risk för loopar, kan man på så sätt utnyttja en mycket större del av 

nätverkets överföringskapacitet. 

 

2.5 DHCP relay 
DHCP relay är en teknik som används när nätverkets DHCP-server inte sitter i samma 

broadcastdomän som DHCP-klienterna [1]. DHCP relay-agenten plockar upp DHCP DISCOVER-

meddelanden som broadcastats ut på segmentet av klienter, placerar sin egen IP-adress i 

meddelandet som ”giaddress” och forwardar meddelandena vidare till DHCP-servern som IP unicast-

paket. I DHCP-servern matchas denna ”giaddress” mot adresspoolernas router-option, och på så sätt 

väljs en lämplig DHCP-pool ut. På detta sätt kan en dynamisk IP-konfiguration erhållas av klienten, 

även om klienten och DHCP-servern inte har möjlighet att kommunicera direkt med varandra. 

 

2.6 802.1x 
802.1x eller ”dot1x” är en metod för att säkra åtkomsten till switchportar och trådlösa nätverk [1]. 

Switchen eller den trådlösa accesspunkten (autentiseraren) försöker autentisera alla anslutande 

stationer. Den anslutande stationen måste ha dot1x-funktionalitet implementerad (en såkallad 

dot1x-supplikant), och kan då, genom Extensible Authentication Protocol Over LAN (EAPOL), 

tillhandahålla autentiseringsuppgifter. Switchen mottager dessa uppgifter och skickar dem vidare till 

en autentiseringsserver, körandes RADIUS-programvara, som kontrollerar om uppgifterna är giltiga 

(RADIUS kan bland annat använda sig av SQL-databaser eller katalogtjänster som Active Directory 

och Lightweight Directory Access Protocol för att verifiera användare). Om autentiseringen lyckas, 

skickar servern tillbaka ett authentication success-meddelande, och därmed beviljas klienten tillång 

till nätverket. RADIUS-servern kan även styra VLAN-tillhörigheten på switchportar, beroende på 

vilken station eller användare som autentiserar sig på porten. 

 

2.7 Mac Authentication Bypass 
Mac Authentication Bypass (MAB) är ett sätt att i sin dot1x-baserade miljö, autentisera klienter som i 

sig inte är dot1x-kapabla [5]. När en switchport är konfigurerad för MAB, tar switchen den 

anslutande klientens MAC-adress och skickar denna som användarnamn/lösenord till 

autentiseringsservern för verifiering. Detta innebär att en användare måste finnas definierad för den 

MAC-adressen, i autentiseringsserverns databas. Förutsättningen för att MAB ska fungera är att 

klienten aktivt försöker skicka Ethernet-frames på den oautentiserade porten. Om denne inte gör det 

kan inte switchen autentisera klienten då switchen inte får någon MAC-adress att använda för MAB. 
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3. Metod 
 

I denna del av rapporten kommer jag att redogöra för mitt tillvägagångssätt under utförandet av 

examensarbetet; hur jag har planerat, tänkt omkring, och genomfört arbetets olika moment. Här 

finns även information om vilka verktyg och hjälpmedel jag använt mig av för att utföra arbetet. 

 

3.1 Planering  
Jag inledde mitt arbete under ledning av den grova tidsplan som angetts i blanketten ”Förslag till 

exjobb”.  Enligt denna planering skulle jag använda första veckan till planering av arbetet, andra och 

tredje veckan skulle användas till implementation och dokumentation, och de två sista veckorna till 

färdigställning av implementation, samt författande av examensrapport. Allteftersom arbetet 

fortskred visade sig emellertid denna tidsplan tämligen orealistisk, då planering, efterforskning, 

laborering och testning tog upp långt mer tid än vad jag initialt väntat. I stället för att hålla mig till en 

översiktlig plan för hela exjobbsperioden, satte jag veckovis upp delmål för arbetet, och försökte 

rätta mig efter dessa istället. Planeringen blev ganska flytande, och skedde till stor del mentalt, 

allteftersom jag jobbade. 

 

3.2 Verktyg och hjälpmedel 
Som fältarbetsdator använde jag mig till stor del av min MacBook Pro, som installerades med olika 

nödvändiga applikationer, såsom iTerm (terminalprogram), CoRD (Remote Desktop-klient), Cisco 

Packet Tracer (program för nätverkssimuleringar), Zenmap (IP-adresscanner), och 

CocoaPacketAnalyzer (program för packet sniffing, ekvivalent med WireShark). Jag lånade även 

stundtals en bärbar Windows-maskin på ATEA för att skissa på nätverkslösningar i Microsoft Visio. 

Min stationära hemma-PC användes också för att tillverka skisser i Visio, samt för mer tungviktiga 

nätverkssimuleringar/emuleringar i GNS3 (router-emulator), hopkopplat med VirtualBox (lättviktigt 

program för datorvirtualisering). 

 

Som primära plattformar för lagring och dokumentation, valde jag att använda de molnbaserade 

tjänsterna Google Docs och Dropbox. Google Docs användes för att hålla reda på och dokumentera 

generella frågeställningar och föra anteckningar, samt föra dokumentation över 

nätverksutrustningens funktionalitet. Alla de webbresurser jag använde under mina efterforskningar 

lades in i ett dokument som tjänade som länkdatabas. Alla alternativ till nätverksdesignen 

dokumenterades här även i textform, och för- och nackdelar med dessa nedtecknades. Eftersom jag 

inte från början var speciellt väl bekant med 3Com- och HP-plattformarna, skapade jag också ett 

dokument för att lagra relevanta konfigurationskommandon för dessa. Dropbox användes till att 

lagra Visioskisser, konfigurationsfiler, router- och switchmanualer i PDF-format, IPAM-data, samt 

nätverkssimuleringar.  

 

Jag fann det mycket fördelaktigt att använda mig så pass mycket av dessa portabla, molnbaserade 

arbetsplattformar, då jag under hela perioden alternerade mycket mellan att sitta på ATEAs kontor i 

centrala Luleå, på Coop Norrbottens huvudkontor på Storheden, och även hemma.  
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Den nätverksutrustning som initialt fanns att tillgå för projektet var följande: 

 

 1x Cisco 1811 Fixed Configuration Integrated Services Router [6] med 2x Routade 10/100 

Mbit WAN-portar och 8x switchade 10/100 Mbit LAN-portar. 

 1x 3Com 3226 L3 accesswitch [7] med 24x 10/100 Mbit-portar och 2x 10/100/1000 Mbit-

portar. 

 1x HP Procurve 1800 PoE-switch [8] med 8x 10/100 Mbit-portar och 2x 10/100/1000 

Mbit-portar, alla med Power over Ethernet-kapacitet. 

 2x trådlösa accesspunkter från Trapeze med central management via två WLAN 

Controllers och en RingMaster-server, dessa utgjorde grunden för butikens WiFi-nät. 

 

3.3 Utförande 
 

3.3.1 Vecka 1 

Den initiala tidsplanen till trots, kom första veckan i själva verket till att användas för research av 

nätverksutrustningens funktionalitet och teoretisk design av den nya modellen. På måndagen ägde 

ett möte rum på Coop Norrbottens huvudkontor på Storheden i Luleå mellan mig, min handledare 

från ATEA (Leif Häggström) och den IT-huvudansvarige på Coop Norrbotten (Per-Ola Björnfot). Under 

detta möte diskuterades de problem som fanns med det befintliga nätverket, vilka förbättringar som 

önskades, vilken butik som skulle agera testpilot för projektet (Coop Konsum på Bergnäset i Luleå 

valdes ut), och jag fick även inloggningsuppgifter till nätverksutrustningen. Under denna vecka 

skissades ett antal förslag upp i Microsoft Visio till den nya nätverksdesignen, och parallellt med 

detta utfördes noggranna efterforskningar på funktionaliteten i routrar och switchar. I slutet av 

veckan valdes ett av förslagen ut av mig och min handledare som det mest lämpliga. Per-Ola 

informerades om detta och ombads se till att den nödvändiga utrustningen fanns på plats i 

testlabbet på Coops huvudkontor. 

 

Den preliminära lösningen som valdes ut (Bilaga 2), skulle utnyttja L3-funktionaliteten i 3Com-

switchen för att utföra inter-VLAN routing, agera default gateway åt klientstationer, samt verka som 

DHCP relay-agent. I 3Com-switchen skulle även portbaserad nätverkssäkerhet i form av 802.1x-

autentisering, och statisk, MAC-baserad portsäkerhet implementeras. Switchen skulle ha två 

upplänkar (en huvudlänk, och en backuplänk) till Cisco-routern för all trafik från butiken, mot Coop 

HK och Internet, och en aggregerad länk, bestående av två Gigabitlinor till HP-switchen. Tanken som 

låg bakom detta var att avlasta butiksroutern så mycket som möjligt, och genom detta öka 

nätverkets prestanda, skalbarhet och feltålighet. HP-switchen skulle precis som tidigare ge 

anslutningsmöjligheter och ström via PoE, åt butikens trådlösa accesspunkter. Cisco-routern skulle 

enbart agera brandvägg mot HK/Internet och default gateway/DHCP relay-agent åt det trådlösa 

gästnätet, då logisk separation mellan detta nät och butiks-VLAN:en önskades.  Ett antagande som 

jag gjorde tidigt i arbetet var att det lokala nätverket på butiken, med lokal butiksserver, var ett 

relativt autonomt system, det vill säga inte speciellt beroende av tung prestanda mellan butiken och 

Coop Norrbottens kärnnät. Detta gjorde att jag valde att koncentrera mig på att öka prestandan och 

stabiliteten på butiks-LAN:et, vilket jag ämnade åstadkomma genom att överlämna inter-VLAN 

routing åt nätverkets switch, samt genom att aggregera två Gigabitlänkar mellan 3Com- och HP-

switcharna. 
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3.3.2 Vecka 2 

Den andra veckan påbörjades på plats i den utvalda butiken, med dokumentering av det befintliga 

nätverket. Diagram över switchportar, kabeldragningar och andra fysiska förutsättningar ritades upp 

i Visio, och praktiska förutsättningar för utrullningen dokumenterades. Routing mellan VLAN:en var 

uppsatt enligt den “traditionella” [1] routerbaserade modellen, med en accesslänk per VLAN, dragen 

från 3Com-switchen till routern. Den främsta bristen i denna approach, så som jag såg det, var att 

den inte var skalbar, då routern var tvungen att ha en port per VLAN per direktkopplad switch. 

Utöver detta fanns ingen failover-kapacitet, då inga backuplänkar fanns (lediga routerportar 

saknades för detta). Prestandan på det lokala nätverket var också till mycket stor del beroende av 

routern, vilket inte är önskvärt då routrar måste routa i mjukvara, medan en L3-switch kan utföra 

hårdvarubaserad routing nära line rate (många gånger snabbare).  

 

Säkerheten i nätverket var inte heller tillräcklig, då mycket lite separation fanns mellan VLAN:en. 

Gästnätet var hyfsat separerat från resten av VLAN:en med hjälp av en ACL som filtrerade 

inkommande trafik på gäst-VLAN:ets gateway-interface, men det fanns ingen separation alls mellan 

övriga VLAN; stationer på Kassa-VLAN:et eller WS-VLAN:et var fria att kommunicera sinsemellan, och 

även fria att komma åt och managera router/switchar. Själva managementinterfacen 

(webgränssnitten och VTY-linjerna) på nätverksutrustningen var inte heller säkrade; Telnet och 

ordinär HTTP-access var möjligt från vilken station som helst förutom från gästnätet, och den 

firewalling som var implementerad var baserad på den äldre (och mindre modulära) CBAC-modellen 

istället för den nyare zonbaserade ZPF-modellen. Firewallingen applicerade inga source- eller 

destination-baserade restriktioner på trafik, och blockerade ingen trafik utifrån alls, bortsett från 

p2p-fildelningsprotokoll. Några protokoll, såsom https, dns, smtp, pop3 och andra e-mailprotokoll 

inspekterades av CBAC, men bortsett från på gateway-interfacet för gäst-VLAN:et låg det inga ACL:er 

på routerns interfaces. Detta betydde i princip att inspektionen utfördes i onödan, då den inte 

behövdes för att hålla reda på olika flöden och släppa igenom svarstrafik.     

 

Under vecka 2 utfördes även laborationer på utrustningen i Coops testlabb, och simuleringar gjordes 

i GNS3/Virtualbox för att ta fram ett ramverk för den zonbaserade firewallösningen. En av 

huvudpoängerna med brandväggslösningen var att helt separera det trådlösa gästnätet från butiks-

LAN:et, vilket åstadkoms genom att inte routa gästnätet i Cisco-switchen tillsammans med de andra 

VLAN:en, utan hålla denna transparent för gästerna och routa VLAN:et i Cisco 1811-routern som en 

separat zon i brandväggen, helt utan rättigheter till interna resurser.  

 

3.3.3 Vecka 3 

Den tredje veckan användes till att göra en komplett uppsättning av den nya nätverksmodellen 

(Bilaga 2) i testlabbet. Under denna, och påföljande vecka började flera problem med 3Com-switchen 

uppträda. DHCP relay-funktionen visade sig sakna tillräckligt stöd för differentiering mellan olika 

VLAN, och nätverksdesignen fick därför revideras. Cisco-routern fick tillbaka sin roll som DHCP relay-

agent, och vidare problem uppstod när det visade sig att det i standardförfarande inte var möjligt att 

separera relay-agenten från DHCP-poolernas default gateways. Detta problem löstes genom att 

konfigurera DHCP Relay Information Option 82 i relay-agenten, så att denne lade in ett strängvärde i 

DHCP DISCOVER-meddelandena när de skickades vidare, i syftet att matcha detta mot ett 

överensstämmande värde som konfigurerades i serverns adresspooler.  
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Ytterligare ett problem som dök upp med 3Com-switchen var dess begränsade funktionalitet 

gällande ACL:er. Det var möjligt att skapa standard-ACL:er via switchens webbgränssnitt, men det 

gick bara att använda sig av två olika nätmasker i dessa. Vidare kunde permit- och deny-statements 

inte kombineras i samma ACL, och det fanns inte möjlighet att applicera ACL:erna på switchens IP-

interface. Dessa kunde endast appliceras på fysiska, non-trunk, non-aggregerade portar. Jag 

bestämde mig för att skapa några ACL:er ändå, för att försöka begränsa åtkomsten till Kassa-/MGMT-

VLAN:en, men det fanns ett hål i denna approach, nämligen den aggregerade länken till HP-switchen, 

där det inte gick att applicera någon ACL. Ytterligare ett problem som uppstod var att klienter från 

WS, PocketPC, och andra butiks-VLAN behövde kunna prata med butiksservern som satt på Kassa-

VLAN:et, medan de inte skulle kunna prata med andra stationer på detta VLAN. Detta hade kunnat 

lösas enkelt med en permit på serverns host-adress först i listan, och en följande deny på resten av 

Kassa-subnätet, men eftersom det inte gick att kombinera permit- och deny-statements i samma 

ACL, var detta inte möjligt. Jag lät problemet bero så länge, för att konsultera min handledare i 

frågan.    

 

Den brandväggsfunktionalitet (Cisco ZPF) som designats under vecka 2 applicerades i routern, och 

testades. De zoner som definierades var LAN, WAN och GUEST. LAN-zonen bestod av alla butiks-

VLAN samt management-VLAN:et (eftersom detta skulle användas för routing mellan switchen och 

routern). WAN-zonen bestod av länken mot Coops Huvudkontor (HK) medan GUEST-zonen bestod av 

det trådlösa gästnätet, som fortfarande skulle routas i Cisco-routern i syftet att öka separationen 

mellan detta nät, och butikens övriga VLAN. Brandväggsfunktionen verifierades, och kompletterades 

med ytterligare konfiguration under mitten och slutet av denna vecka. 

 

Portbaserad autentisering med dot1x testkonfigurerades även i 3Com-switchen. Ett RADIUS client 

entry sattes upp i RADIUS-servern med switchens management-IP-adress och en pre-shared key. 

Funktionaliteten verifierades genom att konfigurera ett antal klientstationer för dot1x-autentisering 

och utföra inloggning med användare definierade i Coops Active Directory. I detta skede fungerade 

autentiseringen bra, och klienterna fick tillgång till nätverket efter inloggning skett. Denna vecka 

avslutades med känslan att utrullningen kunde ta sin början veckan därefter. 

 

3.3.4 Vecka 4 

Måndagen vecka 4 spenderades i labbet. Jag och min handledare Leif Häggström gick igenom och 

testade all funktionalitet i testimplementationen. Inga större problem uppträdde förrän dot1x-

autentiseringen skulle testas. Autentiseringen som hade fungerat bra så sent som fredagen 

föregående vecka, fungerade helt plötsligt inte alls. En hel del felsökning gjordes, men problemet 

hann inte lokaliseras innan 3Com-switchen började uppföra sig märkligt. Tidigare hade 

autentiseringsförsök dykt upp i RADIUS-servern när klienter försökt logga in, men helt plötsligt tedde 

det sig som om switchen slutat försöka att autentisera mot servern. Dot1x-konfigurationen 

avlägsnades helt från switchen och lades in på nytt, men fortfarande dök inga autentiseringsförsök 

upp. Switchen började också bete sig märkligt på andra sätt; webbgränssnittet som hade använts för 

konfigurering slutade fungera, switchen startades om ett antal gånger, och omedelbart efter en 

omstart fungerade gränssnittet normalt, men ”kraschade” ett par minuter efteråt. 

 

Jag och Leif var vid det här laget tämligen överens om att 3Com-plattformen inte skulle hålla måttet i 

en modern nätverksdesign, och vi började sinsemellan diskutera utbyte av hårdvaran. Mitt 
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omedelbara förslag till en ny accesswitch var en Cisco 3560 L3-switch, en plattform med vilken jag 

kände mig väl bekant, och vilken jag bedömde kunde uppfylla de krav som fanns med råge. Efter 

ytterligare diskussion och efterforskningar i Ciscos sortiment av L3-switchar föll det slutgiltiga valet 

på en Cisco 2960-S som verkade uppfylla nätverkets alla krav till det lite blygsammare priset 12 499 

kronor, jämfört med en 3560 som normalt ligger runt 16 000 kronor. Ett sammanträde hölls med Per-

Ola Björnfot (IT-ansvarig för Coop Norrbotten), och det bestämdes att en Cisco 2960-S skulle köpas in 

för att användas i pilotimplementationen av den nya nätverksmodellen på Coop Konsum Bergnäset. 

Den nya switchen beställdes omgående med en förväntad leveranstid på två dagar. 

 

Vid det här laget kändes det som att tiden för projektet började bli knapp då det skulle dröja 

ytterligare två dagar innan den nya switchen anlände, och rapporten ännu inte hade påbörjats. Till 

råga på detta skulle det behövas en del testning av den nya hårdvaran, och implementationsguiden 

skulle även den färdigställas. Tisdagen och onsdagen användes till att påbörja rapporten och skapa 

en grundkonfiguration för den nya Cisco-switchen, så att man tämligen omgående efter det att 

switchen anlänt, kunde börja labba på den mer avancerade funktionaliteten. Eftersom Cisco-

switchen var en nyare och mer avancerad plattform, kunde jag nu dra ett streck över några av de 

designmässiga kompromisser jag tvingats göra för 3Com-switchens skull. Jag kunde nu till exempel 

implementera DHCP relay-agenten i switchen som jag från början hade tänkt, vilket förenklade 

konfigurationen av DHCP-tjänterna betydligt (jag slapp använda mig av DHCP relay information-

option för att matcha adresspooler). 

 

På torsdagen förkonfigurerades den nya switchen, och fredagen spenderades med att koppla upp 

den i labbet, uppgradera dess IOS till version 15, och laborera på dot1x-autentisering och Mac 

Authentication Bypass. 2960:n visade sig mycket mer tacksam att arbeta med än 3Com-switchen, och 

portsäkerheten fungerade utan större problem. Ett möte mellan mig, Leif, och Per-Ola inför den 

väntande utrullningen planerades även in för måndagen den 27 maj 2013. 

 

Under lördagen färdigställdes en preliminär version av utrullningsguiden, så att denna kunde visas 

upp på måndagens möte. Söndagen ägnades helt åt rapportskrivning och diverse förberedelser inför 

mötet. 

 

3.3.5 Vecka 5 

På måndagen vecka 5 hölls ett möte mellan mig, Leif och Per-Ola, där den färdiga lösningen 

presenterades i sin helhet, och en agenda lades för veckan. Det bestämdes att utrullningen skulle 

påbörjas på onsdagsmorgonen, då extra funktionalitet i dot1x-autentiseringsmodellen, samt en extra 

zon i brandväggen för management-VLAN:et efterfrågades, och då några förberedelser fortfarande 

behövde göras. 

 

Resten av måndagen spenderades med att konfigurera och testa ändringen i dot1x-

autentiseringsmodellen. Det hade efterfrågats från Coops sida att RADIUS-servern skulle styra VLAN-

tillhörigheten på accessportarna i butiken, i syftet att göra det enklare att koppla upp nya 

klientstationer. För att uppnå detta, skapades nya grupper i AD:t; en för varje VLAN, och de olika 

klientstationerna i butiken gavs olika grupptillhörighet. Därefter skapades olika Network Policies i 

RADIUS-servern för att matcha autentiseringsförsöken från stationerna mot deras grupptillhörighet 

och autentiserare (switch), och på så sätt dynamiskt placera dem i sina rätta VLAN. De förberedda 
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konfigurationsfilerna för butikens router och den nya Cisco-switchen finslipades under tisdagen, och 

brandväggen kompletterades med remote management-access till VPN-klienter och den extra zonen 

för MGMT-VLAN:et.  

 

Utrullningen gick av stapeln under onsdag förmiddag och flöt på utan några större problem, och 

resten av veckan användes till att färdigställa examensrapport, utrullningsguide (med justeringar 

baserat på de anteckningar som togs under utrullningsprocessen), samt förberedelser inför 

presentation och opponentskap vid studentkonferensen den 3 juni 2013.  

 

3.3.6 Utrullning 

På onsdagsmorgonen vecka 5 påbörjades utrullningen av lösningen. Jag, Leif och Per-Ola startade en 

timme innan butiken på Bergnäset i Luleå skulle öppna, med att stänga ned butiksroutern (Cisco 

1811), sätta in det förkonfigurerade flashkortet med färdig konfigurationsfil och en nyare version av 

Cisco IOS, boota upp routern, kopiera in konfigurationsfilen i NVRAM och boota om igen. Därmed var 

den initiala routerkonfigurationen färdig, anslutningen mot Coop HK verifierades även från routern. 

Cisco-switchen kopplades därefter in, anslöts till butiksroutern, och anslutningen mot HK testades 

från switchen. De statiska routes mot Cisco-switchen som konfigurerats i 1811:an verifierades även. 

Så långt hade allting gått enligt planen.  

 

Nästa steg var att flytta över HP-switchens anslutningspunkt till Cisco-switchen, och flytta alla 

klienter från 3Com-switchen till Cisco-switchen. I detta skede stötte vi på problem med dot1x-

autentiseringen för de trådade klienterna. Efter lite felsökning fann vi att den group policy som 

konfigurerats för att aktivera dot1x-supplikanten i butikens kassor inte hade effektuerats. 

Uppkoppling och dot1x-autentisering av alla vanliga arbetsstationer (PC’s), samt butikens server gick 

dock ganska smärtfritt, och den dynamiska VLAN-tilldelningen såg till att dessa maskiner hade full 

tillgång till nätverket. Ett problem upptäcktes dock i brandväggskonfigurationen; butikens server 

förbjöds kontakta en viktig extern resurs, vilket ledde till att jag valde att inaktivera brandväggen för 

att kunna justera och återapplicera den senare. En liknande ACL som den som fanns i den gamla 

implementationen konfigurerades, och applicerades på gästnätets gateway-interface, för att 

åstadkomma någon grad av separation. Tiden innan butiken skulle öppna började nu bli knapp, och 

kassorna kunde fortfarande inte autentisera sig med dot1x, vilket ledde till att jag valde att force-

autentisera kassastationerna och lägga dem i sina VLAN manuellt, för att butiken skulle kunna öppna 

normal tid.  

 

När butiken öppnades klockan 08:00 var situationen följande: Kassor och butiksserver (kritiskt för 

butiksdriften) fungerade felfritt. De trådade arbetsstationerna fungerade även. Följande 

funktionalitet saknades: De två butiksvågarna kunde inte motta uppdaterad prisinformation på grund 

av utebliven MAC Authentication Bypass. Anledningen till detta visade sig vara att vågarna var tysta, 

och inte skickade godtyckliga ethernet-frames, vilket innebar att switchen inte fick någon MAC-

adress att använda för MAB. Dot1x-beteendet på de anslutande portarna justerades lite (switchen 

tilläts skicka ut trafik på de oautentiserade portarna), och därmed fick jag möjligheten att provocera 

fram ARP-replies från vågarna, vilket i sin tur gjorde att switchen kunde MAB-autentisera dem. En 

anteckning om detta beteende gjordes och arbetet fortsatte därefter. Nätverksprintrarna på butiken 

skickade inte heller ut frames mot switchen, vilket ledde till att MAB uteblev även där. Printrarna 

bootades om, vilket löste problemet. Det trådlösa nätverket på butiken låg vid det här laget 
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fortfarande nere, och en felkonfiguration upptäcktes; DHCP-relayet för MGMT-VLAN:et 

(accesspunkternas native-VLAN) låg på fel interface, och DHCP-DISCOVERS från accesspunkterna 

träffade därför inte rätt DHCP-pool. Felet rättades till och accesspunkterna bootades om, vilket 

hastigt löste problemet. De enda maskiner som vid det här laget inte var uppe och snurrade var 

butikens MedMera-terminal samt prisfrågeterminalen. MedMeraterminalen hade ännu inte flyttats 

över till den nya switchen, så terminalens anslutning drogs om och autentisering med MAB 

fungerade omedelbart. Accessporten för prisfrågeterminalen hade råkat bli felkonfigurerad, och när 

detta rättats till autentiserade även denne via MAB. Efter att dessa terminaler kommit upp och 

autentiserat återstod endast några mindre punkter, såsom säkring av management-access till 

nätverksutrustningen med SSH/HTTPS, vilka inte hade med driften att göra och därför kunde 

konfigureras i lugn och ro. 

 

Dagen avslutades strax innan klockan 12, då inga fler konfigurationssteg återstod som kunde utföras 

under öppettid. De punkter som återstod var följande: Länkaggregeringen mellan HP- och Cisco-

switcharna; ett avbrott för WiFi-nätet på runt en minut, samt återapplicering av brandväggsreglerna i 

Cisco-routern; ett avbrott på ett par sekunder, under förutsättningen att alla regler och policies var 

korrekta. Dessa punkter skulle behöva åtgärdas vid ett senare tillfälle. Dot1x-autentiseringen av 

kassorna var också en utestående punkt, men jag, Leif och Per-Ola diskuterade i efterhand om det 

eventuellt skulle vara smidigare att använda MAB på dessa också (eller rent av använda MAB över 

hela brädet för enhetlighetens skull). Vi lät dot1x-autentiseringen av kassorna bero så länge, och 

bestämde oss för att diskutera det vid ett senare tillfälle eftersom vi ändå hade en helt funktionell 

lösning på plats. 
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4. Resultat 
 

I denna del av rapporten redovisas resultaten av det praktiska och forskningsmässiga arbete som 

utfördes under exjobbsperioden. Huvudpunkterna i den nya nätverksdesignen behandlas, och den 

utrullningsplan som författades för att hantera implementationen av designen presenteras. 

 

4.1 Nätverksdesign  
Den nya nätverksmodellen, (illustrerad i Bilaga 3), är produkten av det designarbete som skedde 

under de fyra första veckorna av examensarbetet. Modellen representerar en säker, skalbar, effektiv 

och robust lösning som implementerades på Coop Konsum Bergnäset i Luleå under den sista veckan 

av examensarbetet, och som kan komma att appliceras i samtliga 25 av Coop Norrbottens butiker 

under nästa år. I denna sektion behandlas huvudpunkterna i lösningens design och funktion. 

 

4.1.1 Effektivitet 

Den nya designen nyttjar switchbaserad routing (L3-switching) för kommunikation mellan butiks-

VLAN:en, vilket innebär en prestandaförbättring, dels då L3-switching sker i hårdvara och därför är 

mer effektivt än den mjukvarubaserade routingen, sett till klockcykler per instruktion [1], och dels då 

den enda begränsande faktorn för kommunikation mellan de trådade VLAN:en nu är Cisco-switchens 

backplanekapacitet; 88 Gbps delat mellan alla VLAN [9], istället för en 100 Mbit full duplex-länk per 

VLAN. Två Gigabitlänkar aggregerades till en logisk länk mellan Cisco- och HP-switcharna för att 

möjliggöra påkoppling av flera trådlösa accesspunkter på HP’n utan att göra inter-switchlänken till en 

flaskhals.  

 

4.1.2 Robusthet 

Den nya nätverksdesignen eliminerar många Single Points of Failure (SPoF), främst för 

kommunikation mellan VLAN:en, men även för kommunikation LAN<->WAN. I den gamla designen 

utgjorde 3Com-switchen, Cisco-routern, samt VLAN:ets fysiska upplänk SPoF För trafik mellan 

VLAN:en; totalt tre stycken. Denna siffra ökade för trådlösa klienter, där även HP-switchen och 

länken mellan denna och 3Com-switchen blir SPoF; totalt fem stycken. Min lösning har bara en SPoF 

för trådade klienter (Cisco-switchen), vilket är det optimala för klienter med endast ett nätverkskort, 

och innebär en minskning med faktor 3. Den aggregerade länken mellan Cisco-switchen och HP-

switchen eliminerar ytterligare en SPoF för trådlösa klienter. Min lösning minskar därmed SPoF för 

trådlösa klienter från fem till två (Cisco- och HP-switcharna); en minskning med faktor 2,5. Den nya 

lösningen eliminerar även en SPoF för kommunikation LAN->WAN, nämligen länken från 

accesswitchen till butiksroutern; detta genom att implementera en huvudlänk och en (av STP 

blockerad) backuplänk som tar över om huvudlänken skulle fallera.  

 

4.1.3 Säkerhet 

Den nya zonbaserade firewallösningen, med zonerna LAN (butiks-VLAN:en), WAN (Coop 

HK/Internet), GUEST (Gäst-VLAN:et), och MGMT (Management-VLAN:et) tillför flexibilitet till 

firewallingen, då trafik styrs och filtreras efter vilka zoner den rör sig mellan, och inte enbart efter 

port och riktning. Konfiguration av nätverksutrustningen sker med SSH eller HTTPS, antingen inifrån 

MGMT-VLAN:et, eller från en dedikerad proxy-host i Coop Norrbottens serverpark som tillåts initiera 

kommunikation från WAN-zonen till MGMT-zonen med dessa protokoll och en handfull till. Stationer 
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på serverparken i HK tillåts använda RDP/VNC-applikationer för remote PC management, och tillåts 

även använda en handfull andra protokoll, till exempel SNMP, genom brandväggen; från WAN-zonen 

till LAN-zonen. I övrigt tillåts ingen kommunikation som initierats utifrån, genom brandväggen.  

 

Ingen kommunikation överhuvudtaget tillåts mellan GUEST-zonen och LAN/MGMT-zonerna. Gäster 

har åtkomst till Internet men inga interna resurser, bortsett från DHCP/DNS-tjänster från Coops två 

domänkontrollanter. Åtkomsten till externa/publika resurser från LAN-zonen styrs beroende på 

source IP-information; vanliga arbetsstationer har åtkomst till publika resurser (Internet), såväl som 

Coop-interna resurser. Resten av VLAN:en (Kassor, MedMera-terminaler, etc) har endast åtkomst till 

Coop-interna resurser, och måste gå via en proxy-host i Coops serverpark för att komma åt publika 

resurser. De ACL:er som utnyttjas av firewallen för att matcha på source och destination IP-

information är baserade på nätverksobjekt istället för rena IP-adresser. Anledningen till detta är att 

lösningen är tänkt att användas som schablonmodell för alla Coop Norrbottens butiksnätverk, och 

användningen av nätverksobjekt i ACL:er gör att man endast måste ändra IP-adressinformation på ett 

ställe; i objektet, istället för på varje ställe, i varje ACL. Dessutom kan man på detta sätt kategorisera 

och namnge olika nätverk/hostadresser, vilket gör lösningen mer läsbar och lättförstådd. 

 

Säkerheten på accessnivå styrs av trådad och trådlös dot1x-autentisering mot en Windows 2008 R2 

NPS-server (RADIUS), vilken också styr VLAN-tillhörighet för switchens accessportar med hjälp av 

olika nätverkspolicies som matchar på olika grupptillhörigheter i Coops Active Directory. 

Autentisering av klienter utan stöd för 802.1x sker med hjälp av Mac Authentication Bypass. 

 

4.1.4 Skalbarhet 

Med den nya modellen kan upp till fyra stycken Cisco 2960-S-switchar stackas (sammanfogas till en 

enda logisk switch), vilket minst fyrdubblar lösningens portdensitet, med mycket lite extra 

konfiguration, och nästan utan påverkan på LAN:ets prestanda [10]. Det finns även möjlighet att 

”daisy-chaina” rena L2-switchar på 2960:n, om så skulle önskas. Cisco 1811-routern begränsar 

kapaciteten LAN<->WAN till 100 Mbit full duplex. Trafik från GUEST-zonen rate-limitas dock till 20 

Mbps HTTP och 20 Mbps övrig trafik.  

 

4.2 Dokumentation 
Den utrullningsplan (Bilaga 4) som utvecklats för att applicera den nya nätverksmodellen på det 

befintliga nätverket har primärt designats utifrån kravet om minimala driftstopp. De moment som 

kräver betydande avbrott i driften är följande: Uppgradering och omkonfiguration av Cisco IOS i 

1811-routern och flytt av klientstationer till den nya switchen. Dessa moment rekommenderas man 

utföra utanför affärens öppettider.  

 

Planen är skriven i syftet att kunna följas av en person med generellt god IT-erfarenhet, men utan 

särskild expertis inom routing, switching, nätverkssäkerhet, eller systemadministration. Alla 

nödvändiga konfigurationssteg/kommandon för nätverksutrustningen, samt beskrivningar av fysiska 

omkopplingar, anges i detalj i guiden. Guiden förutsätter dock viss bekantskap med Microsoft Active 

Directory, samt grundläggande kunskap inom TCP/IP och navigering mellan de olika 

konfigurationskontexterna i Cisco IOS.  
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5. Diskussion 
 

Denna del av rapporten är tillägnad att diskutera och resonera omkring de olika momenten i 

examensarbetet. Planeringen av arbetet diskuteras, mina resonemang och teser omkring 

nätverksdesign tas upp, implementationsprocessen behandlas, och dokumentationen diskuteras. 

 

5.1 Planering 
Planeringen av utförandet av detta examensarbete har överlag varit väldigt flytande. Initialt ämnade 

jag försöka hålla mig till den grova tidsplan som jag satt upp för arbetet, och som dokumenterats i 

bilagan till blanketten ”Förslag till examensarbete” som lämnades in veckan innan arbetet 

påbörjades. Denna plan kom dock att visa sig orealistisk, och planeringen skedde istället veckovis. Jag 

upplever att detta har fungerat ganska bra, planeringen av veckorna dokumenterades aldrig svart på 

vitt, utan gjordes mer som mentala anteckningar. Arbetet har stundtals varit hektiskt, och tiden har 

ibland känts knapp, men jag tror inte nödvändigtvis att detta ska skyllas på bristfällig planering, utan 

snarare på slarvigheter i den efterforskning på utrustningens funktionalitet som skedde under den 

första veckan. 

 

5.2 Nätverksdesign 
Nätverksdesign har utgjort ett huvudfokus för detta examensarbete. Den gamla designen som var 

implementerad på Coop Konsum Bergnäset var ganska föråldrad, och i stort behov av en 

uppdatering. Jag anser att jag under de givna förutsättningarna rent teoretiskt har gjort en nära 

optimal lösning, särskilt sett till dess effektivitet och resurshantering, skalbarhet, och robusthet. Rent 

designmässigt anser jag att lösningen är mycket välgjord, och i efterhand har jag inte kommit på 

någonting som jag skulle gjort annorlunda.    

 

5.3 Dokumentation 
Dokumentationen av mitt arbete kan närmast delas upp i två kategorier: officiell dokumentation som 

dels presenteras i form av denna rapport och dels i form av den utrullningsguide som jag 

konstruerade för att hantera implementationsprocessen, samt inofficiell ”dag-till-dag” 

dokumentation av mina framsteg, bakslag, planer och funderingar. Den inofficiella dokumentationen 

har spritts ut över ett flertal Google-dokument med anteckningar, länkdatabaser, och annat, samt 

Visio-dokument med topologiskisser. Stundtals har det känts som om denna dokumentation borde 

ha hållits mer koncis och organiserad, men den molnbaserade lagringen av dokumentationen har 

varit en stor fördel då jag har rört mig mycket mellan olika arbetsstationer (med olika 

operativsystem).  

 

Den officiella dokumentationen (rapporten och utrullningsplanen) började konstrueras löpande, i 

skissform, under vecka 3 och 4. Under slutet av vecka 4, och under hela vecka 5 har jag arbetat med 

att sammanställa och raffinera denna dokumentation i Microsoft Word och Visio, till de slutgiltiga 

produkter som presenteras i denna rapport, samt utrullningsguiden som finns i bilaga 4. 
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5.4 Implementation 
Utrullningen som skedde under onsdagen den 29 Maj 2013 gick av stapeln utan större problem. Jag 

hade hjälp från min handledare från ATEA; Leif Häggström, som var där som teknisk rådgivare, och 

från Per-Ola Björnfot från Coop, som var där i egenskap av informationsresurs. På det hela taget 

tycker jag att utrullningen gick bra. Några slarvfel i switch-/router-konfigurationer upptäcktes och 

rättades till och en del optimering och tillägg i dot1x-autentiseringen gjordes också på plats.  

 

Några saker känner jag att jag borde ha tänkt igenom bättre i förväg, såsom konfigurationen av 

dot1x-supplikanter i klientstationer/kassor. Jag hade även missat att konfigurera MAB-användare i 

AD:t för vågarna i butiken, vilket dock inte störde driften speciellt mycket då vågarnas 

nätverksanslutning endast behövdes för att uppdatera prisinformation. En sak som jag kände att jag 

kunde ha hanterat bättre var tillgängligheten till det trådlösa nätverket. WiFi-nätet, som används av 

medarbetarna på butiken för att göra inventarier och lägga in varubeställningar, låg nere ungefär en 

timme efter det att affären hade öppnat, på grund av ett slarvfel i DHCP-relaykonfigurationen. Det 

enda som krävdes för att åtgärda problemet var att ta bort ett konfigurationskommando från ett av 

VLAN-interfacen i switchen, och boota om accesspunkterna. Jag tror inte att det bör räknas som ett 

kritiskt fel att sakna möjlighet till varubeställning under en timme, men jag kände oavsett att jag 

borde ha sett över konfigurationen av DHCP-relayet en extra gång innan utrullningen.  

 

Ännu en sak som jag tycker att jag kunde ha hanterat bättre var felet i firewallen. I princip var det en 

rad i en accesslista som hade behövts läggas till för att tillåta klienter på kassa-VLAN:et att 

kommunicera med en MedMera-bankserver, men trots det valde jag att skala bort firewallingen helt 

för att applicera den någon annan gång. Det kändes i efterhand som att den lilla justeringen som 

krävdes kunde ha gjorts och testats direkt, vilket hade inneburit att brandväggslösningen i skrivande 

stund varit på plats. 

 

Något som jag dock känner mig mycket nöjd med i efterhand är att alla basfunktioner, såsom inter-

VLAN routing, routing mot Coop HK, accesslistor i switchen, trunkkonfigurationer, etc., var 100% 

korrekt uppsatt redan från början, och det som inte fungerade direkt var den mer avancerade dot1x-

funktionaliteten och brandväggsreglerna.    

 

5.5 Slutsatser 
Utan tillgång till modern utrustning är det svårt att designa ett modernt nätverk, vilket nästan säger 

sig självt. De designmässiga problem som jag hade under vecka 3 och 4 berodde i princip enbart på 

3Com-switchen; plattformen var ålderstigen, och saknade viktig funtionalitet såsom ordentligt stöd 

för DHCP-relay, dot1x-autentisering och ACL:er. Denna slutsats stöds av det faktum att när väl Cisco-

switchen anlände i slutet av vecka 4, försvann alla frågetecken omkring hur LAN:et skulle struktureras 

och fungera. Hela lösningen med DHCP relay information option kunde strykas, och problemet med 

den gamla switchens begränsade ACL-funktionalitet försvann helt. Jag är mycket tacksam att Leif 

föreslog ett utbyte av hårdvaran då jag känner att lösningen hade haft några betydliga säkerhetshål, 

och hade varit långt mer komplex att få på plats om det inte hade varit för den nya Cisco-switchen. 

Allt som allt är jag mycket nöjd med resultaten av mitt arbete, och jag känner mig faktiskt ganska 

tacksam över att jag var tvungen att arbeta med 3Com-switchen initialt, då jag lärde mig en hel del 

på att försöka arbeta runt plattformens problem och brister.  
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Förkortningar/Ordlista 
 

Ord/Förkortning Förklaring 

ACL Access Control List – En serie permit/deny statements som matchar 
nätverkstrafik baserat på IP-information och portnummer. 

Backplane Den totala interna överföringsförmågan hos en switch/router. 

Daisy-chain Benämning förfarandet då man seriekopplar accesswitchar. 

Domänkontrollant Benämning på en server som innehåller DNS- och katalogtjänster för en 
domän. 

EIGRP Enhanced Interior Gateway Protocol – Cisco-proprietärt distance vector 
routingprotokoll. 

Flaskhals En begränsande faktor i överföringskapaciteten mellan två noder på ett 
nätverk. 

IOS Internetwork Operating System – Det operativsystem som de flesta av 
Cisco’s switchar och routrar använder. 

IPAM IP Address Manager – Ett verktyg för att dokumentera IP-information 
på ett nätverk. 

OSPF Open Shortest Path First – Open-source link state routingprotokoll. 

Packet sniffing Det förfarande då man använder programvara för att fånga upp och 
analysera trafik på ett nätverk. 

PoE Power Over Ethernet – Strömförsörjning genom Ethernet-anslutning. 

Portdensitet Antalet tillgängliga accessportar på ett nätverk. 

Proxy En mellanhand som skickar nätverkskommunikation på någon annans 
stations vägnar. 

RADIUS Remote Authentication Dial In User Service – Ett protokoll för 
nätverksautentisering. 

RDP Remote Desktop Protocol – Ett protokoll för att fjärrstyra datorsystem. 

SPoF Single Point of Failure – En punkt på ett nätverk, vars fallerande 
innebär att kommunikation omöjliggörs. 

VNC Virtual Network Computing – Ett system för att fjärrstyra datorer 
genom skrivbordsdelning. 
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Bilaga 1 
 

Gammal topologi: 
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Bilaga 2 
 

Preliminär design: 
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Bilaga 3 
 
Slutgiltig topologi: 
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Bilaga 4 
 

Utrullningsplan: 

 

 
 


