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1 Förord 
Jag är mycket tacksam för att jag fått möjlighet att utföra mitt examensarbete på Storumans 

kommuns IT-enhet, och jag vill tacka alla där, speciellt mina handledare Ralf, Anders och Marlene! 

1.1 Rapportens syfte 

Denna rapport beskriver det examensarbete jag utfört vid Storumans kommuns IT-enhet, och som är 

en del av min utbildning ”Datornätverk” vid LTU i Skellefteå. 

1.2 Sammanfattning 

Mitt examensarbete bestod ursprungligen av två huvuduppgifter - att byta ut en befintlig router samt 

att felsöka ett switchat nätverk på Lärcentra, där routerutbytet var tänkt som huvuduppgift. Målet 

var att göra en bra lösning till den nya routern samt att finna och rätta till problemet på Lärcentra 

nätverket. 

Felsökningen vid Lärcentra nätet togs bort, eftersom problemet redan identifierats och lösts. Andra 

uppgifter tillkom dock, och huvuduppgiften i nerlagd tid blev istället multicasting av Windows 

images. En annan stor uppgift var att göra iordning tunna klienter för användning. Jag har även hjälpt 

till med diverse andra mindre uppgifter, t.ex. rensa upp delar av kommunens AD och genomfört 

ominstallationer av bärbara elevdatorer. 

Alla tre huvuduppgifterna har jag slutfört så långt det var praktiskt möjligt. Jag identifierade att 

nätverket stödjer multicasttrafik, färdigställde tjugo tunna klienter som nu används inom vård och 

omsorg och jag har gjort klart den nya routern för användning. 

1.3 Abstract 

My work had originally two main assignments - replacing one existing router and troubleshooting a 

packet-switched network at Lärcentra, where the replacing of the router was the main assignment. 

My goal was to find a good solution for the new router, and to identify and correct the problem at 

the Lärcentra network.  

Other tasks were added and the troubleshooting was removed, since the problem at Lärcentra 

already was identified and solved. The main task in spent time became instead multicasting of 

Windows images. Another big assignment was preparing thin clients for use. I have also assisted with 

several other minor tasks, such as cleaning up one part of their AD and reinstalling students’ laptops.  

All of the three main tasks were completed as far as it was possible. I identified that the network did 

in fact support multicast traffic, completed twenty thin clients that are now in use, and I made the 

new router ready for use. 
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2 Introduktion 

Storuman kommuns IT-enhet ansvarar för drift, underhåll och support av alla datorer och servrar 
inom Storumans kommuns verksamheter (t ex administration, vård och omsorg, skolor, etc.).  Delar 
av verksamheten ligger utanför centralorten, t ex byskolor och medborgarkontoret Tärna samservice 
i Tärnaby. IT-enheten ansvarar för ungefär 45 servrar, 125 switchar/routrar och 750 datorer. 
Servrarna är utplacerade i tre olika serverrum runtom i kommunen där den mesta av utrustningen 
finns i Storuman. I verksamheten finns cirka 2000 användarkonton. 

 
Bild 1: Översikt av kommunens switch-och server nät. 

Det pågår en rad förändrings- och utvecklingsarbeten inom IT-området i Storumans kommun. Bland 
annat byggs ett nytt serverrum och då ville man samtidigt installera en del ny utrustning t.ex ny 
router. Dessutom ville man passa på att ”designa” om de publika nätverken i samband med router- 
utbytet. Inom vård och omsorgsverksamheten tar man också ny teknik i anspråk, som kräver en del 
ny utrustning. Det innebar att man därför kunde erbjuda flera avgränsade uppgifter, som jag 
självständigt men med god handledning kunde genomföra. 

2.1 Målsättning 

Min målsättning för examensarbetet var att klara av mina uppgifter på ett bra sätt, och ta tillvara på 

möjligheten att vara ute på ett företag, eller som i mitt fall en kommunal enhet, och pröva på 
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arbetslivet, samt att använda mina kunskaper ”på riktigt”. Jag har även sett det som ett utmärkt 

tillfälle att skapa kontakter i arbetslivet och att pröva på och lära mig nya saker. 

 

2.2 Syfte 

Syftet med arbetet var att få komma till en arbetsplats och utnyttja mina kunskaper som jag samlat 

på mig under utbildingen och använda dem ute i verkligheten. Det viktigaste för mig var att göra ett 

bra arbete. 

Arbetsområdet för examensarbetet är IT med inriktning på nätverksteknik, och passar in på den 

utbildning jag läser, och för att jag är intresserad av det. Jag tycker att utbildningen gett mig goda 

kunskaper inom området och en god förståelse för nätverkstopologi, design och uppbyggnad. 

Därför är ett syfte med examensarbetet att också undersöka hur väl mina kunskaper fungerar i 

praktiken. 

 

2.3 Förkortningar 

Nedan följer en förteckning över de förkortningar jag använt mig utav i rapporten, med medföljande 

förklaringar. 

 VLAN: Virtual LAN är en teknik som ger användargrupper tillgång till egna nät fast dessa 

enbart är virtuella och delar samma fysiska nät. 

 IGMP = Internet Group Management Protocol är ett nätverksprotokoll som används för att 

hantera medlemskapet i IP-multicastgrupper. 

 PIM = Protocol Independent Multicast är en familj av multicast routing protokoll för IP 

nätverk 

 WDS = Windows Deployment Services är en teknik tillverkad av Microsoft som är tillför 

nätverksbaserade installationer av operativsystem. 

 WES 7 = Windows Embedded Standard 7, är ett operativsystem anpassad för tunna klienter. 

 Sysprep = System Preparation Utility, tar bort allt unikt. 

 BIOS = Basic Input/Output System är det mest grundläggande programmet som körs i en 

dator när den startas. 

 Nat & Pat = Network Address Translation & Port Address Translation, "översätter" privata IP-

adresser och portar till publika adresser och portar. 

 DHCP = Dynamic Host Configuration Protocol är ett nätverksprotokoll som dynamiskt delar ut 

IP-adresser till datorer. 

 DNS = Domain Name System, förenklar adressering av datorer på IP nätverk. 

 SSH = Secure Shell, är ett protokoll för säker anslutning. 

 

3 Genomförande 
För att underlätta mitt dagliga arbete och det slutliga rapportskrivandet så skrev jag dagbok, där jag 

noterade vad och hur jag gjort olika saker. 
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Då jag behövde fördjupa mina kunskaper för att klara av mina uppgifter så hämtade jag information 

på olika forum på Internet. Under rubriken 6 Källförteckning/referenser följer en översikt av det 

referensmaterial jag använt mig av. 

Nedan följer en beskrivning av det genomförda arbetet av mina tre huvuduppgifter: multicast, tunna 

klienter och router-utbyte. 

3.1 Multicast 

På IT-enheten använder de sig av WDS för att installera Windows operativsystem på klientdatorer. 

Med hjälp utav detta verktyg så slipper man att ”manuellt” installera Windows på de enskilda 

datorerna, och flera datorer kan installeras samtidigt via nätverket. De använder sig av ”unicast 

frames”, vilket medför att om flera datorer installeras samtidigt så kommer nätverket att bli hårt 

belastat, samt att det tar väldigt lång tid. WDS stödjer användning av multicast frames.  

Med multicast kan man installera många datorer samtidigt utan att överbelasta nätverket och det går 

i princip med samma hastighet som om man skulle installera två datorer via unicast. 

Det hade tidigare gjorts försök att få det att fungera med multicast, dock utan framgång på grund av 

tidsbrist. Därför ville uppdragsgivaren att jag skulle undersöka och se om multicast var möjligt att 

använda. Min uppgift var att undersöka om felet låg i nätverket. 

Först började jag läsa in mig på teori om multicast och om multicast i en HP-switch miljö [1]. Därefter 

satte jag upp en liten labb miljö bestående utav 2 HP Procurve-switchar. Jag hittade en enkel 

exempel-konfiguration på internet som jag testade i min labb miljö. HP procurve 5300 agerade som 

min ”core switch”. Konfigurationen som behövdes på den var: IP multicast-routing & IP pim. Sedan 

skapade jag ett test VLAN med id:et 20, vilket jag lade till IGMP & PIM i. Den andra switchen HP 

Procurve 2610 har datorn kopplad till sig, och den enda konfigurationen som krävdes på denna var 

att skapa VLAN 20 och lägga in IGMP i VLAN:et. 

Jag testade därefter att skicka lite multicast trafik och det fungerade utmärkt i min labbmiljö. 

Nästa steg var att ta ut konfigurationerna från de aktiva switcharna, för att verifiera att allt såg 

korrekt ut, vilket jag tyckte att det gjorde. 
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Bild 2: Beskrivning av önskad Multicast-funktion och switch-konfiguration.. 

Jag övervägde om det behövdes någon IP helper, men kom fram till att det inte behövdes eftersom 

switcharna och WDS ligger på samma nätverk. 

Jag läste på olika forum att HP Procurve-switcharna inte stödjer alla multicast ranges [2]. Började 

därför läsa manualerna för respektive modell och såg att multicast rangen: 239.0.0.1-239.0.0.254 

inte stödjs av switcharna. Just detta adress-spann är default multicast range hos WDS. Jag ändrade 

därför till 239.0.1.1 – 239.0.1.254 hos WDS. 

För att verifiera att alla switcharna var med i IGMP gruppen och att switch 01 var querier, använde 

jag kommandot: show ip imp 300. 

Därefter undersökte jag mer om WDS och multicasting och fann att WDS 2008 server endast stödjer 

IGMPv3. Jag började därför fundera om det kunde vara så att någon av switcharna bara har stöd upp 

till IGMPv2 och läste då datablad över modellerna som användes och andra vanliga Procurve 

modeller. Allt ställdes upp i en tabell för att få en översikt. Slutsatsen jag drog var att felet inte låg 

där, eftersom alla modeller som användes stödjer IGMPv3. 

 
Bild 3: Visar en del av min tabell. 

Sedan letade jag länge efter fler eventuella tips på fel på olika forum. Jag hittade till slut att antivirus 

och brandvägg hos servern där WDS finns kan blockera multicast trafik. Men allt sådant var redan 

avstängt eller fanns inte. 
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Det sista jag kunde tänka på för att se om det fungerade var att koppla in klientdatorer direkt vid 

switch 01. Det fungerade inte heller med multicast. Min slutsats är alltså att det inte var något fel på 

nätverket och att orsaken till problemet förmodligen ligger i WDS. 

3.2 Tunna klienter 

Nya tunna klienter skulle ut på olika ställen inom vård och omsorg, totalt cirka tjugo klienter. Jag fick i 

uppgift att göra iordning en WES7 image redo för deployment. 

Jag packade upp en tunn klient och installerade WES7. Under installationen valde jag standard 

inställningar för t ex språk och tid. 

När WES7 var installerad så installerade jag därefter de nödvändiga drivrutinerna t ex Adobe 

connect, Internet Explorer 8, webkamera och smartcardtangentborden. Jag ändrade standard 

bakgrundsbild och användarbild till kommunens standardbilder. Bakgrundsbilden ändras och läggs in 

i (C:\\Windows\System32\oobe\info\background). Efter detta så är klienten redo att bli syspreppad. 

För att göra sysprep på en maskin så tar man upp cmd prompten och skriver in: sysprep /generalize 

för att sedan gå in i (C:\\Windows\System32\sysprep) och klicka på ikonen [3]. Välj generalize och 

sätt sedan shutdown options till: shutdown. Sedan startas klienten om. 

 
Bild 4: Visar hur det ser ut efter man klickat på sysprep ikonen. 

Innan jag startade om klienten igen så stoppade jag in USB CD läsaren med WES7 skivan i och ett 

USB-minne som var formaterad avsett att vara extern hårddisk. 
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Bild 5: Visar hur WES7 menyn ser ut. 

När WES7 menyn visades valde jag: Launch WINPE command prompt och skrev följande kommando: 

imagex /capture C: D:\t5570eWES7.wim ”Drive C” /verify.  

Detta skapar en installations-wim-fil som har de inställningar som jag ställt in på klienten och sparar 

wim-filen till D-disken som i mitt fall var USB-minnet. T5570e var tunna klient modellen. Sedan lades 

wim-filen till i WDS så att den kan deployas över nätverket till flera tunna klienter. 

Inställningar för att få det att fungera i WDS gjordes, men inte av mig. När det var gjort så började jag 

installera tunna klienter. 

Det var bråttom att få ut datorerna på de olika vårdenheterna så det fanns inte tid att ställa in alla 

fin-inställningar. Jag behövde därför sitta och övervaka varje installation och göra några inställningar 

manuellt. Det jag gjorde manuellt var att slå på numlock i BIOS, sätta datornamn, tid, språk och även 

lägga till datorn i domänen. 

Sedan stöldmärktes varje tunn klient och packades ner igen i kartong tillsammans med ett nytt HP 

smartcard keyboard – därmed var min uppgift slutförd. Jag var inte med på uppsättning på plats. Det 

gjordes av en av de anställda på IT-enheten och de tunna klienterna används nu i verksamheten. 
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3.3 Router-utbyte 

Routern som jag skulle byta ut kallades för Kinder. Kinder routade trafiken åt alla publika nätverk t ex 

till skolorna runt om i kommunen. 

Först fick jag en översiktsbild över hur Kinder såg ut. 

 
Bild 6: Bild som beskriver vad Kinder tillhandahåller. 

Figuren ovan är en väldigt förenklad översiktsbild. Kinder routar 5 klass C nätverk som är uppdelade i 

flera subnät på 8 olika portar. Det görs med hjälp av VLAN. 

Det här jobbet delade jag in i 7 olika steg: 

1. ”Reda” ut fysisk kabelröra, lokalisera switchens interface. 

2. Ta reda på vilka VLAN som tillhörde varje interface. 

3. Sortera nuvarande subnät i ett excelark. 

4. Designa om nätverken. 

5. Ge förslag till ny hårdvara och beställa den. 

6. Labborera. 

7. Konfigurera. 
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3.3.1 Steg 1 - ”Reda” ut fysisk kabelröra, lokalisera switchens interface 

Det fanns inte dokumenterat hur kinder-interfacen var inkopplade, så jag fick börja med att följa 

varje kabel och dokumentera vart de gick. 

 
Bild 7: Bilden visar hur jag dokumenterade kopplingarna i Excel. 

Eftersom uppdragsgivaren kommer att flytta all utrustning till ett nytt serverrum senare så har ingen 

tid lagts ner på att göra kopplingarna snyggt och enkelt. Detta tog därför en hel del tid att reda ut och 

dokumentera.  

 

3.3.2 Steg2 - Ta reda på vilka VLAN som tillhörde varje interface 

Eftersom dokumentationen över subnäten inte var fullständig och för att vara helt säker på att jag 

dokumenterat kopplingarna rätt, ville jag veta vilka VLAN som användes för varje interface på 

switchen kopplad direkt till kinder. Jag pratade därför med bredbandsansvarig och frågade efter 

VLAN:en för varje interface och dokumenterade det enligt nedan. 

 
Bild 8: Bilden visar hur jag dokumenterade VLAN:ens interface i Excel. 

3.3.3 Steg 3 - Sortera nuvarande subnät i ett excelark 

Dokumentationen över nätverken gav en bristfällig överblick och information saknades, så jag fyllde i 

saknad VLAN information som jag nu tagit reda på. Efter det förändrade jag ordningen i 

dokumentationen, så att subnäten från samma klass C-adresser ligger ihop. 

 
Bild 9: Detta är ett exempel fråm den gamla dokumentationen. 
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3.3.4 Steg 4 - Designa om nätverken 

Som det är nu så är det fem klass C-adresser som blivit till tolv subnät. Uppdragsgivaren ville använda 

nätverken icke subnätade, alltså som fem C-adresser. Tre av nätverken kommer att vara i bruk, 

medan de andra två är avsedda för framtiden och som reserv nätverk. De tre nätverken som kommer 

att vara i bruk är de som har mest aktiva enheter inkopplade. Exempelvis kommer ett av nätverken 

att omfatta alla larm och andra känsliga enheter, detta för att undvika onödigt arbete. 

Jag ”designade” om nätverken, valde mer logiska VLAN-id och dokumenterade ned det enligt 

modellen nedan. 

 
Bild 10: Bilden visar information om de nydesignade-näten. 

Där nätverket med den ”lägsta” adressen har lägst VLAN -id.  

 

3.3.5 Steg 5 - Ge förslag till ny hårdvara och beställa den 

Därefter var det dags att börja fundera på vilken router som skulle beställas. Kraven som ställdes var 

att den skulle klara av VLAN, nat/pat och gärna kunna agera som DHCP samt DNS. Den behöver alltså 

inte vara alltför avancerad.  

Under min utbildning så har vi bara använt oss av Cisco hårdvara, så jag började leta efter olika bra 

Cisco-modeller som samtidigt inte skulle kosta en förmögenhet, vilket var ett direktiv för arbetet [4]. 

Modellen jag fastnade för var Cisco 1941, med godtagbar prestanda till ett bra pris. 

 
Bild 11: Två vyer av Cisco 1941. 

Jag läste information om modellen på Ciscos hemsida och fann till att börja med inga svar om 1941 

klarar kraven. Tillslut hittade jag att 1900-serien levererades med IP base licens. Denna licens är 

gratis, vilket är bra. Det var dock otydligt vad som ingick i licensen, så jag kontaktade Ciscos support. 

Jag skulle bli kontaktad senare av en tekniker som kunde svara på mina frågor. Teknikern hörde 

aldrig av sig. Tillslut lyckades jag hitta att 1941 stödjer VLAN och nat/pat, efter att ha läst igenom 

databladet [5]. 

Jag rekommenderade Cisco 1941 till min handledare, men sa samtidigt att jag var osäker på IP base 

licensen. Min handledare fick även samma modell rekommenderad av en kontakt på AC-net, så vi 

beställde routern. 
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3.3.6 Steg 6 - Labborera 

När väl routern anlänt, så ville jag först börja med att testköra mot en HP Procurve switch för att se 

hur de båda ska konfigureras. Jag satte upp en liten labbmiljö bestående av Cisco 1941 och HP 

Procurve 2610. 

Därefter letade jag på Internet efter konfigurationsexempel och hittade ett bra exempel [6]. Skapade 

först ett VLAN på switchen, med namnet ”test” och VLAN -id 100 och ”taggade” porten där routern 

kommer in. Jag gav även VLAN:et på switchen ip adressen 192.168.100.2. På routern skapade jag ett 

subinterface: interface 0/0.1 med encapsulation dot1q 100 och ip address 192.168.100.1 

255.255.255.0. Det är viktigt att skriva kommandot: no shutdown på interface 0/0, för att öppna 

porten. 

Efter att ha gjort dessa inställningar så fungerade det att pinga mellan routern och switchen. Jag 

testade även att koppla in en dator med ip adressen 192.168.100.3, och den gick att nå. 

3.3.7 Steg 7 - Konfigurera 

Jag började konfigurera routern för skarp drift, och skapade alla VLAN med riktiga adresser.  

 
Bild 12: Vidareutveckling av bild 10 med tillhörande router-interface. 

Jag lade även till ”management” VLAN:et, så att vi kunde montera routern och fortfarande komma åt 

den med hjälp av SSH. 

Eftersom AC-net är ISP och tillhandahåller IP-adresser, så pratade jag med vår kontakt där för att få 

en annan adress som kan sättas på routern mot ISP så att vi kan nå internet. En ip route 

konfigurerades: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 isp adress. 

Under den tid jag var på IT-enheten så var det inte möjligt att byta ut kinder, eftersom skolorna och 

övriga publika nätverk användes. Däremot användes knappt ett nätverk (Nätverk 4), så jag testade 

med framgång att köra nya Cisco-routern där istället för via Kinder. 
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4 Resultat 
Jag lyckades med målsättningen att klara av de olika uppgifterna, så långt det var praktiskt möjligt. 

Nedan beskrivs resultaten av deluppgifterna lite mer i detalj. 

4.1 Multicast 

Jag klarade min uppgift, dvs. att verifiera att nätverket stödjer multicast-trafik, men jag fick inte den 

önskade Multicasttillämpningen att fungera, eftersom felet låg på serversidan. Det fanns dock inte 

nog med tid för mig att bli insatt i WDS och konfigurera så att det fungerar. 

4.2 Tunna klienter 

Uppgiften att göra iordning tjugo tunna klienter för bruk slutfördes. Hela processen gick i princip 

felfritt och bra. Det tog dock tid att göra färdigt alla. Dessa tunna klienter används nu inom vård och 

omsorg. 

4.3 Router-utbyte 

Den beställda routern anlände först i mitten av sista veckan, så därför hade jag inte så mycket tid på 

mig att slutföra uppgiften. Allt som kunde göras klart i nuläget blev färdigt och fungerande. Routern 

används inte just nu för att routa de publika nätverken som den är tänkt att göra. Den kommer att 

börja användas först när det är möjligt att göra ett driftavbrott på de publika nätverken. Utbytet 

kommer förmodligen därför att ske under sommaren, när det är skoluppehåll. 
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5 Diskussion 
 

5.1 Min målsättning 

Jag tycker att jag lyckades nå min målsättning. Jag klarade det som var möjligt av alla uppgifterna och 

även på ett bra sätt! Det var roligt att pröva på arbetslivet och verkligen göra något ”på riktigt”. Jag 

har fått lära känna de som jag arbetat med och lärt mig mycket om hur IT-verksamhet fungerar i 

verkligheten. Jag har fått prova på nya intressanta saker och dessutom fått använda mig av många av 

de kunskaper jag lärt mig på Datornätverksutbildningen. 

5.2 Multicast 

Det jag kunde gjort annorlunda var att göra saker i en annan ordning. De tre första sakerna jag gjorde 

var bra: att läsa på om multicast, laborera och kolla igenom konfigurationerna. Efter det borde jag 

däremot ha kopplat in en klient dator direkt i ”core”-switchen där WDS är kopplad. På så sätt kunde 

jag sparat tid och snabbare märkt om det var nätverket det var fel på. Det var ändå en bra övning att 

genomföra arbetet på det sätt jag gjorde och man lär sig av sina misstag. För övrigt känner jag mig 

ändå inte helt nöjd eftersom det fortfarande inte går att installera klienter via multicast. 

5.3 Tunna klienter 

Jag tycker det var väldigt nyttigt och intressant att få göra färdigt en grupp tunna klienter för 

användning. Jag har lärt mig mycket om detta eftersom vi inte hållit på så mycket med detta under 

utbildningen. Det var också roligt och stimulerande att jag i princip hade fria händer, dvs. jag fick 

välja på vilket sätt uppgiften skulle lösas. 

5.4 Router-utbyte 

Arbetet gick väldigt bra och slutfördes så långt det var praktiskt möjligt. Det jag kunde gjort bättre var 

att påskynda jobbet genom att redan första veckan rekommendera inköp av routern, och på så sätt 

sett till att den blivit beställd tidigare. Jag tycker att det var extra roligt att göra denna uppgift, 

eftersom jag fått använda mig av många de kunskaper jag fått under utbildningen.  
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