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Abstract 

 

Lundqvist Trävaru AB is a company striving towards the future, their plan is to get there with both a 
new IT-system but also an improved IT infrastructure, at the current time both those parts are missing. 
In order to mend the latter of these problems we have the report in this document.   
 
Writing this report was mainly done by applying a previously dictated work process to all of the 
subjects regarded in the company report. The result from the work is this report, which help in 
explaining the work process as well as introducing the different topics of consideration regarding the IT 
infrastructure.  
 
This report serve the purpose of presenting a common solution covering all of the IT infrastructure 
related problems as well as presenting the thoughts and work behind the company report. All in all, 
this report is the result of around four to five weeks of me doing research, comparisons and writing.  
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Sammanfattning 

 

Rapporten för examensarbetet beskriver olika områden inom en IT-infrastruktur.  
Rapporten presenterar ett antal förslag på lösningar för varje område som är inriktade mot att fungera 
för företaget Lundqvist Trävaru AB.  
 
Faktadelen i rapporten innehåller arbetsmetod samt introduktion till författaren.  
Rapporten innehåller förslag på lösningar i följande ämnen: inventering, datakap, IT-system, server, 
klient, backup, nätverksstruktur och VPN. Utöver förslagen tillkommer även kortare diskussioner kring 
varje ämnes för- och nackdelar. 
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1 Förord 

 

1.1 Bakgrund 
Lundqivst Trävaru AB är ett företag som är i ett skede att modernisera sig. En del av moderniseringen 
innefattar ett nytt arbetssätt, den andra delen är ett nytt IT-system. IT-systemet är planerat men inte 
ännu framtaget. För att kunna stödja ett nytt IT-system så har företaget efterfrågat vad man måste 
göra kring IT-infrastruktur. Man vill modernisera sig för att kunna klara av mer produktion men utan att 
behöva anställa fler.   

 

1.2 Tack till 

Jag vill passa på att tacka min handledare Samuel Holmström, samt Jens Lundqvist som både tagit 
sig tid att hjälpa mig med de frågar jag haft kring företaget under arbetets gång samt för deras sällskap 
under kontorstimmarna.  
 
Andreas Lundström 
Datornätverk År2 
23-05-2012 
Piteå 
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2 Introduktion 

 

2.1 Förslag och deras effekt 
Den här rapporten fokuserar på förslag till lösningar för IT-infrastruktur.  
Förslagen är framtagna för att:  
• Kunna åtgärda nuvarande problem i företagets IT-miljö  
• Underlätta arbeten samt  
• Skapa en bättre IT-infrastruktur inom företaget  

 

2.2 Fokusområde 
Rapporten fokuserar på förslag jag framfört samt förslag som uppmärksammats av företaget.  
Från Lundqvist Trävarus sida har man intresserat sig för backup, server, inventering med 
streckkodsavläsare, VPN och trådlösa nätverk. Rapporten kompletterar dessa områden med förslag 
på tunna klienter, säkerhetslösningar samt underhåll av hårdvara.  

 

2.3 Upplägg 

I denna rapport dokumenteras arbetsprocess och resultat. Examensarbetet handlar om att 
dokumentera och hitta förslag på lösningar. I rapporten presenteras förslag på hur företaget kan lösa 
tekniska problem och begränsningar inom sin IT-infrastruktur.  
Detta examensarbete har jag gjort på uppdrag av företaget Lundqvist Trävaru AB i Piteå. 
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3 Metod 

 

3.1 Tillvägagångssätt 
Rapporten handlar om olika ämnesområden, till dessa ämnesområden har jag tagit fram och jämfört 
lösningsförslag. 
 
Modellen för framtagning och dokumentering av lösningsförslag ser ut som följande: 

 

 

 

 

  

1 Intro till huvuduppgift 

1.1 Frågor som ställs: Vad har företaget för användning av denna huvuduppgift? Hur ser det ut 

idag för företaget gällande huvuduppgiften? Vilket användningsområde har huvuduppgiften? 

1.2 Svara på frågorna.  

1.3 Dokumentera svaren. 

 

2 Frågeställning 

2.1 Frågor som ställs: Vad har företaget för egna idéer gällande huvuduppgiften? Vad ställs för 

frågor i sammanställningen från planeringen? Hur kan det tänkas se ut i framtiden gällande detta? 

Vad bär man tänka extra på gällande detta? 

2.2 Svara på frågor kring företagets idé samt de frågor som ställs i sammanställningen. 

2.3 Dokumentera svaren.  

 

3 Sök upp förslag som går att använda 

 

4 Presentera förslag på lösning  

4.1 Introducera förslaget. 

4.2 Presentera fördelar med förslaget. 

4.3 Presentera nackdelar med förslaget. 

4.4 Presentera möjliga krav som förslaget ställer på hårdvara eller andra tjänster. 

4.5 Jämför fördelar mot nackdelar för denna lösning. 

4.6 Sammanfatta förslaget med det viktigaste från fördelar, nackdelar och krav. 

4.7 Dokumentera. 

 

5 Presentera slutresultat i form av jämförelse mellan lösningar 

5.1 Jämför respektive lösningar gällande fördelar, nackdelar och krav. 

5.2 Presentera resultatet samt motivering kring vilket förslag som passar företaget mer eller mindre 

än ett annat förslag. 

5.3 Dokumentera. 
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3.2 Planering och genomförande 
För att planera examensarbetet använde jag mig av ett gannt-schema. Mitt arbete bestod främst av att 
forska kring, samt skriva om de berörda områdena. Informationen behandlades enligt den modell jag 
sen tidigare tagit fram.  

 

3.3 Material 
Tillgängligt material har varit kurslitteratur samt den information som funnits att hitta på internet kring 
de olika ämnena.  

 

3.4 Programvara 
För att rita nätverkstopologier använde jag mig av SmartDraw. Rapporten är skriven i googledocs och 
formaterad i Microsoft Word. 
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4 Utredning 

 

4.1 Utredningens utformning 
Utredningen som utförts presenterar olika förslag på lösningar för IT-infrastruktur. Varje förslag 
innehåller en lösnings uppgift samt användningsområde. I slutet av varje delkapitel jämförs 
lösningarna med varandra. 

 

Faktan i utredningen består av erfarenheter, kurslitteratur och information från internet. De delar av 
informationen som är mer specifik kring ett visst ämne presenteras i källhänvisningen.  

 

4.2 Uppdelning 
Utredningens olika delar består av följande:  
 
• Inventering och kartläggning 
• Serverlösning 
• Klientlösning 
• Kabeldragning 
• Näthastighet 
• Backup, lokalt och externt 
• Trådlöst nät 
• VPN 
• Nätverksövervakning 
• Säkerhet 
• Underhållsförslag 
• Topologiförslag 
 
Utöver dessa så har det även tillkommit några poster vid starten av exjobbet: 
 
• Datakap 
• Interna system 
• Streckkodsavläsare för lagerhantering 

 

4.3 IT-infrastruktur i samband med IT-system 
De lösningar som presenteras i rapporten är inriktade mot att kunna fungera med företagets tilltänka 
IT-system. IT-systemet har en rad kriterier som berör allt från lagerhantering, ekonomi, statistik, 
produktion, transport samt projektledning. Företaget prioriterar ekonomiska lösningar som fungerar 
tillsammans med IT-systemet.    
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4.4 Inventering och kartläggning 
En fullständig inventering av vilken hårdvara som finns hos företaget är utförd. Syftet med 
inventeringen är att få en överblick av vad som finns idag samt hur man kan bygga vidare på befintligt 
IT-infrastruktur.  
 
Följande är en sammanställning av hårdvara, licenser och mjukvara på företaget.  

 

4.4.1 Nätverk 
Zyxel ADSL-modem. Ansluten mot telefonuttag och trådlös router. 
Linksys 2,4Ghz trådlös router. Används i dagligt bruk från att komma åt det trådlösa nätet. 

 

4.4.2 Server 
Freecom NAS-server: används dagligt för att komma åt delade filer. 

 

4.4.3 Telefonväxel 
Samsung kontorsteknik, telefonväxel, ansluten mot fax/scanner 

 

4.4.4 Diverse kontorsmaskiner 
Brother MFC-8420, fax/scanner 
Samsung CLP-300N, skrivare 
Kyocera KM-3050, kopiator 

 

4.4.5 Undersökning av nätverkshastighet 
Uppskattad till 10Mbit. Trådlös anslutning mättes upp till 8Mbit. 

 

4.4.6 Inventering av licenser 
Roofcon, ett takstolsprogram.  

 

4.4.7 Inventering av mjukvara 
Mjukvara inköpt via företaget 
Inga speciella poster just nu. 

 

4.4.8 Inventering av hårdvara, maskiner mm. 
Nätverksansluten kap, Randek Revolving Cross Cut Saw, objektnamn: SPL 728-04:  
Används för att ladda in ritningar via nätverket och göra kapningar därefter.  
 
Specifikationer för hårdvara i kapsåg:  
• Hårddisk: ~40GB, fördelat mellan två partitioner vardera på 20GB. 
• Nätverkskort: RealTek RTL 8139 Fast Ethernet Adapter 
• Processor: x86 Family 6 Model 9 ~ 1000Mhz 
• Minne: ~262MB fysiskt minne 
• Program för kap: Complicity Machine Edition 
• Strömkälla: 3-fas 
• Windows2000 Professional som OS 
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4.4.9 Sammanfattning: Inventering och kartläggning 

 

4.4.10.1 Inventering av hårdvara 

Idag finns ett modem för ADSL (ZyXel), samt en trådlös router (Linksys) för att sprida vidare nätverket 
via kabel och trådlöst nät.  
Detta är en lösning som fungerar just nu. Den trådlösa anslutningen kan bli överbelastad i framtiden 
ifall antalet användare skulle öka. Anslutningen mot internet via ADSL går inte att byta ut i dagsläget, 
detta kan bli problem ifall trafikmängden mellan företaget och resten av internet ökar. 

 

4.4.10.2 Nätverk 

Den trådlösa routern stödjer 2,4Ghz via 802.11g  och därigenom ~50Mbps i bandbredd.  
Freecom-NAS används för central lagring av filer inom företaget, en smidig och fungerande lösning för 
mindre företag som vill ha centraliserad lagring.  

 

4.4.10.3 Undersökning av nätverkshastighet 

Idag har företaget en ADSL-anslutning på ungefär 10Mbit. Kravet på anslutning mot internet ökar ifall 
det implementeras fler klient-server-lösningar men idag är hastigheten tillräcklig. 

 

4.4.10.4 Inventering av licenser 

Företaget betalar licensavgift för RoofCon, ett program för bland annat takstolar.  
Andra licenser finns inte i dagsläget.  

 

4.4.10.5 Inventering av mjukvara 

Inga sammanfattningskommentarer 

 

4.4.10.6 Inventering av diverse hårdvara, maskiner osv 

Den enda maskinen som används via nätverket är datakapen. Kapen använder Windows 2000 
Professional som operativsystem. Kapen är ansluten mot resten av nätverket främst för att ha åtkomst 
till filer på nätverket.  
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Nuvarande topologi 
1: Zyxel ADSL-modem 
2: Linksys 2,4Ghz trådlös router 
3: Kyocera KM-3050,  
4: Datakap 
5: Freecom-NAS 
6:Nätverksuttag1 
7:Nätverksuttag2 
8.Arbetsdatorer anslutna trådlöst 
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4.5 Datakap 
 

4.5.1 Inledning 
Datakapen används för att kapa takstolar enligt instruktionsfiler som den läser via sitt operativsystem 
(som i dagsläget är Windows 2000 Professional). Möjligheten att använda trådlöst nätverk istället för 
kabelanslutning samt annat operativsystem på datakapen har undersökts inom detta arbete.   
  
Undersökningen kring annat operativsystem utfördes efter att jag uppskattat vilka grundkrav 
datakapen ställer på operativsystemet.   
 
Jag undersökte även möjligheten att använda extra spänningskälla till datakapen. Lösningar för extra 
spänningskälla finns i t.ex. UPS: er för vanliga datorer med 12V men det var oklart hur det såg ut 
maskiner med 3-fas. 

 

4.5.2 Operativsystem 
Windows 2000 Professional används idag och fungerar okinte som operativsystem men är utdaterat, 
ett par olika Linux-distributioner kunde möjligtvis ersätta operativsystemet och fungera bättre.  
 
Datakapen får service av ett extern företag och saknar extra uppsättningar med drivrutiner, 
operativsystem med mera. Roofcon, programmet som används för att kapa takstolar är begränsad till 
Windows 2000 Professional och Windows XP Professional, vilket medför att operativsystem som inte 
stöds av programmet är oanvändbara för datakapen.  

 

4.5.3 Anslutningsmöjligheter 
Kabelanslutning med vanlig CAT5:a används idag. Kabel har en begränsningslängd på 100 meter 
därefter krävs  t.ex. en switch för att signalen som passerar kabeln ska få förnyad strömkälla.  
 
Trådlös anslutning innebär att man slipper fysisk kabel. Problemet med trådlöst nät är att det inte finns 
täckning ute vid kapsågen. Den trådlösa täckningen måste utökas om detta ska vara ett alternativ. 
 
Trådlös brygga möjliggör trådlös anslutning till kapsågen via ethernet-porten, förutsatt att bryggan är 
stöttad i operativsystemet.   

 

4.5.4 Lösningar kring strömavbrott 
Datakapens strömkälla bryts ibland. I samband med att ström bryts så måste personal kalibrera om 
datakapen vilket stör arbetsprocessen. Lösningsförslaget hade varit att installera en UPS för sådana 
tillfällen om det inte vore för att maskinen går på 3-fas istället för 12V.  
Det går att köpa cirkulationspumpar som räcker en stund för just 3-fas, men "vanliga" UPS: er för 3-fas 
är inte allmänt förekommande samt uppskattas vara dyrare än 12V-varianten. 
Datakapen är inte tidskritisk utöver kalibreringen och borde inte störas av variation i överförning via 
trådlöst nät.  

 

4.5.5 Sammanfattning: Datakap 
Idag är kabelanslutning direkt till datakapen det bästa valet, detta beror bland annat på att det trådlösa 
nätet inte räcker till. Gällande operativsystem klarar inte hårdvaran av operativsystem som är 
modernare än Windows 2000 Professional och programmet som används främst i datakapen stöds 
bara av Windows 2000 Professional och Windows XP så varianter av Linux-distributioner är inte 
användbara. För en extra spänningskälla till datakapen krävs en UPS eller cirkulationspump för 3-fas.  
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4.6 Interna system 
 

4.6.1 Introduktion 
En genomgång av alla delar i IT-systemet som Lundqvist Trävaru önskat ta fram är utförd. Delarna 
inkluderar lagerhanteringssystem, ekonomisystem, statistiksystem, produktionssystem, 
transportsystem, projektledningssystem.  
Idag så sköts mycket av det administrativa via Microsoft Access men även genom CAD och 
Schenkers transportlösning. Målet med det framtida systemet är att användaren ska kunna hantera 
samtliga delar i en centraliserad lösning, istället för att ha olika program som tar hand om olika delar. 

 

4.6.2 De olika delarna av det interna systemet 
Många av delarna i det interna systemet kan lösas med hjälp av klient-server-lösningar. Klient-server-
lösningar innebär att t.ex. en tjänst finns på en server och att man som klient kommer kan använda 
tjänsten genom att ansluta sig mot servern. Det interna systemet handlar mycket om att lagra och 
hämta information om t.ex. kunder och lager, sådan information lagras fördelaktigt i en databas på en 
server. Lundqvist Trävaru har sen tidigare tagit fram vilka områden och funktioner man vill ha, 
förslagen nedan går igenom tankar och förslag kring dessa områden.  

 

4.6.2.1 Lagerhanteringsystem 

Lagerhanteringssystem som kan kopplas mot hemsida och mot projekteringsverktyg löses enklast 
med databas. Databaser kan utan problem lagras på både Linux- och Windows-servrar med 
databasverktyg, t.ex. MySQL-databaser. Ett problem med att ha lager i en kallbyggnad en bit ifrån 
själva huvudbyggnaden är att nätverksanslutning kräver speciallösningar i den byggnaden.   

 

4.6.2.2 Ekonomisystem 

Ekonomisystem som täcker löner, tidsstämpling, fakturering och digitala verifikat är något ett redan 
etablerat ekonomisystem kan sköta. En tunn klient kan användas som terminal för tidsstämpling 
alternativt kan man investera i terminal med magnetkortsläsare för instämpling. Vissa paketlösningar 
för instämpling inkluderar program, terminal, magnetkort och online-stöd för instämpling.  

 

4.6.2.3 Statistiksystem 

Statistiksystem sparar och presenterar data som samlas in. Data kan sparas i en databaslösning 
kopplad mot det interna systemet, för att sedan presenteras via webbformat med t.ex. php. 

 

4.6.2.4 Produktionssystem 

Produktionssystem hanterar överblick av ritningar, material samt tidsstudier. Produktionssystemet ska 
vara tillgängligt inom företaget. Enklare webbgränssnitt eller app-lösningar förenklar åtkomst till det 
interna systemet via smartphone, läsplatta eller annan trådlös enhet.  

 

4.6.2.5 Transportssystem 

Idag använder man Schenkers implementationsstöd för transportsystem. För att lagra data kan det 
vara lämpligt med databas. 

 

4.6.2.6 Projektledningssystem 

Projektledningssystem kan använda sig av databaslösning. Projectplace är ett av många 
företagsinriktade projektledningssystem som finns att köpa.  
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4.6.3 Databassäkerhet 
MySQL som databas är i grundutförande en enkel lösning bestående av tabeller som man för in i och 
hämtar data ifrån. Det är viktigt att känslig information som kundinfo, hanteras korrekt och att man 
håller bra säkerhetsstandard inom företagets IT-infrastruktur. Databaser bör krypteras när de sparas.  

 

4.6.4 Sammanfattning: Interna system 
Lösningarna är möjliga att genomföra med grundläggande serverhårdvara. Databaser kräver inte 
mycket av servern i grundutförande. Störst fokus för interna system ligger på tjänsten som ska få allt 
detta att fungera tillsammans.  
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4.7 Serverlösning 
 

4.7.1 Introduktion till servrar 
Servrar blir dagligen mer aktuella. Servrar används för diverse bruk, bland annat som central nod för 
distruberade lösningar. Via en server kan centralisering av tjänster ske så som centralisering av 
backup, användarkontroll, rättigheter, filförvaring, affärssystem, databaser, med mera.  

 

4.7.2 Om servrar 
Servrar är populära bland företag och används flitigt av datacenter.  
Servrar kan utgöra en central punkt för företagets lösningar inom IT-infrastruktur.  

 

4.7.3 Hur det ser ut idag 

Idag finns en NAS-lösning som främst används för förvaring av filer. Utöver NAS så saknas server, 
både internt och externt.   

 

4.7.4 Framtiden 
En server kan med fördel användas ifall IT-infrastruktur byggs upp för att stödja tunna klienter, 
streckkodsavläsare samt andra delar som kan automatiseras via server. Tunna klienter används 
fördelaktigt med en server så de kan lagra och hämta filer från en server.  

 

4.7.5 Krav 
Servern har som utgångsläge att den ska klara av många olika databaser med mycket in- och utdata. 
Internetbaserade lösningar finns men innebär en utspridd IT-infrastruktur och medför krav på länken 
utåt gällande hastighet och säkerhet. Intern lösning medför snabbare och säkrare lösning men högre 
krav på kunnande inom företaget.  

 

4.7.6 Användningsområde för server 
Servern ska användas som central lösning för IT-systemet. De interna systemen samt systemet ut mot 
kunderna kan placeras i servern och ha möjlighet att kopplas mot varandra för att få hela IT-systemet 
på en gemensam maskin.  
 
Det är viktigt att planera kring kompatibiliteten mellan IT-systemet, hårdvaran och IT-infrastrukturen. 
Utöver kompatibiliteten är det viktigt att IT-systemet överrensstämmer med planen kring hur  
IT-systemet ska vara utformad. 

 

4.7.7 Tjänster på server 
Servern kommer främst användas för IT-systemet, detta innefattar lagerhanteringssystem, 
ekonomisystem, statistiksystem, produktionssystem, transportsystem samt projektledningssystem. 
Utöver tjänsterna som är kopplade till IT-systemet så föreslår jag att det installeras en lösning för 
nätverksövervakning.  
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4.7.8 RAM 
Servern kommer använda sig av MySQL-databaser, operativsystem samt de planerade tjänsterna.  
Linux-distributioner kräver i vissa fall mindre minne än Windows-varianterna (Linux Ubuntu Server 
kräver t.ex. 128MB i RAM) men är det en Windows-Server så kan det röra sig om högre behov av 
minne (Windows 2008R2 har grundbehov på 512 MB medans man rekommenderar att användare har 
2GB RAM). MySQL och andra databaser tar upp mycket minne men går att optimera i dess 
utformning för att minsta minnesåtgången. 

 

4.7.8.1 Exempel-server  

En exempel-server för MySQL beräknades kräva ungefär 512MB RAM med ingen eller låg trafik mot 
sig[1]. Ökar trafiken till 200 000 besökare och 500 000 sidobesök så beräknas dubbla minnet, 1024MB 
RAM behövas vilket inte är någon större investering om man ser på priset för RAM-minne idag. 
Optimerar man det framtida IT-systemet på Lundqvist Trävaru:s server så kan minneskravet ligga på 
en likvärdig nivå med exemplet. 

 

4.7.8.2 Vid behov av ytterligare RAM 

Om mängden RAM inte räcker till så är det lätt att köpa och installera nya RAM-minnen, samt relativt 
billigt i jämförelse med annan hårdvara.  

 

4.7.8.3 Nätverksövervakning  

Nätverksövervakning ger en bra bild över hur den faktiska minnesåtgången ser ut i ren statistik. 
Skillnaden i minnesåtgång mellan Linux- och Windowsmaskiner kommer att framkomma tydligare ifall 
man för nätverksövervakning på servern. 

 

4.7.9 Processor 
MySQL-servrar ställer högre krav på minne än vad de gör på processorkraft. Efter minne prioriteras 
snabba hårddiskar, därefter har vi processorn. Processorn är en viktig del i servern men den har 
mindre prioritet än minne och hårddiskar när det gäller MySQL-servrar.  

 

4.7.9.1 Krav på processor 

Specifikt processorkrav för en MySQL-server framkommer inte tydligt. Gällande operativsystem så tar 
t.ex. Linux Ubuntu Server ungefär 300MHz medans Windows 2008R2 kräver minst 1GHz men 
rekommenderar 2GHz eller snabbare. Jag rekommenderar en flerkärnig processor på över 2GHz.  

 

4.7.9.2 Vad som är bra med flerkärniga processorer för MySQL 

Flerkärniga processorer har möjlighet att lastbalansera MySQL-anrop och svar mellan sina kärnor för 
att underlätta påfrestningen på enstaka kärnor.  

 

4.7.10 Hårddisk  
Idag finns det en NAS på företaget för att lagra filer centralt. Hårddiskar blir billigare och bättre med 
tiden, liksom den mesta datorrelaterade hårdvaran.   

 

4.7.10.1 RAID och vad det innebär 

RAID-lösningar är vanligt förekommande i dagsläget. Med RAID menar man diskar som agerar 
backup eller utrymmesutfyllnad med andra diskar. RAID förekommer i ett antal olika varianter, 
vanligast idag är RAID-5 eller RAID-6. Tidigare RAID-lösningar erbjöd antigen lösningen att distribuera 
data över flera diskar eller lösningen att kunna ha en backup-disk som tar över när den vanliga disken 
slutar fungera. RAID-5 och RAID-6 har båda dessa lösningar i sig, men stödjer olika antal diskar.  
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4.7.10.2 Hållbarhet 

Utan RAID så är det viktigt att vara aktsam på hur hårddiskar mår, vid mindre utrymmeskrav kan det 
vara aktuellt med t.ex. SSD-disk. Tecken kan visa på att en hårddisk är på väg att ge upp men det är 
svårt att "förutse" en exakt tidpunkt då det saknas mönster för när en disk är på väg att gå sönder[2].  

 

4.7.10.3 Miljöfaktorer 

Körtid och temperatur påverkar hårddiskar mest. Med körtid menas den tid som hårddisken aktivt är 
igång, för servrar blir det 24/7. Högre temperatur leder till högre belastning på hårddisken[3], därför 
bör man ha kylning som tar ner hårddisken på kallare temperatur. Rekommenderad temperatur ligger 
mellan 30-40 grader Celsius.   

 

4.7.10.4 Slutsats 

RAID bör användas för att öka driftsäkerhet för diskarna i servern och undvika onödiga 
återställningsprocedurer. Nätverksövervakning kan användas för att övervaka status på RAID samt 
hårddiskar.  

 

4.7.11 Nätverkskort 
Webaccess samt databasanrop kommer ta upp det mesta av bandbredden för servern. Används 
server lokalt hos företaget för att ge tillgång till webb och databas så ställs högre krav på 
internetanslutningen. En hostad server hos ett datacenter kan stödja hög överförning av data per dag. 
Med en 100Mbit-lina så går det teoretiskt leverera ungefär 12,5MB i sekunden, vilket täcker mycket 
trafik per sekund. Prisskillnaden mellan ett 100Mbit-kort och 1Gbit-kort är liten, därför är 1Gbit-kortet 
värt att överväga även om den externa hastigheten inte kan mäta sig med vad nätverkskortet klarar 
av.  

 

4.7.12 Lösningsförslag 
Nedan redovisar jag skillnaden mellan att ha egen server på företaget kontra att ha en hostad server 
hos ett datacenter.  

 

4.7.12.1 Lösningsförslag: Egen server på plats 

Det första alternativet innebär att företaget har en egen server på företaget. Egen server innebär 
större förstagångsinvestering samt tillkommande utgifter för att utöka bandbredd, service, med mera, 
däremot slipper man andra parter. 

 

4.7.12.1.1 Utgifter 

Köp av en egen server är dyrare än att hyra en server, men på några månader har man betalat lika 
mycket för att hyra en server som man har för att köpa en egen. Finns den tekniska kompetensen 
inom företaget så går det även ha drift servern. Egen server är en bra lösning ifall man har 
driftpersonal som kan ta hand om den samt nog med bandbredd för externa anrop.  

 

4.7.12.1.2 Nackdelar 

Nackdelar med att ha egen server är att man själv står för majoriteten av kostnaderna ifall något 
händer. Skulle jag behöva byta ut hårdvara för att något är på väg att gå sönder så måste jag stå för 
det själv medans datacenter räknar in sådana tjänster i den summa jag betalar varje månad. Yta och 
miljöanpassning för server står företaget för. Investeringen som en egen server kräver i kompetens, 
hårdvara och diverse andra delar kring serverinköpet och drift, kan bli likvärdigt dyrt med att hyra en 
virtuell server ett par år. 
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4.7.12.1.3 Server på företaget: Sammanfattning 

Det finns en del nackdelar och fördelar med denna typ av lösning. Företaget kommer ha större ansvar 
samt kontroll över servern när den är lokalt placerad. Finns kunskapen för att ha drift av servern så 
kan man undvika extern driftpartner. Den inledande investeringen är lite högre men då slipper man 
betala varje månad. Uppgraderingar eller utbyte utav hårdvara innebär ytterligare investeringar.  

 

4.7.12.2 Lösningsförslag: Server hos datacenter 

Hostad server huseras oftast hos ett datacenter. Allt ansvar för den fysiska maskinen ligger hos 
datacentret i utbyte mot en fast summa varje månad, för den tjänst de bidrar med. Pris varierar 
beroende på vilken maskin man har.  

  

4.7.12.2.1 Fördelar 

Det är populärt att husera egna servrar på datacenter något som används av såväl stora företag, 
statliga företag, mindre företag samt privatpersoner. Egna förändringar samt bruk av server kan 
utföras via internet. Förändringar i hårdvara tar datacentret hand om. Datacenter använder olika 
lösningar som t.ex. RAID för att hålla igång servrar, backup är däremot olika från datacenter till 
datacenter.  

 

4.7.12.2.2 SLA 

Betalar man för en virtuell server via datacenter så tillkommer alltid ett SLA (Service Level Agreement) 
som berättar om vilka statistiska garantier datacentret ger gällande hur tillgängliga deras maskiner ska 
vara för kunder, vilka säkerhetslösningar de har, med mera.  

 

4.7.12.2.3 Nackdelar 

Kostnaden för att ha en server hos ett datacenter är konstant. Vid mindre krävande servrar kan företag 
spara pengar på att hyra in extern konsult för konfiguration.     

 

4.7.12.2.4 Server hos datacenter: Sammanfattning 

Lösningen med datacenter har en hel del mer fördelar än nackdelar och är en lösning som klart är 
värd att överväga när företaget ska ordna med server.  

 

4.7.12.3 Jämförelse av lösningar 

Hela serverfrågan handlar slutligen om huruvida man antigen vill investera en summa för att få en 
egen server att flytta runt och göra precis som jag själv vill med, detta inkluderar egen driftsättning, 
ordna med support själv samt se till att byta ut felaktiga komponenter själv.  
 
Alternativet till denna lösning är att låta ett datacenter ha hand om servern, då får jag betala varje 
månad får den lösning jag vill ha men support för hårdvaran, drift, en viss garanti gällande 
tillgänglighet och utbyte av felaktig hårdvara ingår.  

 

4.7.12.3.1 Rekommendation 

Som det ser ut idag hos Lundqvist Trävaru skulle jag rekommendera en lösning med server hos ett 
datacenter just för att underlätta med drift samt kompetens.  

 

4.7.12.3.2 Prisexempel 

Nedan finns en exempel-server med komponenter som klarar av tidigare nämnda hårdvarukrav för att 
kunna fungera effektivt som en server för databaser, IT-systemet och hemsida.  
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4.7.12.3.3 Exempel-server, komponenter är prissatta efter komplett.se,  

 
 
Enkelt chassi: APLUS Case CS-500 MidiTower 399kr 
Moderkort: ASUS P8Z77-V LX, Socket-1155 1079kr 
Processor: Core i3-2120T, tvåkärnig, 3,3Ghz 1044kr 

Minne: 
2xCorsair Value S DDR3 
1333MHz, 2GB 

250kr 

Hårddisk: WD Caviar Green, 1TB 860kr 

Nätverkskort: 
Sunsway/ST Lab PCIe Gigabit 
Adapter, 10/100/1000Mbit 

150kr 

Nätaggregat: Corsair CX V2 600W PSU 545kr 

Operativsystem: 
Linux Ubuntu Server, Open Source 
operativ 

0kr 

   
 TOTALT: 4327kr 
   

  
*notera att dator saknar CD-läsare samt 
skärm då dessa inte finns med i lösningarna 

 

4.7.12.3.4 Kommentarer kring jämförelse 

En jämförelse av bland annat priser, support, redundans, allmän info, hastighet samt serviceavtal finns 
i filen [Bilagor till rapport] som Bilaga1. I bilagan jämförs diverse aktörer inom drift av virtuella servrar, 
jämförda med exempelservern.  
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4.8 Klientlösning 
 

4.8.1 Introduktion 
Klienter innebär t.ex. vanliga hemmadatorer men det kan också vara surfplattor eller mobiltelefoner. 
Lundqivst Trävaru skulle underlättas av några enklare klienter för att kunna använda IT-systemet och 
komma ifrån den manuella hanteringen av ärenden som förs idag.  

 

4.8.2 Tunna klienter 
Tunna klienter är något som blir mer och mer aktuellt runtom i världen i samband med att servrar tar 
över mer av ansvaret gällande lagring samt tjänster. Tunna klienter blir inte beroende av att själva 
behöva lagra filer och dylikt då sådant kan sparas centralt på en server. 

 

4.8.3 Användningsområde 
Tunna klienter på arbetsområdet går att använda tillsammans med uttänkta IT-systemet.  De tunna 
klienterna kan kopplas mot lagerhantering för lager, produktionssystem för ritningar samt 
ekonomisystem för ut- och instämpling.   

 

4.8.4 Användningsområde för klientlösningen 
Användningsområdet för klienterna är främst som en del av IT-systemet ut mot slutanvändare. Tunna 
klienter kan placeras på arbetsområdet och inne på kontoret hos Lundqvist Trävaru. IT-system kan 
möjliggöra att man ansluter sig via egna klienter, t.ex. smartphones eller läsplattor.   

 

4.8.4.1 Utformning 

De tunna klienterna kommer att utrustas för att fungera bra via nätverket, något som sätter mer krav 
på nätverk och minne men mindre krav på grafikkort, hårddisk och processor. De tunna klienterna är 
endast fullt användbara tillsammans med servern. 

 

4.8.4.2 Tillbehör 

De vanligaste tillbehören inkluderar pekdon (datormus) och tangentbord för att använda klienten, 
alternativ till dessa är en touchskärm. Touch-lösningar med stöd för pekdon och tangentbord är en 
bra, mångsidig lösning för industrimiljöer. Lösningar som riktas in mot industrier är oftast mer bastanta 
tunna klienter som exempelvis kan placera bakom eller bredvid en skärm.  

 

4.8.4.3 Att tänka på 

Nätverksstrukturen måste nå samtliga tunna klienter antigen fysiskt via kabel eller via det trådlösa 
nätet. Bandbredden i nätverket ska vara nog för att klara av förfrågningar från de tunna klienterna. 

 

4.8.5 Tjänster på klient 
Tjänsterna på de tunna klienterna kommer sammanfalla med tjänsterna i IT-systemet. Det rör sig om 
lagerhanteringssystem, ekonomisystem, statistiksystem, produktionssystem, transportsystem samt 
projekledningsystem. De tunna klienterna ska kunna ha åtkomst åt dessa tjänster samt använda dem 
från respektive placering.  
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4.8.5.1 Produktionssystem 

De kanske viktigaste tjänsterna att ha tillgängliga på tunna klienter blir de som används mest och mer 
ute på själva arbetsområdet för att ta fram ritningar, stämpla in, hantera lager, lägga beställningar med 
mera. Operativsystemet måste fungera tillsammans med IT-systemet. 

 

4.8.5.2 Klientmedium 

Klienter inkluderar bland annat skrivbordsdatorer och läsplattor, det senare kan bli en användbar 
lösning för att öka mobilitet. En tunn klient placerad i entrén kan tänkas användas för instämpling.  

 

4.8.5.3 Anslutning 

Anslutning mellan klient och server sker internt i fall servern med tjänsterna finns lokalt på företaget. 
Hostad server innebär att samtliga klienter ska kunna nå den servern via nätverket, något som kan 
skapa en flaskhals vid lägre hastighet på internetanslutning.  

 

4.8.5.4 Internt 

Anslutning sker idag delvis via trådlös anslutning och delvis via kabel, alternativen här är att ansluta 
saker via kabel (och då behöva dra kablage) eller att använda sig av trådlöst nät (och då behöva se till 
att täckning samt överförningshastigheter är godtagbara). 

 

4.8.5.5 Att tänka på kring klienter  

De tunna klienterna kan anslutas via det trådlösa nätet förutsatt att tjänsterna inte är tidskritiska. 
Det viktiga blir att ta fram vilka krav tjänsterna ställer på hårdvaran i de tunna klienterna samt vilka 
krav de ställer på sin nätverksanslutning.  

 

4.8.6 RAM 
Kravet på RAM går endast att uppskatta då IT-systemet inte finns än så länge. I normala fall med 
tunna klienter så brukar minsta krav ligga på 64MB minne, vilket är lite jämfört med hur stora minnen 
är idag. Minneskraven beror på hur pass “tunn” klient det rör sig om, ju tunnare klient desto mer minne 
och hårdvara kommer krävas för servern.  

 

4.8.6.1 Halvvägslösning 

En möjlighet är att ha operativtsystemet lokalt på klienten men köra resterande tjänster från server.  
Linux-operativsystem är aningen mindre krävande (samt licensfria) jämfört med Windows-
operativsystem, därför är det att föredra om möjlighet finns. Det viktigaste är att IT-systemet samt 
användarna klarar av att använda miljön. Planera RAM efter operativsystem samt efter hur krävande 
de olika tjänsterna är.  

 

4.8.6.2 Operativsystemskrav på RAM 

Dagens desktop-miljöer rekommenderar kring 1GB RAM (baserat på Windows7 och Linux Ubuntu 
Desktop), minimalistiska operativsystem kräver mindre. Fullständig virtuallisering med tunna klienterna 
kan kräva så lite som 32MB RAM från klientdatorerna, dock innebär det större krav på 
nätverksanslutning samt server.  

 

4.8.6.3 Ytterligare kommentarer om RAM 

Tunnare klient ställer högre krav på server och nätverk. Tjockare klient ställer mindre krav på server 
och nätverk. Företagets krav avgör vilken väg de väljer. Mitt förslag är att utrusta klienter lagom tunna 
så det går att köra operativsystem och tjänster lokalt utan att göra klienten alltför kraftiga, sedan låta 
servern sköta resten.  
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4.8.7 Hårddisk 
Lagringsutrymme kommer inte att prioriteras på de tunna klienterna. Operativsystem kommer finnas 
på disken, resterande utrymme blir ledigt extrautrymme.  

 

4.8.7.1 Rekommenderat utrymme 

15-20 GB är grundkrav för modernare desktop-operativsystem (Windows7 och Linux Ubuntu 
Desktop), mindre S-ATA-diskar ligger på ungefär 160GB. Alla tjänster som används kommer att lagras 
på servern så klienterna kommer inte behöva utrymme för tjänsterna. 

 

4.8.8 Processor 
Processorkravet justeras efter vilket operativsystem samt vilka extratjänster som kommer användas. 
Enligt tidigare krav så rekommenderas här att en processor på minst 1GHz för modernare, desktop-
operativsystem. Det går att ordna kraftfullare processor men det tjänar inget syfte utöver att möjligtvis 
stödja tjänsterna. 

 

4.8.9 Nätverkskort 
En bra nätverksanslutning är viktig då alla tjänster samt filer ligger lagrade på en annan enhet i 
nätverket. Trafik kommer att gå via det interna nätet för att sedan röra sig ut mot internet där det idag 
är en begränsning på ungefär 10Mbit/s (teoretiskt max 1,25MB/s). En server inom det interna nätet 
sätter gränsen närmare 100Mbit/s.  

 

4.8.10 Monitor 
De tunna klienterna behöver skärmar. Touch-funktion på skärm utökar användarfunktionaliteten en 
del. Skärmen bör vara av ett robustare slag, helst anpassad för industri.  
Resistiv touch-teknik är att föredra för tunna klienter då den typen fungerar bättre i industri-miljö.  

 

4.8.11 Lösningsförslag 
Operativsystemet i klienten ska överrensstämma med de krav IT-systemet kommer ställa. Klienten 
kommer främst att användas för att få tillgång till IT-systemet. För hårdvaran ligger fokus på att 
tillfredsställa kraven för det operativsystem som ska användas samt för att kunna hantera IT-systemet.  

 

4.8.11.1 Förslag 

Jag presenterar en tunn klient som är av desktop-variant, samt priser på surfplattor som kan tänkas 
fylla samma funktion som desktop-klienten.  

 

4.8.11.2 Lösningsförslag: Tunn klient (Desktop) 

Förslaget nedan är en tunn klient som kan användas som en vanlig desktop-dator för att komma åt IT-
systemet och göra annat. Denna lösning innefattar en maskin som klarar av de krav jag satt, är i 
formfaktorn mini-itx (~215x210x55mm), har en touchskärm/vanlig skärm och grundläggande 
tangentbord & mus.  
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4.8.11.2.1 Exempel-tunnklient (desktop), prisexempel, priser är satta efter komplett.se 

 

Enkelt chassi: In-Win BP655 Mini-ITX 358kr 

Moderkort: ASUS AT5NM10T-I, Atom D525, mini-ITX 849kr 

Processor: Integrerat: Intel Atom D525, dubbelkärnig 0kr 

Minne: 1xCorsair Value S DDR3 1333MHz, 2GB 125kr 

Hårddisk: Seagate Barracuda, 500GB 638kr 

Nätverkskort: Integrerat:1000Mbit 0kr 

Ethernet-Trådlösbrygg/adapter: D-Link DWA-140 Wireless N USB adapter 199kr 

DVD-läsare: Sony Optiarc DVD+-RW Writer 190kr 

Nätaggregat: Integrerat: 200Watt 0kr 

Operativsystem: Linux Ubuntu Desktop, Open Source operativ 0kr 

Pekdon: Microsoft Optical Mouse 200 Mac/Win USB 79kr 

Tangentbord: HP Tangentbord USB 49kr 

   

 Tunn klient (utan skärm)TOTALT: 2487kr 

   

Touchskärm: LG 17” LCD T1710B-BN, resistiv skärm 3190kr 

   

 Tunn klient med Touchskärm TOTALT: 5677kr 

   

Vanlig skärm Acer 21,5” LED V2223HQLOBD 1195kr 

   

 Tunn klient med vanlig skärm TOTALT 3744kr 

   

   

   

   

 

4.8.11.3 Lösningsförslag: Surfplattor som tunna klienter 

Jag har valt att undersöka prisklasser på surfplattor/pekskärmsdatorer som kan användas i 
industrimiljö. Surfplattorna förväntas möta samma krav som desktop-varianten och därför blir det 
dyrare lösningar för att kunna få flexibiliteten. Varianterna är främst resistiva exemplar men även ett 
mindre antal kapacitiva. 
 
Jämförelserna finns bifogade filen [Bilagor till rapport] som Bilaga2. 

 

4.8.12 Slutsats 
Tunna klienter bör placeras ut efter behov på arbetsområdet, vill man så går det att ordna med 
surfplattor med för att komplettera. Utöver grundläggande kriterierna för klienterna så beror resten av 
kraven på hur tjänsterna inom IT-systemet utformas.  
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4.9 Streckkodsavläsare för lagerhantering 
 

4.9.1 Introduktion 
I syfte att effektivisera lagerhantering inom företaget så har jag undersökt möjligheten att använda 
streckkodsavläsare för att kunna skanna in material i lager och sedan ladda upp informationen mot ett 
lagerhanteringssystem inom IT-systemet.  

 

4.9.2 Användningsområde 
Med en streckkodsavläsare så kan man skanna in material som går igenom lagret. Informationen från 
streckkodsavläsaren kan skickas vidare till lagerhanteringssystemet som registrerar materialet. 
Lagerhanteringssystemet är tänkt att ge överblick på vad som måste beställas in och hur mycket.  

 

4.9.3 Läget idag  
Inventering förs manuellt idag, dessutom så ligger lagerlokalen en bit bort från själva verkstaden och 
saknar både ström och nätverk. Målet är att få en digitaliserad inventeringsprocess med 
streckkodsavläsare istället för att fortsätta med att manuellt inventera material.  

 

4.9.4 Framtiden 
Om nätverket täcker lagerbyggnaden i framtiden så kan streckkodsavläsare förvaras antigen i 
lagerbyggnaden eller i verkstaden och användas i lagret. Data kommer skickas från 
streckkodsavläsaren till lagerhanteringssystemet.   

 

4.9.5 Användningsområde för streckkodsavläsare 
Streckkodsavläsare användas främst för inventering och lokalisering av inventerie. En 
streckkodsavläsare som ansluts mot en databaslösning kan lagra inskannad data i databasen. 
Streckkoderna går att använda för att lokalisera vart inventarier blivit avlästa inom 
lagerhanteringssystemet.  

 

4.9.5.1 Streckkoder 

Ifall streckkod saknas så går det göra egna med verktyg tillgängliga online. Streckkoderna kan skrivas 
ut och fästas på inventariet. Informationen som har blivit inläst sparas i servern och IT-systemet ger en 
överblick av lagerstatus. Larm kan användas för att uppmärksamma när inventariet når en viss nivå.  

 

4.9.6 Krav för att kunna använda streckkodsavläsare 
Streckkodsavläsare ansluts mot datorutrustning med kabel (USB, PS/2) eller via trådlös anslutning, 
oftast Bluetooth. Mobila streckkodsläsare är att föredra bland streckkodsavläsare. Olika 
streckkodsläsare lagrar information på olika sätt, det finns t.ex. vissa streckkodsavläsare som sparar 
data lokalt ifall de är utanför basstation täckningsområde för att sedan överföra informationen när de 
väl är inom täckningsområdet. Streckkodsläsare som behöver vara i närheten av sina basstationer 
kommer vara mer beroende av strömkälla för att fungera.  
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4.9.6.1 Temperatur 

Temperaturer som streckkodsavläsare är konstruerade för varierar. Exempelvis så har 
streckkodsavläsaren QuickScan Mobil rekommenderad användningstemperatur på 0-40 grader 
Celsius[4]. Saknas värme i lagerlokalen (resulterande i många minusgrader) så kan känsligare 
streckkodsavläsare sluta fungera. Streckkodsavläsare utsätts för mycket i dagligt bruk så tänk på 
miljöfaktorer som temperatur och fuktighet. 

 

4.9.6.2 Mjukvara 

Mjukvarulösningar används för att hjälpa till med streckkodsavläsandet. Bland programmen finns 
program för att skriva ut streckkoder, designa streckkoder, hålla koll på lager, försäljning med mera. 
Majoriteten av de företagsinriktade mjukvarulösningarna är mer anpassade mot Windows-
operativsystem än Linux-operativsystem. Alla mjukvarulösningar kostar nödvändigtvis inte, det finns 
en del Open source-lösningar som går att ladda hem gratis.  

 

4.9.6.3 I förhållande till IT-system 

IT-system utformas för att hämta information från streckkodsavläsaren direkt eller via ett 3e-parts-
program, hur avläsning ska utföras inom IT-systemet har man möjlighet att själv avgöra.   

 

4.9.7 Att tänka på gällande streckkoder 
Det finns olika typer av streckkoder och nästan samtliga har specifika användningsområden. Bland 
streckkoderna finns tre stycken som är mer vanliga inom industri, de är Interleaved 2 of 5, Code 39 
samt Code 128[5]. Den första av dessa har inget stöd för annat än siffror och är inte aktuell. Code 39 
och Code 128 kan skapas för bokstäver, siffror och specialtecken. Code 39 är dålig på att inkludera 
data i förhållande till hur stor streckkoden blir, Code 128 är bättre på detta. Code 128 kan koda de 
första 128 ASCII-tecken (större flexibilitet än Code 39) som finns samt göra en mer kompakt kodning 
av siffror.  

 

4.9.7.1 Registrering 

Streckkoder behöver inte registreras någonstans, sådant sker främst om ett företag ska identifieras 
med ett visst UPC- eller EAN-nummer, något som främst används i handel snarare än i 
inventeringssyfte[6]. Streckkoder i formatet Code 39 eller Code 128 kan användas gratis i 
inventeringssyfte.  

 

4.9.8 Förslag på bra streckkodsavläsare 
Jag har tidigare fastställt miljö- och hårdvarukrav för streckkodsavläsare. 

 

4.9.8.1 Scenario 1  

Det första alternativet är en streckkodsavläsare som klarar av att lagra skannad data i sig under den 
period den används. När streckkodsavläsare används i lagerlokalen behöver den inte ha kontinuerlig 
anslutning till basstation. Hårdvaran måste klara av temperatur och miljö i lagerlokalen. 

 

4.9.8.2 Scenario 2  

Utrustning ansluts mot basstation samt befinner sig i närheten av streckkodsavläsaren medans 
streckkodsavläsaren används. Anslutning till basstation räcker för att kunna använda 
streckkodsavläsaren. Hårdvaran måste överleva miljön i lagerlokalen.  

 

Förslag på vilka olika streckkodsavläsare finns att hitta i [Bilagor till rapport] som Billaga 3.  
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4.9.9 Lösningsförslag: Streckkodsavläsare med bas i kontorsbyggnaden 
Bland streckkodsläsarna fanns det ett antal som både klarade av att lagra data lokalt inom sig, bland 
detta urval fanns det ännu färre som klarade av normala industritemperaturstandarder (temperatur 
från -20 grader Celsius). Streckkodsläsare som klarar av temperaturen går bra att använda i kylan 
medans basstationer förbli inom kontorslokalen. Streckkodsavläsarna laddar över data till 
basstationen när den är inom räckvidd för basstationen. 

  

4.9.9.1 Lösningsförslag: Streckkodsläsare med basstation i lagerlokal 

Streckkodsavläsarna måste vara inom sin basstations räckvidd för att fungera, av dessa få som klarar 
av temperaturer på -20. Strömkälla behövs för basstationen. Lösningen kan användas om strömkälla 
finns i lagerlokalen samt en tablet-pc eller liknande för att överföra data från streckkodsavläsarens 
basstation till klient-enheten.  

 

4.9.9.2 Lösningsförslag: Preparerad lagerlokal med basstation i lagerlokal 

Miljön i lokalerna påverkar mycket. Bristen på strömkälla samt de kalla temperaturerna påverkar mest. 
Ett tredje alternativ är att preparera lagerlokalen så den överlever minst 0 grader Celsius under vintern 
samt installerar strömkälla utrustningen. Med garanterad temperatur och strömkälla kan man välja 
billigare streckkodsavläsare som ställer mindre krav på miljö. 

 

4.9.10 Slutsats 
Valet av streckkodsavläsare beror mycket på miljö i lagerlokalen. Kommer det finnas ström? Kommer 
det isoleras till att hålla någon sorts grundtemperatur under kall vinter? Kostnaden för att preparera 
lagerlokalen kan bli dyrare än att välja en mindre känslig streckkodsavläsare.  

 

4.9.10.1  3e-part-mjukvara 

Olika lösningar finns framtagna för att hämta data från streckkodsavläsare, en del är Open Source-
lösningar medans många andra har licenskostnader. Hanterar IT-systemet inläsning av data från 
streckkodsavläsare så kan man undvika 3e-parts-lösningar för detta moment.   

 

4.9.10.2 Ytterligare kommentarer 

Bluetooth och USB är de främsta anslutningsgränssnitten för streckkodsavläsarna samt deras 
basstationer. Streckkoder inom industri kan skapas med många olika standarder, de vanligaste 
standarderna är Code 39 eller Code 128. Miljötålig streckkodsavläsare som har möjlighet att lagra 
data lokalt inom sig under streckkodsavläsandet är det bästa valet i dagsläget.  
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4.10 Kabeldragning 
 

4.10.1 Introduktion 
Nätverkskabel utgör ett enkelt och säkert sätt att ansluta utrustning på. Kabel dras mellan utrustning, 
genom vägg och vidare för att bygga infrastrukturen för nätverket. Standard är idag är att använda 
kabel av typen CAT-5 som klarar av att leverera 100Mb/s. 

 

4.10.2 Läget idag 
Idag finns det en del nätverkskabel dragen inne på Lundqvist Trävaru främst i kontoret men det finns 
även ett längre segment som är indraget på arbetsområdet. Kabel är dragen mot anslutningsrummet 
där ADSL-anslutningen har sin ingång. Markering av olika anslutningskontakter (som underlättar 
felsökning) saknas i dagsläget.   

 

4.10.3 Kabelanvändning 
Kabel utnyttjas väldigt lite idag. Kabel används till kapsågen, resten av utrustningen ansluts trådlöst. 
Anslutningen utåt är idag via ADSL, hastigheten ligger på ungefär 10Mbit/s. CAT-5a klarar 100Mbit/s.  

 

4.10.4 Framtiden 
Infrastrukturen för nätverkskabel behöver inte utökas mer. De uttag som finns i väggarna bör anslutas 
mot nätverket så de går att använda. På arbetsområdet kan fler uttag behövas ifall tidskritiska 
maskiner dyker upp i övrigt fungerar trådlösa anslutningspunkter bra där.   

 

4.10.5 Kabeldragning 
Switchar kan användas för att ansluta tidskritiska maskiner samt förstärka signalen för anslutna kablar. 
Switchen bör placeras så centralt som möjligt i förhållande till vars de olika maskinerna är placerade. 
Den effektiva kabellängden för CAT-5 är ungefär 100 meter.  

 

4.10.6 Ytterligare kommentarer 
Kabel är relativt okänsligt för yttre påverkningar, men man bör givetvis följa de rekommendationer som 
finns. Interferensproblem för kabelanslutningar är små jämfört med interferensproblem för trådlösa 
anslutningar. Trådlösa anslutningar blir dock bättre, snabbare och stabilare allt eftersom tekniken 
utvecklas vidare. 

 

4.10.7 Vilka komponenter behöver kabel  
Idag är få enheter beroende av att ha en fast anslutning till sig. Den trådlösa routern, 
kopiator/skrivaren samt kapsågen är anslutna via fast kabel.   

 

4.10.7.1 Statisk utrustning 

Trådlösa anslutningar är flexibla men utrustning som aldrig förflyttas bör anslutas med kabel för att få 
en stabil anslutning. Utrustning som är ansluten via kabel belastar inte den trådlösa routern.  

 

4.10.8 Bästa sätten att dra CAT5:a i industrilokaler 
Faktorer att överväga när man drar CAT5:a i industrilokaler inkluderar maskiner, utsatta positioner, 
samt felsökning. CAT-5-kabel är begränsad till en längd på 100 meter och bör vara aningen kortare än 
så. Vid installation är det rekommenderat att kontakter på respektive ände av kabeln är intakta så de 
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inte glappar vid senare bruk[7]. CAT-5:a klarar av temperaturer från ungefär -17 grader Celsius och 
upp till 65 grader Celsius. 

 

4.10.8.1 Dragning och kabelrännor 

Kabel bör inte böjas mer än 90 grader, CAT-5:a är väldigt flexibel som kabel men det kan bli problem 
om den bryts för mycket. Kabel ska skyddas mot överkörning eller liknande event. Kabel dras 
vanligtvis efter kabelrännor/rör eller liknande, i detta fall så kan det vara lämpligt med en ränna eller 
liknande lösning som gör det möjligt att fästa kabel och annan hårdvara efter rännan, t.ex. switchar 
eller accesspunkter.  

 

4.10.8.2 Fysisk säkerhet och ordning 

Kabel ska dras så folk utan tillstånd inte kommer åt kabel eller annan hårdvara. Vanlig CAT-5:a finns i 
många olika färger vilket underlättar för att skilja dem åt. Färgad kabel, dokumentation och märkning 
förenklar den fysiska överblicken.   

 

4.10.9 Lämpligt skydd för kablage 
Ett yttre skal som skyddar mot EMI-störning finns för CAT-5:a. EMI-störning (Elecromagnetic 
Interference) strålas från bland annat motorer, hissar, lysrör, med mera[8]. Kabel med skyddande skal 
skyddar enbart mot elektromagnetisk störning, den gör inte kabeln säkrare på annat sätt.  
EMI-skyddad kabel är dyrare än vanlig kabel av typ CAT-5.  

 

4.10.9.1 Störningskällor 

Exempel på källor är lysrör, motorer, svetsar och ledningar.  
Saknas EMI-skydd så bör kabel dras en bit ifrån nämnda störningskällor. Det är inte rekommenderat 
att installera CAT-5:a parallellt med strömkablage. Nätverkskabel och strömkabel bör separeras med 
metallösning.  

 

4.10.10 Vilken känslig hårdvara klarar sig utan kabel 
Idag finns ingen tidskritisk utrustning som är behöver nätverkskabel på Lundqvist Trävaru AB.  

 

4.10.10.1 Kabel kontra trådlöst 

Kabel kan användas för att ansluta mot platser dit det trådlösa nätet inte når. Insikt i hur belastat det 
trådlösa nätet är i dagsläget underlättar övergången från fast anslutning till trådlös anslutning. 
Överbelastas det trådlösa nätet med nya anslutningar så kan nätet bli långsammare och anslutningar 
brytas.  

 

4.10.11 Slutsats 
Utöver miljöfaktorer som temperatur och elektromagnetisk störning från maskiner med mera så ska 
man tänka på att inte böja kabel alltför mycket. Planera placering av hårdvara och dra kabel därefter. 
Kabelrännor eller liknande byggnationer placerade efter taket underlättar kabeldragning samt 
utplacering av accesspunkter och switchar. Vid anslutningsstationer ska kablar vara tydligt markerade 
samt väldokumenterat angående vars de går vidare.  
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4.11 Näthastighet 
 

4.11.1 Introduktion 
Hastighetsbegränsningar internt och externt är viktiga i samband med att man väljer sin typ av IT-
infrastruktur. Den interna hastigheten avgörs av egen hårdvara medans extern hastighet beror på 
internetanslutning. Internt sker trafik via det trådlösa nätet eller via nätverkskabel, begränsningar i 
kabel ligger på 100Mbit/s medans det trådlösa nätet ligger närmare 50Mbit/s. Extern hastighet är 
begränsad till 10Mbit/s.  

 

4.11.2 Läget idag 
Externa anslutningen används främst för mail, surftrafik och periodvis programuppgraderingar. 
Databaser och information om kunder lagras lokalt inom det interna företagsnätet och behöver sällan 
lämna det interna nätet.  

 

4.11.3 Framtida förändringar 
IT-system utformning bestämmer hur nätet inom och utanför företaget ska användas.  

 

4.11.3.1 Internt alternativ 

Intern server innebär att det interna nätet även i fortsättningen kommer behöva vara stabilt. Extern 
trafik kan öka ifall hemsidan huseras inom företaget.  

 

6.8.3.2 Externt alternativ 

Extern Hoting av företagsservern medför att servern får bra hastighet men gör företaget beroende av 
extern anslutning mot servern för att komma åt databaser, IT-system och allt som kan tänkas finnas 
på servern. Lösningen medför att trafiken från företaget blir högre och därmed ställs högre krav på 
internetanslutning.  

 

4.11.4 Tjänster 
De tjänsterna som används idag är inte bandbreddskrävande tjänster. Främst rör det sig om mail- och 
vanlig surftrafik, där internetanslutningen fungerar bra i förhållande till belastning. Anslutningen idag 
ligger på ungefär 10Mbit/sekund via ADSL. Anslutningen fungerar bra även om fler anställda ansluts 
mot nätet. 

 

4.11.5 Extern server och bieffekter 
Extern placering av IT-systemet innebär att samtliga som ska läsa eller lägga upp information mot IT-
systemet kommer behöva gå via den externa anslutningen. Placeringen online ställer högre krav på 
internetanslutningen hos företaget.  

 

4.11.6 Trafik 
Den teoretiska mängd data som IT-systemet kan tänkas producera är svårt att uppskatta. Databaser 
har många faktorer som spelar in i deras hastighet. Dåligt optimerade databaser eller bara väldigt 
stora databaser tar mer trafik än väloptimerade , mindre databaser. Databasen kommer användas 
internt inom företaget med få samtida användare.   
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4.11.7 Teckenjämförelse 
ADSL-anslutning som finns idag klarar av uppladdning av filer i en hastighet som är under 1Mbit/s 
(likvärdigt med att kunna ladda upp 64 000 ASCII-tecken per sekund) medans det går att ladda ner 
data till en hastighet av ungefär 10Mbit/s (likvärdigt med att kunna ladda ner 640 000 ASCII-tecken per 
sekund). Uppladdningen representerar samtliga förändringar och justeringar från företagets anslutning 
mot den externt placerade servern och dess databas medans nerladdning representerar att hämta 
information och tabelldata från den externa databasen.  

 

4.11.8 Uppladdning och nerladdning 
Den mängd data som går att ladda ner kommer alltså vara tio gånger högre än den mängd data som 
går att ladda upp till databasen. Med databasen lokalt placerad skulle hastigheten för både 
uppladdning och nerladdning vara kring 100Mbit/s.  

 

4.11.9 Trender och nätverksövervakning 

Nätverksövervakning ger en överblick av hur mycket uppladdningstrafik samt nerladdningstrafik  
IT-systemet medför. Statistiken bildar en bra grund för framtida jämförelser.  

 

4.11.10  Belastning på webbsidor 
Webbsidors trafikbelastning är annorlunda från databaser. De faktorer som blir avgörande är följande:  
 
• Förväntat antal besökare  
• Genomsnittsstorlek för webbsidan  
• Antalet sidor som varje besökare går igenom  
• Belastningsfaktor (för att kunna hantera varierande trafik som oväntade toppar).  
 
Multipliceras dessa faktorer med antal dagar i månaden (31) så har man uppskattat bandbreddskravet 
varje månad för en hemsida.  
Används extern server för Hosting av både IT-system samt hemsida så tänk på hosting-företagets 
begränsningar i trafik samt vilka egna trafikbegränsningar man har.  

 

4.11.11 Slutsats 
Hostad server behöver inte oroa sig för anslutningshastigheten då datacenter har hög hastighet på sin 
inkommande anslutning. Länken mellan företag till server kan däremot bli ett problem ifall IT-systemet 
blir mer krävande än vad dagens anslutning klarar av.  
 
Idag så är den tänkbart största flaskhalsen uppladdningshastigheten från företagets 
nätverksanslutning. Loggförning och nätverksövervakning ger en bra bild över hur mycket trafik  
IT-systemet kommer producera samt vilken anslutning man kommer behöva i framtiden.  
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4.12 Lokal backup 
 

4.12.1 Introduktion 
Säkerhetskopiering av filer har gått från att röra sig om lagring på skivor, magnetband eller liknande 
media till att gå över mer mot olika serverlösningar. Industrier och företag har användning av backup. 

 

4.12.2 Lokal backup 
Lokal backup syftar på en backuplösning som finns lokalt och som lagras lokalt. En lokal backup blir 
osäker vid t.ex. katastrofer som brand, inbrott med mera då original och backup blir lika påverkade. 
Lösningen förblir smidig och användbar vid enklare återställning av säkerhetskopierat material.  

 

4.12.3 Läget idag 

Idag utförs backup nästan varje vecka på kundmappar samt  på databasen. Backup utförs på ritningar 
men inte varje vecka. Backup görs från NAS:en och arbetsdatorerna till en av arbetsdatorerna som 
används dagligen. Backup utförs manuellt och är utsatt för mänskliga faktorer. Ingen mjukvara 
används för backup utan det rör sig om vanlig, manuell filkopiering. Som backuplösning är den grov 
men bättre än ingen backup. 

 

4.12.4 Framtiden 
Automatiserad backup är en lösning som borde införas snarast möjligt. När IT-system och extern 
server är på plats så kommer majoriteten av databaserna och dess lösningar att finnas på servern 
men lokal backup kommer förbli aktuell. En lokal filserver kan stå för backup, vid mindre volymer av 
filer så går NAS:en att använda lika väl.  

 

4.12.5 Återskapa backup 
Oavsett hur bra eller ofta en backup utförs så är den helt värdelös om den blivit utförd fel eller på 
annat sätt inte kan återställas. Se till att provköra lösningen som implementerats och undersök så att 
den fungerar för säkerhetskopiering samt återskapning av backup.  

 

4.12.6 Utformning av backup, från serversida 
Backup existerar i olika former som t.ex. dedikerad backupserver, NAS-lösning eller en vanlig extern 
hårddisk.  

 

4.12.6.1 Backup på Windowsserver 

Windows och Linux har egna backup-lösningar medföljande operativsystemet. Utöver operativsystem 
så ska det finnas RAID-lösning för backup. Windows 2008 har Windows Server Backup som en 
tillgänglig backuplösning. Windows Server Backup har stöd för schemaläggning av backup samt 
möjlighet att göra backup till skiva eller annat medium. Lösningen kan även ta backup på filer inom 
nätverket. 

 

4.12.6.2 Backup på Linuxserver 

Linux Ubuntu Server har backuplösningar. Inom Linux-miljöer så går det bra att använda verktyget 
cronjob och crontab för att köra script med backupinstruktioner, dessa förenklar schemaläggning. Vid 
kombination av både Linux- och Windows-maskiner är Samba på Linux-servern aktuellt.  
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4.12.6.3 NAS 

NAS (Network Attached Storage) är en maskin som agerar filserver samt stödjer RAID-lösningar. 
NAS-maskiner använder enklare operativsystem och har sällan något direkt interface för skärm eller 
tangentbord utan ansluts till och konfigureras via webbinterface. NAS-lösningar fungerar både för 
Windows som för Linux.  

 

4.12.6.4 Spegling med NAS 

NAS-OS:et FreeNAS och tjänsten Rsync går använda för att spegla mappar och filer från datorer till 
NAS:en. Om klientdatorerna för backup så går det att använda NAS:en som en extern disk och 
säkerhetskopiera till den.  

 

4.12.6.5 Utrymmeskrav 

Det behövs lika mycket utrymme som man använder idag för att lagra filer, sen krävs ytterligare 
utrymme för att få plats med framtida, inkrementella och differentiella backups.  

 

4.12.6.6 Fullständig, inkrementell och differentiell backup 

Typerna av backup-lösningar är fullständig backup, inkrementell backup och differentiell backup.  
 
• En Fullständig backup kopierar allt som ska säkerhetskopieras.  
• Inkrementell backup gör en första fullständig säkerhetskopiering, alla nästkommande backups 
säkerhetskopierar enbart förändringar som skett. 
• Differentiell backup är en sorts kombination av de två tidigare lösningarna.  

 

4.12.6.7 Varianten RAID0 

RAID (Redundant Array of Independent Disks) bistår med backup-lösningar för hårddiskar. RAID0 
innebär att diskarna samarbetar för att tillsammans dela på lagringsutrymmet och arbeta snabbare. 
Nackdelen med en sådan lösning är att om en av diskarna går sönder så kommer det som lagrats på 
de två gemensamt att vara förlorat, då all data lagras utspritt mellan de två fysiska diskarna. 

 

4.12.6.8 Varianterna RAID1 och RAID5 

RAID1 innebär att hårddisken speglas mot en annan hårddisk så en av diskarna kan ta över ifall den 
andra skulle gå sönder. Lösningarna existerar skiljda från varandra men det finns ett antal populära 
hybridlösningar som kombinerar det bästa av de två lösningarna. RAID5 är en av de mer populära 
hybridlösningarna som gör det möjligt att ha backup som tillåter att en disk kan krascha utan problem 
samt så fördelas data över upp till 3 diskar.  

 

4.12.6.9 Ytterligare kommentarer 

Backup är viktig och alla bör ha en backup-lösning som fungerar. Oavsett vilken typ av backup som 
används så ska det finnas utrymme samt möjlighet att ha redundanta diskar med RAID. Backup ska 
vara automatiserad för att undvika fel. En plan över hur backup ska utformas gällande fullständiga 
säkerhetskopieringar, inkrementella säkerhetskopieringar samt differentiella säkerhetskopieringar ska 
finnas för att tydliggöra processen.  
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4.12.7 Utformning av backup, från klientsida 
Klienter liksom servrar ska ha automatiserad backup. Windows-maskiner används främst på företaget 
idag. Servrar kan utformas för att föra över filer direkt till en katalog på en Windows-Server. Ytterligare 
varianter inkluderar backup från Windows-maskin via Samba-lösning till en Linux-maskin eller NAS. 
Ett sista alternativ är backup direkt till en extern hårddisk via USB eller nätverk.  

 

4.12.7.1 Backup-plan 

Utförning av backup ska planeras i förväg. Planen bör innehålla vad som ska säkerhetskopieras, hur 
ofta och vars det ska sparas. Fullständig backup på allt viktigt bör göras en gång i månaden, sedan 
utför man antigen inkrementell eller differentiell backup varje natt eller när annars datorn som utför 
backup är inaktiv.  

 

4.12.7.2 Backup-mjukvara 

Olika backuplösningar existerar, både gratisvarianter och licens-baserade men alla fyller de ungefär 
samma funktioner gällande backup. Automatiserad säkerhetskopiering efter schema är en vanlig 
funktion. En del av dessa lösningar har möjlighet att göra backup mot flera enheter samtidigt och kan 
även göra backup över internet mot extern källa. 

 

4.12.8 Frekvens på backup 
Hur ofta man gör backup är för var och en att bestämma men frekvensen på backup ska reflektera hur 
viktig den data som säkerhetskopieras är. Frekvens-utformning kan baseras på följande punkter:  
 
• Hur ofta ny, viktig data skapas.  
• Vilket pris man betalar för att förlora data.  
• Hur krävande det är att utföra en backup[9]. 

 

4.12.8.1 Förslag på backup-frekvens 

En lösning är att dagligen göra backup på sådant som ändrats under dagen. Säkerhetskopieringen 
kompletteras med fullständig backup en gång i månaden. Två avgörande faktorer för 
säkerhetskopiering är först och främst hur viktig datan är samt hur belastande det är att göra backup. 
Automatisk backup under natten är att föredra. Automatisk backup gör det möjligt att utföra backup 
varje kväll samt göra lite större säkerhetskopieringar under helgerna då det oftast finns mer tid över.  

 

4.12.9 Bredd på backup 
Baserat på vilka filer som är viktiga samt hur viktig varje typ av filgrupp är så kan man utforma  
backup-grupper. En bra backuplösning är en lösning som tar med allt men som gör det i olika skeden 
med backup på dagliga förändringar. Lösningen kompletteras med en större backup under helgen 
som tar med alla förändringar.  

 

4.12.9.1 Inkrementell, differentiell och fullständig backup 

Dagligen kan en inkrementell eller differentiell backup utföras för att kompletteras med en större 
backup under helgen. Under helgen säkerhetskopieras alla förändringar under veckan. Sista veckan i 
månaden utför man en backup som täcker hela månaden.  

 

4.12.9.2 Storlek 

Utrymme som krävs för backup beror på den lösning man väljer. Fullständiga säkerhetskopieringar tar 
mer utrymme och täcker fler filer än vad en inkrementella säkerhetskopieringar gör.  
Utöver att bestämma hur mycket som ska säkerhetskopieras så gäller det att avgöra när gammal data 
ska ersättas med ny data. Planera utrymme efter det antal säkerhetskopieringar som är tänkt att 
utföras.  
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4.12.10 Lösningsförslag: Lokal backup till Linux-server 
Servern är lik den server som tidigare togs fram för allmänt användande, fast med undantaget att 
denna har extra hårddiskar för att använda RAID. En lokal Linux-server för backup kan använda 
Linux-tjänsten Samba för att skapa ett utrymme som stödjer Windows-maskiner. Samba-utrymmet blir 
målet för automatiserad backup från klientmaskinerna eller från servern.  

 

4.12.10.1 Krav på server 

Servern ska utöver att ha Samba, dessutom ha RAID-stöd, gärna RAID5 eller RAID6 då de är aktuella 
lösningar för redundans på hårddisknivå. Utrymmet som behövs är helt beroende på hur stora filer det 
rör sig om. Undersöker man första månadens backupmängder och noterar vilken nivå dessa ligger på 
så får man en bra uppfattning om hur pass stort utrymmesbehovet är.  

 

4.12.10.2 Antal säkerhetskopieringar 

Antalet beräknade säkerhetskopieringar som behövs ser ut som följande:  
 
•Varje vecka: 5 inkrementella backup, kvällstid efter stängning. 
•Varje vecka under helgen: 1 fullständig backup av veckans arbete, sker lämpligtvis på lördag eller 
söndag när personal inte är på plats, totalt blir det 3st och sedan utförs en fjärde som täcker hela 
månaden.  
•Varje månad: Sista veckans sista helg varje månads så utförs en fullständig backup på hela 
månadens vecko-backuper samt sista veckans backup.  
•Varje år: Fullständig backup på alla månaders backup, 11st plus sista månaden.  
Dessa säkerhetskopieringar utgör en relativt fullständig backuplösning där man kan gå tillbaka till så 
sent som förra kvällen ifall man behöver. 

 

4.12.10.3 Exempel på server 

Prisförslaget nedan är likt tidigare serverlösning baserad på vad som kan tänkas vara en tillräcklig 
server för att klara av att husera IT-systemet lokalt samt ha stöd för RAID5 med tre stycken hårddiskar 
(en disk agerar backup och kan krascha utan att påverka de andra diskarna. De två andra diskarna 
delar på lagringsutrymmet och arbetar tillsammans). RAID6 erbjuder en liknande lösning som är 
säkrare än RAID5 och erbjuder lite mer hållbar tid än vad RAID5 kan erbjuda. 

4.12.10.4 Sammanfattning 

Oavsett RAID-lösning så kommer man ha redundans på hårddisknivån, frågan är bara vad som 
prioriteras. RAID6 med en fjärde disk bör övervägas vid inköp av backup-maskin. Exemplet är baserat 
på tidigare server-förslag och kan därför nedgraderas en del ifall man vill spara pengar.  
 

Enkelt chassi: APLUS Case CS-500 MidiTower 399kr 

Moderkort: ASUS P8Z77-V LX, Socket-1155 1079kr 

Processor: Core i3-2120T, tvåkärnig, 3,3Ghz 1044kr 

Minne: 2xCorsair Value S DDR3 1333MHz, 2GB 250kr 

Hårddisk: 3xWD Caviar Green, 1TB 2580kr 

Nätverkskort: Sunsway/ST Lab PCIe Gigabit Adapter, 10/100/1000Mbit 150kr 

Nätaggregat: Corsair CX V2 600W PSU 545kr 

DVDläsare: Sony Optiarc DVD+-RW Writer, AD-5280S 190kr 

Operativsystem: Linux Ubuntu Server, Open Source operativ 0kr 

   

 TOTALT: 6237kr 
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4.12.11 Lösningsförslag: Lokal backup till Windows-server 
Alternativet till Linux-servern är en Windows-server. Windows-servern behöver ingen speciallösning 
för att göra backup utan tjänsten följer med operativsystemet. Windows Server Backup används för att 
automatisera samt hantera backup för både servrar och datorer på nätverket.  

 

4.12.12 Lösningsförslag: Lokal backup till NAS 
NAS-lösningen är främst tillgänglig via nätverket. När servern är konfigurerad med operativsystem så 
kan man surfa in på NAS:en via webbläsare för att få åtkomst.  

 

4.12.12.1 Filsystem 

Filsystemet på NAS:en borde överrensstämma med det filsystem som används i störst utsträckning 
inom företaget. Windows använder NTFS och Linux använder oftast någon EXT-variant. Rsync kan 
användas för att göra automatisk backup med NAS:en.  

 

4.12.12.2 Katalogfunktion 

NAS:en kan användas som ett nätverksbaserat lagringsutrymme och helt enkelt pekas mot när 
backup utförs från klientmaskinerna (Förutsatt att filsystem överrensstämmer mellan Windows och 
NAS). NAS-maskiner produceras av många tillverkare och det finns en del att välja mellan.  
 
I [Bilagor till rapport] som Bilaga4 har lämpliga exemplar sammanställts. Fler NAS-maskiner finns men 
många är anpassade för lagring med andra filsystem än NTFS.  

 

4.12.13 Lösningsförslag: Lokal backup till lagringsutrymme 
Ett fjärde alternativ är att ansluta en extern hårddisk mot nätverket (eller mot en klient direkt) för att 
säkerhetskopiera emot. Klienten utför sådan backup då lagringsutrymmen inte själva kan utföra 
backup. Externa hårddiskars mobilitet underlättar för säker förvaring.  

 

4.12.13.1 Krav på extern disk 

Används extern hårddisk för backup så är det bara söka upp en hårddisk som möter krav på utrymme 
och sökhastighet. Externa hårddiskar är inte optimala ifall man använder automatiserad backup från 
serversidan.  

 

4.12.14 Sammanfattning kring lösningar 
Ett antal lösningar för hur lokal backup kan utformas finns. Våra exemplar handlar om hur en 
backuplösning med server, NAS eller extern lagringsmedium kan utformas. Server-lösningen är 
mångsidig och flexibel. RAID- och server-lösningar har högre funktioner som gör det möjligt med 
automatiserad backup. NAS:en erbjuder liknande lösning men med inriktning mot just 
lagringsutrymmen. NAS har stöd för äldre RAID-lösningar, t.ex. RAID0 och RAID1 men det 
förekommer även stöd för RAID5.  

 

4.12.15 Slutsats 

NAS är utformad för en sak och ett syfte jämfört med en server som är mer mångsidig. NAS erbjuder 
automatiserad backup, via en lösning lik den Linux-servern erbjuder. Vid krav på enklare hårdvara så 
kan ett extra lagringsmedia, t.ex. extern hårddisk användas. Huvudsaken med backup är att all data 
finns på fler platser än i lagringsservern. Enklare lösning innebär mer manuell hantering. Lösning som 
passar företaget bäst i samband med resten av IT-infrastrukturen är den lösning som bör väljas. 
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4.13 Backup, extern 
 

4.13.1 Introduktion 
Extern backup är nästan lika viktig som lokal backup. Lokal backup medför grundläggande 
säkerhetskopiering, ett problem kvarstår dock. Icke-hårdvarurelaterade händelser, t.ex. jordbävning, 
inbrott, brand eller liknande påverkar lokal backup. När något sådant sker är det bra att ha ytterligare 
lagringsmedium på annan plats, antigen i form av en server eller ett annat nätverkanslutet 
lagringsmedium. Säkerhetskopieras filer kontinuerligt så går det att ha vanlig extern backup mot en 
egen enhet, det går även att ha lagringsutrymme/backup online hos t.ex. ett datacenter eller liknande.  

 

4.13.2 Läget idag 
Ett mellanting av extern och lokal backup existerar idag. Allt säkerhetskopieras till en arbetsdator som 
förflyttas mellan kontor och hembyggnad. Säkerhetskopieringen sker alltså både lokalt samt externt.   

 

4.13.3 Framtiden 
Räcker det inte med lokal backup i framiden så går det införa extern backup för lokala filer.  
IT-system på hostad server hos datacenter går att få automatiskt säkerhetskopierad. Extern backup 
kan alltså göras på servermaskinen samt de lagrade filerna. Kvaliteten på backup från företaget till en 
extern källa kommer variera beroende på internetanslutning.  

 

4.13.4 Att tänka på 
Hårdvarukriterier på backup-maskinerna är lika, tjänsterna skiljer sig däremot åt och det är där fokuset 
kommer att ligga.  

 

4.13.5 Utformning av backup mot vanlig extern destination 
Extern backup ökar säkerhetskopieringens kvalitet men allt som skickas över internet måste ha någon 
sorts säkerhetslösning, gärna i form av kryptering. Omfattningen av den externa backup:en är baserad 
på hur mycket man är redo att förlora. Extern backup skyddar mot miljöfaktorer och bidrar med extra 
backup. Internetanslutning påverkar överförningshastighet till externa källor, lägre hastigheter kommer 
ha problem att göra stora säkerhetskopieringar på bra tid.   

 

4.13.5.1 Olika lösningar 

Extern källa kan innebära en server-server-lösning (även nas-till-nas-lösning) för både Linux och 
Windowsmaskiner. Gratis lagringsutrymme online finns tillgängligt ifall inte server-server-lösning 
räcker. Utrymmesbegränsningar existerar i sådana tjänster, men det finns många aktörer. Gratis 
online lagring är ett alternativ vid mindre säkerhetskopieringar.  

 

4.13.5.2 Klientlösningar 

Klient-lösningar går att använda för backup. Alternativen är klientbaserade och sätter ansvaret på 
klient-lösningen, vilket medför att samtliga operativsystem ska ha stöd för tjänsten men även att 
klienterna är redo att utföra arbetet.  
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4.13.6 Utformning av backup mot datacenter 
Backup hos datacenter kan användas för tjänster hostade hos datacenter. I företagets fall kan det 
tänkas att en hostad server blir aktuell. Det är bra med någon sorts backup på servern om nu olyckan 
skulle vara framme, det går även lagra egna filer hos datacenter. Andra aktörer som inriktar sig på 
fillagring finns tillgänliga.  

 

4.13.6.1 Virtuella maskiner och begränsningar i bandbredd 

En server hos ett datacenter kan man fördel vara virtuell. En virtuell maskin kan agera spegelbild åt 
den egna servern. Bandbreddsbelastningen ligger på internetanslutningen eftersom speglingen mellan 
företaget och datacentret kommer kräva en del trafik.   

 

4.13.7 Lösningsförslag: Windows-Server-till-Windows-Server med wbadmin 
För backup på Windows-server finns delvis den inbyggda backup-lösingen i Windows 2008 R2 men 
även wbadmin. Wbadmin är en friare men mer scriptad lösning för backup. Backup från Windows 
servern kan göras mot en annan Windows-server men går även att peka mot en hårddisk på en annan 
dator.  

 

4.13.7.1 Wbadmin 

Med wbadmin kan man på detaljnivå avgöra vad som ska säkerhetskopieras och hur ofta. Ifall 
wbadmin är för komplicerat så går det även att använda Windows Server Backup.  
Wbadmin är kompatibelt och enkel att sätta igång men med vissa begränsningar vid konfiguration 
(bland annat så måste jag ha en dedikerad disk för schemalagd backup[10]).  

 

4.13.8 Lösningsförslag: LinuxServer-till-LinuxServer med Duplicity 
Duplicity används för att göra backup från en Linux-server till en annan Linux-maskin. 
Duplicity tillsammans med cronjob kan automatisera olika backup-uppgifter. Liksom Linux så är denna 
lösning helt gratis. Duplicity fungerar enbart i Linux-miljöer och går endast att använda i Windows med 
Linux-plugin. Duplicity kan användas tillsammans med Samba för att säkerhetskopiera Windows-filer 
som förts över till Samba-servern.  

 

4.13.9 Serverlösningar och klientlösningar 
Gällande serverlösningar så finns det en del olika utformning, förslagen ovan är några av de enklare 
jag kunde hitta. Utöver dessa finns det många andra lösningar för hur man kan gå vidare. 
Klientlösningar fungerar också för backup men ställer krav på att klienter är igång för att kunna utföra 
backup.  
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4.13.10 Lösningsförslag: Klient-till-Server/Klient/Lagringsutrymme 
Klientlösning går att använda för backup när det inte finns möjlighet att använda server. Skillnaden 
mellan att använda server och klient är ganska stor, främst då klienter används som bruksdatorer och 
kanske är mobila medans servrar ska vara igång 24/7 och sällan förflyttas. 

4.13.10.1 Klientbaserad backup 

Backup-instruktioner läggs in på en av klientdatorerna. Backup sker främst över nätverket och med 
alla enheter anslutna mot nätverket medans en av klienterna ser över det hela. Lösningen ställer krav 
på en eller två fasta klientmaskiner för att undvika att den överseende maskinen inte åker hem med 
någon av de anställda.  

4.13.10.2 Mjukvara 

Gratislösningar för backup existerar. Vissa av dem är begränsade som gratislösning men har istället 
full funktionalitet när man väl betalar licensavgift för mjukvaran. Målet här har varit att hitta en bra 
lösning som är gratis.   

4.13.10.3 Funktionalitet 

Gratis backup som kan göra backup åt flera håll samtidigt och över internet har varit prioriterat bland 
lösningarna. Viktiga egenskaper här att backup kan genomföras med existerande internetanslutning 
som att säkerhetslösning finns. Det finns en del gratislösningar som gör backup över internet via FTP , 
samt krypterar datan.  
 
I [Bilagor till rapport] som Bilaga5 har jag bifogat ett antal olika lösningar samt deras kriterier. 

 

4.13.11 Lösningsförslag: Onlinebaserad, kostnadsfri lagring 
Denna lösning kan liknas med att ha en hårddisk på internet som någon annan person tar hand om. 
Detta lösningsförslag hanterar vilka gratislösningar som finns för just externt lagringsutrymme, samt 
vad det kostar att ha extra utrymme.  

 

4.13.11.1 Ytterligare kommentarer 

Senare lösningsförslag kommer bearbeta ett liknande område men då med fokus på vad som gäller 
för datacenter och deras lagringsutrymmen. Detta sätt att lagra filer är gratis samt någorlunda säkert. 
 
I [Bilagor till rapport] som Bilaga6 hanteras vilka olika sidor och lösningar som finns för online-lagring. 

 

4.13.12 Lösningsförslag: Backup av hostad server 
Många datacenter erbjuder backuplösningar utöver husering av servrar. Backupen kan täcka både 
backup av filer samt servern. Huseras virtuell server hos datacenter så kan det vara en idé att 
komplettera den lösningen med en ordentlig backuplösning. Lösningen lämpar sig bra när man önskar 
ha alla lösningar på ett och samma ställe.  

 

4.13.12.1 Ytterligare kommentarer  

Server-backup rör sig oftast om backup av filer eller spegling av hela servern. Detta lösningsförslag 
undersöker vad datacenter erbjuder för spegling- samt backuplösningar för servrar.  
 
Se [Bilagor för rapport] under Bilaga7 för vidare jämförelse, notera att man använder samma företag 
som i Bilaga1.   
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4.13.13 Slutsats 
Servrar kan konfigureras för att göra backup till varandra eller spegla varandra. Utgångsläget för detta 
är att man har två servrar och fullständig tillgång till dem båda. Klientbaserade lösningar går att 
använda för backup men dessa ställer större krav på den som använder klienten samt så måste 
klienten vara tillgänglig när backup ska ske, vare sig det rör sig om backup under dagtid eller nattid.  
Tunna klienter kan ta hand om backup (då de kan vara på dygnet runt utan att behöva slås av) ifall de 
blir aktuella i framtiden. 

 

4.13.13.1 Lagring online 

Lagring online finns det gott om både för pengar och gratis, priset speglar utrymmet. Vissa företag har 
ganska stort lagringsutrymme men tummar då istället på säkerhetslösningen och maxstorlek på filer. 
Vid data på några gigabyte så finns det väldigt många alternativ att välja mellan för gratis lagring, blir 
det mer så måste man oftast betala en slant. Datacenter kan erbjuda lagringsbackup ibland men 
däremot kan de nästan alltid erbjuda server-backup till någon del. Graden av backup varierar 
beroende på hur avtalet med datacentret ser ut.  

 

4.13.13.2 Ytterligare kommentarer 

Oavsett vilken lösning som väljs så ska lösningen säkerhetskopiera det material som är viktigt, lösning 
ska spegla hur mycket arbete som lagts ner på datan, hur värdefull den är och hur mycket tid det kan 
tänkas ta att återskapa den.  
Målet med extern backup är att bidra med skydd mot miljö-olyckor som bränder och inbrott, så att 
oavsett vad som förstörs inne i företagsbyggnaden så finns backup på annan plats som innehåller allt 
viktigt man tagit fram. Backup som inte är kontrollerad är osäker backup.  
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4.14 Trådlöst nät 
 

4.14.1 Introduktion 
Datornätverks grundstrukturer består idag främst av kabeldragna nät men även av en hel del trådlöst. 
Trådlösa nät ökar i popularitet och är näst intill ett måste idag. 

 

4.14.2 Fördelar 
Trådlösa nät ökar mobilitet och möjliggör mindre kabeldragande i IT-infrastrukturen.   

 

4.14.3 Läget idag 
Idag så finns trådlöst nät anslutet inom kontorsdelen av företaget. Arbetsområdet saknar stöd för 
trådlöst nät. Det trådlösa nätet annonseras öppet men är krypterat med WPA/PSK2-krypteringsnyckel. 
Kabel används ibland till arbetsklienterna men främst ansluts de trådlöst. Hårdvaran som används 
finns nämnd sen tidigare: En trådlöst Linksys-router som har stöd för trådlöst nät upp till 802.11g. Det 
har varit några mindre problem med den trådlösa anslutningen och att den brutits men inget 
allvarligare än så.  

 

4.14.4 Framtiden 
I framtiden är målet ett trådlöst nät somt täcker hela kontorsutrymmet samt arbetsområdet. Finns el 
och grundläggande värme i lagerlokalen så går det att ordna trådlöst nätverk där.  

 

4.14.5 Trådat kontra trådlöst 
Kabel går att använda för alla nätverksenheter till priset av bristande mobilitet. Den grundläggande 
tanken är att allt mobilt ska kunna vara anslutet trådlöst. Med ett täckande trådlöst nätverk så kan man 
ansluta tunna klienter mot det trådlösa nätverket och kommunicera med resten av datorerna på 
nätverket samt ansluta sig mot IT-systemet där igenom.  

 

4.14.6 Ökad mobilitet 
Trådlösa datorer eller tablet-pc på arbetsområdet innebär att det trådlösa nätet måste täcka 
arbetsområdet. Lagerlokalen kan förses med trådlöst nätverk förutsatt att en godkänd temperatur kan 
hållas samt att det finns spänningskälla i lokalen.  

 

4.14.7 Gästnät 
Med de SSID-funktionerna som finns idag så kan företaget ha ett öppet nätverk för gäster, tillfälligt 
anställda med mera medans ett annat internt nät med dold SSID används för den egna produktionen 
och de arbetsmaskiner som ska ha tillgång till det nätet. Funktionen döljer det interna nätet vid en 
första anblick.  

 

4.14.8 Användningsområde för trådlöst nät 
Enheter som berörs av det trådlösa nätet är följande: arbetsklienter som används idag, den 
nätverkanslutna kapsågen samt de framtida tunna klienterna på arbetsområdet.  

 

4.14.8.1 Arbetsklienterna 

Arbetsklienterna fortsätter vara mobila. Med större område täckt av det trådlösa nätet så kan man t.ex. 
ta med datorn ut i produktionen för att visa en ritning, kundbild med mera utan att behöva kalla folk till 
klienten.   
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4.14.8.2 Datakapen 

Tidigare har det tagits fram förslag för att få datakapen trådlöst ansluten. Datakapen är inte tidskritisk 
utan är endast i behov av en anslutning, vilket gör den till en optimal kandidat för att få trådlös brygga 
ansluten mot sig. Samma princip kan gälla för framtida maskiner som tillkommer.  

 

4.14.8.3 Tunna klienter 

I framtiden kan det tänkas tillkomma tablet-pc samt tunna klienter på arbetsområdet. De tunna 
klienterna kommer antagligen vara av lättare slag men inte mobila enheter, därför går det att dra kabel 
mot dem. De tunna klienterna kan anslutas trådlöst ifall det trådlösa nätet når dem. 

 

4.14.8.4 Trådlös anslutning för tunna klienter 

Täcker den trådlösa infrastrukturen hela arbetsområdet så vore det önskvärt med en trådlös 
anslutning mot de tunna klienterna. Tablet-PC går att använda fullt ut ifall det trådlösa nätet täcker nog 
mycket.  

 

4.14.8.5 Streckkodsavläsare 

Streckkodsavläsaren ansluts mot basstationen antigen via den egna trådlösa frekvensen eller via 
bluetooth-anslutning. De streckkodsavläsare som undersökts har inte behövt anslutas direkt mot det 
trådlösa nätet och behöver ingen sådan anslutning.  

 

4.14.9 Täckningsområde för trådlöst nät 
Det trådlösa nätets täckning kommer sträcka sig över hela kontorsområdet, arbetsområdet samt 
möjligtvis lagerområdet. Täckning som sträcker sig över kontorsområdet och arbetsområdet är 
prioriterat.  

 

4.14.9.1 Förutsättningar för att kunna utöka täckningsområde 

Idag så är det bara möjligt att ha trådlöst i kontorsdelen av byggnaden, hårdvara saknas för att sprida 
det vidare från kontoret och vidare genom arbetsområdet. Accesspunkter kan kopplas in i 
arbetsområdet och agera repeaters för den accesspunkt som finns i kontoret. Repeater-punkterna 
behöver bara spänningskälla för att fungera.  

 

4.14.9.2 Införande 

Att täcka kontorsområde samt arbetsområde är fullt möjligt även om det kommer kräva en del arbete 
och testande för att säkerställa att saker fungerar som de ska. Nätverksanslutning från 
huvudbyggnaden till lagerlokalen är det knepigaste att ordna. Idag så finns det ingen ström i 
lagerlokalen och miljömässigt så överlever nog inte hårdvaran minusgraderna under vintern utan 
uppvärmning. Blir det möjligt att husera elektronisk utrustning inne i lagerlokalen i framtiden så kan det 
bli aktuellt med att sprida vidare trådlöst nätverk dit.  

 

4.14.9.3 Långdistans 

Trådlöst nätverk på längre distanser går inte att sprida vidare med vanliga accesspunkters antenner 
på ett effektivt sätt. Vid länge avstånd används paraboler eller antenn-lösningar för att nå längre men 
med mindre utbreddning.  
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4.14.9.4 Antenners placering 

Förslagsvis placeras antenner högre upp på respektive byggnad så att de inte störs av förbikörande 
traktorer, lastbilar med mera. Miljön de befinner sig i bör säkras från snö och kyla alternativt vara 
byggda för att överleva sådan miljö. Så länge antennerna är riktade mot varandra och når varandra så 
är det möjligt att använda denna trådlösa länk som ett medium för att sprida det trådlösa nätet vidare 
till lagerlokalen.  

 

4.14.10 Planerad utplacering efter miljö 
Den trådlösa router som finns idag kan behöva uppgraderas för att kunna ta på sig rollen som access-
punkt för flera repeaters som ska placeras ut inne på arbetsområdet. För att motverka alla de väggar 
som blir i vägen mellan den trådlösa routern och arbetsområdet så vore det fördelaktigt att ansluta en 
repeater i anslutning med dörren mellan kontors- och arbetsområdet. En av  fördelarna med 
arbetsområdet är att det är både stort och öppet, vilket gör att signaler inte behöver begränsas av 
många väggar eller liknande hinder, samt att lokalen möjliggör många olika placeringslösningar för 
repeater-punkter.  

 

4.14.10.1 Placeringspunkter 

Saknas spänningskälla på användbara platser för repeater så går det dra spänningskälla dit, mer än 
så kommer inte behövas när de är igång. Repeater:n förstärker och skickar vidare den signal som 
access-punkten inne i kontoret genererar. Det finns gott om metallpelare, bjälkar, takmonteringar med 
mera som jag kan fästa repeater-punkter emot och sedan rikta för att maximera utspridning inne på 
arbetsområdet.  

 

4.14.10.2 Begränsningar 

Det som kan utgöra ett hinder väl inne på arbetsområdet är den skiljande väggen nästan mitt i lokalen, 
vid denna behövs troligen en repeater-punkt som kan ta sig igenom och sprida vidare. Täckningen ska 
följa där människor befinner sig och arbetar. Prioritet här är att ha stabil anslutning genom 
arbetsområdet och vid maskinerna samt arbetsstationerna. 

 

4.14.10.3 Interferens från material 

Material påverkar den trådlösa signalen olika beroende på material. De material som påverkar trådlös 
signal minst är trä, gipsskivor, syntetiskt material och glas. Material som påverkar mer än så är vatten, 
tegel och marmor medans material som cement och speciellt metall har väldigt negativ påverkan på 
trådlösa signaler och hindrar dessa ordentligt[11]. 

 

4.14.10.4 Bandbredd  

802.11g-standarden för trådlösa accesspunkter klarar av upp emot 54Mbps, räknar man på att 
bandbreddskravet för att surfa ligger på mindre än 24Kbps så finns det gott om bandbredd över för 
annan trafik. Den relativt nya standarden 802.11n blir vanligare med tiden och erbjuder från 54Mbps 
upp till hela 600Mbps att röra sig med.  

 

4.14.10.5 Annan interferens 

En del andra faktorer som påverkar den trådlösa signalen utöver material finns. Utrustning som 
använder radiofrekvenser, kanaluppdelningar med mera bidrar till detta. Normalt så delas de olika 
frekvensbanden upp i mindre delar, eller kanaler. Kanalerna går att använda på lika sätt för att täcka 
olika frekvensband. Gemensamt för dessa lösningar är att två olika trådlösa lösningar med respektive 
SSID och utrustning, inte får ha kanaler som kolliderar med varandra.  
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4.14.10.6 Kanaler 

Genom att välja kanaler med ungefär 5 kanaler mellan varandra (t.ex. 1,6,11 eller 3,4,8) för olika 
lösningar så kan man undvika interferensen som de skapas när de överlappar varandra[12].  
Repeater-lösningen innebär en förlängning av den första accesspunkten, på så vis så slipper man 
välja olika kanaler för de andra repeaterpunkterna. Resterande repeater-punkterna behöver bara 
ställas in för att skicka vidare signalen. Begränsningen med repeater-lösningar är att varje repeater 
effektivt måste skicka dubbelt så många frames över nätverket[13].  

 

4.14.10.7 Exempel på begränsning av bandbredd med repeater 

En bandbredd på 54Mbps halveras en gång för första repeater:n, ner till ungefär 27Mbps. En till 
repeater innebär att bandbredden åker ner ytterligare till en effektiv bandbredd kring 13,5Mbps, vilket 
förvisso fortfarande är ganska bra vid mindre trafikflöden.  

 

4.14.10.8 Kringgående lösning 

Nuvarande nätverkskabel på arbetsområdet kan vara kvar och anslutas mot en accesspunkt. 
Accesspunkten tar annan frekvenskanal än den som används i kontorsområdet. Detta medför bättre 
bandbredd för det trådlösa nätet utan att behöva offra ungefär 75% av den teoretiskt maximala 
bandbredden.   

 

4.14.10.9 Interferenskällor på 2,4GHz-bandet 

802.11g-standarden (den som är vanligast idag och är kompatibel med 802.11b) ligger som bekant på 
2,4GHz-bandet och pga. det är det även möjligt att påverka standarden med annan utrustning som 
använder delar av 2,4GHz-bandet. Bland skyldiga källor för detta finns trådlösa telefoner, bluetooth 
(2,4–2,4835 GHz kanal, alltså nästan hela 2,4GHz-bandet), billarm (2,45GHz kanal 8-9), 
mikrovågsugnar (hela 2,4GHz-bandet). 

 

4.14.10.10 Söka efter interferenskällor 

För att få en bra bild av vad det finns för utrustning på arbetsområdet som stör ut det trådlösa 
nätverket så bör man utföra undersökningar medans området är i full produktion, medans området är i 
låg produktion samt när det råder ingen produktion. Resultaten kan jämföras med uppskattade siffror 
för hur det borde se ut.  
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4.14.11 Hårdvara 
Trådlöst nätverk inom kontorsområdet kräver ingen mer hårdvara än den som finns idag, då det 
fungerar relativt bra med det trådlösa idag. Ifall det trådlösa nätet ska utökas till att täcka 
kontorsområdet samt arbetsområdet så kommer det behövas en trådlös routrar som klarar av att 
agera access-punkter och repeater-punkter. 

 

4.14.11.1 Täckning 

Teoretiskt så ska en 802.11g-antenn klara av att nå 100 meter om jag inte har några hinder i vägen för 
den, rent praktiskt så innebär det täckning för ett vanligt hus ungefär. Ytorna i arbetsområdet är väldigt 
öppna och stora. Ungefär 35m från dörren mellan kontorsområdet och arbetsområdet så finns det en 
halv-vägg som kan tänkas hindra signal att ta sig fram. Med en repeaterlösning så kan det tänkas bli 
bäst med en repeater i närheten av dörren mellan områdena. Repeatern mellan områdena får täcka 
det trådlösa nätet fram till halv-väggen.  

 

4.14.11.2 Mer om täckning 

Efter halvväggen kan en ny accesspunkt kopplas in. Resultatet blir två stycken noder med halverade 
bandbredd alá 27Mbps medans den sista accesspunkten klarar av att täcka för det teoretiska 
maximumet på 54Mbps. 

4.14.11.3 Hårdvaruförslag 

Total hårdvara: 2xAccessPunkter, 1xAccespunkt (med repeaterstöd).  
Hårdvaruförslaget här är att köpa in 3xTP-Link TL-WA830RE (3x263kr=789kr) som kan agera både 
Accesspunkt och Repeater, samt har stöd för 802.11n som kan föra upp hastigheter upp mot 
300Mbps. Lösningen medför att en repeater kan ha ett teoretiskt max på 150Mbps. Accesspunkterna 
klarar av vanliga temperaturgrader på 0 till 40grader Celsius så miljön borde inte utgöra något problem 
för dem.  

 

4.14.11.4 Hårdvara för länk mot lagerlokal 

För fullständig täckning av både kontors/arbets-byggnad samt lagerlokal så kommer ytterligare 
hårdvara att krävas. Nätverk till lagerlokalen kommer behöva en riktad antenn från både 
huvudbyggnad och lagerbyggnad.  

 

4.14.11.5 Specifikationer 

RP-SMA  (det gränssnitt som tidigare TP-Link-accesspunkter använder), finns som 
anslutningsmöjlighet för diverse riktbara yagi-antenner. I lagerlokalen så kommer en liknande 
accesspunkt behövas men även ett par repeater-punkter för att sprida vidare nätverket. I lagerlokalen 
används förslagsvis 1xAccesspunkt samt 2xAccesspunkt (med repeaterstöd), samt en riktbar antenn.  

4.14.11.6 Sammanfattning 

Total hårdvara: 2xAccessPunkter, 1xAccespunkt (med repeaterstöd), 2xRIktbara yagi-antenner 
Samma pris för access-punkterna som tidigare, 789kr medans riktbara yagi-antenner kostar 
(2x295=590kr). Totalt 789+590=1379kr för att kunna köpa in ny hårdvara för att täcka trådlöst över 
samtliga lokaler.  
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4.14.12 Trådlös säkerhet 
Ett enkelt sätt att kunna skilja nätverk åt och på så vis säkra dem individuellt medans man fortfarande 
håller dem inom samma fysiska medium, är via VLAN (virtuella LAN). Sådan lösning förutsätter att 
utrustningen (routrar, switchar, accesspunkter, med mera) har stöd för VLAN.  VLAN kan liknas med 
att ha två helt olika nätverk, vilket medför att det inte går att avlyssna trafiken eller utföra liknande 
säkerhetskränkande handlingar så länge man befinner sig på fel VLAN.   

 

4.14.12.1 SSID  

SSID går att dölja från användare men det finns ett par olika lösningar t.ex. NetStumbler som enkelt 
bryter sig igenom den funktionen [14].  
En kvalitativ krypteringsnyckel på det trådlösa nätet samt möjligtvis filterlösningar som bara tillåter att 
vissa datorer har tillgång till delar av det trådlösa nätet är två säkerhetslösningar som bidrar till ökad 
säkerhet .  

 

4.14.13 Slutsats 
Det trådlösa nätet inom företaget är av behov att utvecklas vidare. De förslag som nämnts i denna del 
berör allt från att täcka kontorsområdet till att täcka både kontors/arbets-lokalen samt lagerlokalen 
med trådlöst nät. Frekvensbandet som används av trådlösa nät berörs av andra enheter inom samma 
frekvensband och bör tas med i beräkningarna när man väl implementerar en lösning.  

 

4.14.13.1 Att tänka på 

Det går sällan att förutse alla möjliga interferens-källor för det trådlösa nätet, så det kan vara en idé att 
göra undersökningar på hur stark signalstyrkan är under den första tiden, samt att göra denna 
undersökning under olika arbetstider samt efter arbetstid. Lokalernas utformning utgör inte så mycket 
hinder rent miljömässigt. Lokalerna är öppna och den trådlösa signalen kan tänkas kunna färdas fritt 
till enheter anslutna mot det trådlösa nätet. Säkerhet är en av de viktigare punkterna men även en 
relativt uppmärksammad punkt i de fall med trådlösa nät, något som berörts lite i denna del men som 
kommer gås igenom mer i kapitlet om säkerhet. 
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4.15 VPN 
 

4.15.1 Introduktion 
Sen förr så har man oftast varit begränsad till arbeta från kontor, att arbeta från annan plats eller 
hemifrån blir dock vanligare. För att komma åt interna dokument och annat som behövs behövs en 
anslutning som är stark nog samt säker. VPN (Virtual Private Network) är ett vanligt sätt att etablera 
länkar mellan externa arbetsdatorer och företagsnätet via internet.  

 

4.15.2 Mer om VPN 
VPN bildar en tunnel för användaren. Trafik kapslas in med säkerhetsåtgärder innan man ansluts mot 
målnätet. Grundkategorierna för VPN är site-to-site samt remote-access. Med site-to-site skapas en 
virtuell länk mellan t.ex. olika avdelningar av ett företag som är placerade i olika städer, så dessa kan 
dela resurser. Remote-access innebär anslutning mellan en användare och företagets lokala nät. 
Användaren får åtkomst till filer och material som om han använder sin dator på kontoret.  

 

4.15.3 Läget idag 
Företagsserver som finns idag har diverse lösningar inbakad i sig, däribland VPN som ska ha fungerat 
men inte optimalt. Det finns ingen aktiv VPN-lösning i dagsläget och de som vill arbeta på distans 
måste fysiskt kopiera filer eller maila dem mellan varandra.  

 

4.15.4 Framtiden 
Om utveckling fortskrider med ungefär samma antal anställda så kommer behovet av VPN-tjänst öka. 
VPN är en smidig lösning för att få folk att arbeta även om de inte befinner sig på arbetsplatsen. 
Många människor föredrar att jobba hemifrån hellre än att åka in till arbetet. Arbetsgivare kan gynnas 
av detta ifall distansarbetandet bidrar till ökad produktivitet.  

 

4.15.5 Fördelar med mobilitet  
Under företagsresor är det smidigt att kunna ansluta sig mot företagsservern för att hämta filer, utföra 
arbeta med mera. VPN är inget måste men det är något som bidrar till att skapa en bättre arbetsplats. 
Utöver filer och dess like så ska det även gå att komma åt IT-system och jobba mot systemet på 
samma sätt som man gör från arbetsplatsen.    
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4.15.6 Behovet av VPN-anslutning 
Remote-access-VPN handlar om att kunna arbeta på distans, en lösning som är värd att ordna oavsett 
arbetsbörda. VPN-anslutningen kan användas för att få åtkomst till IT-systemet och därigenom för att 
kolla ritningar, statistik, lager, tidrapportering, transportsystem med mera.  

 

4.15.6.1 Situationen idag 

Idag går det bäst att jobba från kontoret men det går att jobba från annan plats, förutsatt att man 
kopierar över filer relaterade till jobbet. VPN skulle hjälpa till med att komma ifrån denna manuella 
dubbel-hantering av filer. VPN-lösning är värd att införa för ökad mobilitet, så länge produktiviteten 
förblir.   

 

4.15.6.2 Tillvägagångssätt 

VPN erbjuder olika typer av lösningar. Det finns gratisklienterna att ladda hem för användning mellan 
datorer, detta är ingen aktuell lösning när jag man använder en central server för att huserar viktiga 
filer. VPN finns som online-tjänst, då slipper dessutom stå för hårdvaran. Ansvaret för bandbredd, 
server, säkerhet med mera ligger hos den som huserar tjänsten. Hostade VPN-tjänster kostar dock en 
summa varje månad. 

 

4.15.6.3 Ordentliga alternativ 

Ett mer omfattande alternativ är inköp av egen VPN-serverlösning med tillhörande mjukvara. Open 
source lösningar finns för mjukvaran men man måste fortfarande köpa server och routerhårdvara som 
behövs.  

 

4.15.6.4 Krav 

Finns brandvägg mellan server och klient så måste dessa tillåta port-trafik för VPN-tjänsten som 
används. Bandbreddsbehovet beror på hur trafikkrävande tjänster som används via VPN. Antalet 
användare är uppskattat att bli litet (ungefär 2-3stycken).   

 

4.15.6.5 Uppskattningar och justeringar  

Räcker inte bandbredden som finns tillgänglig så går det att i efterhand utöka denna för att täcka 
behovet. Bandbreddstester som utförs före och medans VPN används hjälper till att ge en bild av hur 
mycket bandbredd som används.  

 

4.15.6.6 Klienter 

VPN-lösningar för klienter går att sätta upp via nätverksanslutningar på Windows-maskiner. 
Windows2008-servrar har möjlighet att installera och konfigurera VPN-tjänster med operativsystemet 
och på Linux Ubuntu Server kan jag ladda hem open-source-lösningen OpenVPN och konfigurera 
denna för att stödja VPN-anslutningar. Lösningarna använder vissa portnummer som lyssnas efter, 
dessa portar måste tillåtas via brandvägg/router så VPN-anslutningar inte stoppas där.  

 

4.15.6.7 Site-to-Site 

Routrar med stöd för VPN-tunnlar krävs oftast för att skapa site-to-site VPN. Detta kapitel inriktar sig 
främst mot remote-access-lösningar men det är värt att veta att site-to-site-alternativet finns. 
Site-to-site kan bli aktuellt i framtiden om en hostad serverlösning används. Kräver anslutningarna 
alltför mycket bandbredd så bör man överväga att investera i bättre bandbredd samt kraftigare 
brandväggar/routrar för VPN-anslutningarna.  
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4.15.7 Bredden av användningsområde för VPN 
Med korrekt konfigurationen av VPN-tunneln så ska det gå att använda sig av material på det lokala 
nätverket, utdelade skrivare samt andra enheter som är anslutna via nätverket.  
Filerna som är utdelade på företagets lokala nätverk ska vara tillgängliga via VPN-anslutning.  

 

6.12.8 Lösningsförslag: Klient mot klient 
Att direkt ansluta två eller fler klienter mot varandra med VPN-stöd är fullt möjligt redan från 
anslutningsinställningarna i Windows7. Alternativet till den inbyggda lösningen är OpenVPN som 
fungerar för både Linux-distributioner så som för Windows. Dessa lösningar innebär full kontroll över 
hur VPN:en ska utformas. Ett tredje alternativ är Hamachi LogMeIn som förvisso är en väldigt enkel 
klient-lösning där man installerar klienter på de maskiner som ska användas för VPN, däremot så går 
all trafik via Hamachis egna servrar, även om det kan tänkas vara tillförlitliga med kryptering, 
autentisering och andra säkerhetsaspekter.  

 

4.15.9 Lösningsförslag: Server mot Klient 
Klient-server-lösningar erbjuder ett par alternativ. Windows Server 2008 har en roll som följer med för 
att ställa in VPN-server-lösning på den. Lösningen kräver en del konfiguration men är användbar i 
Windows Server 2008-miljöer.  OpenVPN erbjuder både klient-klient- och klient-server-lösningar att 
välja mellan. OpenVPN kräver hårdvara för VPN-servern, samt att man konfigurerar tjänsten.  

 

4.15.9.1 Alternativ hårdvara 

Cisco har en rad olika produkter inriktade mot VPN-server-lösningar, t.ex. Cisco VPN Concentrator 
som är framtagen för att enbart sköta VPN-tunnlar. Alternativ hårdvara för VPN-tunnlar är routrar med 
stöd för VPN. Billigare routrar klarar inte av samma antal anslutningar som de dyrare routrarna.  

 

4.15.9.2 Kostnad 

Priset för en server har nämnts tidigare. Open-source-mjukvara används oftast. En av de billigare 
routrarna som klarar av 5 samtidiga VPN-anslutningar är en TP-Link på ungefär 258kr[15]. Priset för 
VPN-hårdvara är inte alltför dyrt för mindre företag. Cisco-utrustning är generellt dyrare än andra 
hårdvarutillverkare men det finns andra aktörer både gällande routrar och brandväggar. 

 

4.15.10 Slutsats 
VPN är både smidigt och bra att ha, det öppnar för nya sätt att arbeta och möjliggör ett mer mobilt 
arbetsliv. VPN-länkar skapas mellan olika nät (site-to-site) eller mellan nät och användare (remote-
access), för Lundqvist Trävaru så är det mest aktuellt med det senare men i framtiden kan  
även site-to-site tänkas bli aktuellt. 
 
Det finns olika sätt att gå tillväga för VPN, allt från olika gratis klientlösningar, inbyggda klient-klient-
lösningar, Open source server-klient-lösningar samt router-baserade lösningar.  
Idag räcker det med enklare lösningar för VPN, skulle det behövas så går att utöka kapaciteten i 
framtiden.  
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4.16 Nätverksövervakning 
 

4.16.1 Introduktion 
Nätverksövervakning ger en bra överblick av hur olika delar av IT-infrastrukturen fungerar. Praktiskt så 
handlar nätverksövervakning främst om att kunna se statistik på hur utrustning presterar samt få larm 
när något oönskat är på väg att hända eller har hänt.  

 

4.16.2 Om Nätverksövervakning 
Nätverksövervakning delas upp i NMS (Network Management System) och nätverkselement. 
Nätverkselement är vad som övervakas på en enhet och NMS är systemet för övervakning som oftast 
är serverbaserat. Nätverksövervakning sker via SNMP (Simple Network Management Protocol) som 
skickar vidare den information som agenter (SNMP-talare/lyssnare) i nätverkselement skickar/tar 
emot. NMS-servern och nätverkselementen har varsin MIB (Managed Information Base) som 
beskriver varje funktion och del som går att övervaka i ett nätverkselement.  

 

4.16.3 Varför man ska nätverksövervakning 
De två viktigaste anledningarna att ha nätverksövervakning är för att kunna få veta när något har gått 
sönder oavsett vars man själv befinner sig. Den andra anledningen att vilja ha nätverksövervakning är 
för att långsiktigt kunna se hur pass belastade olika delar av nätverket är.  

 

4.16.4 Läget idag 
Idag finns ingen nätverksövervakning. Behovet av nätverksövervakning är inte stort idag då det finns 
väldigt lite utrustning samt saknas tidskritisk utrustning att övervaka.   

 

4.16.5 Framtiden 
Bygger man upp en ny IT-infrastruktur med IT-system och ny hårdvara så kan det vara önskvärt att ha 
nätverksövervakning. I början kommer det vara extra viktigt med nätverksövervakning för att få en 
överblick av hur olika system mår. Kort sagt så är det ett bra sätt att få svar på tal hur olika processer 
och hårdvara mår. Resultaten presenteras tydligt i form av statistik och diagram.  

 

4.16.6 Larm 
Larm kan skickas via e-post eller via SMS om hårdvaran finns. Larm skickas vidare till ansvariga i fall 
att någon del av IT-infrastrukturen skulle gå ner. Ansvariga kan logga in och undersöka vad det är som 
inte fungerar och hur allvarligt det är samt lösa problemet.  

 

4.16.7 Nivå-baserade larm 
Larm behöver inte enbart användas för att övervaka när något gått sönder. Larm-nivåer kan baseras 
på diverse kritiska nivåer, kanske att varningsmeddelande skickas iväg när något är belastat till 75% 
eller på annat sätt nått onaturliga nivåer. En mätnivå på vad “normala” nivåer brukar ligga kring ger en 
uppfattning om vilka nivåer som är onormala. Larm placeras ut efter dessa onormala nivåer. 
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4.16.8 Vad ska övervakas 
Grundläggande behov ska övervakas i förstahand. I andrahand kommer övervakning av saker som är 
viktiga och hjälper till, följt av saker som gör det dagliga arbete smidigare men som inte behövs.  

 

4.16.8.1 Nätverk 

Infrastrukturen är baserad på nätverket, finns inte nätverket så finns ingen anslutning mot vare sig 
externa eller interna system. Anslutningar samt den grundläggande hårdvaran måste övervakas. 
Exempel på saker som ska övervakas är följande: externa anslutningen mot internetleverantör, 
modem, routrar och switchar. Utrustning som utgör ryggraden för nätverket och som kopplas vidare 
mot enheter som servrar, datorer och andra maskiner ska övervakas.  

 

4.16.8.2 Slutenheter 

Viktiga slutenheter är de som är anslutna mot nätverket och som används dagligen, det kan röra sig 
om servrar, klienter samt skrivare.  

 

4.16.8.3 Tjänster 

Ytterligare kategorier inkluderar tjänster och hjälpmedel, t.ex. VPN-tunnlar, backup, 
säkerhetslösningar, brandväggar och trådlösa anslutningar.  

 

4.16.8.4 Variationer i MIB 

Enheter som övervakas varierar i deras konfiguration då deras MIB:ar skiljer sig ifrån varandra. Vissa 
enheter kör med standardlösningar t.ex. vanliga datorer, men när det rör sig om olika tillverkare så 
brukar det bli lite mer unika lösningar för MIB:ar. Tillverkare som har egna lösningar brukar även ha 
dokumentation samt MIB:arna på sina hemsidor, redo för nerladdning och installation.  

 

4.16.9 Bra och lättförståeliga NMS-lösningar 
Det är förståeligt att större företag med flera hundra användare och en hel del viktig, tidskritisk 
hårdvara, använder sig av nätverksövervakning men hur ser det då ut med mindre företag som har 
mindre hårdvara och mindre tidskritisk utrustning, om ens någon sådan utrustning alls? 

 

4.16.9.1 Olika lösningar 

Det finns en hel del olika NMS-system att välja mellan, dessa varierar i installation, operativsystem 
och i hur pass kraftfulla de är. Jag har gjort en jämförelse mellan några av de mer populära 
lösningarna. 
 
Jämförelsen mellan lösningarna finns att hitta [Bilagor till rapport] som Bilaga7.  

 

4.16.9.2 Larm via SMS 

Larm via SMS går att ordna och är något som används av drifttekniker idag för att få just larm vare sig 
man befinner sig på plats eller inte. Hårdvara i form av en SMS-gateway eller liknande krävs för att 
föra över larmet från datorn och vidare till GSM-nätet. Det verkar inte finnas något alternativ som kan 
kringgå detta utan det behövs ett medium mellan dator och GSM-nätet som löser SMS-utskicken.  
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4.16.10 En bra och lättförståelig graf-lösning 
NMS-lösningar kan i vissa fall ställa upp statistik men för tydlig performance-övervakning krävs en 
graflösning. Lösningarna arbetar på ungefär samma sätt som NMS:er gör men deras uppgift är att 
sammanställa data och presentera den som grafer med mera. Det går att övervaka allt möjligt, det kan 
vara antalet användare inloggade på en server, processoranvändning, nätverkshastighet, 
bandbreddbelastning, hur mycket trafik som skickas på ett interface med mera.  

 

4.16.10.1 Användningsområde 

SNMP-protokollet har möjliggjort övervakning av enheter både via NMS och grafritare. 
Statistikövervakning via grafritare handlar om att övervaka trender bland enheterna och tjänsterna i 
nätverket. Nätverksövervakning via trendstatistik är näst intill lika viktigt som nätverksövervakning via 
larm, delvis för att kunna lösa problem proaktivt innan de blir alltför allvarliga.  

 

4.16.10.2 Cacti 

Cacti är en gratis, serverbaserad graflösning som kan presentera ett stort urval av statistikgrafer.  
Cacti är lätt att konfigurera vidare efter grundinstallationen. Anslutning till cacti sker via webbinterface. 
Via webinterface:t kan man lägga till nya poster, exportera grafer, zoom in/ut på olika grafer, 
undersöka vissa tidintervall med mera.  

 

4.16.11 Förslag på avisering vid performance-problem 
Mail och/eller SMS är två användbara medium för att föra larm-meddelanden från NMS till användare. 
Larm via mail konfigureras utan att behöva mer hårdvara än NMS-servern. För ytterligare säkerhet går 
det att använda sig av larm via SMS, detta kräver ytterligare hårdvara i form av SMS-gateway.   

 

4.16.11.1 SMS-larm via webb och SMS-gateway  

Bland hybridlösningar finns ett alternativ där användaren ansluter en webbaserad tjänst mot den egna 
mailen. Mail som mottas av tjänsten skickas vidare till valfri mobiltelefon. Tjänsten är webbaserad 
vilket innebär att lösningen är oanvändbar ifall anslutningen mot internet inte fungerar, tjänster som 
denna kostar även en slant månadsvis. Med en SMS-gateway kan man helgardera sig mot bristande 
anslutningar. NMS-server ansluts direkt mot SMS-gateway och skickar ut sina larm igenom den.  
En SMS-gateway innebär en kostnad, delvis för hårdvara men även för SMS-tjänsten.  

 

4.16.12 Slutsats 
Nätverksövervakning är viktigt för både stora som små företag. SpiceWorks ger en bra överblick och 
är en av de enklare (samt kostnadsfria) lösningarna för NMS och grafer. En sådan lösning går att 
komplettera med en grafritare t.ex. cacti.  

 

4.16.12.1 Larm 

I tidskritisk miljöer, där brustna anslutningar eller annan down-time är förödande så är det aktuellt med 
en SMS-gateway eller annan larmlösning som inte är beroende av internet för att kunna meddela att 
något har gått snett. För små företag kan det vara trevligt med en NMS-lösning men i det stora hela så 
gynnas man inte alltför mycket av att ha det. En gratis NMS-lösning är bättre än ingen NMS-lösning.   
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4.17 Säkerhet 
 

4.17.1 Introduktion 
Oavsett vilka lösningar man använder så finns det ett grundläggande behov av att kunna säkra den 
hårdvara och de tjänster man använder sig av. Störst fokus läggs normalt på yttre säkerhet, fysisk 
säkerhet nämns mindre. Detta kapitel täcker lösningar för alla områden.  

 

4.17.2 Läget idag 
Idag finns det en viss säkerhet implementerad på kontorsområdet. Arbetsdatorer lämnas inte nattid 
utan tas med hem och blir på så vis inte en fysisk säkerhetsbrist. Det trådlösa nätverket är krypterat 
med WPA/PSK2-kryptering och med en stark nyckel. Väl inne på det trådlösa nätverket så är tillgång 
till diverse resurser som företags-server och kapsågen begränsad.  

 

4.17.3 Fysisk säkerhet 
Fysisk åtkomst till hårdvaran är begränsad, däremot råder det relativt svag lösenordssäkerhet 
(förutsättningen är att man tar sig igenom det trådlösa nätet som är relativt stark skyddat). Server och 
arbetsstationer är lösenordsskyddade mot okända enheter.  

 

4.17.4 Låsta datorer 
En av de grundläggande säkerhetsåtgärderna är att låsa arbetsdatorer så fort de lämnas. Detta är 
viktigare i större arbetsmiljöer än mindre arbetsmiljöer. Med bara två till tre personer på 
kontorsområdet så är det kanske mindre viktigt, speciellt när man delar många av rättigheterna i 
nätverket.  

 

4.17.5 Nya problem och trådlöst 
Säkerhetsbristerna blir fler med ny hårdvara och nya tjänster. Det trådlösa nätet kan skyddas med 
VLAN för separering av WiFi-nät. Fysisk åtkomst begränsas med lås för rummet med router och 
annan anslutningsutrustning är placerad.  

 

4.17.6 Tillgångsbegränsningar 
Servrar har säkerhetsstöd som SSH-anslutning för att förhindra okrypterad anslutning,  
samt användare med lösenord för autentisering. AAA-lösning eller liknande kan användas för 
centraliserad autentisering. Internt kan man låsa åtkomst till det interna nätet. Externt kan man 
begränsa vilka IP-adresser som har tillgång via VPN. Extern backup ska skyddas med kryptering så 
att inte säkerhetskopierat material blir avlyssnat. Brandväggar är vanliga i många olika IT-miljöer och 
har möjligheten att filtrerar bort oönskad trafik via olika policys och accesslistor.  
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4.17.7 Säkerhet för server 
Servrar som normalt utgör centrala noder för diverse system som autentisering, lagring med mera, ska 
vara säkrade så att inte icke-godkända användare kommer åt dem. Fysisk säkerhet ska hindra 
personer utan behörighet från att komma åt servern direkt, för att göra intrång eller på annat sätt 
förstöra som att t.ex. rycka kablar, koppla in inte godkänd utrustning eller nollställa servern.  

 

4.17.7.1 SSH 

Servrar har normalt någon sorts inloggning på sig. Inloggning kan ske via Telnet (trafik som inte 
krypteras utan skickas i klartext) eller via SSH (Secure Shell, krypterad trafik som inte går att avläsa 
direkt). Användarnamn och lösenord ska vara av den sort som inte går att gissa sig till. Utåt så kan 
man se till att utöver SSH även ha inloggningen begränsad till vissa IP-adresser samt ett fåtal 
inloggningsförsök innan man stängs ute.  

 

4.17.7.2 MySQL 

Vad gällande databas-servrar så listar Microsoft de vanligaste attackformerna som följande:  
SQL injektion, Nätverkstjuvlyssning, Icke-godkänd servertillgång och lösenords-cracking[16].  

 

4.17.7.3 SQL-injektioner 

SQL-injektioner utnyttjar svagheter i en applikations input-verifiering och kan därigenom köra olika 
kommandon i syfte att göra skada. Servern ska säkras så sådan input inte går att utföra. Tillgång till 
databasen ska begränsas till de som ska kunna göra saker med databasen samt så ska databasen  
vara korrekt utformad.  

 

4.17.7.4 Icke-godkänd servertillgång 

Icke-godkänd servertillgång kan ske genom att t.ex. vissa portar inte blockerats, som gör det möjligt 
att få direkttillgång till SQL-databasen. "Farliga" portar ska lokaliseras och blockeras så de inte går att 
utnyttja av de som saknar behörighet.  

 

4.17.7.5 Söka säkerhetsbrister 

En fullständig inventering samt utvärdering av alla tjänster som kommer användas på servern bör 
utföras, detta innefattar att söka upp och åtgärda säkerhetsbrister. Ett alternativ är att försöka säkra 
den egna servern så mycket som möjligt sedan hyra in någon inom säkerhets-undersökning för att 
analysera säkerheten. 

 

4.17.7.6 Säkerhet i datacenter 

Företags-server huserad i ett datacenter skyddas även av datacentret. Datacenter har både säkra 
lokaler som är skyddade mot brand, strömavbrott, inbrott med mera, de har dessutom oftast väldigt 
bra system för nätverksövervakning samt brandväggar som klarar av att motstå attacker av alla dess 
slag.  
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4.17.8 Säkerhet för backup 
Backup på filer som skickas till en extern plats ska inte avlyssnas, ett sätt att säkra detta är via 
kryptering. Kryptering ska ske med en stark krypteringsteknik som dessutom är aktuell som 
krypteringsteknik  

 

4.17.8.1 Digitala certifikat 

Det är viktigt att kunna verifiera personen på andra sidan, en populär lösning för att ordna detta är 
digitala certifikat där man mer eller mindre krypterar in sin identitet på ett digitalt certifikat och skickar 
certifikatet till den andra parten för att påvisa sin identitet.  

 

4.17.8.2 Integritet 

Integriteten för en backup är lika viktig som backupen i sig, utan att veta om ens backup är användbar 
och går att använda för att återskapa backupen så är det inte värd något alls. För att verifiera en 
backup kan man bland annat helt enkelt prova återskapa vissa filer och se ifall det funkar eller inte. 
Program som används för att göra backup kan ha en funktion för att återskapa backup, en sådan 
funktion bör användas från stund till stund för att kontrollera säkerhetskopierandet. I andra fall finns 
olika program för att verifiera integritet. 

 

4.17.8.3 Checksummor 

Det finns fler lösningar för att verifiera backup. En lösning jämför checksummor innan och efter backup 
har blivit utförd, därefter kontrolleras att dessa är precis likadana (det vill säga, backup är inte 
förändrad eller på annat sätt påverkad).  

 

4.17.8.4 Stickprover för backup 

Stickprover används för att undersöka olika delar av backupen, hittas fel av en icke-acceptabel nivå 
för de första stickproverna så kan man gå vidare och utöka antalet stickprover tills man får en bild av 
hur det egentligen ser ut[17]. För att kontrollera mindre delar av en säkerhetskopiering är detta ett bra 
sätt. Det absolut säkraste är att utföra större kontroller av hela säkerhetskopieringen, gärna både med 
inbyggda lösningar i backup-program men även med någon checksum-jämförare.  

 

4.17.9 Säkerhet för L2 
Med L2 menar jag lager2, datalänk-lagret som alla switchar kan arbeta på. MAC-adresser sköter 
adressering av olika enheter på denna nivå.  

 

4.17.9.1 Switchade nät 

Switchar bistår med snabb överförningshastighet mellan olika enheter och skickar på ett smidigt sätt 
trafik mellan olika områden utan att de ska behöva processeras och beräknas om.  

 

4.17.9.2 Säkerhet 

Vägguttag för nätverkskablar brukar vara anslutna mot en switch-panel och/eller switch som utgör 
källa för nätverket. Problematiken på en fysisk nivå är att dessa anslutningar är väldigt öppna och på 
så vis utsatta. Svagheter i L2-nät ska ses till och åtgärdas med säkerhetslösningar.  

 

4.17.9.3 Ytterligare kommentarer 

Attacker mot switch:ade nät är absolut värst i verkligt stora miljöer med flera hundra användare där 
fördröjning och annat strul märks mer än i små miljöer där det kanske t.o.m. går obemärkt. Vid 
konstruktion av switch:at nät så ska man ha koll på säkerhetsåtgärder i nätet.  

 



 

52 
 

4.17.10 Säkerhet för det trådlösa nätet 
Jag har tidigare nämnt säkerhetsåtgärder för trådlösa nät och hur viktigt det är att säkra den delen av 
nätverket, nedan följer mer kommentarer kring den trådlösa säkerheten.  

 

4.17.10.1 Kryptering och SSID 

Grunden för trådlös säkerhet ligger i att ha inloggning med lösenord mot det trådlösa nätet. Moderna 
krypteringsalgoritmerna ska användas, t.ex. WPA/PSK2 som är en av de mer populär idag. SSID kan 
döljas men detta är lätt att kringgå för de som verkligen är ute efter att bryta krypteringen. 

 

4.17.10.2 Begränsningar baserade på MAC-adresser 

Att låsa sitt trådlösa nätverk (eller för den delen switch:ade nätverk) till vissa MAC-adresser begränsar 
så att bara de enheter som är godkända har tillgång till nätverket. MAC-filtrering fungerar bra i små 
miljöer men om det börjar röra sig om väldigt många enheter som ska ha tillgång så kan det bli lite väl 
mycket administrativt arbete förutsatt att processen inte är automatiserad.  

 

4.17.10.3 Flera SSID 

Implementeras gäst-WiFi tillsammans med företagets WiFi så ska VLAN eller liknande användas för 
att segregera de två virtuella nätverken som om de vore fysiskt skilda från varandra. Trådlösa routrar 
ska inte vara tillgängliga för inloggning via internet, detta så angrepp kan undvikas.  

 

4.17.10.4 Fysisk åtkomst för inloggning 

Tillgång till den trådlösa routern kan begränsas så att enbart lokalt anslutna datorer har åtkomst. 
Lösningen minskar flexibilitet när enheter på kontoret främst ansluts trådlöst däremot ökar den 
säkerheten i de fall att enheter försöker få åtkomst via de trådlösa nätet.   

 

4.17.11 Säkerhet för nätverksövervakning 
Nätverksövervakning ger tillgång till praktiskt taget varje funktion som en enhet rapporterar via SNMP, 
det kan röra sig om allt från dess hostname, IP-adresser på interface eller status om de är på eller 
avslagna. SNMP gör det möjligt att ändra på många egenskaper, vilket också gör att enheten blir 
väldigt sårbar ifall utomstående får tillgång till nätverksövervakningen. 

 

4.17.11.1 Community 

Säkerheten i nätverksövervakning via SNMP bygger på så kallade Community names, dessa kan 
jämföras med grupperingar för SNMP-nät. SNMP version 1 och version 2 använder enbart dessa 
communities för att identifiera dem själva. Varianterna som finns är public och private community. 
SNMP-trafik skickas helt okrypterad från grund, det vill säga att vem som helst som har tillgång till 
nätverket kan avlyssna trafik och därigenom få tillgång till communities namn, för att sedan skicka eller 
hämta information från önskad enhet.  

 

4.17.11.2 SNMPv3 

SNMP version 3 har stöd för säkerhetsnivåer, lösenord samt kryptering för de anrop som skickas. 
SNMPv2 ska begränsas till att enbart ha public community, så det går att läsa av information och 
skicka den vidare till t.ex. NMS men det går inte att göra förändringar.  
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4.17.11.3 Ytterligare kommentarer 

Så länge jag begränsar SNMP till den publika versionen och håller SNMP inom det lokala nätverket så 
utgör det oftast ingen säkerhetsbrist. SNMP version 3 kan användas för att ytterligare säkra 
nätverksövervakningen men det brukar räcka gott och väl med SNMP version 2. Community-name på 
SNMP ska bytas från public och private till något annat som möjliga angripare inte kan gissa sig till för 
att stärka den ytliga säkerheten en aning. 

 

4.17.12 Lösenordssäkerhet 
Lösenord ska utformas på ett säkert sätt men inte så att det blir för komplext för att minnas. Bieffekten 
av alldelens för komplexa lösenord blir att man kanske måste ta till sig av anteckningar eller liknande 
som då istället kringgår lösenordssäkerheten. Lösenord som används ska vara svåra att generera 
fram samt svåra att gissa sig fram till, helst ska det vara helt slumpade lösenord med kombination av 
alla möjliga tecken.  

 

4.17.12.1 Förslag 

Många avråder från att använda samma lösenord överallt men i de fall att lösenordet är riktigt starkt så 
kan det vara lika bra att behålla detta lösenord istället för att växla mellan olika, svagare lösenord. 
Hybridlösningen är att använda sig av ett riktigt starkt “huvudlösenord” för att generera fram andra 
lösenord för diverse applikationer, på så vis behöver man inte ta fram helt främmande, nya lösenord 
utan kan byggare vidare på tidigare varianter.  

 

4.17.13 Brandväggar, zoner och antivirus 
Brandväggars huvuduppgift är att kontrollera vilka portar som får öppnas/ska vara stängda.  
Brandväggar används i samband med säkerhetszoner (eller DMZ) för att skapa ett skyddat område 
mellan internet och det interna nätverket. 

 

4.17.13.1 Zoner 

Den första säkerhetszonen kan innefatta hårdvara och tjänster som ska vara allmänt tillgängliga, t.ex. 
en extern webb- eller ftp-server. Syftet med den yttre zonen är att hindra de ytligaste attackerna från 
att komma in i nätverket. Den andra barriären, lokaliserad mellan den första säkerhetszonen och den 
andra säkerhetszonen, är något striktare och ska enbart tillåta behörig trafik att ta sig in på det interna 
nätverket.  

 

4.17.13.2 Antivirus 

Antivirus är en lösning som används för att komplettera brandväggar. Antivirus letar aktivt efter virus 
som kan ha tagit sig in i system via andra vägar än att gå direkt igenom brandväggen, t.ex. i form av 
en del av en nerladdad fil, ett mail eller något annat som missats av brandväggen eller inte kunnat 
blockeras där.  

 

4.17.14 Slutsats 
Tillsammans så utgör alla dessa lösningar en grund för vad nätverkssäkerhet och allmän 
enhetssäkerhet innebär för ett mindre företag, detta utgör dock bara grunden för säkerhetslösningar. 
Information kring olika tjänster och hårdvara samt vad de har för problem, finns det gott om. 
Hårdvaran och tjänsterna som används ska undersökas för att hitta säkerhetsbrister samt hur 
tjänsterna och hårdvaran ska användas på bästa möjliga sätt i samband med brandväggar och andra 
säkerhetslösningar.  
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4.18 Underhåll 
 

4.18.1 Introduktion 
En fungerande IT-infrastruktur ska hållas fungerande så länge som möjligt, en del i ett förverkliga detta 
är en bra underhållsplan. Underhåll av servrar och datorer i driftmiljö innebär en del uppgifter, bland 
annat att se till att tjänster fungerar som de ska, hålla efter med mjukvaru-uppdateringar, kolla loggar, 
rengöra hårdvara med mera.  

 

4.18.2 Varför underhåll?  
Underhållstider möjliggör ett tidintervall där uppdatering av mjukvara och tjänster kan ske, något som 
är svårt att utföra medans tjänster används aktivt av användare. Schemalagda underhållstider gör det 
möjligt att på ett strukturerat sätt kunna ta fram planer för vad som ska uppdateras, vad det innebär för 
konsekvenser samt ta fram rollback-planer ifall det inte skulle gå som tänkt så gamla inställningar kan 
tas tillbaka.  

 

4.18.3 Läget idag 
Idag utförs inte underhållsarbete för utrustningen som finns, den existerande utrustningen är relativt 
begränsad men likaså finns det ingen plan för mjukvaruuppdateringar eller liknande utan allt utförs 
efter behov.  

 

4.18.4 Framtiden 
Underhållsplaner blir viktigare allt eftersom IT-miljön växer. Underhållstiden är ett bra tillfälle att 
kontrollera backup, implementera uppdateringar, undersöka så ingenting hänt med nätverket, samt ta 
en titt på loggar efter eventuella fel. IT-infrastrukturen och IT-systemet gynnas av att kontinuerligt 
underhållsarbete utförs.  

 

4.18.5 Underhållsaktiviteter 
Vi har tidigare pratat om backup-lösningar och vikten av att utföra dem, det är nämnt hur pass viktigt 
det är att dessa säkerhetskopieringar faktiskt går att återskapa. Bland underhålls-aktiviteterna ska det 
finnas backup-kontroll så man säkert vet att backupen fungerar som den ska. Filer som inte används 
ska tas bort så de inte tar upp onödig plats samt gör att säkerhetskopieringar blir större. Denna 
tidpunkt är lämplig för att kolla efter felmeddelanden gällande RAID samt möjligtvis undersöka ifall den 
fungerar som den ska.  

 

4.18.5.1 Mjukvaruuppdateringar 

Mjukvaruuppdateringar för operativsystem eller uppgraderingar för tjänster installeras förslagsvis 
under denna tid. Mjukvaruuppdateringar för servrar bör man vara försiktig med då det är alltid är 
möjligt att nya uppdateringar medför nya problem för den existerande lösningen. Planera 
uppdaterings-implementationer väl och se till att ha koll på både möjliga problem samt hur man ska 
kunna återställa tidigare versioner av det som uppdaterats.  
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4.18.5.2 Loggar 

Serverlösningar loggför det mesta så det går bra att söka upp fel bland tjänster eller hårdvara.  
Loggar blir lättare att läsa om man har koll på hur det normalt ser ut så man kan skilja på nya 
problem/abnormaliteter från den dagliga loggförningen.  

 

4.18.5.3 Säkerhetslösningar 

Kontrollera säkerhetslösningen som finns på servern. Undersök om mjukvaru-brandväggar och andra 
lösningar fungerar som de ska och hur det ser ut med öppna portar/portar som ska öppnas.  

 

4.18.5.4 Frekvens 

Frekvensen på hur ofta underhållsarbete utförs är upp till var och en men förslagsvis så håller man 
veckovis bra koll på vad det finns för problem i den existerande IT-miljön samt vad det kan finnas för 
lösningar, så underhållsområdena är uppmärksammade när det väl blir tid för underhållsarbete. 

 

4.18.5.5 Tunna klienter 

Tunna klienter ska genomgå kontroll alternativt underhållsarbete kontinuerligt. Servermaskiner och 
tunna klienter kan  vara i behov av att städas ut, speciellt om det är så att det är mycket damm eller 
partiklar i den arbetsmiljö som de befinner sig i. Nätverksövervakning samt systemverktyg ger en bild 
av hur pass belastade dessa tunna klienter är.  

 

4.18.6 Automatiseringsförslag på aktiviteter 
Aktiviteter går och bör automatiseras. Nätverksövervakning kan kopplas till larm och på så vis 
automatiskt berätta när vissa gränser nås gällande t.ex. hårddiskutrymme eller bandbredd. Backup är 
sen tidigare automatiskt, däremot är det svårt att automatisera återskapning, utan något som bör 
skötas manuellt. Loggar förs automatiskt men även här måste administratör ha ett öga på vad som 
händer. Tillfälliga filer och skräpfiler kan rensas bort automatiskt med programvara eller skript.  

 

4.18.6.1 Nattetid 

Servrar och tunna klienter bör under natten (när ingen produktion sker så den inte påverkas) skannas 
efter virus och undersökas av skräpborttagningsmjukvara. Automatisering bör ske i en större 
utsträckning oavsett tjänster. Krävande tjänster bör köras under nattetid när hårdvaran inte används. 

 

4.18.7 Att göra själv, samband med nätverksövervakning 
Nätverksövervakning visar trender som påvisar problem relaterade till tjänster eller hårdvara, vilket är 
användbart ifall man upptäcker att viss hårdvara börjar bli långsam eller liknande.  
Grafritande lösningar är främst framtagna för att bland annat visa tydliga grafer över belastning och 
trafik för olika tjänster samt hårdvaruprestanda i olika maskiner. Normal belastning kan baseras på hur 
det ser ut efter en vecka till en månad av vanlig produktion, med denna “baseline” har man en 
referenslinje för hur det är tänkt att belastning ska se ut. En baseline förenklar upptäckt av variationer 
eller spikar i belastning som inte är normalt förekommande.  
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4.19 Topologiförslag 
 

4.19.1 Introduktion 
Topologikartor ger en bra och tydlig överblick på hur IT-miljön ser ut. Topologikartor utgöra en viktig 
del av dokumentationen för att företags IT-infrastruktur, utan karta så blir det svårt för både folk att 
felsöka och navigera i företagets nätverk.  

 

4.19.2 Om topologikartor 
Topologikartor inriktar sig på den logiska kartläggningen och ska kompletteras med en karta som visar 
den fysiska strukturen. IT-infrastukturen är inte kartlagd än men med tanke på den nuvarande 
uppsättningen så har man inte haft behov av att navigera sig runt.  

 

4.19.3 Framtiden 
Utvecklingen av IT-infrastrukturen kommer kräva tydligare kartläggning för att visa vars olika enheter 
befinner sig samt hur de är anslutna. Utan topologikarta är det svårt att både felsöka samt göra 
förändringar i det system som finns. Kartan ska uppdateras allt eftersom förändringar sker så den inte 
blir förlägen.  

 

4.19.4 Hur de olika topologierna ska se ut 
Den nuvarande topologin har stöd för en rad tjänster och lösningar men räcker inte för att stödja en 
större IT-infrastruktur. NAS:en har alla möjliga tjänster, bland annat VPN och stöd för lagring. 
Kontorsområdet täcks av det trådlösa nätet. Nätverkskabel är dragen mot kapsågen samt mot två 
uttag som går att använda för datorer på kontorsområdet. Nätverksuttagen är direkt anslutna mot 
företagsservern som har en inbyggd switch.  

 

4.19.4.1 Utveckling 

Förslaget gällande framtida utveckling är att den grundläggande IT-infrastrukturen bör utökas i form av 
kablat men främst trådlöst nät. En ordentlig brandvägg borde köpas in för att skydda mot attacker från 
utsidan. Streckkodsavsläsare kan skaffas in till företaget för att underlätta inventering. Utöver 
streckkodsavläsare bör en ordentlig fillagringsmaskin i form av antigen filserver eller NAS med RAID-
lösning skaffas in för säkrare backup.  

 

4.19.4.2 Tunna klienter 

Nya tunna klienter är en del av det utökade nätet. De tunna klienterna ska kunna anslutas via det 
trådlösa nätet och användas för den dagliga produktionen. En central switch med många portar ska 
köpas in som central nod för företagets nätverket. Presterar IT-systemet bäst på lokal nivå och saknas 
det stöd för extern anslutning mot datacenter så är en lokal server att föredra.  

 

4.19.4.3 Husera hos Datacenter 

IT-system som klarar av att huseras externt kan gott och väl placeras i ett av många datacenters 
datahall. Huvudsaken är att IT-systemet kan användas och prestera bra mellan datacentret och 
företaget. UPS:er bidrar med säker avstängning för de enheter som påverkas mest av strömavbrott.  

 

4.19.5 Hårdvara i topologierna 
Huseras server externt så kommer det behövas en intern server för diverse tjänster. Vidarespridning 
av det trådlösa nätverket kräver inköp av nya accesspunkter som kan sprida vidare nätverket.  
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4.19.5.1 Arbetsområdet 

På arbetsområdet så kommer det finnas ett par nya tunna klienter, dessa köps in och placeras ut där 
det tidigare varit manuell hantering av pappersarbete och arbetsuppgifter. Tunna klienter ansluts mot 
det centrala systemet för lager, order med mera. Inköp av tablet-pc eller liknande bistår med en mobil 
lösning för arbetsområdet.  

 

4.19.5.2 Server 

Lagringsserver för att husera backup med mera bör köpas in så att det finns ett centralt medium för 
just fillagrande. Extern backup och andra tjänster kan användas från servern. Servern ska ha RAID för 
att vara extra säker. Grafritare ger en bättre överblick av SNMP-enheterna. Företaget kommer även 
behöva en brandvägg som kan hålla det interna nätet säkert samtidigt som den tillåter viss trafik  

 

4.19.5.3 Trådlös länk till lager 

Brandvägg med stöd för VPN kan stå för en anslutningspunkt för företaget, hosting-server samt 
remote-access-användare som vill komma åt nätverket. Nätverksanslutning i lagerlokalen kommer 
kräva accesspunkter samt två antenner  (alternativt en lång kabel) för att skicka vidare trådlöst nät till 
lagerlokalen, förutsatt att detta blir aktuellt.  

 

4.19.6 Kabeldragning i topologierna 
Den nya topologin är baserad på den tidigare topologin. Anslutningarna som finns idag räcker för att 
skapa den nya topologins grund. Några nya anslutningar kommer behöva dras men majoriteten av 
trafiken kommer skickas trådlöst runt området, vilket medför mindre kabeldragning och mer mobilitet i 
arbetsmiljön.  

 

4.19.7 VPN-tunnel i topologierna 
VPN-tunneln ska vara tillgänglig hemifrån via remote-access-VPN men även via kontinuerlig site-to-
site VPN-tunnel mot den externa hosting-servern.  

 

4.19.8 Extern backup i topologierna 
Backup av extern server sker baserat på den SLA som datacentret har. Via datacenter finns det alltid 
någon sorts backup. Alternativ för gratis lagring finns det gott om men prissatta lösningar erbjuder 
mer. FTP kan användas för att göra extern backup mot en FTP-server, som kan placeras var som 
helst, internt eller externt.  

 

4.19.9 Adresstilldelning i topologierna 
Det finns tre kända, privata adressbredder som alla kan använda sig av fritt i sitt interna nät. Dessa är 
192.168.x.x, 172.16-32.x.x samt 10.x.x.x. Användandet av dessa adresser är upp till var och en men 
förslagsvis följs en subnet:ad IP-plan baserad på aktuella klienter och enheter. Den grova plan jag 
tagit fram här innebär att adresser 192.168.0.0-0.63 är statiska adresser för t.ex. server, 
lagringsmaskin, kapsåg med mera. 0.64-0.127 används som dynamiska adresser för det interna nätet. 
Adresserna kan användas av arbetsstationer både via kabel och trådlöst.  

4.19.9.1 Vidare kring IP-adresser 

De två första grupperna av IP-adresser ska vara i samma VLAN. Den tredje gruppen kan användas 
som gäst-WiFi och tilldelas ett annat VLAN än det privata nätet. Den sista delen kan användas till vad 
som helst ifall resterande adresser tar slut. Adressuppdelningen är givetvis bara ett förslag och 
behöver inte följas. För optimal uppdelning ska man överväga hur man vill ha nätet, vilka uppdelningar 
som ska gälla och formge nätet därefter.  
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4.19.10 Behovet av redundans 
Redundans på större arbetsplatser är något som tillhör standarden men mindre arbetsplatser gynnas 
även de av redundans. Redundans innebär extra länkar, extra utrustning, extra anslutningar osv. 
Redundanta länkar förutsätter att det går att ansluta flera länkar, vanligt i bland annat switch:ade nät 
där det är smidigt och ofta finns implementerade lösningar för att hantera redundanta anslutningar.  

 

4.19.10.1 Spegling 

Redundans i enheter kan lösas med spegling. En speglad server kan ögonblickligen ta över rollen för 
den vanliga servern ifall denna skulle sluta fungera. Redundanta, externa anslutningar till internet via 
en alternativ internetleverantör används främst av stora företag, datacenter och internetleverantörer. 
Lösningen används t.ex. för att kunna ha fortsatt internetanslutning även om det råder driftstopp eller 
avgrävd fiberledning på en anslutning.  

 

4.19.10.2 Värt att ha redundans? 

Redundans för mindre företag går att ordna men hur mycket man vinner på att ha det är svårt att 
säga, delvis för att mindre företag klarar sig relativt bra utan internet i produktion och förlorar 
säkerligen inte mer än vad de kostar att ha en till internetanslutning som betalas för månadsvis.  
Slutar hårdvara att fungera så märks det väldigt fort då topologin är relativt liten. Hårdvaran för en 
externt hostad server innebär en del redundans enligt datacenters SLA.  

 

4.19.11 Slutsats 
Trådlösa routrar huserar en del användbara lösningar, bland annat så har de grundläggande 
brandvägg för att hindra vissa portar från att få åtkomst till det interna nätverket. En riktigt 
hårdvarubrandvägg eller brandväggsrouter bör användas för att säkra nätverket ytterligare. Dagens 
topologi består av ADSL-modemet men även den trådlösa routern. Routern hindrar otillåten trafik och 
kan agera brandvägg för bland annat VPN.  

 

4.19.11.1 Ytterligare kommentarer 

Lösningen som föreslagits i denna rapport har en brandvägg mellan switch och ADSL-modem, detta 
för att kunna ha fullständig kontroll på vilka portar som släpps igenom. Brandväggen ska ha VPN-stöd, 
DMZ-stöd samt andra säkerhetslösningar som förhindrar intrång på det interna företagsnätet. En 
DMZ-zon kan skapas med två brandväggar, detta är vanligare i större företag med högre krav på 
säkerhet och kanske därför inte lika aktuellt för mindre företag.  
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Fullständig topologi med alla lösningar 
Gult område: Hemmaanvändare via VPN 
Rött område: Datacenter 
Svart område: Kontorsområdet 
Orange område: Arbetsområdet 
Grönt område: Lagerområdet 
 
1: Zyxel ADSL-modem 
2:Hem-användare, ansluter via VPN 
3:Hostad server 
4:Hostad backup/lagringsutrymme 
5:Brandvägg 
6:Datakap 
7:Intern server 
8:Intern backup/lagringsutrymme 

9: Freecom NAS-server 
10: Kyocera KM-3050 
11:Switch 
12: Trådös router/accesspunkt/repeater med 
yagi-antenn ansluten 
13: Trådös router/accesspunkt/repeater med 
yagi-antenn ansluten 
14:Repeater 
15:Tunn klient 
16:TabletPC 
17:Streckkodsläsare 
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Exern hosting-lösning 
Gult område: Hemmaanvändare via VPN 
Rött område: Datacenter 
Svart område: Kontorsområdet 
Orange område: Arbetsområdet 
Grönt område: Lagerområdet 
 
1: Zyxel ADSL-modem 
2:Hem-användare, ansluter via VPN 
3:Hostad server 
4:Hostad backup/lagringsutrymme 
5:Brandvägg 
6:Datakap 
8:Intern backup/lagringsutrymme 

9: Freecom NAS-server 
10: Kyocera KM-3050 
11:Switch 
12: Trådös router/accesspunkt/repeater med 
yagi-antenn ansluten 
13: Trådös router/accesspunkt/repeater med 
yagi-antenn ansluten 
14:Repeater 
15:Tunn klient 
16:TabletPC 
17:Streckkodsläsare 
 



 

61 
 

 

  

Fullständig topologi minus lagerlokalen 
Gult område: Hemmaanvändare via VPN 
Rött område: Datacenter 
Svart område: Kontorsområdet 
Orange område: Arbetsområdet 
Grönt område: Lagerområdet 
 
1: Zyxel ADSL-modem 
2:Hem-användare, ansluter via VPN 
3:Hostad server 
4:Hostad backup/lagringsutrymme 
5:Brandvägg 
6:Datakap 
7:Intern server 
8:Intern backup/lagringsutrymme 

9: Freecom NAS-server 
10: Kyocera KM-3050 
11:Switch 
12: Trådös router/accesspunkt/repeater  
14:Repeater 
15:Tunn klient 
16:TabletPC 
17:Streckkodsläsare 
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5 Sammanställning av resultat från utredning 

 

5.1 Introduktion 
Genomgången av all fakta, information och lösningsförslag visar att det finns väldigt många olika sätt 
att gå tillväga när man väljer lösningar för hur en fullständig IT-infrastruktur ska utformas.  
Urvalet har inkluderat licens-lösningar så väl som open-source-lösningar. 

 

5.2 Förutsättningar  
Mängden tillgänglig information om alla områden har varit en stor fördel för skrivandet av rapporten. 
Utbildningen har givit mig bra förutsättningar för att kunna hantera den tekniska biten samtidigt som 
det vuxit fram ett engagemang för företaget medans arbetet har skett. 

 

5.3 Resultat  
Denna rapport ger förslag på diverse lösningar kring IT-infrastruktur samt ger viss detaljinfo kring 
priser med mera. Utöver resultatet så har jag fått en inblick i denna typ av arbetsprocess samt vad det 
innebär är att formge lösningar efter ett företags specifikationer.  
Handledare var nöjd med tillvägagångssätt och slutresultat.   
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6 Diskussion 

 

6.1 Felkällor 
De ämnen som behandlas i rapporten går att fördjupa sig vidare i för att få bättre inblick. En person 
som haft erfarenhet av att genomföra ett arbete som detta istället för att bara skriva om det skulle ha 
kunnat bidra med fler kommentarer kring vad som funkar och inte. Personligen har jag ingen tidigare 
erfarenhet av att göra utredningar av denna sort. Vissa delar av den information jag valt att använda 
är några år gammal, detta medför att viss problematik kan vara åtgärdad i nyare lösningar.  
Felkällorna ovan påverkar förhoppningsvis slutresultatet för den kommande utvecklingen minimalt.  

 

6.2Att väga en lösning mot en annan 
Lösningarna är baserade på information, kommentarer samt egna tankar kring olika områden.   

 

6.2.1 Kostnader 
Alternativen har lutat mot den billigare sorten, oavsett vilken operativsystems-miljö. Några lösningar är 
anpassade för både Linux och Windows. Enklare lösningar har haft prioritet för att förenkla processen 
för företaget gällande tekniskt kunnande. Knepiga lösningar går inte att undvika i vissa fall,  
tydlig dokumentation från internet är användbar i de fallen.  

 

6.2.2 Egna förväntningar 
Slutresultatet stämmer överrens med vad jag hoppats få fram av arbetet.  
Rapporten innefattar en rad olika förslag på hur företaget kan gå tillväga för att lösa olika problem, 
hårdvarumässigt och nätverksmässigt, samtidigt som företaget tar fram sitt IT-system. Ett par punkter 
har tillkommit under arbetets gång. Texten är baserad på information jag hittat samt sådant som jag 
tagit del av via kurslitteratur. Bristen på praktisk erfarenhet gällande införandet av dessa lösningar 
medför en del osäkerhet kring valet av lösningar.   

 

6.2.3 Effektivitet 
Tiden under examensarbetet har använts effektivt. Mer tillgänglig tid hade kunnat läggas ner på att 
söka upp mer information och stärka val av lösningar.  

 

6.3 Slutsatser 
Slutsatserna jag kommit fram till stödjer den ursprungliga tanken vad resultatet skulle bli.  
Lösningarna är inriktade mot företaget Lundqvist Trävaru AB.  

 

6.3.1 Saker som gått bra 
Planering har fungerat fint och gått bra att följa samt ändra. Strukturen på rapporten har stabil,  
tydlig, ordnad och väldigt lätt att arbeta efter.  

 

6.3.2 IT-systemet 
Förslagsrapporten har vissa flyktiga lösningar iochmed att förslagen baseras på ett IT-system som inte 
finns än.  
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6.3.3 Saker att göra om? 
Om jag kunde göra om arbetet idag så hade jag läst på lite extra i förväg alternativt försökt få tag i mer 
informationskällor för att få ett bättre slutresultat. Information kring serverlösningar och vad som finns 
där ute hade fått mer fokus.  
 
Skulle ha sökt upp mer bra källmaterial för olika lösningar. Det första utkastet hade lästs av någon 
annan än mig för feedback. Allt jag planerat ha med innan jag började skriva rapporten fick plats i den 
slutgiltiga rapporten. 

 

6.3.4 Personlig insikt 
Utöver att vara en ganska stor och avslutande del på min utbildning så har detta examensarbete givit 
en inblick i hur det kan vara att göra undersökningar och ta fram förslag åt företag. Det har varit både 
kul och intressant att kunna jobba mot ett företag för första gången, samt få användning av det man 
lärt sig under utbildningens gång.  

 

6.3.5 Från företagets synvinkel 
För företaget Lundqvist Trävaru så är det förhoppningsvis hjälpsamt med denna rapport, även om det 
inte berättar precis hur de ska göra allt så har de iallafall något att slå upp i när det väl blir aktuellt. Att 
slippa avsätta en person till att reda ut en sak och göra detta i ungefär 4-5 veckor är nog värdefullt nog 
för de flesta företagen.  

 

6.3.6 Vidareutveckling 
Att gå vidare med rapporten som författats skulle vara möjligt, trots allt så är rapporten en samling 
förslag på hur man kan gå vidare. Det går att försöka gå vidare och implementera dessa lösningar 
samt få dem att fungera med varandra. Det mest troliga scenariot är att företaget blir erbjuden eller 
kommer överrens om en heltäckande lösning med ett annat företag, sådana lösningar inkluderar IT-
system, hårdvara, IT-infrastruktur med mera.   
 
Bilagor har lämnats in till företaget . 
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7 Källor 

 

Minnesanvändning för MySQL-servrar 
[1]http://www.MySQLperforjagceblog.com/2006/05/17/MySQL-server-memory-usage/ 
 
Dokument kring hårddiskar och olika hårdvaruproblem 
[2]http://static.googleusercontent.com/external_content/untrusted_dlcp/research.google.c 
om/sv//archive/disk_failures.pdf 
 
Om hårddisktemperaturer 
[3]http://www.codinghorror.com/blog/2006/12/hard-drive-temperatures-be-afraid.html 
 
Miljökriterier för streckkodsavläsare 
[4]http://www.applog.se/media/Streckkodslasare/Datalogic/QuickscanMobile/QuickScan%20Mobile%2
0datasheet.pdf 
 
Olika kodtyper för streckkoder 
[5]http://www.csensors.com/codetype.html 
 
Om streckkoder 
[6]http://www.adams1.com/faq.html 
 
Ethernetkabel och dess karaktärsdrag 
[7]http://www.pacontrol.com/download/Industrial-Ethernet-Planning-and-Installation-Guide.pdf 
 
Om skyddad ethernetkabel 
[8]http://www.cat-5-cable-company.com/faq-Fact-VS-Myth-Shielded.html 
 
Guide kring backup 
[9]http://www.taobackup.com/frequency_info.html 
 
Om Windows Server Backup 
[10]http://www.windowsitpro.com/article/windows-server-20082/should-you-use-windows-server-
backup- 
 
Olika material och hur kraftig interferens de bidrar med 
[11]http://en.kioskea.net/contents/wireless/wlpropa.php3 
 
Frekvenskanaler och deras uppdelning på 2,4GHz-bandet 
[12]http://www.geekzone.co.nz/inquisitor/2996 
 
Hur repeaters fungerar 
[13]http://www.wireless-nets.com/resources/tutorials/wi-fi_repeaters.html 
 
Säkerhetsbrister för SSID-döljning 
[14]http://www.howtogeek.com/howto/28653/debunking-myths-is-hiding-your-wireless-ssid-really-
more-secure/ 
 
Prisuppgift kring trådlös router 
[15]http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=1043237 
 
Säkerhetsbrister i MySQL-servrara enligt Microsoft 
[16]http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff648664.aspx 
 
Förslag på tillvägagångssätt för att ta stickprover av backup 
[17]http://www.simple-talk.com/sql/database-administration/statistical-sampling-for-verifying-database-
backups/ 
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8 Relevant litteratur 

 

Computer Networking: A Top-Down approach, Fifth Edition, Kurose Ross,  
ISBN: 9780131365483 
 
Implementing Cisco IP routing (Route) Foundation Learning Guide, Teare,  
ISBN: 9781587058820 
 
Implementing Cisco IP Switched Networks (Switch) Foundation Learning Guide, Frooom, 
Sivasubrajagian Frahim,  
ISBN: 9781587058844 
 
Essential SNMP, Mauro&Schmidt,  
ISBN: 9780596008406 
 
Network Security Essentials Applications and Standards Third Edition, Stallings,  
ISBN: 9780132380331 
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9 Bilagor 

 

Samtliga bilagor finns att hitta i det externa Excel-dokumentet "Bilagor till rapport". 
Pga bristande kvalitet vid omformatering av excelbladen så har jag valt att bifoga dem som separata 
filer, istället för att göra dem en del av detta dokument. 
 

9.1 Bilaga1  
Jämförelse utav ett par olika hosting-tjänster gällnade SLA, pris, komponenter osv. 
 

9.2 Bilaga2  
Jämförelse av surfplattor som tunna klienter, pris, funktioner osv. 
 

9.3 Bilaga3  
Jämförelse av olika streckkodsavläsare 
 

9.4 Bilaga4 
 Jämförelse av NAS 
 

9.5 Bilaga5  
Olika klient-backup-lösningar 
 

9.6 Bilaga6  
Olika kostnadsfria lagringsutrymmen online 
 

9.7 Bilaga7 
 Jämförelse av serverbackup/spegling 
 

9.8 Bilaga8  
Jämförelse mellan olika NMS-system 
 


