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Sammanfattning 
I en värld där data och nätverksinfrastruktur växer enormt varje dag är det vanligt att verktyg 

som effektiviserar arbetet och ger en stor skalbarhet sätts i produktion. I denna rapport 

beskriver jag en av dessa lösningar: ACI (Application Centric Infrastructure). Cisco ACI är 

möjligt tack vare en kombination av olika komponenter som samspelar med dedikerad 

hård/mjukvara, i denna rapport kommer teorin bakom dessa olika komponenter att 

beskrivas: - vad ACI är och hur det fungerar samt även jämföra ACI med en traditionell 

datalösning som implementerats av mig själv. 

Under fyra veckors tid har jag varit på Axians IT i Solna för att forska kring automatiserings 

och effektiviseringslösningar och vilka för och/eller nackdelar de har för verkliga IT företag 

och datacenter. Under dessa fyra veckor har jag parallellt med min forskning bedrivit en 

implementation av en datalösning till företaget EEHunddagis för att ge dem en egen 

produktionsmiljö och sedan jämför denna handkonfigurerade lösning med en 

automatiseringslösning samt vilka för och/eller nackdelar båda bringar. 

Detta med automatisering är något som på senare tid varit i frontlinjen av nätverksdrift och 

implementering. Jag kommer därför även att diskutera varför dessa typer av lösning är 

nödvändiga och vem som skulle kunna komma till att använda dem i sin egen nätverksmiljö. 

All fackterminologi som används definieras i en ordlista i slutet av rapporten.  
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Abstract 
In a world were data / network infrastructures grows by the day, it is not unfamiliar for tools 

that streamline the work and provides a great scalability is put into production. In this paper 

I will describe one of these solutions called ACI (Application Centric The infrastructure). Cisco 

ACI is possible thanks to a combination of different components that interact with dedicated 

hard / software, in this paper the fundamentals behind these different components will be 

described what ACI is and how it works. This will be compared to a traditional data solution 

implemented by myself. 

For four weeks, I worked at Axians IT in Solna researching automation / streamlining 

solutions and what pros / cons they have on real IT companies and data centers. During 

these four weeks I worked parallel to my research conducting an implementation of a data 

solution to the company EEHunddagis to give them their own production environment and 

then compare my hand configured solution with an automation solution and what pros / 

cons they both bring with them 

Automation is something that has risen up in the later years and is still on the rise. I will 

therefore in this paper explain why these types of solutions are necessary and who could use 

them in their own network environment. 

All the terminology used is defined in a glossary at the end of the report. 
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1. Introduktion 
 

De flesta av dagens nät-infrastrukturer är byggda ovanpå traditionellt nät, d.v.s. att 

konfigurationen som krävs för att miljön ska fungera har skrivit för hand och det finns ingen 

implementerad mjukvara som styr nätverket. Traditionellt nät är vad jag är mest van vid och 

jag antar att de flesta nätverksstudenter skulle instämma, men det är inte dit framtiden är på 

väg. 

I de moderna infrastrukturerna är terminalen och manuell konfiguration något av ett 

problem, och även hinder, i vägen till framtiden då det fortfarande är aktiva tjänster i denna 

gamla miljö som kommer ta lång tid för att migreras till en nyare miljö. 

Att CLI terminalen skulle vara på väg till historien är kanske förvånande för många, men 

konfiguration via CLI är inte ett effektivt sätt att hantera nät på, och automatisering är på 

väg in på stora scenen. Detta då det är effektivare, prisvärdare, säkrare, och robustare. 

Om man bortser från dessa fördelar så kommer det ändå alltid vara bättre med 

automatisering på grund av den mänskliga faktorn, alla gör fel någon gång. Det är den 

största orsaken till konflikter i ett nätverk idag. Även världens bästa nätverkstekniker 

kommer göra fel någon gång, men om man lämnar över ansvaret till datorer kommer dessa 

fel till stor del att försvinna då dagens maskiner generellt inte gör fel. Maskiner och mjukvara 

kan givetvis sluta fungera osv, men då ska fokusen ligga på att laga den maskinen istället för 

att felsöka var det var man skrev ett kommando fel. 

En väldigt ny lösning till automatisering/effektivisering är en kombination av mjukvara och 

hårdvara som heter Cisco Application centric infrastructure (ACI) 

Mina frågeställningar för denna rapport är därför: 

 

 Hur fungerar Cisco Application centric infrastructure, och vilka 

komponenter gör det möjligt för denna lösning att fungera? 

 

 Vad är fördelarna när traditionellt nät redan tagit oss såhär långt? 

 

Med utgångspunkt i dessa frågeställningar påbörjades planeringen för detta ex-jobb, och i 

denna rapport kommer jag att beskriva vad Cisco ACI är och varför det skulle kunna vara en 

fördel att använda. Vidare gör jag en implementation av ett traditionellt nät för att få en 

kontrast emot, och jämförelse med, en automatiserad miljö. 

Implementationen utav den traditionella miljön bestod utav server med diverse 

applikationer som beskrivs i teori och metod delen, server, Dmz, övervakning, osv. Den 

implementationen gjordes till EEhunddagis.se på uppdrag av EEHunddagis. 
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2. Teori 
 

Under dessa rubriker kommer teorin bakom Cisco Application Centric Infrastructure och 

datalösningen till EEhunddagis beskrivas samt vilka komponenter som ingår. Vissa begrepp 

och uttryck beskrivs i ordlistan under rubrik 7. 

 

2.1 ACI 
Under denna rubrik kommer det beskrivas lite om vad ACI är och hur det fungerar samt i 

underrubrikerna kommer de olika komponenterna förklaras mer utförligt. 

Cisco ACI eller Application centric infrastructure är ett så kallat SDN (software defined 

networking). Denna lösning är en växande arkitektur som är dynamisk, hanterbar, 

kostnadseffektiv, och anpassningsbar vilket gör den ideal för hög bandbredd i dagens 

dynamiska karaktär. 

Cisco ACI bygger sin arkitektur på en kombination av hårdvara som samspelar med 

dedikerad mjukvara. För att detta ska fungera behövs en speciell typ utav switch från Cisco 

som heter Nexus. Dessa switchar kopplas sedan ihop i en så kallad Spine Leaf lösning (Se 

bilaga 1). 

Sedan har man en gemensam plats man konfigurerar på. Detta gör man på en så kallad APIC 

för att förenkla arbetet, APICen kommer i sin tur skicka ut den konfiguration som skrivits till 

de olika nodernas APIs. Detta kommer resultera i ett extremt optimerat system som bara 

behöver konfigureras på ett ställe även om förändring måste ske på flera ställen [1] [4] 

 

2.1.1 Spine leaf 

Spine leaf är ett sätt man strukturerar datacenter för att göra miljön så redundant och 

tillgänglig som möjligt. Det är kontakt mellan alla spine och leafswitchar (se bilaga 1). Under 

leaf switcharna är det var man sedan kommer lägga sin produktionsmiljö. Alla dessa switchar 

kommer sedan tack vare ACImjukvaran kunna klustras ihop till en stor virtuell miljö. 

När man färdigställt denna miljö kan man sedan göra samma sak i ett annat datacenter och 

ha en koppling mellan dessa två miljöer och göra en så kallad Master – Slave lösning så hela 

datacentret kommer vara redundant och lastbalanserat. 

De stora fördelarna med en spine leaf lösning är att det är skalbart och säkert. Tack vare ACI 

mjukvaran kan man definiera vad som kommer ha åtkomst till vad. (beskrivet under rubriken 

Endpoint group). [10] 
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2.1.2 Nexus 9k 

För att Cisco ACI ska kunna fungera behövs ett väldigt specifikt antal komponenter. En av 

dem är en redundant spine leaf arkitektur samt kompatibel hårdvara och mjukvara. Som vi 

läste innan så vet vi hur en spine leaf arkitektur ska byggas, och då är det bara hårdvaran och 

mjukvara som fattas. Det är här Cisco Nexus 9k switcharna kommer in. Detta pga. att de är 

de enda switcharna med SDN-kalkyleringsförmågor som Cisco har löst med att implementera 

vad de kallar för Northstar Chipet. Med hjälp av detta Chip kan Cisco ACI sätta policys och 

regler i bruk som annars hade varit omöjliga. [9] 

Den kompatibla hårdvaran är listad följande: 

Cisco nexus 9336pq Spine 

Cisco Nexus 9508 Spine 

Cisco nexus 9396tx Leaf 

Cisco nexus 9396px Leaf 

Cisco nexus 93128tx Leaf 
 

2.1.3 API 

API står för Application Programming Interface och är en specifikation för program och hur 

den kommunicerar med varandra och olika programvaror. Dessa programvaror består till 

viss del av dynamiskt länkade bibliotek och APIn är gränssnittet mellan applikationen och 

dessa bibliotek. Dessa bibliotek består av en uppsättning olika funktioner som applikationer 

är tillgängliga att anropa, t.ex. read och write.  [11] 

 

2.1.4 APIC 

Som beskrivet under rubriken ACI så används APICs för att skriva konfiguration till. APIC står 

för Application Policy Infrastructure Controller. En APIC fungerar genom att kontrollera alla 

komponenters API från en central punkt. Detta resulterar i en mer optimerad miljö då man 

bara behöver göra ändringar på ett centralt ställe även om det ska ta effekt på flera ställen i 

nätverksinfrastrukturen. APIC är en komponent som ligger ovanpå Spine-switcharna och 

måste vara klustrade ihop med andra APICs i ett ojämnt tal av redundans skäl. [12] 

 

2.1.5 Virtualisering 

Virtualisering är tekniken då man tar en stor mängd hårdvara (minne, disk, cpu) och 

segmenterar ut den över ”virtuella” servrar, den fysiska maskinen som skapar dessa VMar 

kallas för en hypervisor. Detta resulterar till att man kan ha flera servrar på en om samma 

maskin och är man i behov av en ny server behöver bara skapa en ny virtuell maskin(Vm), 

man behöver alltså inte köpa en helt ny server. Denna teknik är något som jobbar hand i 

hand med Cisco ACI då man har ett centralt ställe där hårdvaran är och man kan säga till ACI 

att en vm tillhör ett vlan, har en gateway, vilka rättigheter den har på nätverket, och mycket 

mer direkt i ACI och konfigurationen skrivs till APIn för just den switchen.  [13] 
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2.1.6 Endpoint Group 

En Endpoint Group (EPG) är en grupp man skapar för att separera hostar eller noder. EPGn 

fungerar ungefär som ett vlan, fast istället för att konfigurera olika vlan och placera dessa 

maskiner inom de vlanen behöver man bara skapa en EPG, definiera vilka maskiner som ska 

ligga inom den EPGn. Vad exakt som händer när man skapar en EPG beskrivs under rubriken 

”Vxlan”. 

Det som händer efter en EPG skapas och maskiner placeras under den är att de inte har 

någon rättighet alls till andra EPGer. För att tillåta kontakt mellan dessa EPGer definierar 

man med kontrakt (policys) som andra EPGs tillhandahåller. Ett exempel på detta är om man 

föreställer sig två EPGer, en av dem skickar ett kontrakt till den andra som tillåter trafik över 

udp, då kommer bara udp trafik få skickas från den som tar emot kontraktet till den som 

tillhandahåller kontraktet, ingen annan trafik, och inte den andra vägen. [14] 

 

2.1.7 Vxlan 

Vxlan står för Virtual Extensible LAN och är en produkt som kommit till pga. att vanliga vlan 

(802.1Q taggning) bara har kapacitet för 4096 vlan i ett och samma nätverk. Detta är en 

väldigt liten siffra om man föreställer sig stora datacenter och Cloud-computing. Vxlan löser 

detta problem och många mer genom att lägga på ett 24bit vxlan ID som ger en möjlighet att 

ha upp till 16 miljoner vxlan. Ett av de större problemen med vlan är att det inte heller går 

över lager 3. Traditionellt när ett 802.1Q taggat paket kommer in i en router tas den taggen 

bort för att sedan skickas till en host eller taggas om för att skickas ut på ett annat vlan.  

Med vxlan kapslar man in hela Ethernet-ramen med denna vxlan tagg i udp och byter ut 

source och destination IP-adresser mot nya, sedan har den gamla Ethernet-ramen som 

payload (se bilaga 2). Detta innebär att man kan ha en vm som sitter i ett nätverk och ligger 

under ett specifikt vlan och när man ska skicka ett paket till en annan vm som ligger på 

samma vlan men är under en annan leafwitch färdas paketet över lager 2 och 3 oberoende 

av lager 2 restriktioner. När den kommer fram tas denna vxlan tagg bort och Ethernet-ramen 

leder paketet sista vägen. [15] 

Dessa två nya IP-adresser som ersätts med vxlan taggen är till och från något som heter 

virtuell tunnel end point. Dessa virtuella end points ligger på en leafswitch (se bilaga 1) och 

bidrar med att nätverket inte behöver känna till vägen till specifika VMs utan bara behöver 

känna till vägen till en av dessa virtuell tunnel end point (vtep).  Dessa vteps är i praktiken ett 

loopback interface på leafswitchen med en egen IP-adress och egen MAC-adress.  
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2.1.8 Kontrakt  

Ett kontrakt är en policy som definierar vad som ska tillåtas mellan EPGs i en ACI fabric. Det 

kan tillåta te.x. httptrafik och tcp/udptrafik i ett och samma kontrakt och då kan maskiner i 

en EPG bara nyttja de tjänsterna till den andra EPGn. Denna teknik gör det extremt enkelt att 

administrera vilka som har tillgång till vad i ett nätverk. När man nyligen skapat två EPGer 

har de ingen kontakt över till varandra, men med dessa kontrakt definierar man vilken EPG 

som ska tillhandahålla det, och vilken EPG som ska ta emot kontraktet. I praktiken innebär 

detta att Accesslistor skapas för att tillåta och neka olika tjänster. [16] 

 

2.1.9 Bridge domain 

När EPGer har definieras kan olika noder ifrån olika subnät placeras i samma EPG. För att 

dessa noder ska kunna ta sig ut på nätverket behöver de en gateway, den tillhandahålls 

genom en Bridge domain. I en Bridge domain kan man definiera flera gateways så noder på 

olika subnät som ligger under samma EPG ska kunna ta sig till sin gateway. Man kan ha te.x. 

två noder som ligger under samma subnät, vlan, som har samma gateway, men de har ingen 

kontakt med varandra eftersom de ligger under olika EPGs och inte har rättigheterna att 

prata med varandra. [17] 

 

2.1.10 Multi tenant 

En tenant kan ses som grupp, där gruppen är en samling av hostar/noder. Eftersom Cisco ACI 

är en enterprise-produkt är den riktad till just företag med enterprise-produktion. 

Multi tenant är en term då man har flera grupper i samma system, men under dessa grupper 

kan det finnas en egen miljö, t.ex. en kund åt ett företag osv. Dessa tenants ska kunna 

administreras, övervakas, och vara tillgänglig utifrån men vara helt isolerad ifrån varandra på 

nätverket. Detta löser ACI genom att skapa grupper för respektive tenant som sedan får sin 

egen virtuella routing och forwarding. 

 

2.2 Datalösning till EEhunddagis 
Som frågeställningen beskriver kommer jag att jämföra hur effektivt det teoretiskt kan vara 

att administrera datalösningar via ACI i jämförelse med att göra det för hand. Därför har jag 

(på uppdrag av EEhunddagis) gjort en datalösning till deras verksamhet och kommer under 

kommande rubriker beskriva de teoretiska aspekterna av de mest centrala delarna i min 

datalösning. 

Alla servrar i denna lösning kör Linux Debian 8.4.0 
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2.2.1 Server 

Under denna rubrik beskrivs teorin bakom de olika applikationerna som användes för att få 

en datamiljö till ett mindre privatföretag att fungera. 

 

2.2.1.1 DNS 
DNS står för Domain Name System och har som uppgift att översätta IP-adresser till 

domännamn och domännamn till IP-adresser. Att ha en fungerande DNS är extremt viktigt i 

ett större nätverk då det blir näst intill omöjligt att komma ihåg alla IP-adresser i huvudet när 

det börjar gå upp över 100 IP-adresser i ett nätverk. För att lokalt nyttja denna tjänst 

användes open source lösningen Bind9. [8] 

Bind9 är en DNS applikation man tankar hem till Linux och som är väldigt enkel att förstå sig 

på. Bind9 bygger på att man skapar olika konfigurationsfiler som man sedan kopplar till olika 

zoner. Ett exempel på detta kan vara att man gör en konfigurations fil och definierar vilka IP-

adresser som ska vara kopplade till vilka domännamn och sedan gör man en zone som pekar 

på den konfigurationsfilen samt att man säger vad domännamnet ska vara. Då kan man 

sedan lägga till subdomäner i konfigurationsfilen, t.ex. www.mail.test.se, www.wiki.test.se.  

 

2.2.1.2 Postfix mailserver 
Postfix är en open source applikation vars kärna består av flera mindre program som körs I 

bakgrunden och sköter mailbehandlingsprocesser. Postfix använder sig också av något som 

heter Courier för att kunna autentisera via en sql databas 

Spamassassin är en filtreringslösning för en mail server som använder sig av DNS-blockering 

och en databas av blockerade adresser. För att spara olika användare och kunna autentisera 

dessa behövs en databas för att spara alla autentiseringsuppgifter för de olika användarna  

[7] 

 

2.2.1.3 Wiki Owncloud 

Owncloud är en molntjänst som erbjuder många olika funktioner, bland annat lagring, 
delning och video on demand. Efter installation är det väldigt lätt att administrera olika 
användare och behörigheter för dem. Owncloud är ett mycket praktiskt att ha på en 
arbetsplats då man kan ha personliga och gemensamma rum för delning av filer och 
dokumentation. 
 

2.2.1.4 Radius 

Radius är ett nätverksprotokoll som tillhandahåller centraliserad trippel A (Authentication, 

Authorization and Accounting). De vanligaste fallen då man använder Radius är just för 

autentisering. Med Radius kan man antingen använda sig av en databas för att definiera 

användare, eller så kan man konfigurera in användarna direkt i Radius. Om man t.ex. 

implementerar trippel A på en switch, SSH eller liknande kommer autentiserings 

förfrågningar skickas till Radiusservern och om uppgifterna man skrivit matchar de i servern  
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blir man autentiserad. 

 

Ett praktiskt exempel på detta är om man ska SSHa till en switch eller dylikt och förfrågan om 

användarnamn och lösenord kommer upp. På en switch som är offline till Radius kommer 

switchen kolla i sin egen databas för att se om de lokala användaruppgifterna är korrekta.  

Detta bidrar dock med ett problem att det bara finns en användare med ett lösenord som 

också har samma rättigheter till alla som loggar in. Det är lätt att se varför detta bringar 

säkerhetsproblem då alla kanske inte ska ha alla rättigheter eller ha kännedom om detta 

lokala lösenord. Därför använder man sig istället av en Radiusserver och definierar 

användare, vilket sedan säger till switchen att autentisera användarna emot Radiusservern 

istället för den lokala databasen. [18] 

2.2.2 Databas 

En databas är en samling information som är strukturerad på ett sätt vilket gör det lätt att 

söka och spara data. Relationsdatabaser sparar sin information i tabeller och kolumner och 

det går att koppla dessa tabeller och kolumner till andra databaser, där av namnet 

relationsdatabas. För att hämta och modifiera dessa databaser används det standardiserade 

programspråket SQL (Structured Query Language).  

 

2.2.3 Övervakning Xymon 

Xymon är ett pålitligt open source verktyg som kan övervaka flera enheter samtidigt från en 

central plats. Xymons övervaknings plattform bygger på principen att man har en 

huvudserver där den faktiska övervakningen sker, och noder som övervakas skickar sin data 

till den centrala servern. Genom att ha en övervaknings plattform som som opererar sådant 

kan effektivisera nätverket på så sätt att man har en dedikerad server som sköter all 

övervakning och de andra servrarna/applikationerna kan jobba ostört.  

När man har skapat en Vm med xymon-server installerat på konfigurerar man sedan  

IP-adress till den noden som ska övervakas och vad den ska heta när man kollar i GUIt. På 

själva Noden installerar man sedan en fil som heter hobbit pluggins. Den filen innehåller 

flera konfigurations filer som definierar vad som kan övervakas, t.ex. CPU, disk, minne, etc. 

Allt man behöver göra nu är att aktivera de tjänster man vill ska övervakas och sedan säger 

man till vilken ip Xymon servern ligger under. [19] 

2.2.4 DMZ 

En DMZ är en zon i nätverket som är isolerat från resterande servar osv. DMZat placeras ut 

emot internet och innehåller ingen viktig information då de är anpassade för att bli angripna. 

När man har sitt DMZ byggt placerar men sedan en brandvägg mellan DMZ och resterande 

servrar för att blockera allt trafik från internet mellan de två som inte kommer från DMZat 

(Se bilaga 3). När man använder sig av ett DMZ har man en mycket säkrare miljö i sitt lan då 

man har denna dedikerade zon för att ta den första smällen utifrån internet. 
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3. Metod 
 

Under dessa rubriker kommer min planering och tillvägagång sätt beskrivas samt mina 

tankar och funderingar under de olika veckorna. 

 

3.1 Tidsplanering 

Jag har baserat min planering på den tidsplanen jag lämnade in till programansvariga men 
gjort några förändringar när jag väl var på plats för att optimera min tid och mitt lärande så 
mycket som möjligt. 
 
Tidsplaneringen har sett ut som följande för veckorna jag spenderat på Axians i Solna. 
 

Plats: Axians IT Solna 
 
Vecka 1 
Kort introduktion - Ansvarig Charlotte/Jens 
Serverdrift veckan ut - Ansvarig Jörgen 
 Sitta med och få en kortfattad övergripande bild av servertopologin 
 DNS hantering (Bind) 
Vecka 2-4  
Nätverks drift med fokus på ACI (SDN) - Ansvarig Jens 
 EPGer, Contract, Fabric (ACI) 
 Länknät mellan ACI  
 Olika ACIkomponenter 
 
Syfte/Mål: Få en bättre förståelse för Cisco ACI samt hur man tänker när man designar och 
bygger nät i en multi-tenant miljö. 
 
Parallellt vecka 1-4 
Plats: Remote 
Implementation av mindre miljö åt privat företagare. (EE-Hunddagis) 
 Uppsättning av: 
  Nät (2-3 subnät, DB, Server, Dmz, Radius) 
  DNS (bind9) 

Databas (Mysql) 
  Mailout server (Postfix) 
 
Syfte/Mål: Sätta upp en fungerande miljö åt ett mindre privatföretag med fungerande 
hemsida samt central användare hantering. 
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3.2 EEhunddagis dataplanering 
 

Server.eehunddagis   Vmware   

192.168.22.0/24  Virtuell gateway 192.168.22.1 

Vlan 22   DHCP 192.168.22.200 – 254 

 

DMZ.eehunddagis 

192.168.21.0/24  Virtuell gateway 192.168.21.1 

Vlan 21   DHCP 192.168.21.200 - 254 

Opmon.eehunddagis 

192.168.24.0/24  Virtuell gateway 192.168.24.1 

Vlan 24   DHCP 192.168.24.200 - 254 

Database.eehunddagis 

192.168.23.0/24  Virtuell gateway 192.168.23.1 

Vlan 23   DHCP 192.168.23.200 - 254 

Pfsense.eehunddagis 

192.168.20.1/24  Gateway Wan 

Trunk 

Switch 

interface GigabitEthernet1/0/1 Internet 

switchport access vlan 10 

switchport mode access 

interface GigabitEthernet1/0/2 Port mot Pfsense 

switchport trunk encapsulation dot1q 

switchport trunk allowed vlan 10,20-24 

switchport mode trunk 

interface GigabitEthernet1/0/22  

switchport access vlan 20 

switchport mode access 

interface GigabitEthernet1/0/23  

switchport access vlan 20 

switchport mode access 

interface GigabitEthernet1/0/24 Mgmt 

switchport access vlan 20 

switchport mode access 
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3.3 Utförande 
Hur jag har arbetat och vad som har gjorts under de fyra veckorna som spenderats på Axians 

beskrivs i en dagboksform enligt Bilaga 5. 
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4. Resultat 

 

Under denna rubrik kommer resultatet Cisco ACI frågeställningen beskrivas, samt resultatet 

för EEHunddagis datalösning beskrivas. 

Som beskrivet under 1. Introduktion så gjordes arbetet hos EEhunddagis för att ha en 

kontrast gentemot Cisco ACIs SDN-lösning. Resultatet av det arbetet kommer även beskrivas 

men likt frågeställningen ligger fokusen på Cisco ACI samt för och nackdelar med denna typ 

utav lösning.   

 

4.1 ACI 
Cisco ACI är en infrastruktur likt ingen annan då den effektiviserar och automatiserar en hel 

nätverksinfrastruktur och gör användningen extremt enkel. Som beskrivet under teori 

avsnittet använder sig Cisco ACI av en del komponenter för att fungera. De viktigaste delarna 

är den dedikerade mjukvaran som samspelar med en speciellt framtagen switch för 

datacenter miljö. ACI mjukvaran som körs på dessa switchar när en kombination av Cisco IOS 

och Linux. 

 

4.2 Datalösning EEhunddagis 
Efter dessa fyra veckor fanns det även en fungerande datalösning med säkerhet, skalbarhet, 

lagring, och administrationsmöjligheter. Detta arbete gjordes helt för hand, endast av mig 

själv, för att visa de nackdelar som kommer att följa miljöer som insisterar på att fortsätta 

driva traditionella nätverksmiljöer genom konfiguration av terminaler när skalorna blir för 

stora. 

 

4.3 Slutgiltigt resultat 
De komponenter som behövs för att få Cisco ACI att fungera är: 

- Cisco nexus 9k 2 Spine och 4 Leaf 

- Cisco ACI mjukvara 

- 3 APICs 

Anledningen till att man behöver 3 APICs är för att skapa redundans och för att alltid 

upprätthålla en majoritet av APICs så ACI vet vem de ska lyssna på. 

Cisco ACI fungerar pga. dessa komponenter som nämnts ovan, när man sedan kopplat ihop 

dessa komponenter och installerat ACI-mjukvara har man ett SDN som är konfigurerbart via 

ett Gui. Fördelarna med ACI finns dock bara i väldigt stora miljöer i dagsläget, och 

traditionellt nät kommer fortsätta dominera de mindre nätverkslösningarna tills ACI eller 

liknade produkter släpps till mycket billigare pris och blivit anpassat för mindre miljöer. 
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Datalösningen till EEhunddagis hade inte kunnat förenklas med en automatiserad miljö som 

ACI, detta pga. att denna datalösning var så pass liten. Cisco ACI är anpassat för stora 

datacenter och jobbar med multi-tenant och måste kunna leverera applikationer till t.ex. 

kunder eller företag på direkten. Ett sätt som hade kunnat gynna EEhunddaagis, och många 

andra småföretagare är om ett företag som Axians eller liknade kan sätta i drift samma typ 

av lösning som jag byggde åt dem. Med hjälp av ACI skulle lösningen kunna skapas på bara 

några timmar och eliminera skälet att köpa egen hårdvara stående på plats. I dagsläget så är 

ju dock detta inte en möjlighet för många då Axians, och många andra företag som driftar 

samma eller liknade lösningar till ACI specialiserar sig på Enterprice-miljöer och är alldeles 

för dyra för småföretagare. 

Med hjälp av ACI kan ett företag driftsätta applikationer extremt mycket snabbare då hela 

nätverket konfigurerar sig själv när man definierar en parameter som t.ex. en ny tenant eller 

en ny EPG i APICen.  

För att nätverksinfrastrukturen i världen ska kunna växa så pass mycket som den gör idag 

måste det finns automatiseringslösningar, det är ingenting som längre går att ifrågasätta. 

Om man har jobbat i stora datacenter och med multi tenants så förstår man detta. Bara de 

faktum att vlan inte lägre räcker till utan man måste börja ytterligare separera dessa i Vxlan, 

och att ipv4 adresser är på väg att ta slut är stora bevis på att IT-världen bara är på väg fram.  

En av de stora fördelarna med denna typ utav lösning är och att det skapar en central plats 

att sköta administrering på. Enligt traditionell nätdrift måste man som tekniker logga in på 

t.ex. en switch för att administrera eller åtgärda fel. Med Cisco ACI är det bara ett minne då 

allting sköts från den centrala APICen.  
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5. Diskussion 
 

Under denna rubrik kommer det att diskuteras runt planeringen av detta arbete, för och 

nackdelar som följer med dessa lösningar, samt mina egna åsikter kring arbetet. 

 

5.1 Dokumentation 
Genom att jag genomfört denna studie och skrivit denna rapport har jag lärt mig många nya 

saker. Jag har spenderat min tid vid två avdelningar hos Axians, Unix avdelningen och 

nätverksavdelningen. Min tid på Unix avdelning var mycket givande för mitt lärande av ACI, 

för de beskrev detaljerat hur de hade byggt deras nätverks infrastruktur. Detta resulterade i 

att när jag fick ACI förklarat kunde jag koppla de olika begreppen och komponenterna till 

deras datacenter. 

För att fullständigt förstår Cisco ACI krävs det också att man förstår sig på datacenter och 

Cloud Computing. Dokumentationen av ACI har begåtts direkt till rapporten, dvs så fort jag 

lärde mig någonting nytt så skrev jag in det i rapporten då det var som färskast i minnet. 

Detta var dock inte fallet för datalösningen till EEHunddagis. I och med att jag mer eller 

mindre visste om hur jag skulle bygga denna datalösning och jag kunde teorin bakom den 

behövdes det inte skrivas i rapporten lika snabbt. Den dokumentationen har primärt bestått 

av en dagbok som jag skrivit i för varje bedrift jag gjorde i datalösningen. 

Som det framgår i metodavsnittet så började jag med att skapa subgateways i Vmware för 

alla de olika applikationerna jag skulle komma till att implementera, detta då jag redan i 

planeringen förbestämt hur nätverket skulle komma till att se ut. 

 

5.2 Implementering av ACI 
Såhär i efterhand när man tittar tillbaka på Cisco ACI är det lätt att säga att alla ska hoppa på 

denna lösning utan ifrågasättande. Detta är dock inte fallet pga. att Cisco ACI är en 

datacenterlösning och bara en datacenter lösning. Det finns ingen vinning i att implementera 

denna typ av lösning i ett mindre företag som inte har som daglig drift att driftsätta 

applikationer till olika kunder konstant. 

Utöver att det inte finns någon riktig vinning i att implementera denna typ av lösning i något 

annat än datacenter och Cloud computing så är det en väldigt stor process i sig, vilket kräver 

ett mycket drivet företag. När Axians gjorde denna typ av implementation tog det hela deras 

nätverksgrupp plus anställda från Cisco över 6 månader samt flera miljoner kronor.  

Bara då förstår man att det inte finns någon vinning för mindre företag som inte jobbar med 

multi-tenant. Utöver den extrema kostnaden och arbetskraften som behövs så skulle det 

inte resultera i ett mera optimerat nätverk ifall konstant förändring eller implementation av 

nya applikationer är att behövas. 
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När denna typ av lösning implementerats så tillkommer det år av implementeringstid som 

att t.ex. migrera alla servrar och all infrastruktur över till detta nya sätt att bedriva saker och 

ting. När man arbetar med många kunder samtidigt som förlitar sig på att deras 

applikationer ska kunna upprätthållas 99,9% av tiden och det är kritiskt att de ska kunna 

fungera hela tiden. Då kan man inte bara stänga av dem för att migrera dem till en helt ny 

miljö, utan det här är en process som konstant är i förändring. I och med att det är så pass 

nytt så kommer det mest troligt ta flera flera år innan en fullständig implementation utav ACI 

har skett bara hos Axians. Förmodligen ännu längre för datacenter som inte ännu hoppat på 

automatiseringståget. 

Cisco ACI är en lösning som är så pass ny att många företag har många switchar och servrar 

som har varit igång många många år längre än det har existerat. De böcker och texter som 

jag läste var baserade på mjukvaruversion 1.1, och filmerna om ACI av Cisco på Youtube går 

inte längre tillbaka än 2013. Automatisering är en framtid alla för eller senare kommer 

tvingas anpassa sig till, även fast många är rädda för denna typ av utveckling. Som jag 

beskrev i 1. Introduktion så förstår Cisco och många andra att konfiguration via CLI bara är 

ett aber på vägen till framtiden, så när Cisco lanserade ACI gjorde de sådan utan att ha 

implementerat terminalen som ett konfigurations val. Detta då automatisering bygger på att 

man ska ta sig så långt bort som möjligt från terminalen och låta APICen konfigurera de olika 

nodernas API utan att man själv ska behöva skriva konfigurationen. 

Många äldre i branschen tyckte detta var ett så pass skrämmande steg in i framtiden att de 

protesterade till denna utveckling så Cisco blev tvungna att implementera terminalen som 

ett konfigureringsalternativ. [1] [4] [5] 

 

5.3 Slutsats 
Detta har varit ett extremt givande exjobb som gett mycket mycket nya kunskaper som jag 

senare kommer kunna ta med mig i arbetslivet. Cisco ACI är något som kommit att intressera 

mig väldigt mycket då det är riktigt kul att sitta med i fronten av utvecklingen och vara bland 

de första som har en viss kunskap, och att kunna sprida den vidare tycker jag är riktigt kul. 

Allt som allt fungerade det mycket bra, jag kunde aldrig tro att jag skulle lära mig så mycket 

som jag har gjort under den tiden jag spenderade på Axians i Solna. 

Då jag gick in i detta exjobb utan någon som helst förkunskap om ACI eller konfigurering till 

APIs via APICs har det så har det satt en extrem press på min förmåga att lära mig snabbt och 

kunna sätta mig in i hur det ser ut i verkligheten och helt glömma bort labbtänket. När man 

arbetar med kunder som har en verklig och vardaglig produktionsmiljö är utrymmet för fel 

väldigt litet. Jag har haft jättekul på Axians och lärt mig hur mycket som helst om 

verkligheten när det kommer till nätdrift och jag vill passa på att åter igen tacka alla på 

Axians som gjorde det möjligt för mig att göra mitt exjobb hos dem. 
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7. Ordlista 
 

 

API - Application Programming Interface 

 

APIC - Application Policy Infrastructure Controller 

 

Vm - Virtuell maskin 

 

Conf t – Konfigurering via command line i terminalfönster 

 

ESXi - Vmware Hypervisor 

 

Tenant - En grupp som som flera användare kan operera under 

 

Ssh - Secure Shell remote access 

 

Applikation - En server eller tjänst som tillhandahålls 

 

SDN - En nätverksinfrastruktur definerad av mjukvara 

 

Traditionellt nät - Nät som konfigurerats förhand 

 

Host - Slutanvändare i ett nätverk, t.ex. en Vm eller fysisk server  

 

Fabric - Struktur 

 

Lager 2 - Syftar på det andra lagret i OSI modellen 

 

Lager 3 - Syftar på det tredje lagret i OSI modellen 

 

Epg - End point group 

 

802.1Q - Vlantagg 

 

Deploy - Publicera 

 

Cloud computing - Datacenter i ”molnet” 

CLI – Command-line interface 
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Bilaga 5 
 

Dagbok för de 4 veckorna på Axians. 

 

Vecka 1 

Den första veckan av mitt examensarbete började jag med att sitta med i den dagliga 

serverdriften med Linux/Unix teamet. Detta visade sig vara väldigt givande då ett 

enterpriseföretags nätverksinfrastruktur är något att beskåda, vilket är att förvänta då man 

har en aktiv produktions miljö och måste kunna leverera dagligen. 

Under denna vecka fick jag lära mig hur Axians nätverksinfrastruktur ser ut och opererar. 

Utöver den personliga vetskapen detta bringade underlättade det enormt när själva 

forskningen kring Cisco ACI påbörjades. 

Eftersom Cisco ACI är en enterpriselösning fokuserat på datacenter måste man först förstå 

hur ett datacenter fungerar. När man väl gör det kan man börja förstå varför Cisco ACI är en 

så pass bra lösning att implementera i just dessa datacenter. Veckan började med att jag fick 

tillgång till en dator samt en arbetsyta. Efter det fick jag personlig genomgång av hur 

Axiansnätet fungerar samt hur det är kopplat. 

Parallellt med detta börjades planeringen över hur Datalöningen för EEhunddagis skulle 

struktureras. När planeringen var klar tillhandahölls hårdvaran av beställaren och det bestod 

av en server med 70gb Ram 2 CPUer samt 600gb disk. ESXII installerades på servern för att få 

tillgång till virtuella maskiner. 
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Vecka 2 

Vecka 2 startade med en 2 timmars genomgång av Cisco ACI fysiken. Detta var mycket 

givande då min tidigare kunskap av Cisco ACI var väldigt begränsad innan just detta tillfälle. 

Jag fick lära mig om varför Cisco ACI implementerades, hur det är kopplat, vad som behövs 

för att få det att fungera och vilka roller vissa komponenter har.  

Som beskrivet under rubriken ACI så är fysiken för ACI kopplad enligt spine leaf strukturen, 

samt hur APICsen är kopplade till detta fabric för att kunna administrera hela arkitekturen. 

Den andra och sista genomgången av Cisco ACI fokuserade på själva mjukvaran av ACI samt 

hur det var kopplat i deras nät. Det var vid detta tillfälle den första veckan kom till hjälp då 

det hjälpte mig att se hur själva infrastrukturen såg ut och fungerade. Det blev mycket 

lättare att föreställa sig och förstå varför ACI är byggt som det är när jag visste hur Axians har 

byggt sitt nät. 

Parallellt med detta så påbörjades den faktiska implementeringen av datalösningen till 

EEhunddagis. Efter ESXII blivit installerat på servern och Vmware installerats på min dator 

började jag först med att gå igenom min planering för att tänka ut hur jag skulle strukturera 

allting. Eftersom min hårvara var begränsad till en switch och en server så var det självklart 

för mig att allting var tvunget att vara virtuellt. Som sett enligt dataplaneringen så 

separerade jag alla nät ifrån varandra med vlan och subnät, så det första jag gjorde var att 

göra virtuella nätverksinterface för alla dessa lanen som går till en gemensam fysik 

trunkport. När den teoretiska segmenteringen var klar skapades en teoretisk virtuell topologi 

då hårdvara var begränsad till endas en server och alla maskiner var VMar i denna server. (Se 

bilaga 4) 
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Vecka 3 

Denna vecka gick primärt åt till att fortsätta bygga på datalösningen till EEhunddagis. När 

planeringen var klar och alla interface i VMware började jag först med att skapa alla servrar 

och installera dem med Debian. Den första servern som installerades till sin klarhet var 

server.eehunddagis som hade applikationerna, DNS, Radius, mail, wiki owncloud, det vill 

säga den övre VMen i bilaga 4. 

Eftersom Radius och DNS installerades först eftersom de inte är någon riktig mening med att 

konfigurera dem innan allting annat är klart och de behövs. Owncloud sattes upp utan större 

problem, för att göra det möjligt för användare att spara filer och skapa dokument enkelt. 

Övervakningen som valdes till denna lösning var open source övervakningen Xymon. 

Parallellt med detta arbete fortsatte även forskningen kring ACI och veckan efter 

genomgången så spenderades stora delar av den tiden på att repetera allting för att bättre 

förstå alla begrepp och tekniken bakom de olika komponenterna. Exempel på detta kan vara 

att man förstår sig på hur en EPG fungerar, men man vet inte vad vxlan är eller hur det är 

kopplat till EPGs.  

 

Vecka 4 

Sista veckan låg det väldigt stort fokus på ACI och att verkligen försöka förstå alla små 

detaljer som ingår i att få ACI att fungera. Under denna vecka diskuterade jag med mycket 

med anställda på Axians som hade betydligt bredare kunskap och erfarenhet än mig om ACI 

för att få bort så många frågor som möjligt och byta ut dem mot svar. 

Framför allt fokuserades ACI denna vecka, eftersom det ända som var kvar att göra med data 

lösningen till EEhunddagis var att konfigurera DNSn och Radius (även på switchen) så all ssh 

login till switchen autentiserades via Radius. Sedan konfigurerades DMZ, användare och 

datalagring från owncloud knöts till databasen. DMZ konfigurerades så att den frontade 

internet för att ge en säkrare miljö till de applikationerna inne på det lokala nätet. Sedan 

konfigurerades användare för de anställda på Radius för att kunna logga in på switchen för 

att ha tillgång till internet. När bygget färdigställts fungerade infrastrukturen enligt bilaga 4 

även fast allt kördes under samma stora server så att säga. 

Avslutningsvis till ACI så diskuterades det kring multi-tenant och vad det egentligen betyder, 

vxlan och hur de manipulerar ett paket, VTEP (virtuell tunnel endpoint) samt kontrakt och 

deras roll i nexus-switchen. 

 

 


