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1   Sammanfattning   
 
Rapporten   beskriver   ett   examensarbete   som   går   ut   på   att   undersöka   uppbyggnaden   av   ett   företags  
IT-miljö   med   fokus   på   nätverket.   När   nätverket   undersökts   skall   dokumentationen   som   beskriver  
nätverket   och   de   interna   systemen   som   förlitar   sig   på   det   uppdateras   och   förbättras.   Nätverket   skall  
även   analyseras   för   att   hitta   brister.   Efter   att   bristerna   har   identifierats   skall   ett   förslag   på   förbättringar  
tas   fram.   I   rapporten   beskrivs   en   rad   lösningar   som   skulle   kunna   tillämpas   för   att   åtgärda   de   brister  
som   finns   med   nätverket.   Sedan   redovisas   en   rad   praktiska   exempel   på   hur   lösningarna   som   föreslås  
kan   implementeras.   Företaget   vars   nätverk   undersöktes   är   LEAB   (Lövånger   Elektronik   AB).   Deras   IT  
miljö   består   av   ett   huvudkontor   i   Lövånger   samt   en   handfull   dotterbolag   som   är   anslutna   till  
huvudkontoret   med   VPN-tunnlar   och   använder   sig   av   resurser   på   nätverket   i   Lövånger   för   att   bedriva  
sina   verksamheter.   

 
 
2   Introduktion  
 
LEAB   (Lövånger   Elektronik   Aktiebolag)   är   ett   företag   i   Lövånger   som   tillverkar   elektronik.   Företaget   är  
grundat   1972   och   har   sedan   dess   vuxit   och   köpt   upp   en   rad   underleverantörer   som   är   verksamma   på  
andra   ställen   i   Europa.   Projektet   går   ut   på   att   analysera   företagets   IT-miljö   med   huvudsaklig   fokus   på  
nätverkslösningen.   Utöver   fabriken   i   Lövånger   så   har   företaget   en   rad   dotterbolag   som   befinner   sig   på  
andra   orter.   Dessa   är   alla   anslutna   till   fabriken   i   Lövånger   med   VPN-tunnlar   och   styr   sina   interna  
IT-miljöer   självständigt.   
 
Målsättningen   med   projektet   är   att:   
Uppdatera   befintligt   dokumentation   över   LEABs   nätverk   så   att   den   stämmer   överens   med   hur  
nätverket   ser   ut   idag   samt   är   tydlig.   Projektet   går   även   ut   på   att   analysera   nätverket   för   att   hitta  
eventuella   brister,   analysera   lösningar   som   kan   tillämpas   för   att   åtgärda   dem   och   slutligen   ge   exempel  
på   hur   nätverket   kan   förbättras.   Fokus   på   förbättringsförslagen   kommer   vara   på   att   öka   nätverkets  
feltolerans,   prestanda   och   säkerhet.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  

 



Problemställning  
IT-miljön   i   stora   företag   vissa   krav   på   sig.   För   att   alla   anställda   skall   kunna   göra   sina   jobb   krävs   god  
prestanda   och   hög   tillgänglighet.   För   att   säkerställa   att   dessa   krav   möts   är   det   viktigt   att   ha   de  
följande   begreppen   i   åtanke   när   man   designar   och   förvaltar   nätverk   och   IT-miljö:   
 
Redundans   
För   att   minska   risken   att   noder   blir   utan   uppkoppling   bör   man   se   till   att   kritisk   nätverksutrustning   är  
redundant.   Det   innebär   att   det   finns   en   annan   (oftast   identisk)   enhet   som   kan   utföra   dess   jobb   om   den  
av   någon   anledning   skulle   gå   ner.   Detta   är   särskilt   viktigt   inom   produktionsmiljöer   där   ett   driftstopp  
kan   orsaka   höga   kostnader   i   form   av   förlorad   produktionstid.   
 
Säkerhet   
Säkerhet   är   precis   som   redundans   viktigt   för   att   förhindra   downtime   i   form   av   DOS   (denial   of   service)  
attacker.   Men   minst   lika   viktigt   är   det   att   nätverket   skyddas   för   att   kommunikation   inte   skall   avlyssnas  
samt   att   intrång   på   det   interna   nätverket   förhindras.   
 
Struktur  
När   nätverket   designas   underlättar   det   om   indelningar   skapas,   olika   tjänster   som   IP-telefoni   och   WiFi  
placeras   därför   ofta   på   olika   VLAN.   Indelningar   kan   också   skapas   med   säkerhetsnivåer   i   åtanke,  
exempelvis   kan   en   databas   med   känslig   användarinformation   placeras   på   en   egen   avgränsad   del   av  
nätverket.   Detta   underlättar   för   skapandet   av   access   policies,   övervakning   och   även   felsökning   när   en  
tjänst   blir   otillgänglig.  
  
Dokumentation  
Detta   bidrar   till   att   hålla   en   god   struktur   för   ett   nätverk,   så   länge   alla   som   jobbar   med   nätverket   är  
medvetna   om   den   tilltänkta   strukturen   kan   de   bygga   på   nätverket   i   enlighet   med   den.   De   som  
dokumenterar   ett   nätverk   får   även   god   inblick   i   dess   design,   vilket   möjliggör   att   i   ett   senare   skede  
upptäcka   brister   med   designen   och   utifrån   dem   göra   ändringar.   
 
När   ansvaret   för   ett   nätverk   skall   lämnas   över   till   en   annan   person   är   dokumentationen   ofta   det   enda  
hjälpmedlet   till   hands   för   att   bilda   sig   en   uppfattning   om   nätverkets   uppbyggnad,   det   är   därför   viktigt  
att   informationen   som   finns   där   är   aktuell   och   lätt   att   förstå   
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3   Teori  
 
DMZ  
När   ett   nätverk   har   servrar   som   skall   kunna   nås   från   internet   är   det   god   praxis   att   skärma   av   dem   från  
det   interna   nätverket.   Detta   för   att   intrång   på   en   sådan   server   inte   skall   kunna   resultera   i   åtkomst   till  
hela   det   interna   nätverket.   Den   del   av   nätverket   som   är   exponerad   till   internet   brukar   inom  
nätverkssäkerhet   kallas   för   DMZ   (demilitarized   zone).   I   DMZ   nätverket   placeras   en   proxy   som   agerar  
mellanhand   när   resurser   på   det   interna   nätet   skall   nås   från   internet.   Detta   gör   att   alla   noder   på  
internet   enbart   kommunicerar   med   proxyn,   vilket   är   en   server   som   är   speciellt   anpassad   för   att   motstå  
intrång.   

 
Attack   -   VLAN   hopping:   double   tagging  
Denna   typ   av   attack   gör   att   man   kringgår   nätverksindelningen   som   VLAN   tillför   och   kan   angripa   noder  
som   befinner   sig   på   andra   VLAN   än   det   man   är   ansluten   till   själv.   Double   tagging   är   när   en  
ethernet-frame   taggas   med   två   st   VLAN.   Den   första   taggen   är   taggen   för   det   VLAN   du   befinner   dig   på  
och   den   andra   taggen   är   det   VLAN   som   du   vill   angripa.   
När   första   switchen   (S1)   tar   emot   ethernet-framen   kommer   den   ta   bort   den   första   taggen.   När   nästa  
switch   (S2)   tar   emot   ethernet-framen   läser   den   den   tag   nr   2   och   vidarebefordrar   den   baserat   på   vilket  
VLAN   som   anges   där[2].   Detta   visualiseras   på   ett   tydligt   sätt   i   figur   1   nedan.   
 
figur   1   -   Illustration   av   VLAN   hopping   genom   double   tagging.   Bilden   är   från:  
http://packetlife.net/blog/2010/feb/22/experimenting-vlan-hopping/    publicerad   av   Jeremy   Stretch   2010-02-22  

 
 
Typ   av   attack   -   DOS   (denial   of   service)  
En   DOS   attack[1]   går   ut   på   att   göra   en   enhet   obrukbar.   Detta   görs   ofta   genom   att   överbelasta  
enheten   till   den   punkt   då   den   inte   längre   kan   utföra   sitt   jobb   på   grund   av   att   hårdvaruresurserna   är   i  
fullt   bruk.    Ett   exempel   på   en   DOS   attack   som   används   för   att   angripa   switchar   är   MAC   flooding  
attack.   MAC   flooding   går   ut   på   att   överbelasta   en   switch   genom   att   utge   sig   för   att   ha   massvis   med  
olika   source   MAC   adresser   och   på   så   vis   fylla   upp   det   begränsade   minnet   som   används   för   CAM  
tabellen.   Detta   gör   att   switchen   börjar   agera   som   en   hub   och   skickar   ut   all   inkommande   trafik   på  
samtliga   interfaces   oavsett   vilket   vlan   de   tillhör[1].   
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4   Metod   
 
4.1   Kartläggning   av   nätverk  
Den   första   delen   av   projektet   gick   ut   på   att   ta   reda   på   hur   nätverket   är   uppbyggt.   Inledningsvis   gjordes  
en   genomgång   av   den   befintliga   dokumentationen.   Eftersom   dokumentationen   var   skapad   mellan  
2014   och   2018   märktes   det   att   ändringar   gjorts   som   var   helt   och   hållet   odokumenterade,   samt   att   den  
dokumentation   som   fanns   inte   gav   en   särskilt   bra   överblick   över   nätverket.   På   figur   2   nedan   visas   den  
ursprungliga   översiktsbilden   för   LEABs   nätverk.   
 
Figur   2   -   Översiktsbild   för   leabs   nätverk   i   Lövånger   från   tidigare   dokumentation.   

  
 
Utöver   analys   av   den   befintliga   dokumentationen   kunde   information   tas   fram   med   hjälp   av   de   grafiska  
gränssnitten   som   används   för   att   konfigurera   switchar,   brandväggar   och   WLAN   (Wireless   Local   Area  
Network)   controllern   men   också   CLI   kommandon.   Kommandon   som   var   viktiga   för   detta   var:   
CISCO-FIREWALL#   show   nameif  
HP-SWITCH#   show   cdp   neighbours  
HP-SWITCH#   show   running-config  
HP-SWITCH#   show   interface   <if-nummer>  
 
Med   hjälp   av   dessa   kommandon   togs   information   fram   om   VLAN   taggning   över   olika   länkar,   vilka  
portar   som   anslöt   vilka   enheter   med   varandra,   management   IP   adresser   på   de   noder   där   det  
saknades   och   annan   information   som   bedömdes   lämplig   att   inkludera   på   översiktsbilden.  
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Den   nya   översiktsbilden   på   nätverket   som   skapats   utifrån   kartläggningen   syns   på   figur   3.  
Vad   som   förändrats   huvudsakligen   är   att   bilden   nu   inkluderar   mer   information   och   noder   än   tidigare  
vilket   är   ett   medvetet   val   då   den   gamla   dokumentationen   bedömdes   vara   mer   förenklad   än  
nödvändigt.   
 
 
Figur   3   -   Ny   översiktsbild   för   leabs   interna   nätverk   i   Lövånger.  

 
 
 
Utöver   översiktsbilden   som   visas   här   har   resterande   dokumentationsbilder   (8   stycken)   uppdaterats   i  
enlighet   med   denna   stilen.   
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4.2   Problem   med   nätverk   
Efter   nätverket   kartlagts   och   analyserats   upptäcktes   bristerna   som   presenteras   nedan.   

 
DMZ   använder   samma   hårdvara   som   intern   server   miljö   
När   det   interna   nätverket   delas   upp   från   DMZ   bör   det   göras   fysiskt,   dvs   att   det   befinner   sig   på   ett  
separat   LAN.   Just   nu   används   en   logisk   indelning   där   DMZ   är   anslutet   på   ett   eget   VLAN   men   via  
samma   switchar   som   resten   av   det   interna   nätverket.   Proxy-servern   (bastion   host)   är   en   VM   (Virtuell  
maskin)   på   den   interna   servermiljön   och   körs   på   dess   hårdvara.   
 
VLAN   indelning   är   ett   bra   sätt   att   dela   upp   nätverkssegment   men   skulle   proxy-servern   kompromissas  
är   det   möjligt   att   via   den   angripa   noder   på   andra   VLAN   genom   VLAN   hopping.  
 
Ett   annat   problem   är   att   proxy-servern   är   ansluten   direkt   till   det   interna   nätet   med   en   virtuell   NIC  
(network   interface   controller)   vilket   gör   att   den   kommunicerar   direkt   med   interna   servrarna   utan   att  
passera   brandväggen.   Detta   innebär   att   ingen   filtrering   eller   inspektering    utförs   på   trafiken   mellan  
proxy-servern   och   de   interna   servrarna.  
 
Management   IP-adresser   på   samma   VLAN   som   persondatorer   
Management   IP-adresserna   på   switcharna,   WLAN   controllern   och   huvud   brandväggen   befinner   sig   på  
samma   VLAN   som   alla   persondatorer   på   nätverket.   Detta   är   en   onödig   risk   då   det   tillåter   alla   noder   på  
det   interna   nätverket   att   ansluta   till   management   adresserna   på   switchar,   brandvägg   och   WLAN  
controllern.   
 
Saknad   redundans:   hårdvara  
Redundant   hårdvara   tillämpas   i   nätverk   för   att   de   skall   ha   feltolerans.   Optimalt   är   om   det   inte   finns   en  
enda   enhet   som   orsakar   att   hela   nätverket   förlorar   sin   internetanslutning   om   den   går   ner.   Just   nu   har  
nätverket   två   stycken   single   points   of   failure:   Main   switch   (HP2920-24G)   och   main   brandvägg   (Cisco  
ASA5512X)  
 
Saknad   redundans:   internetanslutning  
Internetanslutningen   på   LEAB   är   väldigt   viktig,   inte   bara   för   att   huvudkontoret   skall   ha   tillgång   till  
internet   men   även   för   att   dotterbolagen   har   integrerade   IT-miljöer   som   använder   sig   av   VPN-tunnlar  
över   internet   för   att   ansluta   till   LEAB.   Detta   gör   att   det   är   viktigt   med   ett   alternativ   till   den   huvudsakliga  
internetanslutningen.   Men   också   att   VPN-tunnlar   kan   dynamiskt   anpassa   sig   för   att   återupprättas   när  
failover   sker   från   den   huvudsakliga   internetanslutnigen   till   backup   anslutningen.   
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5   Resultat  
5.1   Lösningar   på   befintliga   brister   
Här   presenteras   lösningar   som   kan   användas   för   att   åtgärda   problemen   som   upptäckts.   Tester   sattes  
upp   där   PfSense-brandväggar   användes.   Anledningen   till   att   testerna   utfördes   med   PfSense   är   att   det  
finns   tillgängligt   gratis.   Funktionaliteten   som   används   i   denna   rapporten   finns   på   brandväggar   från  
flera   tillverkare.   Alla   de   bilder   som   inkluderar   konfiguration   är   från   webbgränssnittet   i   pfSense   (version  
2.4.4).   
På   figur   4   visas   en   förenklad   topologi   för   nätverket   vilket   är   utgångspunkten   för   förslagen   som   tagits  
fram.    
 
figur   4   -   Förenklad   topologi   av   nätverk   med   förbättringsförslag   implementerade.  

 
 
 
Fysiskt   indelat   DMZ  
För   att   implementera   detta   förslaget   behövs   en   serverdator   som   kan   användas   som   proxy-server.  
Denna   ansluts   till   en   switch   som   är   kopplad   till   de   båda   brandväggarna   på   deras   DMZ   interface.  
DMZ   Interfacet   på   brandväggen   behöver   regler   som   tillåter   proxy-servern   att   kommunicera   med   de  
två   interna   servrar   som   ansvarar   för   webbmailen   på   port   80   och   443   (webbtrafik).   Exempel   på   detta  
visas   i   figur   5.  
 
figur   5   -    Konfiguration   av   brandväggsregler   för   DMZ   nätverk.   Inställningarna   hittas   på:   Firewall   /   rules   /   DMZ  

 
 
Genom   att   placera   proxy-servern   på   ett   LAN   och   tvinga   den   att   ansluta   till   de   interna   servrarna   via  
brandväggen   kan   man   tillämpa   filtreringsregler   som   gör   att   enbart   webbtrafik   (port   80   och   443)   kan   gå  
från   DMZ    →   internt   nät.   Möjlighet   finns   också   att   utföra   deep   packet   inspection   på   denna   trafik   för  
extra   säkerhet.   
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HA   (high   availability)   kluster   -   redundant   hårdvara   för   brandvägg  
HA   tillämpas   för   att   skapa   hårdvaru-   redundans   för   brandväggarna.   
 
Nätverket   idag   använder   tre   brandväggar:   
   •    en   huvud   brandvägg  
   •    en   brandvägg   för   gäst   WiFi   anslutningen   till   internet   
   •    en   brandvägg   med   en   VPN-tunnel   som   användes   för   att   skapa   backups   av   företagets   server   miljö  
på   CGI   (offsite).   
 
Felsökning   och   underhåll   hade   underlättats   om   de   ersattes   med   ett   HA   cluster   då   man   i   praktiken  
bara   har   en   enhet   att   konfigurera.   
 
HA   fungerar   genom   att   två   fysiska   brandväggar   agerar   som   en   logisk   brandvägg.   En   dedikerad   länk  
används   för   att   synkronisera   de   två   brandväggarna   så   att   de   båda   är   identiska   vid   alla   tillfällen.   Vilket  
gör   att   standby-brandväggen   kan   ta   över   när   som   helst.   
 
Anledningen   att   en   dedikerad   länk   används   för   HA   är   att   mycket   trafik   går   mellan   brandväggarna   för  
synkronisering   av   deras   konfiguration   och   state   table.   State   table   är   den   tabell   som   innehåller  
information   om   alla   aktiva   anslutningar   som   initierats   från   det   interna   nätverket   och   skall   släppas   in  
från   internet,   detta   behövs   då   default   beteendet   för   en   brandvägg   är   att   blockera   alla   anslutningar  
utifrån.   
 
Genom   att   använda   CARP   (common   address   redundancy   protocol)   kan   brandväggarna   turas   om   att  
representera   samma   virtuella   IP   adress   på   det   interna   och   externa   nätverket.   Alla   enheter   på   det  
interna   nätverket   konfigureras   med   de   virtuella   IP   adresserna   som   default-gateway,   vilket   gör   att   en  
failover   från   en   brandvägg   till   en   annan   sker   sömlöst.   Samma   princip   gäller   outside   interfacet  
eftersom   enheter   på   internet   kommunicerar   med   den   virtuella   outside   adressen.   
 
På   figur   6   visas   inställningarna   som   görs   på   den   brandvägg   (HA   master)   vars   konfiguration   skall  
kopieras   över   till   den   andra   brandväggen.   
 
Figur   6   -   Konfiguration   av   brandvägg   för   att   kopiera   sin   konfiguration   och   sitt   state   table   till   den   andra   brandväggen   i   HA  
klustret.   Inställningen   finns   på:   System   /   High   availability   sync  
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4G   failover   -   internetanslutning   via   LTE   (Long   term   evolution)   bridge  
Denna   lösning   är   avsedd   för   att   internetanslutningen   ska   ha   redundans.   För   att   säkerställa   att  
nätverket   inte   förlorar   internetanslutning   om   den   trådbundna   anslutningen   går   ner   så   finns   även   en  
alternativ   anslutning   via   4G   (4:e   generationens   mobilnät).   Målsättningen   med   detta   är   att   all   utgående  
trafik   huvudsakligen   skall   använda   den   trådbundna   anslutningen   men   ha   möjligheten   att   byta   till   4G  
ifall   den   går   ner.  
 
Brandväggen   konfigureras   för   att   kontrollera   den   trådbundna   anslutningen.   Detta   görs   vanligtvis  
genom   att   testa   anslutningen   till   dess   default-gateway,   men   en   annan   IP-adress   på   internet   kan   också  
användas.   Fördelen   med   att   utföra   testet   på   en   IP-adress   på   internet   är   att   problem   inom   ISPns  
nätverk   som   sker   längre   bort   än   ett   hop   kommer   upptäckas.   
 
När   gateway   group(en)   konfigureras   tilldelas   varje   gateway   en   tier,   principen   är   simpel   en   lägre   tier  
innebär   högre   prioritet.   Gateways   kan   tilldelas   samma   tier   för   lastbalansering.   Men   i   detta   exempel  
skall   den   trådbundna   anslutningen   användas   i   första   hand.  
 
Det   finns   tre   olika   mått   för   att   avgöra   om   failover   sker:  
•   Reachability:   testet   utförs   för   att   avgöra   om   IP-adressen   går   att   nå.  
•   Packet   loss:   testet   kontrollerar   anslutningens   packet   loss,   om   packet   loss   går   över   det   tröskelvärde  
som   konfigureras   sker   failover.  
•   Latency:   testet   kontrollerar   anslutningens   latency,   om   latency   går   över   det   tröskelvärde   som  
konfigureras   sker   failover.  
På   figur   7   visas   konfigurationen   av   gateway   group(en).   
 
figur   7   -   konfiguration   av   gateway   group.   
Inställningarna   hittas   på   :   system   /   routing   /   gateway   groups   
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Begränsning   av   nätverkssegment   som   får   använda   4G   internetanslutning   
Eftersom   bandbredden   på   en   4G   internetanslutning[4]   oftast   är   lägre   än   en   trådbunden  
internetanslutning   är   det   önskvärt   att   begränsa   vilka   nätverkssegment   som   kan   använda   4G  
internetanslutningen.   Genom   att   göra   detta   ser   man   till   att   nätverkssegment   med   högre   prioritet  
har   en   bra   internetuppkoppling   som   inte   är   överbelastad.  
 
I   exemplet   nedan   beskrivs   konfigurationen   som   krävs   för   att   nätverkssegmentet   10.0.30.0/24   skall  
tillåtas   att   använda   gateway(en)   “ISP-statisk”   för   att   nå   internet.   Förlorar   brandväggen  
internetanslutningen   via   default   gateway(en)   “ISP-statisk”   kan   nätverket   10.0.30.0/24   enbart   nå   det  
interna   nätet   (10.0.0.0/16).   Detta   gör   att   10.0.30.0/24   inte   tillåts   at   använda   4G   internetanslutningen.  
 
Konfigurationen   nedan   kan   upprepas   för   flera   begränsa   flera   nätverkssegment   från   att   använda  
internetanslutningen   via   4G.   Regler   i   pfSense   hanteras   sekventiellt   och   enbart   på   inkommande   trafik.  
 
Först   konfigureras   brandväggen   för   att   regler   som   har   en   gateway   specificerad   skall   tas   bort   när   den  
gateway(en)   är   nere.   Detta   görs   genom   att   markera   alternativet   som   visas   på   figur   8.   
FIgur   8   -    Inställningarna   hittas   på:   system   /   advanced   /   miscellaneous  

 
 
Sedan   skapas   två   regler   på   brandväggens   interface   som   är   kopplat   till   det   interna   nätverket:   

● en   regel   som   tillåter   trafik   från   nätverket   i   fråga   (10.0.30.0/24)   och   som   specificerar   att  
använda   default-gateway(en)   “ISP-statisk”.  

● en   regel   under   den   som   blockerar   all   traffik   från   10.0.30.0/24   som   har   en   destination   utanför  
det   interna   nätverket   (10.0.0.0/16)  

dessa   regler   visas   på   figur   9  
 
Figur   9   -   Regler   för   att   blockera   ett   nätverkssegment   från   att   använda   4G   internetanslutning.   Inställningarna   hittas   på:   
Firewall   /   rules   /   LAN  

 
 
Om   gateway(en)   “ISP   statisk”   går   ner   försvinner   den   översta   regeln   och   trafik   från   10.0.30.0/24  
blockeras   om   destinationen   är   utanför   det   interna   nätverket   (10.0.0.0/16).   
på   figur   10   visas   regeln   som   kvarstår   när   gateway(en)   “ISP   statisk”   gått   ner.   
 
Figur   10   -   Regler   för   att   blockera   ett   nätverkssegment   från   att   använda   4G   internetanslutning,   förändrade   efter   gateway   gått  
ner.   inställningarna   hittas   på:   Firewall   /   rules   /   LAN  
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DDNS   -   Dynamic   DNS   
Denna   lösning   är   avsedd   för   att   de   VPN-tunnlar   som   används   inte   skall   gå   ner   när   failover   sker   från  
den   trådbundna   internetanslutningen   till   4G.   
 
DDNS[3]   är   en   tjänst   som   låter   en   nod   regelbundet   synkronisera   sin   externa   IP   adress   med   ett  
domännamn.   Detta   innebär   att   domännamnet   alltid   kommer   peka   mot   nodens   nuvarande   externa   IP  
adress   även   om   den   skulle   förändras   på   grund   av   att   den   exempelvis   får   en   ny   IP-adress   via   DHCP  
eller   byter   internet-anslutning   (så   som   vid   failover   till   4G   internetsnalutning).  
 
Vanligtvis   när   en   VPN-tunnel   (IPsec)   konfigureras   definierar   man   vilka   IP-adresser   som   utgör   tunnelns  
ändpunkter.   
 
På   figur   11   demonstreras   problemet   som   kan   uppstå   när   en   VPN-tunnel   konfigureras   med  
IP-adresser   som   ändpunkter.   När   failover   från   trådbunden   internetanslutning   till   4G   sker   så   används  
inte   längre   samma   externa   IP-adress   för   brandväggens   internetanslutning,   vilket   gör   att   ena   änden   av  
tunneln   nu   har   en   ny   IP-adress   och   tunneln   går   ner.   
 
figur   11   -   problematik   som   uppstår   med   statiskt   konfigurerade   adresser   i   en   IPsec   tunnel  

 
 
Genom   att   konfigurera   den   lokala   sidan   av   IPsec   tunneln   med   en   failover   group   kan   den   dynamiskt  
ändra   source   IP-adressen   beroende   på   vilken   anslutning   som   är   tillgänglig.   
Remote   sidan   av   tunneln   (den   andra   brandväggen)   konfigureras   för   att   peka   mot  
DDNS-domännamnet   så   att   den   alltid   försöker   upprätta   tunneln   mot   rätt   IP-adress.   
 
På   figur   12   visas   ett   exempel   på   hur   brandväggen   konfigureras   för   att   synkronisera   sin   externa   IP  
adress   mot   domänet   “exempel.ddns.net”   
 
Figur   12   -   exempel   på   hur   brandvägg   konfigureras   för   att   uppdatera   ett   DDNS   domännamn.   Inställningarna   hittas   på:   
Services   /   Dynamic   DNS   /   Dynamic   DNS   Clients  

 
11  

 



Konfigurationsändringar   på   nätverksenheter   i   det   interna   nätverket  
För   den   föreslagna   lösningen   behöver   switcharna   och   WLAN   controllern   konfigureras   om.   
De   ändringar   som   krävs   är:  

● VLAN   taggning   skall   användas   för    alla    länkar   som   ansluter   till   main   switch   (stack)  
● Link-aggregation   skall   användas   för   att   ansluta   till   varje   switch   till   båda   de   fysiska   switcharna  

som   utgör   main   switch-stacken.  
● Management   adressen   skall   flyttas   från   det   huvudsakliga   interna   nätet   till   ett   separat  

management   VLAN   
● Main   switchen   skall   konfigureras   om   för   att   bilda   en   stack   med   en   till   identisk   switch.  

 
För   att   skapa   en   switch   stack   med   en   HP2920-switch   behöver   man   tilldela   switchen   ett   member-ID  
och   en   priority.   Member   ID   är   till   för   att   identifiera   de   olika   fysiska   switcharna   i   stacken.   Priority   avgör  
vilken   switch   som   blir   master.  
 
sätter   igång   stack   funktionalitet   på   switchen:  
stacking   enable  
genererar   ett   stack   ID:  
stacking   set-stack  
tilldelar   en   priority   <1-255>   för   att   se   till   att   switchen   blir   commander.   Högre   =   bättre  
stacking   member   1   priority   255  
Lägger   till   den   andra   switchen   som   en   stack-medlem   med   nummer   <n>   
Defaultvärde   för   priority   är   128   så   det   behöver   ej   ändras.  
stacking   member    <n>    type    <produkt-nr>   
 
Stacking   funktionalitet   sätts   igång   på   den   nya   switchen   som   läggs   till,   och   switcharna   ansluts   till  
varandra.   
stacking   enable  
stacking   set-stack  
 
För   resterande   switchar   blir   konfigurationen:  
trunk   1,2   trk1   lacp  
vlan   MGMT  
    tagged   trk1  
    ip   address   x.x.x.x   y.y.y.y  
vlan   x  
    tagged   trk1  
vlan   y  
    tagged   trk1  
 
för   WLAN   controllern   ser   konfigurationen   identisk   ut   till   en   cisco   switch   med   undantag   för   att   link-  
aggregation   inte   är   igång   som   default   utan   måste   sättas   igång   med   kommandot   nedan   följt   av   en  
omstart   av   enheten:  
config   lag   enable  
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6.   Diskussion  
Förslagen   som   tagits   fram   här   är   inte   testade   i   skarp   miljö,   det   finns   risk   för   att   4G   anslutningen   i  
Lövånger   inte   är   särskilt   bra   (den   testades   ej)   och   en   mer   lämplig   lösning   för   redundans   av  
internetanslutning   hade   varit   att   skaffa   en   till   trådbunden   anslutning.   Förslagen   har   tagits   fram   med  
budget   i   åtanke.   I   teorin   är   förändrings   möjligheterna   oändliga   men   dessa   förslag   är   anpassade   för   att  
ge   märkbara   förbättringar   i   säkerhet   och   feltolerans   utan   att   kosta   orimligt   mycket   pengar.   
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