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Sammanfattning 

Imega Media/IT har planerat en uppgradering av nätverket inom företagets avdelning 

Display. Företagets planer är att ersätta ett föråldrat Cat5 Ethernetkablge med Cat6 för att 

uppnå en högre uppkopplingshastighet samt etablera ett lokalt nätverk för avdelningen. 

Denna rapport dokumenterar de steg som tagits för att analysera och på bästa sätt kunna 

implementera den planerade uppgraderingen, baserat på hårdvara och konfigurationskrav. 

Med en skiss över företagets nätverkstopologi kunde man konstatera att ingen sekundär väg 

existerade till de båda yttre switcharna, och därmed garantera att inga switchingloopar 

kunde uppstå när den slutgiltiga topologin kopplats samman. Baserat på detta ersattes 

kablage och ny hårdvara implementerades för ett nytt lokalt nätverk. Utförandet 

möjliggjorde för de anställda att kunna fortsätta sitt arbete utan driftstörningar. 

I slutändan kunde man med hjälp av enklare mätningar i form av filnedladdning, garantera 

att hastigheter uppemot 1 Gb/s kunde uppnås. 

 

Abstract 

The company Imega Media/IT has planned an upgrade for the network within one of the 

company departments called Display. Hardware is implemented in order to establish a local 

network and replace the installed Cat5 Ethernet cables with the Cat6 version in order to 

achieve a higher connection speed. This report documents steps taken in order to analyze 

and in the best possible way implement the planned upgrade, based on offered hardware 

and configuration requirements. 

With the help of a sketch, covering the network topology, one could state that no secondary 

route existed towards the end switches, therefore guaranteeing that no switching loops 

could appear after the final installation. Based on the documented topology, improved 

Ethernet cabling and new hardware were implemented, establishing a new local network. 

Finally, by using existing hardware resources within the upgraded network, measurements 

could be made to guarantee that a gigabit speed was reached.  
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Inledning 
 

Sedan mitten av 1980-talet har konceptet lokala nätverk (LAN) kommit att bli den 

grundläggande standarden för nätverkstopologier att basera installationer på. Inom typiska 

hushåll existerar enbart ett enda lokalt nätverk där alla enheter deltar. Mest sannolikt är det 

så att inga av de deltagande har ett problem att alla enheter kan kommunicera mellan 

varandra. I ett större sammanhang, när ett eller fler företag delar på samma lokala nätverk, 

kan denna typ av säkerhet plötsligt komma att ifrågasättas. 

Företaget Imega Media/it har bestämt sig för att uppgradera sitt nuvarande nätverk genom 

att skapa ett separerat nätverk (LAN) för deras avdelning Imega Display. Detta främst för att 

uppgradera hastigheten av kontorets uppkoppling m.h.a. Cat-6 kablage och hårdvara, men 

också för att den nuvarande topologin lider av låg säkerhet. Det beror på att Imega Displays 

nätverk ingår i ett s.k. ”svart nät”, där fler avdelningar inom byggnaden är direktkopplade till 

samma subnät. 

Byggnaden har tidigare använts av andra företag än Imega. Som konsekvens har 

nätverkstopologin ej haft någon dokumentation för hur kablage är draget. Personal inom 

Imega har inte dokumenterat denna installation. På grund av detta blev dokumentationen av 

nätverkstopologin en nödvändig uppgift att utföra inför den nya nätverksinstallationen.  
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Metod 
 

En router av märke och modell Ubiquiti Edgerouter Lite, konfigureras att använda två av sina 

tre Ethernetportar (se bilaga 1). En port tilldelas en fast IP-adress och planeras att anslutas 

mot företagets sammankopplade switch (nätverkscentral). Den andra porten konfigureras 

att använda en fast IP-adress i det lokala nätverkets adressrymd, där routern själv agerar  

DHCP-server. Denna port planeras anslutas med en redan existerande switch (se bilaga 2 

(switch 3)). Switchen är redan sammankopplad med Imega Displays två NAS-enheter. 

Ytterligare en Netgear-switch av modellen GS108 planeras ersätta en annan redan 

existerande switch inom trycklokalen (se bilaga 2) för att uppnå gigabithastighet. Ingen 

vidare konfiguration av denna switch utförs, då den nuvarande switchen enbart agerar lager 

2-enhet för att möjliggöra att fler slutenheter kan anslutas. 

En fullkomlig överblick över hur Imega Displays avdelning är uppkopplad mot nätverkets 

svartnät genomförs. Detta görs genom att följa hur varje sammankopplad Ethernetkabel, 

som är relevant till avdelningens topologi, är dragen. Detta kablage är draget genom hål i 

väggar och i plastlister. Därefter kan en skiss ritas för att tydligöra scenariot (se bilaga 2.) 

Baserat på framtagen skiss av Imega Displays kablage och nätverkstopologi, kan två nya 

Cat-6 kablar dras från nätverkscentralen. En kabel ska dras till kontorsavdelningen och den 

andra till trycklokalen. RJ-45-kontakter monteras på båda sidor av de dragna kablarna. 

Ubiquiti Edgerouter Lite, tillsammans med en Netgear-switch monteras och sätts i drift. För 

en tydligare bild över den slutliga topologin, se bilaga 3. 

Som sista steg används Imega Displays NAS-enheter för att mäta överföringshastigheten vid 

filnedladdning inom nätverket. En klientdator inom Imega Displays nätverk används för att 

ladda ner stora filer (över 200MByte) direkt från nämnd NAS. 
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Teori 
 
Imega media/IT är ett företag med huvudkontor i Gällivare. Företaget har flera avdelningar, 

mer specifikt, Imega promotion, system, display och film. Imega system ansvarar för 

IT-delen, där företaget ger relevant service och agerar Internet Service Provider för upp till 

600 kunder inom stadsnätet för Gällivare och Jokkmokk. 

Cat-5 har tidigare varit standarden för Ethernetkablage och medger en hastighet upp till 100 

mbit/s. Med utvecklingen fram till idag är Cat-5 ansedd som föråldrad i jämförelse med dess 

ersättare Cat-5E som introducerades år 2001. Med en hastighet av 1 Gigabit/s används 

Cat-5E än i dag, både bland företag och hushåll. 

Cat-6, den senaste utgåvan av Ethernet med partvinnade kablage, kan man nå hastigheter 

upp till 10GBASE-T (10 Gigabit/s) vid en maxlängd av 55 meter. För dessa partvinnade kablar 

används en slutkontakt som kallas RJ-45, vilket är en vanligt förekommande standard vid 

montering av Ethernetkablage. 

Projektet involverar skapandet av ett nytt lokalt nätverk – Local Area Network (LAN), som är 

ett koncept inom digital kommunikation, där ett flertal sammankopplade enheter formar ett 

datornätverk, för att kunna möjliggöra direkt kommunikation inom en begränsad yta. En 

privat adressrymd används för att identifiera och skilja mellan slutenheter inom denna 

begränsade area, samtidigt som denna area döljs från utsidan av nätverket. Ett mindre känt 

synonym för lokala nätverk är ”svartnät”. Begreppet syftar på en samling privata IP adresser 

(som används), ej åtkomstbara från utsidan (Internet). Det lokala nätverk som planeras är av 

typen Ethernet. 

Lager 2, även kallad Data Link Layer inom OSI-modellen syftar på överföringen av paket 

mellan de anslutna noderna. Detta lager hanterar datapaket baserat på konfigurerade villkor 

och topologins utseende, i direkt samband med lager 3 (network). Detta arbete avser att 

förhindra skapandet av Switching/Bridge loopar. En (i värsta fall) oändlig loop som uppstår 

när fler än en lager 2-väg existerar, mellan två slutpunkter. Denna loop uppstår när 

broadcast-och multicast-paket skickas emellan lager 2-enheter, eftersom en lager 2-header 

inte stödjer time to live (TTL)-parametern. 

Övriga protokoll relevanta till den redan existerande topologin är DHCP (Dynamic Host 

Configuration Protocol) och NAS (Network Attached Storage.) DHCP är ett nätverksprotokoll 

som i samband med andra uppkopplade enheter, tilldelar dessa enheter temporära IP 

adresser dynamiskt. NAS syftar på en hårdvara som agerar lagringsenhet i ett nätverk och 

används mest för att lagra och överföra resurser till slutenheter inom nätverket. 

Ubiquiti Networks är ett IT företag som grundades 2005 av Robert Pera och tillverkar bland 

annat accesspunkter, routers och övervakningskameror. 
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Resultat 
 

Den sammanlagda längden av två nya Cat-6-kablar var tjugo meter. För dragning av de nya 

kablarna behövdes ej nya hål upptagas i väggar samt att ej heller montera fler kabellister. De 

redan befintliga vägarna för dragna kablar, kabellister etc ansågs av handläggaren, som 

tillräckliga för att användas. 

Tack vare överblicken av Imega Displays topologiska sammankoppling till nätverkscentralen 

kunde installationen garantera att inga Bridgeloopar existerade, vare sig före eller efter att 

allting installerats. Det visade sig att de två existerande switcharna (nr 1 och 2) ej var 

sammankopplade (se bilaga 2). 

Genom att använda Imega Displays NAS-hårddiskar kunde testöverföringar utföras inom 

nätverket för att kunna avgöra om den nya installation kunde uppnå gigabithastigheter. 

Överföringshastigheten visade sig tillräckligt bra efter utförd uppgradering. 
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Diskussion 
 
Denna rapport har dokumenterat de nödvändiga steg som tagits för att uppfylla de 

grundläggande krav varje företag bör ställa inom säkerhetsområdet. Detta innebär att man 

separerar sitt nätverk från den yttre världen och andra avdelningar bakom en slutenhet 

(Edge Router). Då Imega Display enbart varit sammankopplad med andra av företagets 

avdelningar och möjligtvis ett fåtal andra företag, medförde detta fortfarande risk för 

intrång. I detta utförande är det routern själv som ansvarar för filtrering av tillåten trafik 

utifrån WAN, m.h.a. den inbyggda brandväggsfunktionen. 

Routerns inbyggda snabbinstallation (Basic Setup Wizard) konfigurerade en grundlig 

brandväggskonfiguration. Den tillåter endast trafik utifrån (WAN) att nå de bestämda 

enheterna inom det lokala nätverket, ifall trafiken anses som relevant och ifall 

kommunikationen initierades från en enhet inom relevant LAN. 

Eftersom brandväggen är av typen Stateful Firewall, kan den konfigureras med fler 

parametrar för filtrering av inkommande och utgående trafik. Om en annan avdelning i 

byggnaden hade behövt kopplas upp mot Internet kan routerns lediga port användas. I detta 

fall kan regler skapas för att filtrera på nätverksprotokoll eller en uppsättning av IP-adresser. 

Baserat på detta kan brandväggen blockera inkommande trafik från en annan avdelning mot 

Imega Displays NAS enheter eller all form av kommunikation mellan avdelningarna. 

Under konfigurationen av Ubiquiti Edgerouter Lite användes ett lättanvänt webbgränssnitt 

som underlättade konfigurationen av de inbyggda funktionerna, utan att behöva använda 

hårdvarans kommandotolk. Detta webbgränssnitt möjliggör att enkelt kunna överblicka 

enhetens funktioner och dess konfiguration (se bilaga 4). Vissa avancerade parametrar (till 

exempel inom brandväggen) kan inte visas eller konfigureras via enhetens funktioner. 

Däremot kan parametrarna ändras via enhetens kommandotolk eller s.k. config tree 

(funktion inom webbgränssnittet). 

En annan intressant och möjlig funktion hos routern, är att sätta upp VPN-tunnlar. 

Alternativen är PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol), L2TP (Layer Two Tunneling 

Protocol) och OpenVPN.  PPTP och L2TP är de enklare lösningarna med 128 bit- respektive 

256 bit-nycklar. Routern själv, eller en extern RADIUS-server, kan konfigureras att utföra 

autentiseringen. OpenVPN är det modernaste alternativet och arbetar med genererade 

certifikat. OpenVPN rekommenderas att användas då teknologin kan konfigureras att köras 

på valfri port, vilket möjliggör att den krypterade trafiken kan passera förbi brandväggar. För 

enbart en merkostnad om ca 1000 kr, är detta ett väldigt bra alternativ vid val av router för 

mindre företag. Enheten har de mest vanligt förekommande standardfunktioner, som 

DHCP-server, övervakningsverktyg, QoS (Quality of Service), NAT (Network Address 

Translation)-regler, IPv6-support, brandvägg och VPN-funktioner. 
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Den slutliga topologin visar tydligt hur switch 1 och 2 (se bilaga 2) är sammankopplade med 

switch 3. Utförandet som baseras på de nydragna Ethernetkablarna, saknar tyvärr 

redundansmöjlighet i form av dubbla Ethernetkablar. Detta därför att switchmodellerna inte 

stödjer konfiguration av länkaggregering. 

Den nya switch som installerats är av Netgears modell GS108. Denna modell är en så kallad 

unmanaged switch, vilket innebär att den inte kan konfigureras utöver sin automatiserade 

behandling av lager 2-trafik mellan Ethernetenheter och portförhandling (auto-negotiation). 

I detta utförande är switchens kapacitet inte ett problem. GS108 är en enkel modell för 

SOHO-konceptet (Small Office Home Office). Däremot bör detta has i åtanke vid eventuella 

framtida investeringar hos företaget. GS108 stödjer inte konfiguration av länkaggregering, 

vilket behövs för att kombinera flera portar att agera som en logisk länk. Fördelen är ökad 

hastighet och redundans. Skapandet av virtuella LAN är också en viktig funktion som saknas, 

i de fall Imega Display bestämmer sig för att expandera med externa kontor och behöver 

säker uppkoppling till dem. PoE (Power over Ethernet) är en annan funktion som saknas på 

alla portar i switchen. 

Cat5 i dagens standard anses vara en föråldrad lösning. För många företag räcker inte en 

hastighet uppemot 10/100 Mbps. På grund av att uppgraderingen för avdelningen kommit 

sent har Cat5E (Enhanced) aldrig använts mellan switchenheterna. Därmed har Cat6 använts 

för att följa med dagens standard. 

Praktiken har varit givande, som t.ex. att montera RJ-45-kontakter på Ethernetkablar med en 

typisk specialtång, för både press och kabelskalning. Inom högskoleprogrammet gavs aldrig 

möjlighet att använda detta verktyg. 

Slutligen användes en nätverkstestare som kopplades in på andra ändan av kabeln för att 

verifiera att alla åtta inre kablar hade monterats korrekt. 

Det enda problem som uppdagats i projektet, var att routern ej var uppgraderad till den 

senaste Firmware-versionen. Uppdatering av routern fick utföras i steg för varje tidigare 

saknad Firmware-version. Under uppgraderingsprocessen meddelade routern att 

primärminnet inte räckte till för uppdateringen. Denna info försvann senare efter ett antal 

omstarter av routern. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 – Ubiquiti Edgerouter Lite 

 

Röda cirkeln indikerar port konfigurerad mot Imegas nätverkscentral. 

Blåa cirkeln indikerar port konfigurerad mot det lokala nätverket. Denna agerar även 

DHCP-server för detta LAN. 

Bilaga 2 – Övergripande skiss 

 

Röda rutor representerar switchenheter. 

Den röda linjen är Ethernetkablar dragna genom väggar och lister. 

Den gula linjen är Ethernetkablar dragna inom lister. Dessa konstaterades vara dragna från 

switch 2 vidare mot slutenheter inom Kontor. 

Switch 2 ersattes med en nyare Netgearswitch. 
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Bilaga 3 – Slutgiltig Topologi 

 

Bilaga 4 – Ubiquiti Edgerouter Webinterface 
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